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Uitgangspunten 
 
Liandon voert in opdracht van Alliander DGO een tracéraming uit voor een mogelijk 
warmtenet in Katwijk. Als onderdeel van de tracéraming Katwijk worden de volgende 
voorlopige uitgangspunten gehanteerd: 
 

 Scope aan te sluiten panden conform gebiedsafbakening opgesteld in rapport ‘Smart 
Polder Gemaal Katwijk’. Enkel het gebied ten noorden van het gemaal/kanaal wordt 
meegenomen en wijk Mui/Delta/Rijnsoever is buiten scope;  

 Alleen panden met de gebruiksfunctie wonen worden meegenomen. Utiliteit is 
uitgesloten, tenzij expliciet benoemd door opdrachtgever; 

 Nog te bouwen panden zijn meegenomen conform aangeleverde gegevens 
woningcorporatie; 

 Aanvoertemperatuur hoog genoeg om woningen van zowel ruimteverwarming als 
tapwater te voorzien;  

 Kostenraming conform SSK methodiek, nauwkeurigheid P90; 
 Stedelijk gebied (veel infra), complexiteit complex; 
 Er vindt geen schouwing van het tracé plaats; 
 Er vindt geen schouwing van de inpandige situatie plaats; 
 Bovengrondse obstakels globale check; 
 Ondergrondse obstakels worden gecontroleerd middels een globale KLIC; 
 Globale vergunning inventarisatie wordt uitgevoerd; 
 Beginpunt warmtetracé: na het opwaarderen van temperatuur water bij het gemaal; 
 Eindpunt warmtetracé: aansluitleiding tot aan de gevel; 
 Tracéligging enkellijns (aanvoer- en retourleiding) getekend; 
 Tracéligging globaal bepaald: midden van stoep, fietspad of weg;  
 PN6 netwerk (drukklasse); 
 Globale kostenraming inpandig afleverset wordt meegenomen; 
 Plek ketelhuis appartementen en aantal aansluitleidingen per pand onbekend. 

Gekozen voor enkele aansluitleiding in midden van appartement; 
 Warmtevermogen panden Dunavie conform geleverde Excel door Dunavie; 
 Warmtevermogen overige panden op basis van inschatting gasverbruik 

EnergieinBeeld en/of ervaringsgetallen van Liandon; 
 Materiaal leiding nader te bepalen; 
 Gelijktijdigheid van 60%; 
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De bovenstaande uitgangspunten worden gebruikt om het leidingnetwerk door te rekenen 
voor 2 varianten, ieder met 2 scenario’s: 

1. Aanvoertemperatuur woning van 70 graden en retourtemperatuur woning van 40 
graden.  
 Scenario A: Onderzoek naar benodigde aanpassing om netwerk bestendig te 

maken voor eventuele toekomstige netuitbreiding. Invloed op diameters 
leidingen en in hoeverre kan hoofdleiding als transportleiding gebruikt worden;   

 Scenario B: Onderzoek naar mogelijkheid om in toekomst zelfde netwerk te 
gebruiken als temperatuur water omlaag gaat (<50 graden aanvoertemperatuur). 

 
2. Aanvoertemperatuur woning van 80 graden en retourtemperatuur woning van 50 

graden. 
 Scenario A: Onderzoek naar benodigde aanpassing om netwerk bestendig te 

maken voor eventuele toekomstige netuitbreiding. Invloed op diameters 
leidingen en in hoeverre kan hoofdleiding als transportleiding gebruikt worden;   

 Scenario B: Onderzoek naar mogelijkheid om in toekomst zelfde netwerk te 
gebruiken als temperatuur water omlaag gaat (<50 graden aanvoertemperatuur). 
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Samenvatting resultaten 
 
Ondergrondse knelpunten 
Op basis van de topologie van de wijk en de ligging van de hoofdwegen zijn 2 varianten voor 
het warmtetracé bepaald zoals in figuur 1 weergegeven. Document ‘Memo-Scan ondergrond 
Smartpolder Katwijk v1.pdf’ geeft de gehele analyse door middel van een KLIC.  
 

 Variant 1: Hoofdtransportleiding vanaf het gemaal aan de Binnensluis tot aan de 
bebouwing (rode lijn). Vervolgens ligt de hoofdader in de Hoorneslaan: warmtetracé 
in beide ventwegen (gele lijn). 

 Variant 2: Hoofdtransportleiding vanaf het gemaal aan de Binnensluis tot aan de 
Groen van Prinstererweg (rode lijn). Vervolgens Groen van Prinstererweg volgen 
(blauwe lijn) en aftakking naar noordelijke ventweg van de Hoorneslaan (gele lijn). 

 

 
Figuur 1: Gebied van hoofdtracé (Bron: Globespotter) 
 
Knelpunten: 

- Oostelijke zijde hoofdtransportleiding vanaf gemaal aan Binnensluis (rode lijn) kent 
grote hoeveelheid kabels en leidingen. Westelijke zijde is vrij maar vereist 2 extra 
boringen. 

