
In welk deel van Leiderdorp gaat als eerste de gaskraan dicht? 
Drie jaar geleden zag het ernaar uit dat de Oranjewijk en het 
Doeskwartier-West die wedstrijd met gemak zouden winnen. 
De straten moeten hier op de schop voor de vervanging van 
de verouderde riolering en gasleidingen. Voor de gemeente 
was dat aanleiding om in 2018 het Project Oranjewijk te 
starten waarin samen met de bewoners de mogelijkheden 
voor een alternatieve warmtevoorziening werden 
onderzocht.  Immers: je kan nieuwe gasleidingen terugleggen 
maar je kan ook het moment aangrijpen om met de hele wijk 
daadwerkelijk van het gas af te gaan. 

In de serie ‘Van het gas af’ volgden het Leiderdorps Weekblad 
en Unity.NU vanaf eind 2018 hoe de Oranjewijk en het 
Doeskwartier-West de weg zochten naar een aardgasvrije 
toekomst. Die tocht begon veelbelovend maar liep 
uiteindelijk vast. Uit de vorige maand door de gemeenteraad 
vastgestelde Transitievisie Warmte blijkt dat de Oranjewijk 
en het Doeskwartier-West niet zijn opgenomen in het rijtje 
wijken dat geldt als kansrijk voor een spoedige afkoppeling 
van het aardgas. In tegendeel, ze zijn naar achteraan in de rij 
geschoven. Van potentiële koploper naar hekkensluiter. Op 
deze pagina’s kijken we nog eens terug hoe dat zo gekomen is.

Van koploper naar hekkensluiter
EEN VEELBELOVEND BEGIN

“ln 2050 moet heel Nederland aard-
gasvrij zijn. Een grote uitdaging waar 
gemeenten zich samen met bewoners, 
corporaties en leveranciers op voor 
moeten bereiden. De Oranjewijk biedt 
in onze gemeente goede kansen en is 
daarom de eerste wijk waar wij mee 
in gesprek gaan. Samen met u willen 
wij de mogelijkheden voor alternatie-
ve warmtelevering onderzoeken.”

Met die woorden nodigde de ge-
meente Leiderdorp de inwoners 
van de Oranjewijk en het Doeskwar-
tier-West uit voor een ‘inspiratie-
bijeenkomst’ in het gemeentehuis 
op 29 september 2018.
De ‘goede kansen’ waar in de uit-
nodiging over gesproken wordt, 
hadden te maken met een samen-
loop van omstandigheden. Al jaren 
was bekend dat de 60 jaar oude 
riolering in de wijk het einde van 
zijn levensduur bereikt had. Een 
tweede gegeven was dat als de oude 

rioolbuizen uit de grond gehaald 
worden, netwerkbeheerder Alli-
ander meteen aan de slag wil met 
het verwijderen van de eveneens 
60 jaar oude gietijzeren gasleidin-
gen. En dan was er het plan voor de 
aanleg van de ‘Leiding over Oost’ 
tussen Rotterdam en Leiden: een 
ondergrondse pijpleiding die wa-
ter dat in het Rotterdamse haven-
gebied met industriële restwarmte 
tot het kookpunt wordt verhit 
naar hartje Leiden vervoert om het 
plaatselijke stadsverwarmingsnet 
mee te voeden. Het geplande tracé 
van deze warmterotonde liep door 
Leiderdorp en scheerde langs de 
Oranjewijk. Het bood een wenkend 
perspectief: in plaats van nieuwe 
gasleidingen zou je ervoor kunnen 
kiezen een warmtenet in de wijk 
te leggen dat dan aangesloten zou 
kunnen worden op de warmtero-
tonde. Maar dan moeten de bewo-
ners dat wel willen, “De keuze is 
aan u”, bezwoer de toenmalig ver-
antwoordelijk wethouder Willem 

Joosten (VVD).
De inspiratiebijeenkomst werd 
druk bezocht. Ruim driehonderd 
bewoners kwamen naar het ge-
meentehuis. Vanzelfsprekend wa-
ren er volop vragen. Wat betekent 
de overstap naar aardgasvrij, wat 
moet er gebeuren in de straten en 
in de woningen. En vooral: wat gaat 
het kosten en wie gaat dat betalen. 
Een cruciale vraag, zeker in de Oran-
jewijk en het Doeskwartier-West 
met 90 procent eigen woningbezit.

