
In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het gas af zijn. Dat 
is een van de doelstellingen in het Nederlandse Klimaatakkoord. Bij 
nieuwbouw wordt in principe al geen gasaansluiting meer aange-
legd maar de grote uitdaging is natuurlijk de omschakeling van be-
staande woningen naar aardgasvrij.
De Oranjewijk en het Doeskwartier-West in Leiderdorp moeten op de 
schop in verband met de vervanging van de riolering en de gasleidin-
gen. In combinatie met de plannen voor de Warmterotonde, een pijp-
lijnnetwerk dat restwarmte uit het Rotterdamse havengebied via 
Leiderdorp naar Leiden moet gaan transporteren, gaf dat de aanzet 
om na te gaan denken over een alternatieve warmtevoorziening in 
de wijk. In 2018 startte de gemeente met een project om samen met 
de bewoners te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de stap 
naar een aardgasloze wijk daadwerkelijk te zetten. Eind 2019 kwam 
de Werkgroep Oranjewijk met het advies in te zetten op een collectief 
hoge temperatuur warmtenet. Om dit financieel haalbaar te maken, 
vroeg de gemeente een miljoensubsidie aan bij het Rijk in het kader 
van de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. In oktober 2020 werd be-
kend dat het Leiderdorpse subsidieverzoek was afgewezen waarmee 
ook het project in de ijskast werd gezet. Maar daarmee is het boek nog 
niet gesloten: de opgave om na te denken over de warmtetransitie in 
de wijk blijft staan. 
In de serie ‘Van het gas af’ volgen het Leiderdorps Weekblad en Unity.
NU sinds eind 2018 via een reeks krantenrubrieken en minidocumen-
taires hoe de Oranjewijk en het Doeskwartier-West de weg zoeken 
naar een gasvrije toekomst. In deze 15e aflevering kijkt Jan van Trigt, 
Oranjewijkbewoner en lid van de Werkgroep Oranjewijk, terug op de 
afgelopen tweeënhalf jaar en laat hij zijn gedachten gaan over de mo-
gelijkheden die er nu nog zijn voor het gasvrij maken van zijn wijk. 
Ook spraken we met drie bewoners van de wijk ’t Heerlijk Recht die 
de stap hebben gewaagd om een warmtepompboiler te installeren. 
De bij deze aflevering behorende minidocumentaire van Unity.NU 
wordt uitgezonden op zaterdag 13 februari om 18.00 uur op televisie 
via kanaal 40 (Ziggo) of 1412 (KPN, Tele2, XS4ALL) en wordt herhaald 
tot maandag 15 februari 18.00 uur. De minidocu is ook te zien via de 
website www.unity.nu.

‘Ik denk dat we in de Oranjewijk naar 
individuele oplossingen gaan’
TERUGBLIK n Laten we met elkaar kijken of we de Oranjewijk 
en het Doeskwartier-West van het gas af kunnen krijgen. Dat 
was de opdracht waarmee de Werkgroep Oranjewijk ruim 
twee jaar geleden op pad ging. “We hebben samen een reis ge-
maakt”, kijkt Oranjewijkbewoner Jan van Trigt, werkgroep-
lid van het eerste uur, terug. “Die heeft niet geleid tot wat we 
voor ogen hadden, maar het was een leuke, enthousiaste en 
ook realistische groep mensen die er veel tijd in heeft gesto-
ken.”

Van Trigt was een van de bewoners 
die zich na de door de gemeente 
georganiseerde inspiratiebijeen-
komst in september 2018 opgaf om 
mee te denken over de warmtetran-
sitie in zijn wijk. In november dat 
jaar ging de Werkgroep Oranjewijk 
van start. Aanvankelijk met twaalf 
bewoners, vijf gemeenteambtena-
ren en een vertegenwoordiger van 
woningcorporatie Rijnhart Wonen. 
Bart van Konijnenburg van advies-
bureau Duurzaam Doorgaan werd 
aangetrokken als onafhankelijk 
procesbegeleider en voorzitter. 
Met behulp van adviesbureau DWA 
zijn verschillende alternatieven 
voor aardgas op een rij gezet. Nog 
voor het eind van 2019 kwam de 
werkgroep met een advies aan de 
gemeenteraad: zet in op een collec-
tief hoge temperatuur warmtenet. 
Want dat kwam naar voren als de 
gunstigste optie voor de bewoners; 
het vergt de minste aanpassingen 
aan de veelal matig geïsoleerde wo-
ningen in de wijk en kost de huisei-
genaren het minste geld.

