
 
 

Samenvatting haalbaarheidsonderzoek collectief warmtenet Castricum – 29 juni 2020 

 

Dit rapport ‘Haalbaarheidsonderzoek Collectief Warmtenet kern Castricum’ onderzoekt de 

haalbaarheid van een warmtenet aan de hand van een analyse van de warmtevraag, van de 

beschikbaarheid van (duurzame) warmtebronnen en van de wijze en het tijdstip waarop vraag en 

aanbod d.m.v. een warmtenet worden verbonden. Na de conclusie worden een aantal mogelijke 

vervolgstappen n.a.v. dit rapport beschreven. Eerder uitgevoerde onderzoeken hebben uitgewezen 

dat de kern van Castricum technisch gezien potentie heeft voor een collectief warmtenet. Een 

warmtenet is alleen wel ook afhankelijk van de financiële haalbaarheid en de maatschappelijke 

wenselijkheid.   

 

Warmtevraag in clusters 

 

De eerste vraag voor een warmtenet is de locatie: bij voorkeur zijn dit mogelijke clusters,  zoals wijken 

of buurten. Een cluster is kansrijker als de mogelijkheid bestaat om met een beperkt aantal partijen 

met veel vastgoedbezit en/of een grote warmtevraag te beginnen: de ‘startmotor’. Besprekingen over 

business case, contractvoorwaarden en tijdsplanning verlopen soepeler en sneller wanneer enkele 

partijen (met kennis van zaken) aan tafel zitten, dan wanneer met een grote groep individuele 

woningeigenaren tot overeenstemming moet worden gekomen. Pilots in bijvoorbeeld de gemeente 

Purmerend hebben uitgewezen dat het veel tijd en capaciteit kost om particuliere woningeigenaren 

aan te laten sluiten bij een warmtenet. Woningcorporaties worden vaak aangewezen als een kansrijke 

startmotor. Het bezit van woningcorporatie Kennemer Wonen is in de kern echter beperkt (1.700 

woningen op een totaal van bijna 11.000 woningen), ligt relatief ongunstig en is relatief versnipperd.  

Dit maakt het lastig om in Castricum direct een geschikte wijk aan te wijzen om te starten met een 

collectief warmtenet. Mogelijke kansrijke clusters die in dit rapport naar voren komen zijn:  

1. Noord-End, op korte termijn kansrijk, door bezit van Kennemer wonen en aanwezigheid van 

maatschappelijk vastgoed.  

2. Cluster de Santmark met nabijgelegen onderwijsinstellingen en het politiebureau, voor 

langere termijn kansrijk.  

3. Cluster in het centrum, op korte termijn niet kansrijk.   

 

Warmtebronnen 

 

Er is gekeken naar de technische mogelijkheden van geothermie (aardwarmte) en aquathermie 

(warmte uit water). Stichting Aardwarmte Castricum (SAC) concludeerde in een eerder onderzoek dat 

een warmtenet gevoed door geothermie technisch haalbaar is: mits er rekening gehouden wordt met 

aanzienlijke technische en financiële risico’s. Partijen zijn alleen bereid investeringen te doen als 

voldoende afzetmogelijkheden van warmte zijn gecommitteerd. SAC veronderstelt dat een 

geothermieproject haalbaar is als de klandizie bestaat uit circa 3.800 woningequivalenten (WEQ), 

HVC heeft de aanname (en ervaring) dat 5.000 tot 7.000 WEQ nodig zijn. Er zijn in Castricum geen 

grote partners die deze afname van het warmtenet kunnen garanderen. De haalbaarheid van het 

warmtenet op basis van geothermie is dus, in tegenstelling tot veel andere gebieden, zeer afhankelijk 

van de participatiegraad van particuliere woningeigenaren. Geothermie is op korte termijn (tussen nu 

en 2030) geen haalbare kans vanwege het ontbreken van een voldoende omvangrijke klantenkring. 

Wat aquathermie betreft, zijn er technisch gezien mogelijke bronnen, variërend van 60 tot 

1500 WEQ’s. In het zuiden van Castricum is een mogelijke rioolwarmtebron, die alleen financieel-

economisch lastig haalbaar is gezien de geringe afzet tegenover de relatief hoge kosten van de 

aanleg van een warmtenet. Conclusies zijn: de oostzijde van Castricum lijkt potentie te hebben voor 

warmte uit een combinatie van oppervlaktewater en drinkwater, aan de noordzijde biedt 

oppervlaktewater mogelijk perspectief.  

 

 



 
 

Conclusies en aanbevelingen 

 

Dit haalbaarheidsonderzoek concludeert dat in de kern Castricum een warmtenet op basis van 

geothermie of op basis van aquathermie technisch mogelijk c.q. kansrijk is. Er is geen kant-en-klare 

haalbare businesscase omdat er geen duidelijke grote startmotor is. Een warmtenet op basis van 

geothermie is op korte termijn financieel niet haalbaar, vanwege de onzekerheid over voldoende 

warmteafnemers. Een warmtenet op aquathermie is op korte termijn wel de moeite waard om nader 

te onderzoeken. De bereidheid van particuliere woningbezitters om aan te sluiten op het warmtenet is 

in Castricum van groot belang. De aanbeveling die uit dit rapport vloeit is dat er verder onderzoek 

gedaan moet worden naar onder andere de maatschappelijke wensbaarheid van een collectief 

warmtenet. Dit kan onderzocht worden door middel van een communicatie- en participatieproces met 

omwonenden.  

Het haalbaarheidsonderzoek sluit af met de onder andere de aanbevelingen:  

(1) om gemeentebreed no-regret-maatregelen te stimuleren, zoals het isoleren van woningen;  

(2) om een vervolgonderzoek naar een warmtenet in Noord-End te starten, in verband met de 

aanwezigheid van een aantal grotere partijen en de potentie van aquathermie.  
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Voorwoord 

In juli 2019 ondertekenden de gemeente Castricum, Kennemer Wonen, CALorie en HVC een 

Samenwerkingsovereenkomst ‘Haalbaarheidsonderzoek collectieve warmte gebouwde omgeving woonkern 

Castricum.’  