WERKGROEP

Maar toch, er was een positieve 
grondhouding te bespeuren. Posi-
tief genoeg om de volgende stap te 
zetten in het Project Oranjewijk. Dat 
was de formatie van een werkgroep 
met een twaalftal bewoners, enkele 
ambtenaren, een vertegenwoordi-
ger van de woningbouwvereniging 
en een onafhankelijke voorzitter. 
De Werkgroep Oranjewijk kwam 

vanaf eind 2018 om de week bij el-
kaar om de plussen en minnen van 
verschillende alternatieven voor 
aardgas op een rij te zetten. Want 
aansluiten op de warmterotonde 
lag misschien voor de hand maar 
was zeker niet de enige optie, zo 
werd van begin af aan benadrukt.
Het werd een ingewikkelde klus 
waarbij de werkgroep ondersteu-
ning kreeg van technisch advies-
bureau DWA. Dat voerde een on-
derzoek uit naar de verschillende 
typen woningen in de betreffende 
wijken, de isolatiegraad en de bijbe-
horende warmtebehoefte.

DRIE ALTERNATIEVEN

Het projectgebied, met ruim 900 
woningen, is bepaald niet het een-
voudigste deel van Leiderdorp om 
van het gas af te krijgen, zo bleek 
uit het onderzoek. De Oranjewijk 
bestaat voor het overgrote deel uit 
rijtjeshuizen uit de jaren 60 en 70 

van de vorige eeuw. De woningen 
zijn als regel matig tot slecht geïso-
leerd, energielabel D, E, F of zelfs G. 
Dat geldt nog sterker voor het Does-
kwartier-West waar een aantal van 
de oudste woningen in Leiderdorp 
staat. Er zijn hier drie alternatieven 
voor aardgas, melde DWA tijdens 
de tweede bijpraatbijeenkomst 
voor burgers begin juli 2019: her-
nieuwbaar gas als groene waterstof 
of biogas, de all- electric optie met 
warmtepompen of een collectief 
warmtenet. Eind 2019 verscheen 
het eindrapport waarin deze opties 
nader bekeken waren.
Hernieuwbaar gas is in theorie met 
een straatlengte voorsprong de 
prettigste oplossing. Het kan ge-
woon door moderne gasleidingen 
en in de woningen hoeft maar wei-
nig aangepast te worden. Maar de 
praktijk wijst uit dat er niet genoeg 
hernieuwbaar gas beschikbaar is, 
nu niet en waarschijnlijk de eerst-
komende decennia ook nog niet. 
Dus daar ging een streep door.

Een deel van de Oranjewijk en het Doeskwartier-West van bovenaf gezien. | Foto: WH 
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Voor een warmtepomp zijn de 
meeste huizen in de Oranjewijk 
niet geschikt, was het oordeel van 
DWA. De woningen moeten daar-
voor heel goed geïsoleerd wor-
den, wat in deze oude huizen een 
enorme opgave is. Daarnaast is in 
de meeste gevallen een nieuwe 
verwarmingsinstallatie nodig en 
de warmtepomp zelf is behoorlijk 
prijzig. Het gaat alles bij elkaar ge-
middeld zo’n 40.000 euro per huis 
kosten, was in 2019 de berekening. 
Bovendien neemt alle apparatuur 
veel plek in en zal het elektriciteits-
net flink verzwaard moeten wor-
den om al die warmtepompen van 
stroom te voorzien.
Een collectief warmtenet zou wel 
kunnen, mits dat water levert van 
minimaal 70 graden. Verregaand 
isoleren is dan niet nodig en de 
radiatoren zouden gewoon bruik-
baar moeten zijn. Buiten de woning 
moet heel veel gebeuren voor de 
aanleg van het buizenstelsel maar 
in huis blijven de aanpassingen 
beperkt; er moet alleen plek gevon-
den worden voor de warmtewis-
selaar, waarin de warmte van het 
warmtenet aan het verwarmings-
systeem in huis wordt afgegeven. 
Het prijskaartje: tussen de 12.000 
en 20.000 euro per woning.

