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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 Morsdistrict > 

5 Binnenstad-Noord > 

6 Zeehelden-buurt, 

7 Binnenstad-zuid , 

8 Tuinstad-Staalwijken Vreewijk > 

9 Roodenburgerdistrict , 

10 Leiden Zuid-West, 

11 Stevenshof > 



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. 

Oo 
43.000 
woningen 
verbruiken 59 miljoen m3 

aardgas per jaar 

13.000 
woningen 
zijn aangesloten op 
het warmtenet 

Type bouw bepaalt 
de mogelijkheden 

25.000 
woningen 
zijn grondgebonden 

31.000 
woningen 
zijn gestapeld 

11.000 
VOOR1920 

.. .. ... 

10.000 
1991 - NU 

9.000 
1920 - 1950 

· ···• 15.000 
1950-1975 

11.000 
1976-1990 

NIEUWBOUW 
In de toekomst 
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► Vijf alternatieven voor aardgas 

0 

Oo 
Hernieuwbaar gas 
H istor ische 
b i nnenstad 

e 

Hoge temp e ra t u u r 
war'mtenet 

A Gestapelde bouw 

0 

A ll e lectric 
R i jt jeswon ing 

0 

• Isolatie 
• Du u rzaam warmte alte ~natief 

Lage temperatuur 
warmtenet 
B reed toepasbaar 

e 

Toekomstige opïilïin 

► Aardgasvrij 2050: een tweeledige opgave 
1 Woningen gereed 

maken voor transitie 

10.000 h iatoriac h e 
won ingen worden ge"isolee rd 

1 Alternatieven voor 
aardgas installe,-en 

10.000 h iatoriac h e 
woningen kanerijk voor 
h ern ieuwbaar ga• 

5'0.000 won inge n 
worden aangepaat voor 
elektriach koken 

14.0,00 woningen worden 
voorzien van baaiaiaolati e 

13.000 be.taande 
w .arn11teaanalu it-ingen 
b lijven behouden en 
w -orden verbeterd 

7.000 won inge n kanarijk om 
aangesloten t:e worden op het 

hoge tempe ratuur warmt:en et 

22.000 woni n gen die z ijn 
gebouwd vóór 1990 worde11 z,eer 
goed geïaoleerd 

4 .000 woningen die z ijn 
gebouwd na 1990 worden geach ikt 
gen11aakt voor lage t emperatuur 
v ·e r warming 

26.000 
won ingen kanarij k 
om .aangealot,en 
opeen lage 
temperatuur 
warmten et of 
worden a ll e lectric 



Uitgangspunten Leidse Warmtevisie 

1. Nu beginnen  

2. Samenwerken 

3. Wijkgericht aan de slag 

4. Bewonersparticipatie 

5. De opgave niet groter maken (nieuwbouw niet meer op gas, 
wanneer op stadswarmte geen stap terug) 

Filmpje Leidse warmtevisie: https://vimeo.com/237229965 

https://vimeo.com/237229965
https://vimeo.com/237229965


 

6_k~nsrijk.•e wijken 
dem2035 
aard;gasvrij1 zijn 



Met wie werken we samen? 
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Leiden Zuidwest 
• 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  

Winter 2017/2018 1 Uitgavo va.n do gemoenta Loidon 

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, woning

corporaties, (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 

https://vimeo.com/246851667
https://vimeo.com/246851667
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Warmtelevering Leidse Regio 
 



 

Hoofdstructuur voor warmte 
Zuid-Holland 

À.À. ruru 
Den Haag 

• 

.~ 
rtlfil:I 

Leiden 

16.1097 
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Warmtealliantie Zuid-Holland 
Vijf partners werken aan een warmtenet voor een betaalbare, betrouwbare en C02-arme warmtevoorziening 

Q Portof 
~ Rotterdam ~ cross,ng borders m energy 

GLASTUINBOUW 

• 
G~neco 
• 

0. 

0 Warmtebedrijf Rotterdam l'.:làa ' a 

ONDERNEMINGEN 

1 

KANTOREN 
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