Om dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, is een werkgroep ingesteld. Deze bestond uit:  

 Marit Smelter (gemeente Castricum) 

 Michiel van Baarsen (Kennemer Wonen) 

 Piet Geerke (CALorie) 

 René Hogeveen (HVC) 

 Herman Verhagen (HVC).  

Conform artikel 2.1. van de Samenwerkingsovereenkomst biedt de werkgroep haar eindrapport aan de 

Regiegroep Energietransitie Castricum aan. De Regiegroep bepaalt hoe, wanneer en met wie (de bevindingen 

uit) het rapport wordt besproken. De werkgroep neemt de vrijheid om op één punt van deze regel af te wijken.   

Wij bevelen namelijk aan om het haalbaarheidsonderzoek beschikbaar te stellen aan de opstellers van de Visie 

Aardgasvrije Wijken, zoals de Transitie Visie Warmte in Castricum wordt genoemd. Dit maakt het mogelijk om 

inzichten en resultaten van ons onderzoek mee te nemen in de visie.  

Met de oplevering van het eindrapport beëindigt de werkgroep haar werkzaamheden. 

Castricum, 8 mei 2020.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Kader 
Om bij te dragen aan vermindering van mondiale emissies van CO2 en om te voldoen aan de verplichtingen die 

voortvloeien uit het Klimaatakkoord van Parijs wil de rijksoverheid dat in 2050 alle woningen en andere 

gebouwen aardgasvrij zijn. Het proces om aardgas te vervangen door duurzame warmtebronnen, heet de 

warmtetransitie. Gemeenten hebben een (regie)rol in de warmtetransitie.  

In Castricum is afgelopen jaren in een aantal onderzoeken verkend hoe gebouwen aardgasvrij kunnen worden: 

Maart 2017 Rapport CE Delft; Castricum zonder aardgas – de mogelijkheden voor een 
klimaatneutrale warmtevoorziening.  

Mei 2018 Rapport Stichting Aardwarmte Castricum (SAC); Is aardwarmte haalbaar in 
Castricum? – eindrapport verkenningsfase.  

Voorjaar 2019  Rapport OverMorgen; Warmte Transitie Atlas gemeente Castricum. 

Dit onderzoek bouwt op deze rapporten voort,  zoomt in op de haalbaarheid van collectieve warmte in de 

gebouwde omgeving van de kern Castricum1 en levert daarmee ook input voor de Visie Aardgasvrije Wijken die 

naar verwachting in september 2020 gereed is. Deze visie biedt omgekeerd een referentiekader voor de 

beoordeling van de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek.  

 Schaalniveau Karakteristiek Inbreng stakeholders 

CE Delft gemeente verkenning warmtetransitie nee 

OverMorgen (WTA)2 gemeente verkenning warmtetransitie ja 

SAC kern Castricum verkenning aardwarmte als bron ja 

OverMorgen (VAW)3 gemeente beleidsformulering warmtetransitie ja 

Voorliggend  onderzoek kern Castricum verkenning haalbaarheid warmtenet ja 
Tabel 1: overzicht van verschillen en overeenkomsten tussen diverse onderzoeken 

 
Opzet 
Een warmtenet is een netwerk van ondergrondse buizen waar warm water en afgekoeld water door heen 

stroomt. Onderzoek naar een warmtenet is een gefaseerd proces (verkenning, haalbaarheid, ontwikkeling, 

realisatie, exploitatie). Er wordt van grof naar fijn gewerkt. Aan het einde van elke fase is een go/no go 

moment. Op die manier wordt het ontwikkelrisico beperkt en wordt geleidelijk duidelijker onder welke 

voorwaarden een warmtenet haalbaar is, c.q. waarom het niet of nog niet haalbaar is.   

Dit rapport onderzoekt de haalbaarheid van een warmtenet aan de hand van een analyse van de warmtevraag 

(hoofdstuk 2), van de beschikbaarheid van (duurzame) warmtebronnen (hoofdstuk 3) en van de wijze en het 

tijdstip waarop vraag en aanbod d.m.v. een warmtenet worden verbonden (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 geeft 

conclusies weer en hoofdstuk 6 beschrijft mogelijke vervolgstappen.   

 

 

 

 

                                                           
1 De kernen Limmen, Akersloot en De Woude blijven buiten beschouwing. Dit betekent niet dat hier geen mogelijkheden of 
kansen zijn voor collectieve warmte. Alleen zijn deze in dit onderzoek niet verkend.  
2 WTA = Warmte Transitie Atlas. 
3 VAW = Visie Aardgasvrije Wijken 
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Hoofdstuk 2  Bevindingen warmtevraag 

Benaderingswijze 
In principe is een warmtenet mogelijk als partijen het (samen) willen. Partijen zullen hun commitment laten 

afhangen van de vraag of het warmtenet technisch mogelijk, financieel haalbaar en maatschappelijk 

aanvaardbaar is. Hoe positiever de scores op elk van deze drie elementen, hoe meer vertrouwen er zal 

ontstaan bij en tussen de betrokken partijen.   

In een verkenning van de haalbaarheid van een warmtenet is de eerste vraag: waar komt het warmtenet?  Men 

gaat op zoek naar geschikte ruimtelijke clusters (een buurt, wijk of gebied). Dit gebeurt o.a. door te kijken naar 

de potentiële klantenkring en meer in het bijzonder naar:   

 de omvang van de potentiële klantenkring. Een warmtenet vereist forse investeringen; investeerders 

willen daarom zekerheid over de warmte-afzet. De benodigde warmte-afzet verschilt per warmtenet 

en -bron en wordt uitgedrukt in aantal Woning Equivalenten (WEQ’s).4 Een warmtenet op basis van 

geothermie vereist 5000 tot 7000 WEQ’s.5 Warmtenetten op basis van aquathermie kennen vaak een 

kleinere schaal (400 - 2000 WEQ’s). 