ADVIES

De Werkgroep Oranjewijk nam de 
conclusies van DWA over in het 
advies dat in december 2019 naar 
het college van burgemeester en 
wethouders ging: Neem op korte 
termijn het initiatief voor de ont-
wikkeling van een warmtenet. Het 
geeft de minste rompslomp voor de 
bewoners en is financieel het meest 
gunstig.
Wat de warmtebron voor dat warm-
tenet zou moeten worden, bleef 
een open vraag. Inmiddels was be-
kend dat de Leiding over Oost ern-
stige vertraging opliep maar, zo gaf 
de werkgroep als suggesties, je zou 
ook restwarmte van elders kunnen 

halen, of inzetten op andere bron-
nen als geothermie of warmte uit 
oppervlaktewater.
De werkgroep hamerde op het 
belang van een goede informatie-
voorziening richting de bewoners. 
Die moeten stap voor stap mee-
genomen in de warmtetransitie. 
Het moet voor hen financieel inte-
ressant gemaakt worden om over 
te stappen op een warmtenet en 
niemand mag daartoe gedwongen 
worden. De werkgroep adviseerde 
ook om een gedegen peiling onder 
de wijkbewoners te houden om vast 
te stellen of er genoeg draagvlak is.

PEILING

Begin 2020 werd inderdaad een pei-
ling gedaan en in april van dat jaar 
lagen de resultaten op tafel. Wet-
houder Rik van Woudenberg (D66), 
die inmiddels Willem Joosten was 
opgevolgd, kon tevreden constate-
ren dat 90 procent van de 300 res-
pondenten op de hoogte was van 
het onderzoek naar de warmtetran-
sitie in de wijk. 
Minder hoopgevend was het ant-
woord op de vraag ‘Met de kennis 
die u nu heeft, naar welk alternatief 
voor aardgas gaat uw voorkeur uit?’ 
Slechts 30 procent kruiste hier 
‘aansluiten bij een collectief warm-
tenet’ aan. Bijna de helft gaf aan 
het liefst gewoon aardgas te willen 
houden.
Van Woudenberg was er niet door 
uit het veld geslagen: “In 2050 moet 
iedereen van het gas af zijn maar 
dat is natuurlijk nog heel ver weg. 
Dat veel mensen willen houden 
wat ze hebben, waar ze bekend mee 
zijn, vind ik niet vreemd. Maar op 
een gegeven moment zal men zich 
gaan realiseren dat aardgas eindig 
is. En als er dan een warmtenet ligt, 
of we kunnen dat aanleggen, zul-
len meer mensen bereid zijn over 
te stappen. Duidelijk is dat er nog 
veel werk verzet moet worden. Niet 
alleen om daadwerkelijk een warm-
tenet aan te leggen, maar ook om 

mensen mee te krijgen in de veran-
dering.”

