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Wie zijn wij ?
Leimuiden Duurzaam coöperatie u.a.

• Inzicht geven aan bewoners, bedrijven, winkels, 
verenigen en anderen wat er bereikt kan worden in 
het streven naar verduurzaming

• Verminderen van het energiegebruik van de lokale 
woning, bedrijfspand, clubgebouw, etc.. 

• Zoeken naar mogelijkheden van eigen energie 
productie: zonneweiden, windmolens etc, gefinancierd 
door en de opbrengst ten goede van Leimuidenaren



Waarom een coöperatie?
• Geen winst oogmerk!

• Inzet van de bewoners is in principe om niet, uit 
enthousiasme voor het onderwerp!

• Het delen van opgedane ervaringen, wijzen op 
mogelijkheden en evt. gezamenlijk voordeel!

• Elke andere adviesvorm kost geld & eigen belang adviseur

• Bewoners met enige kennis zijn 1e steun voor bewoners



Waarom een coöperatie?



Waarom een coöperatie?

    

Memorandum van Overeenstemming  
tussen Leimuiden Duurzaam en de Gemeente Kaag & Braassem 
 
Inleiding 
Beide partijen beschrijven in dit document hoe deze zich tot elkaar willen verhouden. Het 
document is geen blauwdruk en niet juridisch afdwingbaar. Het is een poging om rollen en 
verhoudingen te beschrijven zodanig dat de samenwerking de komende jaren tot 
wederzijdse tevredenheid optimaliseert. Dit alles met doel de energie transitie op een goede 
en snelle manier in gezamenlijkheid vorm te geven. Via het ijkjaar 2030 tot het jaar 2050 
opdat de gemeente energie neutraal wordt met name in de gemeenschap Leimuiden.   



Waar doen we het voor?

• Aardgas is een fossiele brandstof,

er komt CO2 vrij bij verbranding

en de voorraad is niet oneindig

• De uitstoot van CO2 zorgt voor 

klimaatverandering en dat willen we juist tegengaan

• Internationaal zijn in 2015 afspraken gemaakt middels 
het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO2 uit te stoten 

• Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden



Waar doen we het voor?
• Nu zijn (bijna) alle Nederlandse huizen 

nog aangesloten op het gasnet en samen 
zorgen ze voor flinke CO2 -uitstoot. 

• De overheid bepaald dat onze energie-
voorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn

• Dat lijkt ver weg, maar we moeten dan allemaal van het 
aardgas af. En het gas uit Groningen gaat sterk teruglopen! 

• Als we niet afhankelijk willen zijn van gas uit het buitenland 
moeten we op andere manieren zoregen voor verwarming, 
warm tapwater en koken.



Waar doen we het voor?
De gemeente Kaag en Braassem wil al 
in 2030 een deel van het woonbestand 
op een andere energie vorm aangesloten hebben

• Dat betekent dat de gemeente wijken zal gaan 
aanwijzen, ook in Leimuiden, die als eerste van het 
aardgas moeten worden afgesloten

➢ Bent u voorbereid?
• Luister 26 oktober 2020 a.s. naar hun plan (via ZOOM)



Waar doen we het voor?
• Beter te vroeg dan te laat!

• Nu bedenken wat kan en wellicht 

moet gebeuren

• Maximaal invloed hebben op alle 

energie-veranderingen 

• Zelf beslissen over wat nuttig lijkt, 

individueel & gemeenschappelijk



Tijdsplan

1. minder energie verbruiken 

& isoleren

2. bij voorkeur 
hernieuwbare energie

3. als nodig zuinig 
gebruik 
fossiel

NU

2030

2050



Aanpak / werkwijze stap 1
• Zelfonderzoek individueel OF

met een steuntje van uw buurtbegeleider

• Eigen woonsituatie en huidig energie gebruik:
1. Vastleggen van de ’de nul-situatie’ van de woning
2. Hoe is er direct energie te besparen?
‘kleine besparende maatregelen’ & ‘isolatie’

