
We moeten de uitstoot van CO₂  
verminderen
U heeft vast wel eerder berichten in de 
krant gelezen over klimaatverandering en 
de opwarming van de aarde. Dit zijn ge-
beurtenissen die veroorzaakt worden door 
teveel CO₂ uitstoot. Het kabinet heeft het 
Klimaatakkoord opgesteld en in heel Ne-
derland start de Energietransitie om de 
uitstoot van CO₂ te verminderen. 

Wat is dat: de Energietransitie?
De Energietransitie is de overgang van 
het gebruik van fossiele energie (gas, olie 
en kolen) naar duurzame energie (zon en 
wind). Deze overgang (transitie) is een 
enorme opgave, die meer dan 30 jaar zal 
duren. Door energiebesparing,  woningen 
en bedrijven van het gas los te koppelen 
en de opwek van duurzame energie door 
wind en zon kunnen we de CO₂ uitstoot in 
Nederland terugdringen. 

Project Van Gas Los
Het project Van Gas Los is onderdeel 
van de Energietransitie en een belangrijk 
project om de doelen te bereiken. Een 
woning verbruikt gemiddeld 1.500 kuub 
aardgas per jaar. Zo’n 80% daarvan gaat 
op aan verwarming. Het loskoppelen van 
woningen van aardgas levert een enor-
me bijdrage  aan de vermindering van de 
CO₂ uitstoot. Het kabinet wil dat alle ruim 
7,5 miljoen huishoudens in 2050 van het 
aardgasnet zijn losgekoppeld. De eerste 
projecten gaan nu van start.

Waarom starten in Zoeterwoude- 
Rijndijk?
Zoeterwoude-Rijndijk is een gunstige wijk 
om te starten voor het project Van Gas 
Los. De woningen staan wat dichter bij 
elkaar en lijken qua woningtype op elkaar. 
Daarnaast zijn er mogelijke warmtebron-
nen in de buurt, zoals restwarmte van be-
drijven of een warmteleiding uit de haven 
van Rotterdam. Dit maakt Zoeterwou-
de-Rijndijk geschikt voor een ‘collectieve 
oplossing’, een gezamenlijk warmtenet 
voor alle woningen in Rijndijk. Een warm-
tenet voor de hele wijk is vaak ook voor-
deliger, een lage energierekening is prettig 
voor iedereen. 

Europese subsidie voor onderzoek in 
Rijndijk
Zoeterwoude heeft samen met de provin-
cie Zuid-Holland en negen andere gemeen-
ten Europese subsidie aangevraagd. Voor 
onderzoek naar een geschikt warmtenet is  
€ 300.000 subsidie beschikbaar geko-
men, dit geld wil de gemeente in Rijndijk 
investeren.

Participatietraject met inwoners en 
partners 
De gemeente start met het onderzoek 
naar de haalbaarheid van een duurzame 
collectieve warmtevoorziening voor Rijn-
dijk.  Wat is het beste alternatief voor de 
aardgasaansluiting? Hoe kunnen we het 
nieuwe warmtenet zo slim en goedkoop 
mogelijk realiseren? 

De gemeente nodigt inwoners van Rijn-
dijk, partners en deskundigen uit om mee 
te denken.

Denk ook mee!
Een werkgroep gaat het komende half jaar 
aan de slag om een goede keuze te maken. 
Alle inwoners van Rijndijk nodigen we uit 
om mee te denken en mee te doen. U kunt 
zich opgeven voor de werkgroep Rijndijk 
Van Gas Los. Daarnaast vragen we tijdens 
het participatieproces op allerlei manieren 
hoe de andere inwoners en ondernemers 
uit Rijndijk over zaken denken, via een (di-
gitale) enquête, tijdens bijeenkomsten of 
via een klankbordgroep.