SUBSIDIE

Wel besefte de wethouder terdege 
dat elk enthousiasme voor aanslui-
ting op een warmtenet als sneeuw 
voor de zon zou verdwijnen wan-
neer het de individuele bewoners 
teveel zou kosten. Zoals bewoon-
ster Wilma van Goozen, op zich 
een voorstander van aansluiting 
op het warmtenet, het zei: “Ik wil 
best wat bijdragen – een nieuwe CV 
ketel kost ook 1.500 tot 2.000 euro – 
maar meer dan 10.000 euro is veel 
teveel.” 
Van Woudenberg hoopte de finan-
ciële pijn te verzachten via een bij-
drage van 4,7 miljoen euro uit het 
Rijkssubsidieprogramma Proef-
tuinen Aardgasvrije Wijken, dat 
bedoeld is om bestaande wijken 
aardgasvrij of aardgasvrij-ready te 
maken. Dat bedrag zou niet genoeg 
zijn voor alle ruim 900 woningen 
dus perkte hij het projectgebied in 
tot het noordelijk deel van de Oran-
jewijk, met zo’n 400 éénvormige 
jaren zestig rijtjeswoningen. 
In totaal dongen 71 gemeenten uit 
het hele land mee naar een portie 
uit deze subsidiepot die een kleine 
100 miljoen euro bevatte. De wet-
houder was ervan overtuigd dat 
Leiderdorp een goede kans maakte, 
vooral omdat hij het Project Oran-
jewijk zag als een schoolvoorbeeld 
van burgerparticipatie, waar ande-
re gemeenten nog wat van zouden 
kunnen leren. 
In oktober 2020 werd de selectie 
bekend: van 19 gemeenten werd de 
aanvraag gehonoreerd en Leider-
dorp zat niet bij de gelukkigen. Het 
was een ijskoude douche. 
Van Woudenberg baalde vooral van 
de motivatie: het Leiderdorpse pro-
ject zou nog niet ver genoeg uitge-
werkt zijn. “Er zijn toegekende pro-
jecten die veel minder ver zijn dan 
wij al waren. Dat is echt een kul ar-
gument. Als we het geld hadden ge-

kregen, zouden we binnen een jaar 
de eerste stappen hebben gezet.”

EINDE PROJECT

Zonder de subsidie zag de gemeen-
te geen mogelijkheden om het 
Project Oranjewijk te financieren 
en trok de stekker eruit. Op 27 ok-
tober 2020 ging er een brief met 
die boodschap naar de bewoners 
van het projectgebied: “Nu de sub-
sidie niet aan ons is toegekend, is 

het overgaan op een alternatieve 
warmtevoorziening op dit moment 
niet haalbaar voor uw wijk.”
Het betekent dat wanneer de Oran-
jewijk en het Doeskwartier-West 
een nieuw rioleringsstelsel krijgen 
en de oude gasleidingen verwij-
derd worden, er geen warmtenet 
aangelegd wordt. De wijken krijgen 
dan gewoon nieuwe gasleidingen. 
Wel wordt ruimte vrijgehouden in 
de grond zodat het in principe mo-
gelijk is in de toekomst alsnog voor 
een warmtenet te kiezen.      => P14

De wijkbijwoners worden bijgepraat tijdens een bijeenkomst in ‘t Buurthuis half december 2019. | Foto: J.P. Kranenburg

Blauwomlijnd het oorspronkelijke projectgebied, het grijs gearceerde stuk 
werd later geschrapt.
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Was geld het enige 
probleem?

VERVOLG VAN P13

    De ambities van Leiderdorp om 
binnen enkele jaren haar eerste be-
staande wijk van het gas af te krij-
gen zijn dus gestrand bij de eerste 
grote horde: de financiering. Maar 
was geld echt het enige probleem? 
Zou met de Rijkssubsidie de aanleg 
van een warmtenet in – in ieder ge-
val een deel van – de Oranjewijk wél 
gelukt zijn?

    TWIJFELS

    De overstap op een collectief warm-
tenet kan alleen gemaakt worden 
als genoeg bewoners daaraan mee 
willen doen, gaf toenmalig wethou-
der Willem Joosten in het najaar 
van 2018 al aan: “We hebben geen 
exact percentage bepaald voor het 
draagvlak dat nodig is. Minder dan 
de helft wordt een lastig verhaal. 
Maar ik kan me zo voorstellen dat 
als je 60 tot 70 procent mee hebt, 
dat toch wel een comfortabel ge-
voel geeft om verder te praten.”
    Het is de vraag of het gelukt zou 
zijn dat draagvlak te creëren. Want 
hoe positief het Project Oranjewijk 
in september 2018 ook van start 
ging, er waren van meet af aan wel 
veel twijfels over het warmtenet. 
Twijfels die in de loop van de tijd al-
leen maar leken te groeien. En dan 
ging het niet alleen over de kosten. 
“Mijn grootste zorg is dat je met een 
warmtenet vast zit aan één leveran-
cier. Die bepaalt de voorwaarden 
en de tarieven”, zei bewoner Harrie 
Wesselman al in de zomer van 2019.