• Hulpmiddel: HOOM-dossier (gratis voor Leimuiden): 
huidige situatie vastleggen en mogelijke oplossingen 
onderzoeken (kosten & opbrengsten)



Aanpak / werkwijze stap 2
• Het oplossen van de warmte vraag

• Per woning of per straat of wijk, individueel of samen

• Mogelijkheden in kaart brengen & kennis overdragen
⁻ wat moet er gebeuren om van ‘van het gas af’ te gaan?
⁻ wat moet er gebeuren om ‘zelfvoorzienend’ te worden?
⁻ is er energie zelf of gezamenlijk te produceren?
⁻ is energie opslag haalbaar en betaalbaar?

• Waar nuttig ondersteunende projecten per woning of 
per buurt of wijk



Energie besparen: kleine maatregelen



Energie besparen: kleine maatregelen



Energie besparen: kleine maatregelen

Mail  leimuidenduurzaam@gmail.com of bel 0172- 507176



Energie besparen: isoleren



Energie besparen: isoleren

Spouwmuren- en gevelisolatie



Energie besparen: isoleren

Kruipruimte en/of vloerisolatie



Energie besparen: isoleren

Dakisolatie



Isoleren : SEEH subsidie overheid

Overzicht verhoogde subsidiebedragen SEEH/RVO t/m 31 december 2020
Tpe woning

Isolatiemaatr
egel Vrijstaand Hoek/Twee-

onder-een-kap Tussen Etage Uitvoering Isolatie voorwaarde in m2 K/W Subsidie 
per m2

Dak

min. Rd-waarde 3,5
€ 30

Zolder- of vlieringvloer min. Rd-waarde 3,5
€ 8

50 m 2

33 m 2

15 m 2
13 m 2

Spouwmuur
min. Rd-waarde 1,1

€ 8

55 m 2

40 m 2

18 m 2
13 m 2

Binnen- of buitengevel min. Rd-waarde 3,5
€ 38

Vloer
min. Rd-waarde 3,5

€ 11

Bodem (evt. combi min. Rd-waarde 3,5
€ 6

HR++-glas
max. U-waarde 1,2

€ 53

Panelen combinatie HR++-glas max. U-waarde 1,2
€ 23Glas: max. U-waarde 0,7Kozijn: max. U-waarde 1,5

Panelen in combi triple-glas en (nieuw) isolerend kozijn
max. U-waarde 0,7

€ 115

Extra subsidie voor maatregelen aanvullend op 2 bovenstaande isolatiemaatregelen

Isolerende voor-/achterdeur (geen garagedeur)

max. U-waarde 1,5
€ 120

CO2-gestuurd 
ventilatiesysteem n.v.t.

30% max 
€ 1200

Balansventilatiesysteem & warmteterugwinning wtw rendement 90% 30% max 
€ 1200

Waterzijdig inregelen van de ketel

€ 90

Energiedisplay oftewel "slimme" thermostaat

€ 120

Triple-glas met (nieuw) isolerend kozijn

€ 150

8 m 2

15 m 2

20 m 2

Energiezuinig ventilatiesysteem

31 m 2

27 m 2

15 m 2

12 m 2

10 m 2

Gevel

57 m 2

38 m 2

44 m 2

32 m 2

Dak of zolder-
/vlieringvloer

Vloer en/of 
bodem

Glas

Kijk op de website leimuiden.duurzaam.nl  of vraag uw buurtbegeleider



Isoleren : afspraken met Maatwerk

leimuiden.duurzaam.nl  of mail  leimuidenduurzaam@gmail.com of bel 0172- 507176

Gratis advies van isolatie expert Pamela de Witte
Scherpe prijzen voor collectief isoleren Leimuiden
Vrijblijvende offerte 



Energie besparen: isoleren

Heeft U nog vragen?

Wij horen graag uw mening!

Vraag 1

U steunt ons door lid te worden, met 2 euro per maand, van de coöperatie
Komt u ons helpen met onze werkzaamheden?
• Buurtbegeleiding
• Projectonderzoek techniek
• Administratie



Warmtebehoefte anders oplossen

• Heeft u al nagedacht over een 

andere vorm dan aardgas voor 

uw verwarming en warm water?

