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Programma
Energietransitie in de praktijk

1. Voorstelronde
Wie ben je, wat verwacht je?

2. Inleiding gemeente 
Plannen omtrent energietransitie

3. Presentatie Polderwarmte
Plannen voor een warmtenet

4. Vragen / suggesties



• Wie bent u?

• Bent u gebruiker of 
gebouweigenaar?

• Wat verwacht u van deze 
bijeenkomst en wat zou dit 
voor uw bedrijf kunnen 
betekenen?

Voorstelronde
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Internationale tot lokale doelstellingen

Duurzame energie &

2050 Aardgasloos
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Trias Energetica
Stappen van energiebezuiniging

Gebruik energie uit
hernieuwbare bronnen

Energie 
besparen

Gebruik fossiele energie
zo efficient mogelijk



Programma energietransitie



De opgave van Haarlemmermeer

Energietransitie in de praktijk

1. Energiebesparing

2. Switch naar alternatieven 
voor aardgas:
• Groen gas 

• Waterstof 

• Individuele warmtepompen

• Collectief warmtenet

Duurzaam opwekken: 

- Windpark 

- Zonneakkers

- Zon op dak

Aardgasvrij 



Individueel

Collectief warmtenet op basis van restwarmte 

 

 

Bijkomende maatregelen 

    
 

Collectief warmtenet op basis van geothermie Bijkomende maatregelen 

 

 

 

 

Collectief warmtenet op basis van restwarmte 

 

 

Bijkomende maatregelen 

    
 

Zonnecollectoren

Lucht warmtepomp
Water warmtepomp met 

bodemlus



Collectief
Collectief warmtenet op basis van restwarmte 

 

 

Bijkomende maatregelen 

    
 

Collectief warmtenet op basis van geothermie Bijkomende maatregelen 

 

 

 

 

Collectief warmtenet op basis van restwarmte 

 

 

Bijkomende maatregelen 

    
 

Collectief warmtenet op basis van restwarmte 

 

 

Bijkomende maatregelen 

    
 

Collectief warmtenet op basis van geothermie Bijkomende maatregelen 

 

 

 

 

Collectief warmtenet op basis van geothermie Bijkomende maatregelen 

 

 

 

 

Kleinschalig warmtenet op basis van omgevingswarmte 

 

 

 



Gemeentelijke aanpak
Uitwerking:

• Proefwijk 
Aardgasvrij 
Rijsenhout

• Stimuleren 
collectief 
warmtenet 
Hoofddorp 
centrum

• Ondersteunen 
van 
initiatieven

Aanpak:

• Slim volger

• Geen 
warmtenet 
door de 
gemeente

• Ondersteunen 
van initiatieven

Fasering

Meekoppel-
kansen Technisch-

economische 
criteria

(Bewoners) 
initiatief

Aanwezigheid 
marktpartij

(On)zekerheden



Stedelijk programmeren
Nieuwe opgaves:

• Openbare ruimte 
klimaatbestendig 
maken

• Versterking 
elektriciteitsnet

• Aanleg warmtenet 
(niet overal)

Groot onderhoud van:

• Riolering

• Straatverharding

• Drinkwaterleidingnet

• Gasnet

• Openbare verlichting

• Groen

Werk met 
werk

Netbeheerder

Gemeente

Marktpartijen /

warmteleverancie
r



Mogelijke warmtebronnen:

• Bedrijven:
o Datacenters
o Koelhuizen
o Productie
o Hybride energie-installatie

• Afvalwaterzuivering

• Waterleidingen Waternet / PWN

Kansen voor 
warmtenet in 
Zwanenburg -
Halfweg



▪ Kadernota Warmtetransitie 
Haarlemmeer (vastgesteld 
gemeenteraad)

▪ Nu: Verkenning warmtenet

▪ Binnenkort: Transitievisie Warmte 

▪ Opstellen Wijkuitvoeringsplan 
Zwanenburg (tweede kwartaal 2021)

Processtappen
gemeente



• Werken met lokale bedrijven
• Kleinschalig starten
• Koploper bedrijven
• Straat voor straat uitbreiden
• Werk met werk maken
• Woongebieden: buurt voor 

buurt

Bouwen aan 
duurzame warmte



Vragen?