    VUILE WARMTE

    Zelfs de bewoners die in principe 
bereid waren hun gasgestookte 
CV ketel in te ruilen voor een afle-
verunit van een warmtenet, had-
den zo hun bedenkingen. Een 
belangrijke daarvan was het voor-
nemen om het wijkwarmtenet te 
voeden met industriële restwarmte 
uit Rotterdam. Volgens de gemeen-
te was dat absoluut noodzakelijk 
om het financiële plaatje rond te 
krijgen. Maar voor een aantal bewo-
ners, en ook een aantal leden uit de 
Werkgroep Oranjewijk, voelde het 
niet goed. “Het is vuile warmte die 
wordt opgewekt op basis van ein-
dige grondstoffen” zo verwoordde 
bewoner en werkgroeplid Clemens 
van Soest het. “Als je met de oplos-
sing die je kiest als alternatief voor 
aardgas opnieuw CO2 gaat uitsto-
ten, help je het broeikaseffect al-
leen maar verder, dan raak je letter-
lijk van de wal in de sloot.”
    Maaike Liem uit de Oranjewijk, die 
zich in september 2019 aansloot bij 
de werkgroep, dacht er net zo over. 
Ze wil liever vandaag dan morgen 
van het gas af en ziet zeker de voor-
delen van een collectief warmtenet 
in de wijk, maar: “Warmte die gele-
verd wordt vanuit de zware indus-
trie, daar heb ik heel veel bezwaar 
tegen.” Zij was er dan ook bepaald 
niet rouwig om dat Leiderdorp 
naast de subsidie greep. Het is wel 
goed even pas op de plaats te ma-
ken met de plannen voor een gas-
vrije Oranjewijk, zei ze eind 2020. 
“Dat geeft wat meer ruimte en lucht 
om even verder te kijken. Want er is 
in de afgelopen paar jaar heel veel 
bijgekomen aan technieken.” Ook 
geeft het gelegenheid om de be-
woners meer mee te nemen in het 
proces. Want daar ontbrak het nog 
wat aan, was haar inschatting . “Het 
is heel moeilijk om een beslissing 
te nemen ( over aansluiting op een 
warmtenet, red .) als je nog niet alle 
informatie hebt. Zeker als het gaat 
over je eigen huis kan ik me voor-

stellen dat dat soms wat onrust en 
ook wat weerstand opriep.”

    LIEVER WATERSTOF

    Andere leden van de Werkgroep 
Oranjewijk kregen in de loop van 
de tijd steeds meer twijfels of hun 
advies aan de gemeente om in te 
zetten op een collectief warmtenet 
wel zo goed is geweest. Koos Chau-
dron en Piet Visser zouden met de 
kennis van nu beslist kiezen voor 
een andere oplossing: het vervan-
gen van aardgas door waterstof.
    “De ontwikkelingen rond waterstof 
gaan heel hard. En dat is mooi want 
het scheelt de mensen een heleboel 
geld”, zei Chaudron in de zomer van 
2020. Visser is het daar helemaal 
mee eens. Waterstof is veel goedko-
per en makkelijker stelde hij begin 
2021: “De leidingen die buiten lig-
gen zijn er geschikt voor maar die 
gaan we ook nog vervangen dus het 
wordt nog beter. En in huis hoef je 
alleen maar een nieuwe cv-ketel op 
te hangen. En die cv-ketel wordt na-
genoeg even duur als degene die je 
nu hebt want er verandert eigenlijk 
niks aan.”
    Dat er naar verwachting de ko-
mende decennia bij lange na niet 
genoeg waterstof beschikbaar is, 
dempt hun enthousiasme niet. Dat 
gaat er echt wel komen, is hun over-
tuiging.