 

 het tijdstip waarop en de voorwaarden waaronder potentiële klanten willen of kunnen overstappen 

op een warmtenet. De overstap valt meestal samen met het moment waarop de bestaande warmte-

voorziening aan vervanging toe is of verbouwingswerkzaamheden staan gepland. Woningcorporaties 

hebben op dat moment in het kader van de meerjarenonderhoudsplanning ook budget gereserveerd. 

Eerder vervangen kost geld omdat de restwaarde dan moet worden vergoed; dat wordt vaak als 

verspilling gezien. 

 

 de samenstelling van de potentiele klantenkring. Een cluster is kansrijker als de mogelijkheid bestaat  

om met een beperkt aantal partijen met veel vastgoedbezit en/of een grote warmtevraag te 

beginnen. Besprekingen over een business case, contractvoorwaarden en tijdsplanning verlopen 

soepeler en sneller wanneer enkele partijen (met kennis van zaken) aan tafel zitten dan wanneer met 

een grote groep individuele woningeigenaren tot overeenstemming moet worden gekomen. Daarom 

worden in haalbaarheidsonderzoeken meestal de volgende rangorde gehanteerd:  

 
- Woningcorporaties zijn de startmotor van de warmtetransitie. Een cluster met veel corporatie-

bezit is gunstig.  

- De potentie van een cluster neemt toe als ook (maatschappelijk) vastgoed met een collectieve cv-

ketel in het cluster aanwezig is zoals zorginstellingen, het ziekenhuis, het gemeentehuis, scholen 

en/of zwembaden. Dit type organisaties staat meestal in principe open voor verduurzaming van 

vastgoed. 

- Vervolgens kijkt men of het cluster particuliere beleggers, vastgoedeigenaren en VVE’s telt die 

gebouwen bezitten met collectieve gasketels. 

- Tenslotte worden particuliere woningen en hun eigenaren in ogenschouw genomen. Deze vormen 

echter haast nooit de basis voor de start van een warmtenet.6 

 

 

 

                                                           
4 Één WEQ is gelijkgesteld aan 27 gigajoule per jaar (GJ/a), zijnde een inschatting van de hoeveelheid warmte-energie nodig 
om een gemiddelde Nederlandse woning van ruimteverwarming en warm water te voorzien. 
5 De bandbreedte wordt bepaald door de aan-of afwezigheid c.q. de omvang van subsidies.  
6 Dit betekent omgekeerd niet dat particuliere woningeigenaren de sluitpost zijn van een proces dat leidt tot een 

warmtenet. 
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Verschil tussen kansen- en haalbaarheidsonderzoek  
 

 Benaderingswijze CE Delft en de Warmte Transitie Atlas (WTA) van OverMorgen: 
- kijken ‘door de oogharen’ naar gebouwkenmerken, beschikbare (CBS)-data en gegevens over 

energieverbruik; 
- selecteren op basis van het criterium ‘laagste maatschappelijke kosten’ zgn. potentie-eilanden voor 

een warmtenet.   
 

 Benaderingswijze haalbaarheidsonderzoek: 
- kijkt naar omvang en samenstelling van de potentiële klantenkring; 
- selecteert geschikte ruimtelijke clusters op basis van de aanwezigheid van voldoende 

corporatiebezit (startmotor) en ander vastgoed met collectieve voorzieningen; 
- stelt de vraag centraal onder welke voorwaarden partijen bereid zijn de collectiviteit van een 

warmtenet te organiseren. 
 

 Conclusie: 
- een ruimtelijk cluster kan vanuit het criterium ‘laagste maatschappelijke kosten’ zeer geschikt zijn 

voor een warmtenet; 
- wanneer het cluster vrijwel uitsluitend woningen van particuliere woningeigenaren omvat, zal het 

haalbaarheidsonderzoek dat cluster desondanks kwalificeren als (voorlopig) ongeschikt.  

 

 
Woningcorporaties 
Kennemer Wonen heeft in de kern Castricum een relatief beperkt bezit: 1.700 woningen op een totaal van 

bijna 11.000 woningen. De corporatiewoningen bevinden zich vooral aan de randen van de kern en zijn beperkt 

geclusterd (vgl. de blauwe vlakken in figuur 1). Kennemer Wonen staat in principe en onder voorwaarden 

positief tegenover warmtenetten.7 

Een tweede woningcorporatie in Castricum is Woonzorg Nederland met één cluster rond zorgcentrum De 

Santmark met 70 appartementen (vgl. de paarse vlakken in figuur 1). Ook Woonzorg staat in principe positief 

tegenover een warmtenet. De energievoorziening van De Santmark is echter onlangs vernieuwd. Voor 

Woonzorg is 2030 een natuurlijk moment om aan te sluiten op een warmtenet.   

 
Figuur 1: overzicht corporatiebezit woonkern Castricum (blauw en paars gekleurd)   

                                                           
7 Voorwaarden zijn o.a. betaalbaarheid voor de huurders, de hoogte van de investering, leveringszekerheid, de instemming 

van 70% van de huurders en een garantie dat de warmtelevering (op termijn) 100% duurzaam c.q. CO2 neutraal is. 
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Overige vastgoedeigenaren 
Door vraagbundeling wordt de businesscase van een warmtenet robuuster. In het haalbaarheidsonderzoek is 

daarom ook maatschappelijk en commercieel vastgoed in beeld gebracht:  

 Het  gemeentehuis (dat beschikt over een WKO-installatie), winkelcentrum Geesterduin (dat 

momenteel wordt gerevitaliseerd) en cultureel centrum Geesterhage (dat onlangs is vernieuwd) lijken 

op korte termijn niet tot de potentiële klantenkring van een warmtenet gerekend te kunnen worden.  