Hoe blijft u op de hoogte?
We blijven u informeren over het project 
Van Gas Los en de werkgroep Rijndijk Van 
Gas Los. U kunt de afwegingen, de voort-
gang en de uiteindelijke uitkomst van A tot 
Z volgen. We informeren u via deze krant 
die huis-aan-huis in Rijndijk wordt ver-
spreid en via de website: 
www.zoeterwoudegaatgoed.nl/vangaslos. 
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In Zoeterwoude starten we het eerst met het project Van Gas Los in Rijndijk. Rijndijk leent zich qua 
structuur en woningtypes goed voor de aanleg van een gezamenlijk warmtenet en mogelijke bronnen 
om warmte te leveren zijn dichtbij aanwezig.
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Kick-off Rijndijk Van Gas Los

We komen naar u toe! 
Het projectteam Van Gas Los komt naar 
Rijndijk. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee krijgt u informatie, kunt u 
vragen stellen en u opgeven voor de werk-
groep. We hopen u te zien! 

We zijn in Rijndijk op:
Woensdag 24 juni van 12.00 - 14.00 uur
Bernardusschool/ Eendenkooi parkeer-
plaats (wethouder Ton de Gans ook aan-
wezig)
Donderdag 25 juni van 16.00 - 18.00 uur
MCD supermarkt 
Zaterdag 27 juni 12.00 - 1400 uur
Speeltuin Rijneke Boulevard bij de kiosk

Live via Facebook 
Maandag 22 juni van 19.00 - 20.00 uur
Wilt u liever via Facebook uw vragen stel-
len? We organiseren via Facebook een live 
sessie waar u vragen kunt stellen aan het 
projectteam over de plannen in Rijndijk. 
www.facebook.com/zoeterwoude

Digitale bijeenkomst (Corona-proof) 
Dinsdag 30 juni van 16.00 – 17.00 uur
We organiseren een digitale bijeenkomst 
via ‘Teams’. Stel uw vragen aan de project-
leider. Als u uw e-mailadres opgeeft ont-
vangt u een uitnodiging voor de Teamsver-
gadering. Geef u hiervoor op via de website:  
www.zoeterwoudegaatgoed/vangaslos.

Scan de 
QR-code  
en ga direct 
naar de 
website over 
het project 
Rijndijk 
Van Gas Los



Alle woningen in Nederland moeten in 2050 van het gas losgekoppeld 
zijn. Waarom beginnen jullie nu al met een project in Zoeterwoude-Rijn-
dijk?
In 2050 moeten alle huishoudens van het aardgas afgekoppeld zijn. Het jaar 
2050 lijkt nog ver weg. En dat is het ook. Maar we weten in elk geval dat we 
dan geen aardgas meer willen. Tegelijkertijd is het minstens zo belangrijk om 
te weten: wat komt in de plaats van aardgas? 
Het project Rijndijk Van Gas Los is een eerste stap om dit te weten te komen. 
Om verschillende redenen starten we in Zoeterwoude-Rijndijk, het type wo-
ningen lijkt op elkaar en er zijn mogelijke alternatieve warmtebronnen aanwe-
zig. Een warmtevoorziening voor heel Rijndijk kan dan een goede oplossing 
zijn. We willen wel van gas los, maar natuurlijk het liefst tegen zo min mogelijk 
kosten. Ook dit onderzoeken we met het project in Zoeterwoude-Rijndijk.

Waarom is het belangrijk dat alle inwoners van Rijndijk meedoen?
Wat levert het hun op?
Iedereen gaat voor 2050 van aardgas af. We krijgen er allemaal mee te ma-
ken, aardgas wordt nu al duurder en uiteindelijk gaat de kraan gewoon dicht. 
Alle inwoners moeten uiteindelijk een keuze maken voor een andere warm-
tebron. 
In Zoeterwoude-Rijndijk bekijken we de mogelijkheid van één warmtebron 
voor Rijndijk. Een gezamenlijk warmtenet kan technisch en financieel gunstig 
uitpakken, dat hopen we te bereiken. Maar de keuze heeft gevolgen voor àlle 
inwoners in Rijndijk. 

Inwoners en partners worden door de gemeente betrokken bij de  
keuze van een warmtevoorziening in Rijndijk. Waarom?
Als gemeente hebben we niet de wijsheid in pacht. Wij snappen heel goed dat 
inwoners zelf ook iets te zeggen willen hebben over de warmtebron die voor 
Rijndijk wordt gekozen. Het gaat om hun woning en zij moeten de warmte, die 
geleverd wordt straks ook betalen. 
Bij  inwoners en bij onze partners zit ook veel kennis en ervaring. We willen alle 
inwoners bij het proces betrekken, zij kunnen meedenken en meedoen. Dat 
kan bijvoorbeeld door deelname aan de werkgroep of door via de website te 
reageren op (tussentijdse) plannen. Het hele proces om één warmtebron voor 
Rijndijk te kiezen is voor iedereen goed te volgen.

