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Sinds de energiecrisis hebben veel huishoudens steeds meer moeite met het betalen van hun 
energierekening, in Leimuiden geschat op 4,7 procent (bron: TNO) en loopt alleen maar verder op. 
Om deze huishoudens te ondersteunen en grip te krijgen op hun energierekening is ‘Samen de winter 
door’ georganiseerd. Meer dan 90 andere Nederlandse energiecoöperaties zijn gezamenlijk op zoek naar 
deze bewoners om advies te geven. Ook op ons Info Centrum (Acacialaan 50, iedere dinsdag van 16.00 
– 19.00 uur) staan we paraat met tips, uitleg en een gratis informatiepakket. We vragen jou om deze
oproep door te geven aan minimaal twee bekenden die nog niet van ons bestaan op de hoogte zijn.

Veel woningen zijn nog uitgerust met een CV, op gas dus. Check de temperatuur 
instelling van de Cv-ketel. Probeer deze naar 60 graden te brengen. 
Je bespaart al gauw € 140 per jaar. Zoek de instructie video voor jouw CV op:  https://zetmop60.nl/

In november én december krijgt elk huishouden € 190,- als energiecompensatie. 
Twee keer dus, ook als je die niet per se nodig hebt. Wil je hem doneren? 
De Energie coöperatie Leimuiden Duurzaam kan je steun goed gebruiken! 
Leimuiden Duurzaam helpt precies de groep waar de compensatie voor bedoeld is. 
Jouw donatie komt dus goed terecht. Zo helpen we elkaar het stookseizoen door! 
Lid worden voor € 2,- per maand, ondersteund ons werk en je bepaalt mee hoe en wat we aanpakken!

Minister De Jonge: ‘We weten dat elke euro die je besteedt 
aan verduurzaming zichzelf terugverdient. Maar veel mensen 
hebben dat geld niet. Juist daarom is een renteloze lening bij het 
Warmtefonds een uitkomst. Dit helpt gezinnen om de hoogte van 
de energierekening terug te dringen. Zeker omdat je het kan 

combineren met andere maatregelen om verduurzaming goedkoper en simpeler te maken.’

Beperkte productiecapaciteit en een gebrek aan installateurs 
staan de grootschalige uitrol van warmtepompen bij bestaande 
woningen in de weg, aldus Natuur & Milieu. 
Alle hens aan dek is nodig om zo snel mogelijk meer installateurs 
en apparaten beschikbaar te krijgen voor de overgang naar 
aardgasvrij wonen’.Vanaf 2026 is het verplicht om bij vervanging 
de cv-ketel minstens een hybride warmtepomp te installeren. 

Nog een gewone CV? Verminder je huidige gas gebruik ... zelf!

Kan je je energiecompensatie missen? Geef haar door!

Lage inkomens betalen geen rente over lening verduurzaming

Bij bestaande woning krijgt warmtepomp geen voet aan de grond

email: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl
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Een kwart van de bedrijfs- en overheidsgebouwen scoort slecht op energiezuinigheid. 
Het gaat vooral om oudere winkels, kantoren, bedrijfshallen en scholen. Deze moeten 
zich opmaken voor een torenhoge gasrekening. 
In totaal gaat het om 115.000 panden waarvan het gasverbruik op basis van het 
energielabel twee tot vier keer hoger ligt dan bij verduurzaamde gebouwen.

In Amsterdam Zuidoost worden in een keer 935 woningen verduurzaamd. Zij gaan van 
energielabel E of C naar label A. Klaar voor de volgende stap: van het aardgas af. 
Door een slimme samenwerking lukt het om gelijktijdig particuliere huizen als sociale 
huurwoningen aan te pakken. Een unicum. De portiekflats zijn in “gespikkeld” bezit.
Dat betekent een mix tussen sociale huurwoningen en particuliere huizenbezitters. 