 Er is een inventarisatie gemaakt van VVE’s met collectieve ketels. Diverse VVE’s hebben aangegeven 

belangstelling te hebben voor aansluiting op een warmtenet. De vervangingsvraag voor CV-ketels ligt 

bij veel VVE’s echter rond 2030. Dat lijkt een natuurlijk moment om aan te sluiten op een warmtenet.  

 Scholen, sportcentra en het nieuwe zwembad zijn niet specifiek onderzocht maar wel in beeld 

gebracht.  

Particuliere woningeigenaren 
Particuliere woningeigenaren zijn vooral relevant in clusters met gespikkeld bezit, d.w.z. een mengsel van 

corporatiebezit en particulier woningbezit. Wanneer in een wijk of straat een warmtenet wordt aangelegd 

omdat een corporatie het wil, kan een aanbod aan particuliere woningeigenaren worden gedaan om ook op 

dat net aan te sluiten. Overigens gaan op dit moment (vanwege te hoge kosten) slechts weinig particuliere 

woningbezitters op een dergelijk aanbod in. Toen in Purmerend woningeigenaren kosteloos (dus tegen een 

aansluitbijdrage van 0 euro) konden overstappen op het warmtenet, maakten 89 van de 95 woningeigenaren 

gebruik van dit aanbod.8  

 

Particulieren aansluiten op het warmtenet 
Particuliere woningeigenaren die aansluiting op een warmtenet overwegen, zoeken o.a. antwoord op de 
volgende vragen:  
 

 Mogelijkheden en keuzes: welke opties zijn er voor de woningen in de wijk? Welke aanpassingen 
zijn noodzakelijk en/of aan te bevelen?  

 Planning: wanneer kunnen woningeigenaren overstappen? Kunnen ze in fases verduurzamen of 
moeten ze in één keer alle maatregelen uit (laten) voeren?  

 Financieel aanbod: wat is de minimale investering om een woning aan te sluiten op het warmtenet? 
Welke financieringsmogelijkheden bestaan er?  

 Praktisch aanbod: wie gaat de woningaanpassingen uitvoeren en coördineren?  

 Ondersteuning: waar kan ik aankloppen voor welke (praktische) hulp en advies?  
 
Het is niet altijd duidelijk wie de rol, de verantwoordelijkheid en vooral de expertise heeft om antwoord te 
verschaffen op de vragen die bij woningeigenaren leven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Voor meer informatie over het project in Purmerend zie de website www.purmerendgasvrij.nl. Bedacht moet worden dat 
de gemeente Purmerend dit project door middel van een wijkaanpak zeer intensief heeft begeleid en dat het project 
dankzij steun van de subsidieregeling Proeftuinen Aardgasvrije Wijken mogelijk was.  

http://www.purmerendgasvrij.nl/
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Bevindingen 
Bovenstaande informatie m.b.t. de warmtevraag leidt tot de volgende bevindingen over clusters: 

 

 
Figuur 2: clusters woonkern Castricum op basis analyse warmtevraag 

 
 Het cluster Noord-End lijkt op korte termijn het meest kansrijk. Hier is sprake van een relatief groot 

aandeel bezit van Kennemer Wonen. De aanwezigheid van maatschappelijk vastgoed (Jac. P. Thijsse-

college, openbare basisscholen en wellicht sportcomplexen De Bloemen en Berg & Bal) versterkt de 

potenties van dit cluster.    

 

 Het cluster rond De Santmark met nabijgelegen Zeehelden- en Oranjebuurt en onderwijsinstellingen 

(Clusius, openbare basisscholen) en het politiebureau is op iets langere termijn kansrijk. Dit hangt 

samen met het verwachte tijdstip van vervanging van verwarmingsinstallaties van De Santmark (rond 

2030).  

 

 Het cluster Centrum is in de WTA van OverMorgen een kansrijk potentie-eiland genoemd, omdat hier 

een aantal warmtevragers met collectieve warmtesystemen bij elkaar in de buurt liggen. Dit cluster 

kent slechts één woningblok van Kennemer Wonen. Winkelcentrum Geesterduin wordt momenteel 

gerevitaliseerd; cultureel centrum Geesterhage is onlangs vernieuwd en het gemeentehuis is 

aangesloten op een WKO-installatie. Dientengevolge zien we dit cluster niet op korte termijn als 

kansrijk.   
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Hoofdstuk 3  Bevindingen warmte-aanbod 
 
Inleiding 
Stroom en gas kunnen overal óp het net worden gebracht en overal ván het net worden gehaald. Er is geen 

fysieke noodzaak om vraag en aanbod te clusteren. Bij warmte treedt tijdens transport echter relatief veel 

warmteverlies op en bestaat er een fysieke en financiële noodzaak om vraag en aanbod bij elkaar te houden. 

Hoe groter de afstand tussen warmtebron en -afzet, hoe meer (duur) leidingwerk nodig is en dus hoe hoger de 

kosten om woningen op het net aan te sluiten. Daarom wordt de geschiktheid van een ruimtelijk cluster voor 

een warmtenet behalve door de warmtevraag ook bepaald door de aanwezigheid van (duurzame) warmte-

bronnen zoals geothermie en aquathermie.   

Geothermie  
SAC heeft de potentie van aardwarmte in de kern Castricum verkend9 en concludeert: “een aardwarmte 

project met ca. 3.800 woningen binnen de bebouwde kom van Castricum is technisch en economisch haalbaar, 

vooropgesteld dat de huidige business case (met een nauwkeurigheid van +/- 30%) enigszins verbeterd kan 

worden door een deelcombinatie van:  

 Besparingen op CAPEX en OPEX10 van ca. 20% door o.a. een regionale aanpak; 

 Beschikbaarheid van van-het-gas-af subsidies van ca. 4.000 € per bestaande woning; 

 Project financiering tegen lage rentes en uitgestelde aflossingen tot na het gereed zijn van het 

aardwarmtenet.  