Wat is uw rol als bestuurder bij dit project?
Het van het aardgas af gaan is een proces dat jaren in beslag neemt. Maar we 
gaan deze klus klaren. Daarbij staan we soms voor lastige keuzes, waarover we 
beslissingen moeten nemen. Het gaat om veel kosten en investeringen, ook 
voor een gemeente. Er spelen allerlei verschillende en soms ook tegenstrijdige 
belangen. Als bestuurder vind ik het belangrijk om samen met inwoners het 
gesprek hierover aan te gaan. 

Als ik u over een jaar weer zou spreken, wat denkt u dat er dan is  
bereikt?
Ik denk dat we dan weten welke duurzame warmtevoorziening er komt in 
Rijndijk. We zijn daarover met elkaar in gesprek geweest, hebben samen voor- 
en nadelen besproken en  kansen en risico’s afgewogen. Iedereen heeft dan 
kunnen volgen, hoe de warmtebron is gekozen. En we hebben geleerd: deze 
stevige klus kunnen we alleen samen!

Wethouder aan het woord

Ton de Gans,  
wethouder 
ruimtelijke ontwikkeling

Europese subsidie
Via de provincie Zuid-Holland heeft Zoe-
terwoude een aanvraag ingediend voor 
Europese subsidie. De subsidie is voor on-
dersteuning van de aanpak naar een duur-
zame wijk. Om een juiste keuze te maken 
moet samen met inwoners, ondernemers 
en partners een kosten-batenanalyse ge-
maakt worden uit de verschillende moge-
lijkheden. Duurzame energievoorziening 
moet voor inwoners haalbaar, betaalbaar 
en toekomstbestendig zijn. Er moet veel 
voorwerk verricht worden om een passen-
de keus te maken en dat kost geld. De ge-
meente zet de subsidie van € 300.000 
in voor het onderzoek in Rijndijk.

Starten in Zoeterwoude-Rijndijk
Met het project Van Gas Los beginnen we 
in Zoeterwoude-Rijndijk, omdat deze wijk 
zich heel goed leent voor een collectieve 
oplossing. De woningen staan wat dichter 
bij elkaar en lijken qua woningtype op el-
kaar. Daarnaast zijn er mogelijke warmte-
bronnen in de buurt, zoals restwarmte van 
bedrijven of een warmteleiding uit de ha-
ven van Rotterdam. Dit maakt Zoeterwou-
de-Rijndijk heel geschikt voor een ‘collec-
tieve oplossing’, dit is één warmtenet voor 
heel Rijndijk. In één project gaan dan veel 
woningen tegelijkertijd van het gas af, dan 
zetten we gelijk een grote stap. 

Het project Rijndijk Van Gas Los
Het project Rijndijk Van Gas Los is onderdeel van de Energietransitie in Zoeterwoude. 
Het doel is om alle woningen, winkels, bedrijven en industrie ‘aardgasloos’ te maken en 
aan te sluiten op andere duurzame warmtebronnen. In 2050 willen we in de regio en in 
Zoeterwoude helemaal geen aardgasaansluitingen meer in de bebouwde omgeving. 

Zoeterwoude-Rijndijk
De grenzen van Zoeterwoude-Rijndijk lopen van de Oude Rijn in het noor-
den, de spoorbaan in het zuiden, de A4 in het westen en de gemeentegrens 
met Alphen aan den Rijn in het oosten. De wijk bestaat uit 8 buurten en 
heeft een oppervlak van 2.23 km². Iedere buurt heeft een eigen karakter en 
functie. In 5 van de 8 buurten wordt voornamelijk gewoond. In de overige 
buurten zitten veel industrie- en commerciële bedrijven. 