Duurzame energiecoöperatie Vrijstad Energie heeft een innovatief 
zonneproject gerealiseerd op een veld van agrarisch bedrijf Stal 
Den Heuvel. Ook werden er panelen op de staldaken geplaatst. 
Aanleiding voor het project was een dak dat gesaneerd moest 
worden vanwege de aanwezige asbest. Agrariërs zijn verplicht voor 
2024 alle asbestdaken van stallen te hebben gesaneerd.

Startup Green Caravan gaat een laadplein voor elektrische auto’s 
en vrachtauto’s bouwen, niet verbonden met het elektriciteitsnet. 
De voertuigen laden op met duurzame stroom van zonnepanelen. 
Als de zon niet schijnt wordt de elektriciteit opgewekt met biogas 
uit rioolwater. Het laadplein van Green Caravan kan per dag 35 
auto’s of 7 trucks bedienen
Het laadplein komt langs de snelweg in de buurt van Maastricht.

Vier Europese landen vroegen de EU afgelopen mei om 
zonnedaken te verplichten, onder andere op platte daken, openbare 
gebouwen, supermarkten en kleinhandelszaken. Ze willen zon als 
norm bij nieuwbouw en renovatie. Nederlandse gemeenten 
krijgen vanaf 1 juli 2022 de mogelijkheid om zonnepanelen te 
verplichten, onder meer op daken van industriegebouwen.
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Honderden Amsterdamse woningen van label E naar A

Eerste verticale veldopstelling staat in Culemborg

Limburgse startup gaat eerste laadplein zonder netaansluiting bouwen

Over het verplichten van zonnepanelen op platte daken van appartementsgebouwen

Met Leimuiden Duurzaam | Om energie als energieleverancier regel je energiezaken zelf online! 
Het klantportaal Mijn Nieuwe Energie is compleet vernieuwd! Dat betekent dat jij al jouw energiezaken 
voortaan eenvoudig en snel zelf online kunt regelen, zoals het aanpassen van je termijnbedrag en 
persoonlijke gegevens. En houd je graag bij hoeveel energie je verbruikt en terug levert? 
Dan kun je dit voortaan per dag, maand en jaar inzien. Naar Mijn Nieuwe Energie
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Een kwart van de kantoren in Nederland heeft een extreem hoog gasverbruik
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Gedurende de covid-19- pandemie kochten vele miljoenen mensen ‘lucht verfrissers’ 
in een poging om de woonkamers en kantoorruimten zoveel mogelijk virusvrij te houden. 
Binnenkort kunnen zij alle elektrische en andere hulpmiddelen vervangen door een 
meer natuurlijk middel, een plant. De Franse firma Neoplants presenteerde de Neo P1,
een plant specifiek gecreëerd voor het doel van het verfrissen van ruimten, gebaseerd 
op de eigenschappen van de Pothos huisplant. 

De Citroën Ami heeft een klein batterijpakket, voor de korte afstanden in steden 
Het batterijpakket van Morand is een kruising tussen traditionele batterijen en hybride 
ultracondensatoren (HUC) ontwikkeld door de Zwitserse batterijontwikkelaar Scheg SA. 
Deze combinatie, die de startup E-Technology noemt, maakt een snelle oplaadtijd 
en een veel langere levensduur mogelijk dan de huidige lithium-ion batterijen. 

Het spel 52 GROENE AVONTUREN voor jong met oud heeft 
52 verrassende stellingen, speurtochten en opdrachten. 
De kosten van het spel zijn 24,95 (+ 4,50 portokosten). 

Het miniboekje GEEF GELUK heeft 27 verrassende tips voor 
duurzame ervaringskadootjes. 
De kosten daarvoor zijn 3,95 (+1,- portokosten).

Kijk op: https://52wekenduurzaam.nl/shop/
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Een ‘bio-engineerde’ superplant verfrist de kamerlucht als 30 gewone planten

SPEL en Mini Boekje

Nieuwe batterij ontwikkeld door oud-formule-1-coureur laadt in 72 seconden
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