Het aardwarmte project kent aanzienlijke technische en financiële risico’s van velerlei aard. Aanbeveling is dat 

de business case (van de base case) bestand moet zijn tegen een CAPEX overschrijding van 25% (bij gelijke 

OPEX).” SAC geeft ook een schets van locaties die op het warmtenet op basis van aardwarmte kunnen worden 

aangesloten: 

 

 
 

                                                           
9 SAC; Is aardwarmte haalbaar in Castricum? Eindrapport verkenningsfase. Mei 2018.  
10 De termen CAPEX en OPEX zijn termen om in financieel management geldstromen te classificeren. De term CAPEX is een 
afkorting van Capital Expenditure (investeringen in vernieuwingsprojecten), terwijl de term OPEX een afkorting is van 
Operational of Operating Expenditures (exploitatie). 
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Zowel SAC als de opstellers van dit haalbaarheidsonderzoek zijn het er over eens dat - in de woorden van SAC - 
“klandizie de haalbaarheid bepaalt.” Waar SAC echter veronderstelt dat een aardwarmteproject haalbaar is als 
de klandizie bestaat uit circa 3.800 woningen, heeft HVC de aanname (en ervaring) dat 5.000 tot 7.000 WEQ’s 
nodig zijn. Hoewel hier sprake is van een aanzienlijk verschil, maakt dat voor de conclusie niets uit. Immers, 
exploitatie van aardwarmte vergt hoge investeringen. Partijen zijn alleen bereid die te doen als voldoende afzet 
van warmte is gecommitteerd en noch binnen de aanname van SAC (3.800 WEQ) noch binnen die van HVC 
(5.000 tot 7.000 WEQ) is dat op dit moment het geval.  
 

Warmtenet op basis van geothermie 
Meestal worden warmtenetten met geothermie als bron hetzij ontwikkeld in glastuinbouwgebieden (zoals 
Westland en Heerhugowaard) hetzij in dichtbebouwd stedelijk gebied met hoogbouwflats en 
appartementencomplexen. Hierbij is sprake van een relatief klein aantal warmte-afnemende partijen 
(warmtecoöperaties van glastuinbouwers of woningcorporaties) die relatief veel warmte afnemen en zo als 
startmotor fungeren. In Hoorn bezit woningcorporatie Intermaris bijvoorbeeld 7.000 woningen en in de wijk 
Kersenboogerd is 70% van alle woningen in bezit van Intermaris. De vier woningcorporaties in de IJmond 
willen in principe vrijwel hun totale bezit (18.000 woningen) op een warmtenet (met geothermiebron) 
aansluiten.  
 
In deze ‘standaardsituaties’ krijgen particuliere woningeigenaren in de gekozen clusters de mogelijkheid op 
het warmtenet aan te sluiten. Immers, de warmteleiding loopt toch al door hun straat vanwege de 
aansluiting van corporatiewoningen. De haalbaarheid van het warmtenet is echter niet afhankelijk van het al 
dan niet meedoen van particuliere woningeigenaren. 
 
In Castricum is de situatie anders. De woonkern Castricum is geen dichtbebouwd stedelijk gebied. Er is 
relatief weinig hoogbouw. Er zijn veel eengezinswoningen. Het corporatiebezit is versnipperd. Dit impliceert 
dat Kennemer Wonen niet (voldoende) als startmotor voor de hele kern Castricum kan fungeren bij een 
collectief warmtenet op basis van geothermie en dat zo’n warmtenet op basis van alléén het bezit van de 
woningcorporatie financieel-economisch niet haalbaar is.  
 
Een warmtenet op basis van geothermie vereist 5.000 tot 7.000 WEQ.  Het bezit van Kennemer Wonen in de 
woonkern Castricum (inclusief Bakkum) bedraagt 1.700 WEQ op een totaal van 11.000 WEQ. Dit is het 
equivalent van 15 % van alle woningen, en minder dan de helft van de 5.000 WEQ’s die minimaal nodig zijn 
voor aanleg van een warmtenet op basis van geothermie.   
 
Om die reden is de haalbaarheid van een warmtenet op basis van geothermie, in Castricum, sterk afhankelijk 
van de bereidheid en het formele commitment van tussen de 3.300 en 5.300 particuliere woningeigenaren, 
om aan te sluiten op het warmtenet. Dit getal wordt lager als scholen, sportcentra en zorginstellingen mee 
doen. Dit doet niets af aan de opgave om een fors aantal particuliere woningeigenaren mee te krijgen. En 
aan de constatering dat naarmate minder particuliere woningeigenaren bereid of in staat zijn de 
aansluitkosten te betalen, de gemiddelde kosten per aansluiting op het warmtenet meer oplopen en 
daarmee de business case ondergraven. In Castricum is de haalbaarheid van het warmtenet op basis van 
geothermie dus, in tegenstelling tot veel andere gebieden, wél afhankelijk van de participatiegraad van 
particuliere woningeigenaren.  
 

 
Aquathermie11 
Aquathermie maakt gebruik van de laagwaardige thermische energie die zich in het water bevindt. Deze 

energie/warmte wordt door een warmtepomp naar een gewenste temperatuur gepompt om woningen en 

andere gebouwen te verwarmen. Bij aquathermie onderscheiden we verschillen bronsystemen: thermische 

energie uit oppervlaktewater (TEO); uit afvalwater (TEA) en uit drinkwater (TED) en daarnaast bodemenergie 

en zonnecollectoren op daken. Syntraal heeft een omgevingswarmtekaart gemaakt, om de warmtepotentie 

                                                           
11 Informatie in deze paragraaf is gebaseerd op onderzoek van Syntraal dat begin 2020 is uitgevoerd. Zie de website 

www.omgevingswarmte.nl/castricum (eenmalig registreren is noodzakelijk om toegang te krijgen).  

http://www.omgevingswarmte.nl/castricum
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van bovenstaande bronnen in (de woonkern) Castricum globaal te bepalen. De resultaten zijn te zien op 

www.omgevingswarmte.nl/castricum en kunnen als volgt worden samengevat:  