De 8 buurten:  

1. Rijnegom
2. Oosthoek
3. Meerburg    
4. De Goede Herder   
5. Industriegebied Grote Polder
6. Industriegebied Barrepolder
7. Hoge Rijndijk Noord
8. Hoge Rijndijk Oost
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Participatie van inwoners en  
ondernemers uit Rijndijk  

Werkgroep Rijndijk Van Gas Los 
De gemeente wil via een participatie-
proces samen met inwoners, partijen en 
deskundigen onderzoeken wat de beste 
warmtebron is voor Rijndijk. Inwoners en 
ondernemers uit Rijndijk, de gemeente, 
deskundigen en partners, zoals woning-
corporatie Rijnhart Wonen en netwerk-
beheerder Liander maken samen een 
voorstel voor Rijndijk. De gemeente Zoe-
terwoude trekt dit participatieproces. De 
andere bewoners houden we op de hoogte 
van alle bevindingen en de voortgang en 
zij kunnen het proces zo helemaal volgen.

Denk en doe ook mee! 
We zoeken inwoners en ondernemers uit 
Rijndijk die willen meedenken en mee

doen om een goede keuze te maken voor 
een collectieve aardgasloze warmtevoor-
ziening voor Rijndijk. 

Samen met partners
We nodigen ook partners uit om mee te 
denken in de werkgroep. Denk aan part-
ners zoals: Netwerkbeheerder Liander, 
woningcorporatie Rijnhart Wonen, belan-
genorganisatie De Huurderij, bewonersini-
tiatief Zoeterwoude Duurzaam 2030 en 
andere deskundigen. Netwerkbeheerder 
Liander is een belangrijke partner voor 
advies over technische mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Woningcorporatie Rijn-
hart Wonen heeft 263 huurwoningen in 
Rijndijk, deze woningen gaan ook van het 
gas af. Bewonersinitiatief Zoeterwoude 
Duurzaam 2030 is een belangrijke part-
ner voor advies over energiebesparing. 

Aan de slag met de werkgroep 
De werkgroep komt ongeveer 
eens per drie weken bij elkaar. 
Gezamenlijk wordt de opdracht 
helder opgesteld: wat gaan we 
onderzoeken en wat niet? Daarna 
wordt afgestemd wat ongeveer 
de stappen in het onderzoek zijn 
en het tijdpad: wanneer is het on-
derzoek afgerond? De werkgroep 
kan gastsprekers uitnodigen of 
op excursie gaan bij goede voor-
beeldprojecten in het kader van 
het onderzoek. Uiteindelijk komt 
de werkgroep met een gedragen 

voorstel wat de beste keus is voor de wijk.

Website Zoeterwoude gaat goed
Meer informatie over het project Rijndijk 
Van Gas Los vindt u op www.zoeterwou-
degaatgoed.nl/vangaslos.

Andere inwoners geven ook hun  
mening
Via dit krantje, dat eens per kwartaal huis-
aan-huis wordt verspreid, informeren we 
andere bewoners en ondernemers actief 
en uitgebreid over het participatiepro-
ces. We nodigen inwoners ook uit om via 
de website op de plannen te reageren of 
vragen stellen. Deze reacties worden weer 
meegegeven aan de werkgroep, zodat 
zij weten wat de andere inwoners van de 
plannen vinden.

Besluitvorming
Het voorstel van de werkgroep wordt goed 
onderbouwd met onderzoeksresultaten 
en conclusies. Daarna gaat het voorstel 
naar de gemeenteraad van Zoeterwoude.  

Voorafgaand aan de raadsvergadering kan 
de werkgroep het voorstel presenteren en 
toelichten. De gemeenteraad neemt uit-
eindelijk een besluit over het voorstel van 
de werkgroep, want bij de aanleg van een 
warmtenet gaat het om veel geld. 

Wereldwijd: het Klimaatakkoord
In 2015 hebben 195 landen het Klimaatak-
koord afgesloten om de uitstoot van CO₂ 
te verminderen. Dit willen zij doen door 
zelf minder energie te verbruiken èn door 
over te gaan van het gebruik van fossiele 
brandstof naar duurzame energiebronnen. 
Wereldwijd, in Nederland en ook in Zoe-
terwoude nemen we maatregelen om de 
uitstoot van CO₂ terug te dringen en de 
opwarming van de aarde te beperken. De 

noodzaak is er zeker, want de gevolgen van 
de opwarming van de aarde worden dui-
delijker. Steeds vaker krijgen we te maken 
met extreme droogte, hitte of waterover-
last. We moeten nú handelen.