    MOEIZAAM

    Als je één les kan trekken uit het 
Project Oranjewijk, is het wel dat de 
warmtetransitie in bestaande wij-
ken, en vooral oudere wijken, een 
enorm taaie, complexe, langdurige 
en geldverslindende klus wordt. En 
dat de uitdagingen niet alleen op 
financieel en technisch gebied lig-
gen, maar zeker ook bij het creëren 
van draagvlak bij de bewoners.
    Dat geldt niet alleen voor de Lei-
derdorpse situatie, maar voor alle 
warmtetransitieprojecten. Ook bij 
projecten die wél subsidie hebben 
gekregen via de Proeftuinen Aard-
gasvrije Wijken. Het Economisch 
Instituut voor de Bouw heeft be-
gin dit jaar dertien proeftuinen 
onderzocht die in 2018 bedragen 
van tussen de 4 en 8 miljoen euro 
ontvingen. De conclusie was dat 
ze maar moeizaam voortgang boe-
ken. Pas in vier proeftuinen waren 
toen daadwerkelijk woningen van 
het gas af gehaald en daar waren 
het veel minder woningen dan ge-
pland.
    Het gaat veel geduld en veel inzet 
van de gemeenten vergen om alle 
bewoners in het proces mee te krij-
gen. De omschakeling moet niet 
teveel ‘gedoe’ geven. En er zullen 
grote zakken geld van de rijksover-
heid moeten komen. Want als het 
de individuele huiseigenaar teveel 
gaat kosten – zeg maar meer dan de 
prijs van een nieuwe CV-ketel – gaat 
het zeker niet lukken.

    HOE NU VERDER?

    Voor nu wordt in de hele gemeente 
Leiderdorp volop ingezet op het te-
rugdringen van de warmtebehoef-
te in woningen door het stimuleren 
van isolatie en energiebesparing. 
Maar ondertussen is daar nog altijd 
die deadline van 2050, het jaar dat 
de gaskraan dicht gaat. Hoe worden 
de Oranjewijk en het Doeskwartier 
dan verwarmd? 
    Dat hangt sterk af van de ontwik-
kelingen rond de heetwaterpijp-
leiding van Rotterdam naar deze 
regio, zo blijkt uit de vorige maand 
door de Leiderdorpse gemeente-
raad vastgestelde Transitievisie 
Warmte voor de gemeente. De 
Leiding over Oost, in 2018 nog de 
gedroomde warmtebron voor de 
Oranjewijk, is eind 2020 definitief 
afgeblazen door problemen met 
de financiering. Maar er wordt nog 

wel onderzocht of er een aftakking 
van de nog aan te leggen warmte-
leiding tussen Rotterdam en Den 
Haag, de WarmtelinQ, naar Lei-
den gemaakt kan worden. Van die 
WarmtelinQ+ kan Leiderdorp dan 
ook profiteren.
    Komt de WarmtelinQ+ er niet, dan 
is er geen duidelijke ‘beste keus’. In-
dividuele oplossingen met warm-
tepompen of hybride warmtepom-
pen (op groen gas) of wellicht toch 
een wijkwarmtenet met een andere 
warmtebron, het is allemaal moge-
lijk.
    Gaat de WarmtelinQ+ door, dan 
staat een warmtenet gevoed door 
de heetwaterpijpleiding fier aan 
kop als beste alternatief voor aard-
gas in het overgrote deel van Lei-
derdorp, en ook in de Oranjewijk 
en het Doeskwartier. Mits de finan-
ciering geregeld kan worden, maar 
dat geldt voor alle oplossingen.

