
Informatie avond

Warmtescan woningen

6-2-2023



Programma

20.30 Opening Wethouder  

20.35 Energie Transitie  

20.45 Heatpulse Warmtescans  

21.05 Energie gebruik en isolatie

21.35 Energie coaches en vervolg  



Opening



Energie Transitie



Waarom Energie Transitie

• Meerdere redenen

• Klimaat

• Onafhankelijkheid (Politiek)

• Comfort

• Kosten

• Duurder wordende energie  ( uitfaseren oud , begin nieuw )



Hoe verloopt het

• Energie duurzamer opwekken

• Regionale Energie Strategie (RES)

• In 2030 is 75% van elektra duurzaam opgewekt

• Energie gebruik 

• Vervoer

• Gebouwde omgeving 

• Besparing gebruik

• Gebruik duurzame bronnen



Aanpak Heemskerk

Transitie visie warmte

opgesteld in 2020/21



Wat bedenken bij energie transitie

• We zijn al begonnen met verminderen van warmtevraag

• Na 24/2/2022 extra besparing op warmtevraag

• Elke nieuwe generatie woningen wordt weer zuiniger met energie

• Ruim 3000m3 / jaar gemiddeld in 1980

• 1192m3 / jaar gemiddeld in 2021

• Nieuwe woningen (b.v. Tolweg) gebruiken eq. 200-300m3 gas / jaar  

• Energietransitie loopt van 2018 - 2050  



Hoe belangrijk voor iedereen?

Belangrijkste maatschappelijke zaken (SCP onderzoek 6-2022)

1. Inkomen, economie

2. Politiek bestuur

3. Leefomgeving

4. Omgangsvormen

5. Woningmarkt

6. Armoede, inkomensverschillen 

7. Klimaat 

8. Gezondheid



Heatpulse warmtebeelden

- zie losse presentatie Heatpulse 



Energie gebruik en isolatie



Energie verbruik woning

Hoeveel gas verbruikt u voor verwarming?



Verbruik in Commandeurs



Verbruik per postcode



Waaraan wordt energie verbruikt

• Koken

• Warm water 

• Verwarming 

0 – 3  m3 / maand

?  m3 / maand

Voorbeeld

1. 1100 m3 gasverbruik / jaar

2. In zomermaanden 20m3 / maand 

3. Dan 12 x 20 = 240m3 / jaar voor warmwater + koken

4. Verbruik verwarming is 1100 – 240  = 860m3 / jaar

Verdeling :  22%  warmwater+ koken    en 78% verwarming 



Warmte verlies woning



Beperken verbruik

• Isolatie
• Kleinschalig

• Naden en kieren – Radiator folie – CV Buis isolatie

• Vlak isolatie
• Glas

• Dak

• Gevel

• Vloer

• Gedrag
• Welk deel huis verwarmen

• Welke periode van de dag

• Hoe warm



Isolatie bij de bouw

+ Reeds uitgevoerde na-isolatie Online bouwarchief 

www.heemskerk.nl/belastingen-en-vergunningen/bouwvergunningarchief



Subsidie en financiering

• ISDE subsidie

• Bij 1 maatregel : ongeveer 15% van de kosten

• Bij 2 of meer maatregelen : ongeveer 30% van de kosten

• Duurzaamheidslening

• Lening tegen 1,6% rente

• Aanvragen via gemeente - ODIJ



Wijk aanbod

• Is er behoefte aan aanbieders voor de wijk?



Voorbereiden voor de toekomst

• Verwarmen op lage temperaturen
• Bij verbouwing / verandering vloerverwarming in afweging meenemen

• Koken naar elektrisch meenemen bij aanpassingen

• Close-in boiler / Quooker in keuken meenemen bij aanpassingen

• Verkennen warmtepompen
• Informeer je hier over

b.v. Warmtepomp informatie avond ( Site www.ecoheemskerk.nl ) 

http://www.ecoheemskerk.nl/


Vervolg opties

• Losse (beperkte) vragen aan energie coaches stellen
• Direct

• info@ecoheemskerk.nl

• Energiecoach naar woning laten kijken 
• Inschrijven op formulier

• Online: www.ecoheemskerk.nl/vraag-een-energiecoach-2

• Collectief aanbod voor isolatie
• Inschrijven op formulier / We gaan op zoek naar aanbieders en informeren de wijk

• Warmtepompen verkennen
• Inschrijven op formulier

• www/ecoheemskerk.nl/wpinfo

mailto:info@ecoheemskerk.nl
https://www.ecoheemskerk.nl/vraag-een-energiecoach-2/
http://www.ecoheemskerk.nl/vraag-een-energiecoach-2
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