Energie uit duurzame bronnen
De ‘Energietransitie’ is de overgang van 
het gebruik van fossiele brandstof (zo-
als gas, steenkool en olie) naar duurzame 
energie (zoals zon- en windenergie). De 
komende jaren gaat heel Nederland over 
van het gebruik van fossiele brandstoffen 
naar elektriciteit uit duurzame bronnen. 
Nieuwe woningen hebben al geen gasaan-
sluiting meer en bestaande woningen gaan 
voor 2050 van het gas los. Voor alle huis-
houdens en bedrijven is straks energie no-
dig uit duurzame bronnen en daarvan is er 
nu nog niet genoeg, er moet meer duurza-
me energie worden opgewekt. Nu wordt al 
gekeken op welke locaties mogelijkheden 
zijn voor de aanleg van zonneparken en 
windparken in de regio en in Zoeterwoude.

De Energietransitie in Zoeterwoude 

Landelijk, regionaal en lokaal zijn verschillende  doelen gesteld voor  
de Energietransitie. 

Landelijk (Energieagenda 2016): 
2020: 14% energie uit duurzame bronnen 
2023: 16% energie uit duurzame bronnen 
2030: 37% energie uit duurzame bronnen 
2050: bijna 100% energie uit duurzame bronnen

Eind 2020 worden de doelen van Duurzame Mobiliteit vastgesteld. 

Regionaal in 2050 (Regionaal Energieakkoord):
•   Regio energieneutraal 
•   30% energiebesparing (t.o.v. 2017)
•   Geen aardgas meer in de bebouwde omgeving
•   Alle energie volledig uit duurzame bronnen 
•   80% duurzame energie opgewekt in de regio

Lokaal in Zoeterwoude (Coalitieprogramma 2018-2022): 
•   In de top-20 van meest duurzame gemeenten 
•   Huizen van na 1980 minimaal energielabel B
•   Goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen, vooral isolatie. 
•   Focus op productie van energie uit zon en wind 
•   Ruimhartige subsidie- en stimuleringsregelingen
•   Publiek-private samenwerkingen opzetten

Wat willen we bereiken  
met de Energietransitie? 

De basis van de Energietransitie is de Trias Energetica. 
 
1. Beperk de energievraag: 
Alles wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken
2. Gebruik duurzame energie:
Gebruik groene energie uit wind, zon of andere bron
3. Gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk
Als het echt niet anders kan, ga bewust met het  
verbruik van fossiele energie om

Trias Energetica: de energiedriehoek
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Aan wat voor soorten energie  
moet je denken als het gaat over  
duurzame bronnen?

•       zonne-energie 
•       windenergie op land
•       windenergie op zee
•       bio-energie
•       aardwarmte
•       restwarmte
•       waterkracht

→  Duurzame bronnen (CO2 
 arm)

‘Zon en water:  
daar krijg ik nou 

energie van!’

Meedenken en meedoen

U kunt zich opgeven voor de werkgroep Rijndijk Van Gas Los via de  
website: www.zoeterwoudegaatgoed.nl/vangaslos. Voor meer infor-
matie over de werkgroep kunt u contact opnemen met projectleider  
Baktash Ibrahimi, T: 071-580 6300, E: b.ibrahimi@zoeterwoude.nl

Opgeven: denk en doe ook mee! 
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Doet Rijnhart Wonen ook iets aan 
de Energietransitie?
Ja, we werken op diverse vlakken aan 
het verduurzamen van de energie-
voorziening van onze woningen. Zo 
hebben we in Zoeterwoude-Rijndijk al 
een pilot uitgevoerd met een hybride 
verwarming, waarbij een warmtepomp 
ondersteund wordt door een CV-ke-
tel. Verder plaatsen we zonnepanelen 
op veel van onze eengezinswonin-
gen. Daarnaast voeren we gesprekken 
met Vattenfall over de mogelijkheid 
om onze bestaande woningen op hun 
warmtenet aan te sluiten. Als laatste 
zijn we betrokken bij initiatieven van 
de gemeenten waar we in werken als 
het gaat om ‘van gas los’ te komen. 
Dit doen we zowel in Leiderdorp als 
in Zoeterwoude. De energietransitie 
houdt ons dus op meerdere vlakken 
bezig.