    BEURT GEMIST

    Duidelijk is wel dat de Oranjewijk 
en het Doeskwartier-West ook in 
dat geval zeker niet tot de eerste 
delen van Leiderdorp zullen beho-
ren die verwarmd worden door de 
WarmtelinQ+. “Waar een nieuw gas-
net ligt, is het wijkgericht overstap-
pen op een alternatief vanuit het 
perspectief van de netbeheerder 
in de eerste tien jaar niet ondenk-
baar, maar wel onwaarschijnlijk”, 
zo staat te lezen in de Transitievisie 
Warmte. Wethouder Van Wouden-
berg gaf nog een andere reden aan. 
De vervanging van de riolering en 
de gasleidingen in de wijk wordt 
aangegrepen om straten en perken 
opnieuw in te richten. Een dure klus 
die ook behoorlijk wat overlast gaat 
geven. “Dan ga je niet binnen tien 
jaar de boel opnieuw opengooien.” 
Met andere woorden: de Oranje-
wijk en het Doeskwartier hebben 
hun beurt gemist en de kans op een 
snelle, collectieve warmtetransitie 
is hier voorlopig verkeken. 
    Bewoner Jan van Trigt, lid van het 
eerste uur de Werkgroep Oranje-
wijk, voorzag de mogelijkheid dat 
dit zou kunnen gebeuren al toen 
alles er nog rooskleurig uitzag. “In 
de werkgroep heb ik wel eens ge-
zegd: ‘Of de Oranjewijk is de eerste 
Leiderdorpse wijk die van het gas 
af gaat, of het is de laatste’”, keek 
hij begin dit jaar terug. Hij ziet 
het ervan komen dat zijn wijk een 
heel andere route naar aardgasvrij 
gaat volgen, via individuele oplos-
singen. In 2019 werd die optie als 
te nog lastig en duur beschouwd 
maar de beoordeling zou nu wel 
eens heel anders kunnen uitpak-
ken, schat hij in. “Warmtepompen 
en hybride warmtepompen heb-
ben het laatste jaar een enorme ont-
wikkeling doorgemaakt. Ze worden 
steeds beter.” 
    Daarmee zit hij op dezelfde lijn als 
het aanstaande kabinet dat ook lijkt 
te kiezen voor een meer individuele 
aanpak. “De hybride warmtepomp 
is op korte termijn voor de meeste 
woningen een goede warmteoplos-
sing”, zo staat in het regeerakkoord 
te lezen. 

    LEERZAAM

    Maar hoe worden de woningen in 
de Oranjewijk en het Doeskwar-
tier-West op de lange termijn ver-
warmd, als de aardgaskraan echt 
dicht gaat? Dat ligt in feite weer 
even open als drie jaar geleden. 
Wat niet wil zeggen dat het Project 
Oranjewijk voor niets is geweest, 
constateerde de gemeentelijk pro-
jectleider Achmed Achbari afge-
lopen zomer ondanks alles toch 
met tevredenheid. “We hebben er 
enorm veel van geleerd. Kennis die 
we straks mee kunnen nemen in 
andere wijken.” 

In de serie ‘Van het gas af’ volgden 
het Leiderdorps Weekblad en Unity.
NU sinds eind 2018 het Project Oranje-
wijk, waarbij de gemeente Leiderdorp 
samen met bewoners van de Oran-
jewijk en het Doeskwartier-West een 
weg zochten naar een aardgasvrije 
toekomst. Dit is de 18de en laatste afle-
vering van de serie, die mede mogelijk 
werd gemaakt door een subsidie van 
het Leids Mediafonds. Binnenkort ver-
schijnt op Unity.NU de documentaire 
‘Van het gas af. Een wijk op zoek naar 
aardgasvrije toekomst’. Hou daarvoor 
de website van deze krant in de gaten.

Teksten en eindredactie: Corrie van 
der Laan, documentaire: Marc Won-
nink. Met dank aan Nelleke Thissen, 
Yaël Vinckx en alle mensen die hebben 
meegewerkt aan de interviews.

 Op de foto’s van links naar rechts en van boven naar beneden: wethouder 
Rick van Woudenberg, bewoonster Wilma van Goozen, bewoner en werk-
groeplid Piet Visser, bewoner en werkgroeplid Clemens van Soest, bewoon-
ster en werkgroeplid Maaike Liem, wethouder Willem Joosten, bewoner en 
werkgroeplid Jan van Trigt en gemeentelijk projectleider Achmed Achbari. |
Archieffoto’s: J.P. Kranenburg   