 TEO: de warmtepotentie van het oppervlaktewater is voldoende om nader te onderzoeken. Binnen de 
woonkern Castricum zijn meerdere waterpartijen met een warmtepotentie variërend van 1.000 tot 
4.500 GJ per jaar. Als kental voor de warmtebehoefte van woningen wordt circa 30 - 40 GJ per woning 
per jaar gehanteerd.12  
 

 TEA: met name TEA heeft aan de zuidzijde van Castricum een potentie van circa 550 kW. Omgerekend 
is dit ongeveer 3.150 Gj, wat overeenkomt met de warmtevraag van ongeveer 110 woningen. 
Warmtewinning en distributie middels een warmtenet lijkt financieel-economisch lastig haalbaar 
vanwege de beperkte potentie en afzet en de relatief hoge kosten van een warmtenet. Deze bron kan 
wel interessant zijn om objectgericht in te zetten bij grotere warmtevragers langs het tracé van dit 
stuk riool zoals bijvoorbeeld scholen, verzorgingstehuizen, zwembaden, etc.  
 

 Ook de warmtepotentie van de drinkwaterleiding ten zuiden van de bebouwde kom van Castricum 
biedt perspectief. In de omgevingswarmtekaart is deze potentie weergegeven middels een stip, omdat 
vanwege de wettelijke status ‘vitale infrastructuur’ de exacte ligging niet openbaar gemaakt mag 
worden. PWN staat open voor initiatieven ten aanzien van het benutten van warmte uit de 
drinkwaterleiding. De warmtepotentie bedraagt ruim 73.000 GJ, wat voldoende lijkt voor bijna 900 
woningen.13 Bij drinkwaterleidingen kan (in tegenstelling tot riolen) niet gedurende het gehele jaar 
warmte onttrokken worden, om te voorkomen dat het drinkwater in de winterperiode te koud wordt. 
 

 Voor wat betreft bodemenergie is geconcludeerd dat er binnen Castricum al een aantal WKO’s en ook 
bodemlussen geïnstalleerd zijn, wat enerzijds inhoudt dat er warmte in de bodem opgeslagen kan 
worden, maar anderzijds dat al een deel van de opslagcapaciteit van de bodem is benut. 
 

 Tenslotte is de potentie van zonnecollectoren op de daken bepaald. Hoewel de te benutten 
oppervlakten relatief hoog zijn, is het op te wekken vermogen aan de lage kant. Dit komt 
waarschijnlijk door de noord-zuid-oriëntatie van de daken.  

 

 
Bevindingen 

Geothermie is op korte termijn (tussen nu en 2030) niet haalbaar vanwege het ontbreken van een voldoende 
omvangrijke klantenkring. De bevindingen met betrekking tot aquathermie zijn als volgt samen te vatten: 

 

 

                                                           
12 Dit is een ruime schatting die past bij de globale benaderingswijze die in het onderzoek is gevolgd.    
13 Er dient rekening mee gehouden te worden dat  het niet mogelijk is om het hele jaar warmte te onttrekken uit 

drinkwater(leidingen), omdat het drinkwater dan in een deel van het voor- en najaar en de winter te koud wordt.  

http://www.omgevingswarmte.nl/castricum
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- de oostzijde (gebied 1) van Castricum lijkt potentie te hebben voor warmte uit een combinatie van 
oppervlaktewater en drinkwater.  

- aan de noordzijde (gebied 2) biedt oppervlaktewater mogelijk perspectief.  
- aan de zuidwestzijde (gebied 3) lijkt de potentie van omgevingswarmte te gering.  

- TEA is wellicht kansrijk in een objectgerichte benadering met grotere gasvragers. 
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Hoofdstuk 4 Bevindingen warmtenet 

 
Inleiding 
Volgens het Plan van Aanpak dat hoort bij de Samenwerkingsovereenkomst ‘Haalbaarheidsonderzoek 

collectieve warmte gebouwde omgeving woonkern Castricum’ is het ontwerp warmtenet onderdeel van dit 

onderzoek: 

“Het ontwerp warmtenet verbindt mogelijke of vastgestelde locaties van warmtebronnen met de 
vastgestelde warmteafnemers. Het ontwerp is de basis voor berekening van het te investeren 
bedrag. In het ontwerp komen de volgende zaken aan de orde: 
 

 Tracébepaling op basis van vastgestelde warmteklanten en vastgestelde of aangenomen 
bronlocatie(s);  

 Bepalen/aannemen locatie (tijdelijke) opwek; 

 Bepalen/aannemen locatie WarmteOverdrachtStation (WOS); 

 Netwerkberekening om dimensionering van de leidingen te bepalen; 

 Investeringsberekening primair net, secundair net, WOS, kunstwerken o.b.v. kengetallen 
HVC; 

 Groeistrategie, kralen rijgen, warmte-eilanden; 

 Vaststellen mogelijkheden om werk met werk te maken (bijvoorbeeld vervanging riolering).” 
 

Dit voornemen is niet uitgevoerd omdat het op dit moment te voortijdig is en allerlei aannames noodzakelijk 

zou maken die gezien het ontbreken van een startmotor niet logisch en erg theoretisch zouden zijn.     

Bronnenstrategie 

Wel is het mogelijk om als onderdeel van de algehele ontwikkelstrategie van een warmtenet hier de zgn. 
bronnenstrategie te verkennen. Een bronnenstrategie is een plan om de lange termijndoelstelling van 
warmtenetten te realiseren door aan te geven welke warmtebronnen wanneer relevant zijn, in welk tempo 
(fasering) deze opgeschaald worden en tegen welke condities.   
 
Om een bronnenstrategie te kunnen formuleren, is o.a. inzicht nodig in beschikbare (duurzame) bronnen, in de 
wijken die aangesloten worden, in de aansluitsnelheid van de geselecteerde wijken of buurten en in de 
uitgangspunten voor verduurzaming. Van daaruit kan een business case worden ontwikkeld die de financiële 
haalbaarheid inschat. Dit haalbaarheidsonderzoek levert daar gedeeltelijk een bijdrage aan, maar nadere 
keuzes met betrekking tot de bronnenstrategie zullen afhangen van de vaststelling van de Visie Aardgasvrije 
Wijken door de gemeente. 
 