Wat vindt Rijnhart Wonen van de 
plannen om Zoeterwoude-Rijndijk 
van het gas los te koppelen?
We zijn vooral blij dat er duidelijk ge-
kozen wordt voor een bepaalde rich-
ting. Het is voor ons heel fijn dat de ge-
meente hierin het initiatief neemt. We 
zijn er als corporatie van doordrongen 
dat in 2050 al onze woningen zonder 
aardgas moeten. Dat er nu duidelijk-
heid komt op welke manier we daar-
in in Zoeterwoude-Rijndijk aan gaan 
werken, zorgt er voor dat we beter we-
ten wat we aan onze woningen moeten 

aanpassen. De aanpak ziet er zonder 
warmtenet toch heel anders uit.

Hoeveel huurwoningen heeft Rijn-
hart Wonen in Zoeterwoude-Rijn-
dijk? Kunnen deze huurwoningen 
voor hun warmtevoorziening ook 
aangesloten worden op een collec-
tieve duurzame bron?
We hebben in Zoeterwoude-Rijndijk 
om precies te zijn 263 woningen. Veel 
daarvan zijn al wat ouder, uit de peri-
ode 1960 tot eind jaren ’80. Ze wor-
den nu bijna allemaal nog verwarmd 
met een gasgestookte CV-ketel. Of ze 
nu geschikt zijn om aan te sluiten op 
een collectieve duurzame bron hangt 
vooral af welke temperatuur er gele-
verd kan worden. Hoe hoger de tempe-
ratuur, des te makkelijker het is om de 
woningen aan te sluiten. De woningen 
zijn naar huidige maatstaven niet bij-
zonder goed geïsoleerd. Om het voor 
onze huurder comfortabel te houden 
moet er dus hoogwaardige warmte uit 
het nieuw aan te leggen warmtenet ko-
men.

Wat is jullie rol bij het project Van 
Gas Los in Rijndijk?
In Zoeterwoude-Rijndijk is ruim 20% 
van de woningen van ons. We besef-
fen dat we met dit aandeel best veel 
invloed hebben op de ontwikkelingen. 
Tegelijkertijd zijn er andere wijken waar 
ons aandeel nog hoger is. Daar zien we 
voor onszelf echt een trekkersrol en 

nemen we initiatief. Bijvoorbeeld door 
gesprekken te starten met Vattenfall 
en andere partijen. Aan de Rijndijk 
neemt de gemeente nu initiatief en dat 
ondersteunen we. We staan positief te-
genover deze ontwikkelingen. 

Doen jullie ook mee met de werk-
groep? Zo ja, waarom?
We hebben nog geen overleg met de 
werkgroep gehad. We vinden wel dat 
we zowel een haal- als een brengplicht 
hebben als het gaat om het delen van 
informatie. We zien de werkgroep ook 
als de plek om onze mening te geven 
en als het nodig is om invloed uit te 
oefenen. Als we meer informatie heb-
ben wordt het voor ons makkelijker om 
onze huurders te informeren, dat vin-
den we ook belangrijk. 
We zien de uitnodiging om aan te slui-
ten daarom graag tegemoet. 

Uit de Werkgroep

Peter Brunt,  
programmamanager Duurzaamheid  

bij Rijnhart Wonen

Uitgave: gemeente Zoeterwoude
Nr. 1, juni 2020

Project Rijndijk Van Gas Los
Meer informatie: www.zoeterwoudegaatgoed.nl/vangaslos
Contact: 
Projectleider Baktash Ibrahimi
T: 071-580 6300
E: b.ibrahimi@zoeterwoude.nl

Woning isoleren:  
Martijn gaat GOED! Wat doe jij?
Een jaar of tien geleden, toen Martijn en 
zijn vrouw hun huis kochten, is er flink ver-
bouwd en moest ook de meterkast met de 
gasaansluiting worden verplaatst. De hele 
zomer hadden ze geen gas en dus geen 
werkende cv-ketel. Wel lieten ze gelijk een 
zonneboiler plaatsen die ze gebruikten 
voor het verwarmen van water. ‘De hele 
zomer hebben we gedoucht onder warm 
water van de zonneboiler, dus zonder ge-
bruik te maken van gas en dat zette ons tot 
denken. Dat dat dus kan! In de zomer heb 
je eigenlijk helemaal geen gas nodig,’ be-
gint Martijn ons gesprek enthousiast.

