
WELKOM

2e bewonersavond
Samen naar aardgasvrij wonen

Leimuiden Duurzaam



Waarom
Leimuiden Duurzaam nu?

2050 (of 2030?) aardgasvrij, dat is nog ver weg! 

maar:   beter vroeg dan (te) laat

nu allerlei subsidies, later zeker minder en 

als bewoner wil je zelf beslissen!



Wil jezelf kunnen beslissen 
dan…

Kennis over eigen gebruik noodzakelijk

Kan het eigen gebruik lager?

daarna

Inzicht in oplossingen warmtevraag

individueel en/of gezamenlijk



Zelfonderzoek
eigen energie verbruik: 

kleine dingen, grote gevolgen



Inzicht in energieverbruik

• Bestudeer de jaarafrekening stroom- en gasverbruik

-> zie Informatiebericht nr. 1 : Inzicht in de energierekening

• Vergelijk het verbruik met vergelijkbare woningen; bijv. de buren 

of voor aardgas via de website www.mindergas.nl

• Onderzoek het energieverbruik in de woning, zoek naar energie-

”slurpers”, evt. met hulp van een energiemeter, vragenlijst of 

buurtbegeleider



Eenvoudig besparen zoals bijvoorbeeld ….
• Minder sluipverbruik elektra m.b.v. doorvoerstekker, stekkerdoos, etc.

• Energiezuinige verlichting m.b.v. LED, buitenverlichting op zonne-energie

• Efficiënt gebruik huishoudelijke apparaten: volle trommel, was op lijn, etc.

• Bij vervanging van een huishoudelijke apparaat een A+++ versie kiezen

• Thermostaat iets lager, deuren dicht, slaapkamer niet verwarmen, etc.

• Kierdichting ramen en deuren, gordijnen sluiten als het donker is, etc.

• Korter douchen, waterbesparende douchkop, etc.

• Radiatorfolie, isoleren buizen, beter inregelen CV en radiatoren, etc

-> zie Infobericht nr. 2 : eenvoudig en betaalbaar energieverbruik verlagen

-> zie Infobericht nr. 4 : verwarming radiatoren en convectorbakken



Informatieberichten: zie website



Interesse in ontwikkelingen?
Vul je e-mail adres in ….



Hulpmiddel zelfonderzoek: HOOM-dossier 
• Registreren: www.leimuidenduurzaam.hoomdossier.nl

• Daarna direct starten: woningtype, bouwjaar, e-label etc.

• Wat zijn kosten & opbrengst van bijv. isolatie-maatregelen

• Eigen energie- en/of onderhoudsplan



Zelfonderzoek met een steuntje!



Rol van buurtbegeleider

•Huidige situatie van de woning in beeld brengen

•Ondersteunen bij mogelijkheden energie-besparing

•Assisteren bij het invullen van het Hoomdossier

•Het Hoomdossier rekent de indicatieve kosten uit



Buurtbegeleiders 

Leimuiden Duurzaam 

Januari 2020
1e gebied actief te benaderen
Blauw Trix van Puffelen
Geel Frank Hoek
Groen Paul de Greeve
Oranje Bertie Starmans
Paars Jeroen van der Weijden
Rood Wim Oostdam



Trix van Puffelen



Trix van Puffelen



Trix van Puffelen



Paul de Greeve



Frank Hoek



Wim Oostdam



Jeroen van der Weijden



Bertie Starmans



Bertie Starmans



Interesse in een gesprek
met een buurtbegeleider?

Vul het formulier in…..
 



Buurtbegeleiders 

Leimuiden Duurzaam 

Januari 2020
1e gebied actief te benaderen
Blauw Trix van Puffelen
Geel Frank Hoek
Groen Paul de Greeve
Oranje Bertie Starmans
Paars Jeroen van der Weijden
Rood Wim Oostdam

Bruin: Drechtlaan 21 t/m 121 
NOM project Aarwoude i.s.m.BAM



Marrie Opdam



Voorbeeld berekening woonlasten
Energierekening leverancier-> EnergiePrestatieVergoeding (EPV)



Aardgasvrij wonen is een hele reis!



Vragen ?



PAUZE



Isolatie werkt !

Pamela de Witte

Maatwerkisolatie



Woning 

isolatie



inhoud
❑ Wat voor soort isolatie

❑ Spouwmuurisolatie

❑ Vloerisolatie

❑ Bodemisolatie

❑ Dakisolatie

❑ Vragen

❑ Einde



Wat voor soort isolatie
Het na-isoleren van uw woning maakt het wonen comfortabeler, zorgt voor 

een lagere energierekening en geeft minder uitstoot van CO2. Een goed 

geïsoleerd huis tocht minder en houdt de warmte beter vast.



Spouwmuurisolatie
Met spouwmuurisolatie isoleer je de buitenmuren van een woning.

Spouwmuurisolatie geeft veel comfort in huis. De woning houdt de warmte

beter vast en de muren geven minder kou af. Het is gelijkmatiger warm in

huis. Een spouw is de ruimte tussen een binnenmuur en een buitenmuur. Die ruimte

kun je laten opvullen met isolatiemateriaal.



Vloerisolatie

Vloerisolatie wordt tegen de onderzijde van de vloer aangebracht van 
de kruipruimte.

Het levert comfort en besparing op.



Bodemisolatie
Het aanbrengen van een laag EPS chips of pixels ( piepschuim ) is een oplossing 

met veel effect om je huis warm te houden. Houd vocht tegen en vieze muffe 

lucht.



Dakisolatie

Een dak zonder isolatie is een van de grootste energieverspillers in huis.

Er kan maar liefst 25% van de warmte verloren gaan.

Een goed geïsoleerd dak is beter voor het milieu. De woning verliest minder 
warmte zodat je minder hoeft te stoken. 



Huidige subsidieregeling



Vragen



Einde



Aardgasvrij wonen is een hele reis!



Wie wil buurtbegeleider worden?
*

Wie wil meedoen met:
gezamenlijke inkoop, bijv. isoleren

*

Projecten:
bijv. zonnedaken, zonneweiden

e-mobility



Vragen ?



Interesse in ontwikkelingen?
Vul je e-mail adres in ….



Interesse in een gesprek
met een buurtbegeleider?

Vul het formulier in…..
 



Tot een volgende keer!


