Leiden gaat los!
over energietransitie, Warmtevisie en wijkaanpak

Marcel Belt, Programmamanager Duurzaamheid
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Bespaar energie,
samen met onze
wijkambassadeurs
Onze wijkambassadeurs helpen je gratis
bij het maken van een plan voor
energiebesparing in huis.

In welke wijk woon jij?
District Merenwijk >
2 Boerhaavedistrict >
3 Leiden-Noord ,
4
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Morsdistrict >
Binnenstad- Noord
Zeehelden-buurt,
Binnenstad-zuid ,

>

10

Tuinstad-Staalwijken Vreewijk >
Roodenburgerdistrict ,
Leiden Zuid-West,
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Stevenshof >
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Hoe verwarmen we Leiden
in een toekomst
zonder aardgas!?
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De tijd begint te dringen,
we hebben voor 50.000 huizen
nog maar 33 jaar….
Dat zijn er +/- 1.500 per jaar!
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De huidige situatie
56.000 woningen
met een gemiddelde g rootte
van 95 m2.
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In de toe komst
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Aardgasvrij 2050: een tweeledige opgave
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Uitgangspunten Leidse Warmtevisie
1.
2.
3.
4.
5.

Nu beginnen
Samenwerken
Wijkgericht aan de slag
Bewonersparticipatie
De opgave niet groter maken (nieuwbouw niet meer op gas,
wanneer op stadswarmte geen stap terug)
Filmpje Leidse warmtevisie: https://vimeo.com/237229965
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Pilotwijk Green Deal Aardgasloze wijken
Pilotwijk Omgevingswet
Veel andere ontwikkelingen: herinrichting,
rioolvervanging, renovaties
Kansen stadswarmte
Toewerken met partners naar plan Q4 2018
Participatie en communicatie uitdaging

Filmpje Leiden Zuidwest Aardgasvrij
https://vimeo.com/246851667

Leiden-Zuidwest gaat
Primeur voor Zuidwest: het wordt omstreeko 2035 de eerste wijk ::onder aan:fsas
van Leiden. De ondere wijken volgen. Be'NOners ven huur- en e igen woningen, woningcorporaties, (energie-)bedrijven,. de gemeente: gezamen~ik gaan we op zoek naar
betoolbore en betrovwbore a lternatieven. Wie. wot, waar, wanneer en hoe?
U leest het in deze krant

~ , leiden

Warmtelevering Leidse Regio
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Hoofdstructuur voor warmte
Zuid-Holland
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Warmtealliantie Zuid-Holland
Vijf partners werken aan een warmtenet voor een betaalbare, betrouwbare en C02 -arme warmtevoorziening
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Warmtebedrijf Rotterdam
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