• Een aantal mogelijkheden….

• Over welk investering praten we?



Warmtebehoefte anders oplossen

• Wat gaat u de komende jaren 

betalen aan uw energie?

• Pak uw laatste jaarrekening gas 

en elektriciteit en vermenigvuldig 

dit bedrag met 15!

• Vraag 2



Warmtebehoefte anders oplossen

 

Jaar Elektra & gas Gem./maand Per jaar Totaal looptijd 

1 2017 €    150,00 €    1.800,00 €     1.800,00 

5 2021 €    168,83 €    2.025,92 €     9.556,44 

10 2026 €    195,72 €    2.348,59 €   20.634,98 

15 2031 €    226,89 €    2.722,66 €   33.478,04 

bron: Informatiebijeenkomst Energiebesparing  
Gemeente Kaag en Braassem &Duurzaam Bouwloket  

 

Wat gaat u de komende jaren betalen aan uw energie?



Warmtebehoefte anders oplossen
- andere manieren -

Individueel = per woning

Gemeenschappelijk = 

per straat, wijk of buurt

Vereist de aanleg van een warmtenet, stad- of buurt- cq
wijkverwarming

Er zijn individuele en gemeenschappelijke oplossingen



Warmtebehoefte anders oplossen
- andere manieren -

Individuele, elektrische oplossingen
• Lucht/water warmtepomp: buitenunit 

onttrekt warmte aan de buitenlucht
• Water/water warmtepomp: warmte onttrekken uit de 

aardbodem of aan de buitenlucht
• Warmtepompen verwarmen op een lage temperatuur 

(40-50 graden) en zorgen voor warmwater.
• Omdat er meer elektriciteit nodig is wordt deze 

oplossing vaak gecombineerd met zonnepanelen



Warmtebehoefte anders oplossen
- andere manieren -

Individuele Infrarood oplossing

• Infrarood-panelen of -folie

• Gemakkelijk aan te brengen

• Ook als bijverwarming in weinig 

gebruikte ruimtes

• Warm water wordt verkregen 

door een elektrische boiler



Warmtebehoefte anders oplossen
- andere manieren -

Warmtenet oplossingen
• Netwerk ondergrondse 

leidingen met warm water
• De warmte wordt gebruikt 

als verwarming voor woningen
• Mogelijke warmtebronnen:

Restwarmte, Geothermie, Biomassa
of Oppervlakte- en/of afvalwater



Warmtebehoefte anders oplossen
- andere manieren -



Warmtebehoefte anders oplossen
- andere manieren -

Aquathermie
• Verwarmen en koelen met

gebruik van oppervlakte-, 
afval- of drinkwater

• De warmte wordt als dat nodig
is opgeslagen in de bodem en daarna opgewaardeerd met 

een warmtepomp. Dat kan centraal met een collectieve 
warmtepomp, of met een warmtepomp per gebouw

• De haalbaarheid is afhankelijk van de nabijheid, de 
omvang, de noodzaak en mogelijkheid van warmteopslag



Warmtebehoefte anders oplossen
- andere manieren -

Geothermie of aardwarmte
• gebruik van warmte uit de grond van 500 

meter en dieper voor het verwarmen
• Afhankelijk van de bodemgesteldheid en -

samenstelling. 
• Tussen de bron en de gebouwen is een 

warmtenet nodig (ong. 4000 gebouwen)
• Afhankelijk van de diepte is er direct warm 

water met een temperatuur van 70-90 °C 
• Huidige toepassing vooral  in glastuinbouw



Warmtebehoefte anders oplossen
- andere manieren -

Groengas
Biogas



Warmtebehoefte anders oplossen
- andere manieren -

Restwarmte
• Komt vrij bij een productieproces, transport via een 

bestaand of nieuw warmtenet naar gebouwen voor 
het verwarmen en warm tapwater

• Restwarmte is warmte die over is en niet meer binnen 
een bedrijf zelf kan worden gebruikt

• Een restwarmteproject is altijd maatwerk
• Technisch niet ingewikkeld, maar organisatorisch wel



Warmtebehoefte anders oplossen

Elke gemeente is aan het bepalen wat en hoe

26 oktober 2020 eerste ‘Roadshow’ in Leimuiden

Ze komen vragen wat u wilt!
Bent u voldoende voorbereid?