 
Bij de aanleg van een warmtenet bestaan twee mogelijke ‘aanvliegroutes’:  
 

 Beleid is sturend: de gemeente stelt een Visie Aardgasvrije Wijken vast en toetst vervolgens of het 
warmtenet past binnen of voldoet aan de kaders van die visie. In deze variant is de Visie 
Aardgasvrije Wijken de legitimatiebasis voor het warmtenet. Deze benaderingswijze ligt meer voor 
de hand als de business case van het warmtenet meer afhankelijk is van de aansluiting van 
particuliere woningen. Er moet dan een communicatie- en participatietraject plaatsvinden onder 
regie van de lokale overheid, waarin vraagstukken van betaalbaarheid, keuzevrijheid en 
draagvlakontwikkeling een rol spelen. De Visie Aardgasvrije Wijken is kaderstellend en 
richtinggevend voor de inrichting van zo’n communicatie- en participatietraject. 
 

 Warmtenet is sturend: in deze variant kiezen (meestal) corporaties ervoor om hun bezit te 
renoveren en van het gas af te halen. Zij schakelen HVC en/of andere partijen in om dit te 
verwezenlijken. Dit is een ‘autonoom’ initiatief dat geen voorafgaande toestemming van de lokale 
overheid vereist. Wel is het zo dat de lokale overheid als bevoegd gezag in vergunning-technische 
zin haar goedkeuring moet verlenen en afstemming nodig is, bijvoorbeeld als de leidingen de grond 
in moeten en werk met werk gecombineerd kan worden. Deze variant ligt meer voor de hand 
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naarmate corporatiebezit ruimtelijk geconcentreerd is en aanleg van het warmtenet niet of minder 
afhankelijk is van de aansluiting van particulier bezit.  

 
In Castricum ligt een keuze voor eerstgenoemde aanvliegroute voor de hand.   

 
In de bronnenstrategie voor Castricum maken we onderscheid tussen korte termijn (tot 2030) en langere 
termijn (na 2030). Uiteindelijk moeten alle gebouwen aardgasvrij zijn en warmtenetten kunnen of zullen daarin 
een (prominente) rol spelen. Als het eindbeeld een warmtenet op basis van geothermie is dat rond of na 2030 
wordt verwezenlijkt, is de vraag hoe daar naar toe wordt gewerkt: 
 

 Ten eerste zal men in een aantal clusters moeten starten met aanleg van een warmtenet. Deze 
‘kralen’ worden in de eindsituatie tot een ketting (van 5.000 tot 7.000 WEQ) aaneengeregen.   

 Ten tweede zal men deze clusters tot het moment dat de geothermiebron wordt gerealiseerd, op een 
tijdelijke warmtebron moeten aansluiten. Dit kan met tijdelijke (niet-duurzame) gasketels, maar ook 
met een (duurzame) aquathermiebron. Het is zelfs mogelijk om op basis van aquathermie in kleinere 
clusters organisch toe te groeien naar voldoende afzet voor de geothermiebron.   

 De keuze voor aquathermie op korte termijn kan echter ook het middellange termijnperspectief (15 - 
20 jaar) voor geothermie in de weg zitten, omdat deze clusters op basis van aquathermie een eigen 
businesscase hebben. Hierbij ligt tussentijds ‘overstappen’ naar geothermie niet voor de hand  of het 
kan tot vervroegde extra kosten leiden.  
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Hoofdstuk 5 Conclusies  
 

 Een warmtenet is mogelijk als partijen het willen. Partijen willen het, als ze vertrouwen hebben in 

elkaar en zekerheid ervaren m.b.t. de technische mogelijkheid, de financieel-economische 

haalbaarheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid van een warmtenet.  

 

 Dit haalbaarheidsonderzoek concludeert dat in de kern Castricum een warmtenet op basis van 

geothermie of op basis van aquathermie technisch mogelijk c.q. kansrijk is.   

 

 Een warmtenet op basis van geothermie of aquathermie vereist forse investeringen. Of een 

warmtenet financieel haalbaar is, wordt primair bepaald door de aanwezigheid van voldoende 

warmteklanten, door het type warmteklanten en door het tijdstip waarop en de voorwaarden 

waaronder deze klanten worden aangesloten op het warmtenet. Dit haalbaarheidsonderzoek 

concludeert: 

 

o Dat de bereidheid van particuliere woningbezitters om aan te sluiten op het warmtenet in 

Castricum van onevenredig groot belang is omdat het bezit van de ‘startmotor’ 

(woningcorporaties) relatief beperkt, relatief versnipperd en relatief ongunstig gelegen is 

(aan de buitenkant van de woonkern).  

o Dat in de kern Castricum een warmtenet op basis van geothermie op korte termijn niet 

financieel haalbaar is door grote onzekerheid over en/of een te beperkte omvang van het 

aantal warmteafnemers. 

o Dat in Castricum een warmtenet op basis van aquathermie op korte termijn mogelijk wel 

financieel haalbaar is en/of de moeite waard is om nader te onderzoeken. Weliswaar bestaat 

ook dan onzekerheid over de omvang van de klantenkring, maar vergeleken met een 

warmtenet op basis van geothermie (5.000 - 7.000 WEQ) is een warmtenet op basis van 

aquathermie ook mogelijk met veel kleinere aantallen WEQ’s.    