Van F naar Energielabel A
Samen met zijn vrouw heeft Martijn alle 
mogelijke duurzame maatregelen in zijn 
woning uitgevoerd. Nieuwe kozijnen met 
HR++ glas, spouw- en vloerisolatie, een vol-
ledig nieuw laagtemperatuur CV-systeem 
met HR-ketel en een zonneboiler.  ’Toen we 
de woning kochten had de woning ener-
gielabel F. Na de eerste verbouwing is dit 
naar D gegaan en na het dakwerk was dit 
label B. Met de 15 zonnepanelen is het uit-
eindelijk energielabel A geworden.’
Lees meer op www.zoeterwoudegaat-
goed.nl/martijn-gaat-goed/

Nu direct korting! Verzilver uw teGOEDbon!

Uw woning isoleren: doe het nu!
Om duurzame verwarmingsalternatieven optimaal te benutten, begint ver-
duurzamen van woningen niet bij het loskoppelen van gas, maar bij beter 
isoleren. Isoleren maakt woningen comfortabeler.
Zowel mensen met een koopwoning, als huurders zijn vaak goedkoper uit, 
omdat hun energierekening flink daalt.

Woningisolatie: altijd verstandig om te doen
Veel woningen kunnen nog wel wat beter geïsoleerd worden. Door het dak, 
de ramen, de voordeur kan veel warmte weglekken. En dat is soms met een-
voudige maatregelen te voorkomen. Goed voor het comfort, het milieu en 
uw portemonnee. U kunt er nu al mee beginnen en uw energierekening  flink 
omlaag brengen. Door goede isolatie stijgt ook nog eens de waarde van uw 
woning. 

Vloer-, muur- en dakisolatie en HR-glas
Het is belangrijk om de isolatie van vloeren, gevels en het dak te verbeteren. 
Het gasverbruik gaat dan omlaag wat leidt tot een lager energieverbruik, 
minder energiekosten en verminderde uitstoot van CO₂. Bovendien zorgt 
het direct voor meer wooncomfort door minder tocht en behaaglijke warm-
te.  Door ramen in de woon- en slaapkamer met enkel glas of dubbelglas te 
vervangen door HR++ glas of triple glas wordt de isolatie van de woning nog 
beter. 

→ GOED-tip energiebesparing

Van de website

Colofon

Woningeigenaren kunnen vanaf 1 juli een teGOEDbon aanvragen en deze inwisselen 
voor:
1.   Een energiescan van uw woning bij Klimaatroute
2.  Energiebesparende producten en maatregelen
          (ledverlichting, stand-by-schakelaars, tochtstrips, leidingisolatie, een thermostatische      
     radiatorkraan, een inductiekookplaat, een energiezuinige koelkast, enz.) 

Woningeigenaren kunnen de bon vanaf 1 juli 2020 t/m 31 maart 2021 aanvragen (maxi-
maal 1 bon per huishouden). U kunt verschillende aankopen combineren, maar het be-
drag dat u retour ontvangt is nooit meer dan 70 euro. Meer informatie en voorbeelden 
op: www.zoeterwoudegaatgoed.nl/vangaslos

Doe de Subsidie-check!
Via het Duurzaam Bouwloket vindt u informatie over subsidiemo-
gelijkheden. Verduurzaming van de woning wordt op dit moment 
nog flink gesubsidieerd door verschillende overheden. Maak hier ge-
bruik van en laat het geld niet liggen! Er zijn nu nog veel subsidies be-
schikbaar voor kleine en grote duurzaamheidsmaatregelen. Doe de 
Subsidie-check en kijk waar u voor in aanmerking komt. Kijk op:   
www.duurzaambouwloket.nl/duurzaamheidsfonds-zoeterwoude
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