- Zuidelijke ventweg Hoorneslaan (gele lijn) ligt te vol met kabels en leidingen. Dit 
heeft als consequentie dat elke meter tracé meer in detail moet worden onderzocht. 
Noordelijke gelegen ventweg biedt voldoende ruimte.  

- Alle leidingaftakkingen (distributie) vanaf de hoofdader in de Hoorneslaan en/of 
Groen van Prinstererweg moeten bestaande infra in de stoepen loodrecht passeren. 
In het meest gunstige geval heeft de gemeente een standaard kabels & 
leidingenprofiel gehanteerd zodat de passage zoveel mogelijk op identieke wijze kan 
plaatsvinden. 

- Alle aftakkingen vanaf de Hoorneslaan en/of Groen van Prinstererweg kunnen 
geprojecteerd worden in de geklinkerde wegen. In deze wegen ligt alleen een 
gemeentelijk riool. Doorgaans kan een warmtenet het riool bovenlangs passeren. 
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Op basis van de bovenstaande knelpunten is gekozen om variant 2 verder uit te werken.  
Nader onderzoek is nodig voor exacte ligging (zoals hoogte leidingen) en mogelijkheid 
ligging westzijde gemaal. 
 
Bovengrondse knelpunten 
Op basis van een globale inventarisatie zijn er voor de tracéligging van variant 2 geen 
noemenswaardige bovengrondse kunstwerken geïdentificeerd. Wel zullen er enkele 
boringen uitgevoerd moeten worden: 
 

- Boring Hoorneslaan / Nolenstraat 
- Boring Hoorneslaan / Biltlaan 
- Boring Van Houtenstraat / Biltlaan 

 
Mogelijke boring (2x) bij de oversteek van de Hoorneslaan bij het gemaal zoals beschreven 
bij ondergrondse knelpunten is niet meegenomen in de tracéligging en kostenberekening.  
Om een boring uit te voeren is er ruimte nodig bij het in- en uitgaande gat. Voor de 
benoemde boringen lijkt er ruimte beschikbaar maar dit moet in een later stadium nader 
onderzocht worden.  
 
Tracéligging 
Variant 2 is uitgewerkt tot een tracéligging zoals weergegeven in figuur 2. De (voorlopige) 
ligging van de bron is in de kleur oranje weergegeven en elke aansluiting heeft een rode stip. 
Document ‘Katwijk – tracéligging v1A.pdf’ geeft het tracé weer op schaal. Elke laagbouw 
woning heeft een individuele aansluitleiding en hoogbouw heeft per pand een aansluitleiding 
gekregen.  
 
Om tot deze tracéligging te komen is de huidige ligging van het gasnetwerk als referentie 
genomen. Dit betekent dat de tracéligging zoveel mogelijk op de huidige gasleiding is 
geprojecteerd. In de toekomst kan dit de mogelijkheid bieden om samenloopvoordelen te 
behalen bij het uitfaseren van het gasnetwerk. Dit betekent wel dat een tracéligging in de 
zuidelijke ventweg van de Hoorneslaan niet helemaal vermeden kon worden. Als in een later 
stadium schouwingen plaatsvinden moet beoordeeld worden of deze betreffende panden 
ook op een andere manier aangesloten kunnen worden. 
 

 
Figuur 2: Tracéligging (blauwe lijn) en bron (oranje vierkant). 
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Faseringen 
Deze fasering geeft aan in welke volgorde de panden aangesloten kunnen worden. Elke fase 
is een clustering van een aantal aan te sluiten panden. De volgorde is bepaald aan de hand 
van samenloopvoordelen die behaald kunnen worden bij wijkrenovaties/gebiedsrenovaties. 
De gemeente Katwijk heeft hierin de betreffende informatie gegeven. Dit resulteert in de 
volgende fasering: 
 

 Fase 1: Uitkoppeling vanaf de bron naar het noordelijke gebied ten opzichte van de 
Hoorneslaan. Het betreft hier veel corporatiewoningen die nog omgebouwd moeten 
worden. Verder bevat deze fase een nieuw te bouwen pand in 2020 en enkele aan te 
sluiten hoogbouw aan de zuidelijke kant van de Hoorneslaan. 

 Fase 2: In dit gebied worden enkele panden gesloopt en nieuw gebouwd in medio 
2020.  

 Fase 3:  Dit gebied wordt medio 2019 aangepakt. Wel moet er een hoofdtracé door 
het gebied van fase 4 en 5 aangelegd worden. 

 Fase 4: Veelal nieuwbouw. 
 Fase 5: Veelal particuliere woningen. 

 
Het document ‘Katwijk - tracéligging v1A Faseringen.jpg’ en figuur 3 geven de faseringen 
weer. De beschreven fasering wordt technisch haalbaar geacht. Praktisch gezien moeten er 
op de juiste plekken T-stukken met afsluiters aangebracht worden. Op deze manier kan het 
ene gebied al in operatie genomen worden terwijl het andere gebied in een later stadium 
onafhankelijk een warmtetracé geplaatst kan worden. 
 