Warmtebehoefte anders oplossen
- andere manieren -

Welke warmtebehoefte oplossing heeft uw voorkeur?

Vraag 3

U steunt ons door lid te worden, met 2 euro per maand, van de coöperatie
Komt u ons helpen met onze werkzaamheden?
• Buurtbegeleiding
• Projectonderzoek techniek
• Administratie



Elektriciteitsbehoefte invullen
- andere manieren -

We komen in ieder geval elektriciteit te kort!

Hoe lossen we dat op?



Elektriciteitsbehoefte invullen
- andere manieren -

We komen altijd elektriciteit te kort!
Zonnepanelen op eigen huis, eigen stroom?

Zonnepanelen op openbare gebouwen of bedrijfshallen?
Zon op de daken in Leimuiden?

Zonne-weides, -stroken of parken?

Welke zonnepanelen?
Wie wil ze leveren?



Elektriciteitsbehoefte invullen
- andere manieren -

Elektriciteit opwekken 
- wetgeving-

Zonnepanelen op eigen huis mag
Op bedrijfshal en openbare gebouwen mag ook

Zonne-weides en -stroken [nog niet]
Windmolens

Grote molens [nog niet]
Kleine tot 15 m mogen op agrarisch gebied

Kleine molens onder 4 m mag



Wat kosten zonnepanelen eigenlijk?
• Samen inkopen bijna altijd voordeliger, zoek meer bewoners

• Zoek contact met uw buurtbegeleider of Leimuiden Duurzaam 

• Meer zonnepanelen zijn in verhouding voordeliger

• Kosten van een (1)Wattpiek* bij 6 panelen is  € 1,73 en bij 18 

panelen € 1,40* 

• Prijs per paneel* bij een set van 6 panelen kost 1 paneel € 520, 

bij een set van 18 panelen is dat € 420 

• In de praktijk geven verkopers van zonnepanelen meestal geen 

prijs per paneel
* prijzen maart 2019, inclusief installatie



Subsidie mogelijkheden
• Teruggave van de 21% BTW bij de aanleg van een zonnedak

• Zie ook ons Informatiebericht 5a Subsidies voor particulieren

• Bedenk vooraf hoe uw warmtevraag uiteindelijk op te lossen

• U kunt uw dak maar een keer bedekken met zonnepanelen. 

• Wellicht kunt uw dak ook gebruiken voor uw warmtevraag! 

Zonnepanelen met er onder warmtecollectoren (PVT) is 

samen met een water/water warmtepomp een mogelijkheid 

warmtevraag op te lossen. Bent u gelijk van het gas af! 

Het Nederlandse PV Portaal



Elektriciteitsbehoefte invullen
- andere manieren -

Vragen ?

U steunt ons door lid te worden, met 2 euro per maand, van de coöperatie
Komt u ons helpen met onze werkzaamheden?
• Buurtbegeleiding
• Projectonderzoek techniek
• Administratie



Elektriciteitsbehoefte invullen

We komen op dorpsniveau elektriciteit te kort.
Welke oplossing heeft uw voorkeur?

Vraag 4

U steunt ons door lid te worden, met 2 euro per maand, van de coöperatie
Komt u ons helpen met onze werkzaamheden?
• Buurtbegeleiding
• Projectonderzoek techniek
• Administratie



Vertel ons waar we u kunnen helpen?            Vraag 5



Dank voor uw deelname

U steunt ons door lid te worden, met 2 euro per maand, van de coöperatie
Komt u ons helpen met onze werkzaamheden?
• Buurtbegeleiding
• Projectonderzoek techniek
• Administratie


