
Bewoners samenbrengen rond het thema: aardgasvrij wonen ja, maar niet direct en zonder veel kosten en met meer comfort.

13nieuwsbrief
 Leimuiden Duurzaam 

 voor bewoners door bewoners

Uitgave mei 2021 

Driekwart van de koophuizen met een eigen dak hebben zonne-
panelen en de helft heeft geen uitgebreide isolatie maatregelen 
genomen. De voornaamste redenen: onzekerheid, kosten, 
‘ het zal mijn tijd wel duren’ en ‘het wordt later goedkoper’. 
De huiseigenaren die wel zijn begonnen hebben: lagere energie-
rekening en verhoging van het eigen comfort is aangenaam.

Eind 2021 dienen alle Nederlandse gemeenten een Warmtetransitie visie, 
gesteund door hun gemeenteraden, hun bewoners aan te bieden. 

De eerste concept visies zijn al gepresenteerd en worden nu besproken met bewoners. 
Een goed voorbeeld is het net geopenbaarde concept van de Haarlemmermeer.
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuwe-energie/bekijk-conceptversie-warmtevisie-haarlemmermeer
Het schrijven van een concept voor Kaag en Braassem is in volle gang.

De energie transitie, bestaat uit een zelfvoorzienende, lokale eigen stroom voorziening, 
een aardgas vrije warmte voorziening van elke woning en de veranderingen om de 
Mobiliteit duurzamer te krijgen. In de komende maanden onderzoekt de coöperatie 
welke veranderingen wel of niet gesteund worden door de Leimuidense bewoners. 
Doet u mee?

Niet langer ‘stil’ gelegd door Covid-19 wil Leimuiden Duurzaam 
haar werkzaamheden vanaf augustus versterken door bewoners 
van Leimuiden te ondersteunen op hun bewonersreis naar minder 
energie gebruik door kleine besparingen en betere isolatie, naar 
een aardgasvrije warmte voorziening, met zoveel mogelijk eigen 
stroom opwekking met zonnepanelen en/of kleine windturbines. 
Gezamenlijke zonnepanelen op grote daken, zonnelinten en 
windmolens met of zonder een energie opslagmogelijkheid en 
met een aangepaste invulling van de mobiliteit (elektrische auto, deelauto, e-fiets) ook over grotere 
afstanden (minder vliegen, meer de trein). 

Om de bestaande buurtbegeleiding te versterken wordt gezocht naar buurtbegeleiders, 
jonge mensen, bijv. studenten, die als assistent buurtbegeleider, de buurtbegeleiders 
helpen bewoners te interesseren in kleine besparingen en isolatie e-conciërges, die 
bewoners helpen bij het installeren van oplossingen. 
Wie heeft nog een uurtje of twee of vier over voor het steunen van de werkzaamheden.  
We zoeken mensen uit de lokale omgeving, die het leuk vinden om in een sociaal en 

duurzaam netwerk te functioneren en zich te ontwikkelen. Technische kennis niet nodig.

Interesse? Neem contact op via 0172-507176 of secretariaat@leimuidenduurzaam.nl

Gemeenten gestart met schrijven Warmte visie

Leimuiden Duurzaam wil mening van eigen bewoners weten

Uitbreiding Buurtbegeleiding

Nieuwe campagne 2021 – 2022, kleine energie besparingen in voorbereiding

Helft woningeigenaren nog niet bezig met verduurzaming

email: leimuidenduurzaam@gmail.com
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Om bewoners te stimuleren hun eigen transitie reis te beginnen, 
opent Leimuiden Duurzaam een Leenwinkel van kleine hulpmiddelen 
zoals energieverbruiksmeter, vochtigheidsmeter, infraroodcamera etc... 
Voor leden (jaarlidmaatschap van € 24,-) en proefleden (3 maanden € 10,-) 
wordt deze service gratis aangeboden.

Bij nieuwbouw bestaat er al de verplichting tot het toepassen van 
hernieuwbare energie – zonnepanelen en of warmtepomp – Voor 
ingrijpende renovaties gaat een vergelijkbare verplichting op 
30 juni 2021 in werking. Dit is een gevolg op de herziening van 
de richtlijn hernieuwbare energie van 2018 van de Europese Unie. 
Doel is de inzet van energie uit hernieuwbare bronnen te vergroten.

Een hybride warmtepomp is goedkoper dan andere warmtepompen 
en vermindert het gasverbruik doordat het gebruik van de 
bestaande gas CV-ketel tot de koude dagen wordt beperkt. 
Wenselijk is het koken met gas om te bouwen tot een elektrisch 
fornuis. 
Op de lange termijn zal elke woning toch geheel aardgasvrij 
moeten worden.

Een nieuwe generatie zonnepanelen komt er aan. 
Solarge, een Nederlands bedrijf, gelooft in de zon 
als onuitputtelijke bron van schone energie. 
Nieuwe technieken en gebruik van composiet-

  materialen zorgen voor een volledig recyclebaar, 
lichtgewicht product. Is het draagvermogen van uw dak beperkt, 
heeft u sandwich dakplaten op uw schuur, dan zijn zonnepanelen nu toch mogelijk. 
Naast lagere kosten en minder overlast door 50% snellere installering. 
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Leenwinkel binnenkort open

Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij renovatie

Nieuwe Nederlandse lichtgewicht zonnepanelen

Hybride warmtepomp naast de bestaande CV, een goede tussen oplossing?