Vanuit de financiële kant zal het waarschijnlijk ongunstig zijn om het gebied van fase 3 
voorafgaand het gebied van fase 4 en 5 uit te voeren. Het volloopscenario van deze buurt 
wordt hiermee niet optimaal. Een stuk van het hoofdtracé zal enkele jaren niet benut worden 
en tijdens deze periode heb je relatief weinig betalende afnemers. Ook zal dit betekenen dat 
aan de opwekzijde in ontwerp en uitvoering rekening moet worden gehouden hoe de opwek 
opgeschaald kan worden.  
 
Een optie kan zijn om de bron te verplaatsen naar het oosten van het tracégebied of een 
boring van het gebied van fase 1 en 2 naar het gebied van fase 3. Deze laatste optie moet 
wel nader onderzocht en opnieuw berekend worden.  
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 Bij hoogbouw flats is er meer druk nodig dan laagbouw omdat ook de bovenste 
etage nog van warm water moet worden voorzien. Om te voorkomen dat het gehele 
warmtenet en huidige verwarmingssystemen in de woning aangepast moet worden 
naar hoogbouw flats, krijgen hoogbouw flats >7 etages een aparte warmtewisselaar. 
Op deze manier is de drukhuishouding van een hoogbouw flat gescheiden van het 
warmtenet.  

 CW3 klasse is aangehouden voor elke woning. Dit betekent dat elke woning warm 
tapwater kan krijgen met maximaal 10 l/minuut bij 40 graden Celsius.  

 
Uitwerking varianten: 

1. Aanvoertemperatuur woning van 70 graden en retourtemperatuur woning van 40 
graden.  

Technisch getoetst en op basis van de uitgangspunten doorgerekend. Uiteindelijk resultaat 
zijn de leidingdiameters zoals weergegeven in figuur 4. Verder is er voorlopig geen 
warmteoverdrachtsstation benodigd (wel als het aantal aansluiten en daarmee de 
warmtevraag toeneemt). 
 

 
Figuur 4: DN-maten variant 1: rood=PEX en blauw=STAAL. 
 
Warmteverlies op basis van isolatieklasse 2: ~ 225 GJ/jaar 
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2. Aanvoertemperatuur woning van 80 graden en retourtemperatuur woning van 50 
graden.  

Technisch getoetst en op basis van de uitgangspunten doorgerekend. Uiteindelijk resultaat 
zijn de leidingdiameters zoals weergegeven in figuur 5. Verder is er voorlopig geen 
warmteoverdrachtsstation benodigd (wel als het aantal aansluiten en daarmee de 
warmtevraag toeneemt). 
 

 
Figuur 5: DN-maten variant 1: rood=PEX en blauw=STAAL. 
 
Warmteverlies op basis van isolatieklasse 2: ~ 275 GJ/jaar 
 
Zoals te zien op de figuren is het verschil in DN-maten tussen beide varianten 
verwaarloosbaar. Wel is er een klein verschil in warmteverlies:  een lagere 
aanvoertemperatuur levert minder warmteverlies. 
 
Variant 1 kan eventueel aangevuld worden met een stooklijn om warmtepieken op te 
vangen. Een stooklijn draait op gas en kan bijstoken wanneer nodig. Variant 2 biedt meer 
zekerheid om aan de warmtevraag te voldoen maar dit heeft een negatieve invloed op 
efficiëntie (vooral warmtepompen aan bronzijde) en warmteverlies van het systeem.  
 
Uitwerking scenario’s die gelden voor beide varianten: 

1. Scenario A: Onderzoek naar benodigde aanpassing om netwerk bestendig te maken 
voor eventuele toekomstige netuitbreiding. Invloed op diameters leidingen en in 
hoeverre kan hoofdleiding als transportleiding gebruikt worden;  

Het is mogelijk om het warmtenet dusdanig te dimensioneren dat er op den duur 
aansluituitbreiding mogelijk is. Uitgaande dat de wijk boven het afgebakende gebied van dit 
project aangesloten kan worden zijn er een aantal opties: 

A. Vanaf de bron een nieuwe aanvoer- en retourleiding neer te leggen voor een nieuw 
aan te sluiten wijk. Dit betekent dat het tracé bij het gemaal/Hoorneslaan 4 leidingen 
naast elkaar liggen. 

B. Het plaatsen van een warmteoverdrachtsstation bij de kruising van de Groen van 
Prinstererweg. Hiermee kan de drukhuishouding tussen de wijken onafhankelijk 
geregeld worden en eventueel kan de temperatuur van het water verhoogd worden. 
Dit betekent wel dat een stuk van de huidige tracéligging verzwaard moet worden. 

Voorbeeldberekening en eventuele meerkosten volgt nog.  
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Algemene project risico’s  
 Leidinglengtes langer door ongunstige wijkindeling (bijvoorbeeld door fasering) 
 Uitvoering boringen bij grote verkeerskruisingen 
 Geen aansluitverplichting woningen (particulieren) 
 Circa 50% gasleidingen medio 2015 vervangen door Liander 
 Extra aansluitingen en/of aansluitlengte als ketelruimte bekend is 
 Verandering aanpassing inpandige situatie (o.a. aanpassen stijgstrangen)  
 Verandering ontwerpeisen bron (o.a. plek en basislast versus pieklast) 

Kostenrisico’s nog nader te definiëren 




