
WELKOM

met energie aan de slag in je eigen buurt



PROGRAMMA
MET ENERGIE AAN DE SLAG IN JE EIGEN BUURT

 20:00 Opening en welkom door Laura Kiemeney (Gemeente Leiderdorp)

 20:10 Freek van Os

 20:40 Koffie & thee

 21:00 Solar Leiden

 21:40 Afronding en napraat 

 22:00 Sluiting



Duurzaamheidsagenda 2017-2025



Duurzaamheidsagenda 2017-2025

Visie: 
In 2050 is Leiderdorp volledig CO2-neutraal.

Tussenstap:
In 2025 30% minder CO2-uitstoot t.o.v. 2013.
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Duurzaamheidsagenda 2017-2025

Speerpunten ENERGIE:

We willen...

• … meer energie besparen 

• … meer duurzame energie opwekken 

• … meer bewustwording bij inwoners, 
instellingen en ondernemers creëren 

“We gaan wijkambassadeurs zoeken die onze inwoners 
inspireren op het gebied van energie besparen en 

opwekken van duurzame energie.”





www.GoedLeiderdorp.nl

http://www.goedleiderdorp.nl/


WIE ZIJN WIJ….

 Lokale ambassadeurs die de inwoners inspireren, 
informeren en ondersteunen op het gebied van 
energiebesparing en duurzame energieopwekking

 Lokale vraagbaak/organisator/adviseur

 Focus: Duurzame energie

 Ondersteuning vanuit de Gemeente
(www.Goedleiderdorp.nl)

 Faciliteren van bijeenkomsten

 Ingang voor duurzaamheidsloket

 Energiescan

 Subsidie (gunstige lening vanuit de gemeente)



TERUGBLIK

 Bijeenkomst met en door bewoners.

 Ervaringen van:
 Bert (Landje van Spek)

 Geert (Warmoesland)

 Jan-Pascal (Gerrit de Blankenlaan)

 Harald (Doeszijde) 

 Onze Zonnepaneel ‘Barometer’ stand…

 2 Nieuwsbrieven

 Bijhouden zonnepaneel stand in het Heerlijk Recht

 Bijeenkomst met leveranciers

 …



LAATSTE STAND VAN ZAKEN

CO2 reductie sinds mei
2018: 50.000 Kg



VEEL GESTELDE VRAGEN…

 Ik wil mijn huis verduurzamen. Waar begin ik? 

 Hoeveel moet ik investeren om aardgasloos te kunnen wonen? 

 Wat gaat er met de Salderingsregeling gebeuren? Kan ik mijn 
investering dan ooit terugverdienen? 

 Hoeveel uitstoot en geld kan ik besparen?

 Van welke keuzes krijg ik geen spijt? 

 Moet ik me laten adviseren door een expert? 

 Hoe kom ik erachter welke oplossing het beste bij mijn type huis 
past?



FREEK VAN OS







Wat doen?
zonnepanelen, warmtepomp, zonneboiler…. verduurzamen?

Dit is het moment!



Heerlijk recht, Villa’s aan de Does

 Bouwjaar rondom 2007, epc van 0,6 is niet slecht.

 Riante woningen > 250 m² woonoppervlakte

 Verbruik gas 1000 tot 2000 m3/ jaar

 Verbruik elektra variabel 3000 tot 10 000 kWh



Altijd raak

 Zonnepanelen, grote daken en ruim voldoende plek. 

 Saldering

 Smart home

 Zonneboiler, grote daken en ruim voldoende plek.

 Aantal personen in huishouden

 ± 60% besparing op gas voor tapwaterverbruik, netto ongeveer 60m3 per persoon

 Investering tussen € 3000,- en 4000,-

 Subsidie tussen 600,- en 1300,-

 Waterzijdig inregelen cv installatie

 Besparingen van 10 tot 20% op ruimteverwarming



What’s new?

 De warmtepomp

 Bodemlus

 Lucht / water

 Warmtepompboiler

 monovalent

 Bivalent

Waar hebben we het over?



Voorwaarde voor een warmtepomp

 Begin met isoleren van het huis

 Spouwmuren, daken, vloeren,      

hr ++ glas

 Liefst met vloerverwarming of LTV 

convectoren

 Cv water minder dan 50 graden.

 Inregelen cv installatie!!

 Woningen in Heerlijk recht bieden 

zeker potentie!



Warmtepomp met bodemlus

 Boren in de grond vergt ruimte en geeft rommel, gunstig voor nieuwbouw. 

 Gemiddeld hoger rendement.

 Initiële investering is hoger, maar de volgende warmtepomp is goedkoper..

 Geschikt voor passieve koeling.

 Combinatie met elektrisch element of cv toestel





Lucht / water

 Makkelijker te plaatsen.

 Investering is lager

 Lager rendement bij extreme koude

 Combinatie met elektrisch element of cv toestel

 Makkelijker te plaatsen.

 Investering is lager

 Lager rendement bij extreme koude

 Combinatie met elektrisch element of cv toestel



Oke, ik koop een warmtepomp en nu?

 Ga je meer elektra verbruiken en flink op gas besparen.

 Gunstig scenario vanaf ongeveer 1800 m3 huidig verbruik

 Afhankelijk van de opstelling mag je in bestaande bouw rekeningen houden 

met een netto besparing van 30% op de gasrekening.

 Terugverdientijden van 10 jaar, 10% rendement.

 Particuliere subsidies van 1800,- tot 4000,- euro.

 Zakelijk, investering komt voor EIA regeling in aanmerking

 Tip, laat je tijdig adviseren!



Praktisch

 Quickscan via: https://www.freekvanos.nl/gratis-advies-op-maat

 Concept offerte voor uw situatie

 Bij interesse een gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis

 Bij opdracht een definitieve schouw op locatie

Uniformiteit in de wijk biedt mogelijkheden tot een collectieve actie

https://www.freekvanos.nl/gratis-advies-op-maat


Vragen ?



PAUZE



SOLAR LEIDEN







Onze gekozen panelen



Goed / beter / best  



Het hart van 
de installatie.





garantie

Garantie is net 
zoveel waard als 
het bedrijf dat het 
geeft.

1

Product garantie 
van al onze 
merken = 12jaar

2

Vermogens 
garantie van de 
panelen  = 25 jaar 
op +/- 80 procent.

3

Opbrengst 
garantie van uw 
systeem  = 10 jaar 
volgens offerte

4



Wij berekenen 
uw opbrengst 
en rendement







En dan nu.





























BEDANKT VOOR UW AANDACHT

 Volg ons via: 
 www.Heerlijkrecht.eu
 www.Goedleiderdorp.nl
 www.duurzaambouwloket.nl
 per mail: Nieuwsbrief

 Volgende bijeenkomst : voorjaar 2019

 Voor vragen en suggesties:
 www.duurzaam@heerlijkrecht.eu