 

 Of een warmtenet maatschappelijk aanvaardbaar is, blijkt meestal vanzelf tijdens de uitvoering van 

een communicatie- en participatieproces waarin o.a. overleg plaatsvindt met, en een aanbod wordt 

gedaan aan, omwonenden. Dit haalbaarheidsonderzoek concludeert: 

 

o Dat de maatschappelijke aanvaardbaarheid van een warmtenet doorgaans afhangt van 

zorgen en wensen van omwonenden m.b.t. (de opvatting van) risico’s van een warmtenet of -

bron, overlast tijdens de aanleg van het warmtenet en dergelijke.  

o Dat in Castricum: 

 Ook de betaalbaarheid van een aansluiting op het warmtenet voor particuliere 

woningeigenaren bepalend zal zijn voor de maatschappelijke aanvaardbaarheid van 

het warmtenet; 

 Evenals de mate van professionele ondersteuning die met name particuliere 

woningeigenaren wordt gegeven om inzicht te krijgen in de keuzes, 

randvoorwaarden, investeringsbesluiten en uitvoeringsaspecten van aansluiting op 

een warmtenet; 

 

 Het adresseren van bovenstaande punten veronderstelt dat de gemeente en andere partijen 

(waaronder het (beoogde) warmtebedrijf) verder zijn in het samenwerkingsproces dan op dit moment 

in Castricum het geval is. De gemeente heeft nog geen Visie Aardgasvrije Wijken op- en vastgesteld,14 

nog geen startwijken geselecteerd en nog geen voorkeur uitgesproken voor een collectief warmtenet. 

Evenmin heeft de gemeente haar rol in de warmtetransitie gedefinieerd en een communicatie- en 

                                                           
14 Deze zin schetst de situatie op het moment van oplevering van dit rapport (mei 2020).  
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participatieproces geformuleerd om te peilen hoe particuliere woningeigenaren tegen een warmtenet 

aan kijken. Dit haalbaarheidsonderzoek draagt (naar wij hopen) bij aan de gedachtevorming over deze 

onderwerpen.  
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Hoofdstuk 6 Aanbevelingen 
 

 Stimuleer no regret maatregelen15 zoals het isoleren van woningen en elektrisch koken. Dit is altijd een 

goede keuze, ongeacht of het alternatief voor aardgas all electric16 is, of aansluiting op een warmtenet op 

basis van geothermie of aquathermie.17  

 

 Korte termijn (tot 2030): 

Start vervolgonderzoek naar een warmtenet in Noord-End. In deze wijk bestaat de mogelijkheid om 

met een beperkt aantal partijen te starten en om aquathermie te benutten (zoals het onderzoek van 

Syntraal heeft uitgewezen). Stapsgewijs inzoomen op Noord-End kan als volgt gestalte krijgen:  

 
1. Benoem het cluster Noord-End (inclusief koopwoningen Bloemenwijk) als startwijk in de Visie 

Aardgasvrije Wijken. 

2. Vraag samen met relevante partijen bij de provincie subsidie aan (‘Uitvoeringsregeling 

Warmtetransitie Gebouwde Omgeving op Wijkniveau in Noord-Holland’) om voor Noord-End 

een wijkuitvoeringsplan op te stellen.18   

3. Gebruik de subsidie om een wijkuitvoeringsplan te formuleren met een analyse van:  

a. de warmtevraag van de gebouwen, de verduurzamingsmaatregelen die 

gebouweigenaren moeten treffen om gebruik te kunnen maken van deze duurzame 

warmte en wat hiervan de geschatte kosten zijn19;  

b. de duurzame warmtebronnen die worden ingezet en de kosten om deze duurzame 

warmte beschikbaar te krijgen;  

c. de aanpassingen van bestaande en aanleg van nieuwe energie-infrastructuur voor 

het transport van energie en de kosten hiervan, en;  

d. de beoogde financieringswijze van het verduurzamen van de warmtevoorziening, 

inclusief de kosten voor het aanpassen van gebouwen. 

4. Besluit op basis van de uitkomsten van het onderzoek evt. om bij de rijksoverheid een  

subsidie (regeling Proeftuinen Aardgasvrije Wijken) aan te vragen voor de realisatie van het 

wijkuitvoeringsplan.  
 

 Langere termijn (na 2030): 

Om  na 2030 een warmtenet op basis van geothermie te realiseren, zal in de periode tot 2030 op 

verschillende schaalniveaus actie ondernomen moeten worden om te komen tot 5.000 - 7.000 WEQ’s: 

 

o Op woonkernniveau: door middel van een communicatie- en participatietraject vaststellen 

hoeveel woningeigenaren op een warmtenet willen aansluiten.  

o Op sub-regionaal niveau: verkennen of bundeling van warmte-afzet van Castricum met 

omliggende dorpen (bijvoorbeeld Uitgeest, Limmen, Heemskerk) technisch-economisch 

haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar is.    

                                                           
15 Dit zijn maatregelen die kosteneffectief zijn en bijdragen aan de doelstellingen van een aardgasvrije gebouwde 
omgeving.  
16 Een all-electric woning draait volledig op elektriciteit. Als je in een all-electric huis woont, gebruik je elektriciteit voor het 
verwarmen van je huis, het maken van warm water en ook het koken gebeurt dan elektrisch. 
17 We adviseren om inwoners zo vroeg mogelijk op wijkniveau te informeren over de warmtetransitie, over de 
consequenties die dat voor hun wijk of woning heeft (incl. een indicatie van de gehanteerde tijdsplanning) en hoe de 
gemeente hen daarbij gaat ondersteunen. 
18 Er kan tot een maximum van 200.000 euro worden aangevraagd en de aanvrager moet zelf een derde deel bijdragen.  
19 Een dergelijk analyse dient uiteraard ook het draagvlak onder bewoners te onderzoeken en de wijze waarop bewoners 
kunnen of moeten worden ontzorgd en gefaciliteerd.  
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o Op regionaal niveau: verkennen en voeling houden met mogelijke ontwikkelingen van 

warmtenetten in omliggende gemeenten (IJmond, HAL-gemeenten), het ontstaan van een 

regionale bronnenstrategie en transportleidingen die het perspectief van geothermie in 

Castricum kunnen verbeteren.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