INGEWIKKELDE KLUS
Van Trigt: “Je zou dan denken: ‘over 
een paar jaar ligt dat warmtenet er’. 
Maar dat gaat niet gebeuren, het is 
gewoon niet haalbaar gebleken.” 
Niet dat de werkgroep ervan uit 
ging dat alles van een leien dakje 
zou gaan. Het was van meet af aan 
helder dat de warmtetransitie in 
de Oranjewijk een ingewikkelde 
klus zou worden, vertelt Van Trigt. 
Een sterk complicerende factor 
is het hoge percentage – bijna 90 
procent – eigen woningbezit in de 
wijk. Al die huiseigenaren moeten 
overgehaald worden om van het 
gas af te gaan, een overstap die on-
herroepelijk kosten en gedoe met 

zich meebrengt. De bewoners zijn 
ook nog eens zeer divers, ”Som-

migen hebben net hun eerste huis 
gekocht, die hebben financieel 
niet de ruimte om de boel in meer 
of mindere mate te verbouwen 
en over te stappen op een gasvrije 
verwarming. Aan de andere kant 
zijn er mensen die hier al meer dan 
een halve eeuw wonen en het eind 
van hun leven naderen. Die hebben 
geen zin meer in een verbouwing, 
heel begrijpelijk. En natuurlijk is de 
één veel meer bezig met duurzaam-
heid dan de ander, er zullen zeker 

ook mensen zijn die gas geweldig 
vinden en willen houden.”

LANGE TRANSITIEPERIODE
Met die overwegingen in het ach-
terhoofd, adviseerde de werkgroep 
om een lange transitieperiode te 
nemen, van zo’n twintig jaar. In die 
periode zou er voor de meeste wo-
ningen een natuurlijk moment ko-
men voor de overstap naar gasvrij, 
was het idee. Bijvoorbeeld wanneer 
er toch verbouwd gaat worden of 

wanneer de CV ketel aan vervan-
ging toe is.
Voor een potentiële exploitant van 
warmtenet is zo’n lange transitie-
periode natuurlijk ongunstig. Want 
de aanleg van het buizenstelsel be-
tekent een fikse investering en met 
aanvankelijk weinig gebruikers is 
de omzet te laag om de kosten te 
dekken. “Dat probleem hebben we 
altijd wel gezien”, zegt Van Trigt. Je 
lost dat alleen op, zo is zijn over-
tuiging, met een grote zak geld 
waarmee de gemeente het voor 
haar burgers financieel interessant 
kan maken om aan te haken bij het 
warmtenet.
Vorig jaar bestond nog de hoop 
dat in ieder geval voor een deel van 
het projectgebied die zak geld bin-
nengehaald kon worden via het 
Programma Aardgasvrij Wijken van 
de Rijksoverheid. Maar de subsidie-
aanvraag van Leiderdorp werd afge-
wezen, zo bleek afgelopen oktober.

In de werkgroep 
heb ik wel eens 
gezegd: ‘Of de 

Oranjewijk is de 
eerste Leiderdorpse 
wijk die van het gas 
af gaat, of het is de 

laatste’

Voor de gemeente was dat reden 
om te concluderen dat het over-
gaan op een alternatieve collectieve 
warmtevoorziening, lees een warm-
tenet, voor de wijk op dit moment 
niet haalbaar is. Een conclusie die 
Van Trigt deelt. Sterker nog, hij ver-
wacht dat het gedroomde warmte-
net er helemaal niet meer gaat ko-
men. “In de werkgroep heb ik wel 
eens gezegd: ‘Of de Oranjewijk is de 
eerste Leiderdorpse wijk die van het 
gas af gaat, of het is de laatste’.”
Lees verder op P7

Oranjewijkbewoner Jan van Trigt verwacht dat ook zijn woning over een aantal jaar verwarmd wordt met behulp van 
een warmtepomp. | Foto: CvdL 
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Dat heeft alles te maken met de 
staat van de riolering, licht hij toe. 
Die is ronduit slecht. Daarom wilde 
de gemeente juist hier de mogelijk-
heden voor een warmtenet onder-
zoeken. Immers, als de straten toch 
open moeten voor de vervanging 
van het riool is dat een mooi mo-
ment om meteen een warmtenet 
aan te leggen. Maar inmiddels uit-
stel van het werk aan de riolering 
niet meer verantwoord. En waar de 
riolering wordt vervangen, worden 
meteen de straten vernieuwd en 
de openbare ruimte opnieuw in-
gericht. “Dan ga je binnen vijftien 
of twintig jaar niet opnieuw die 
straten opengooien om alsnog een 
warmtenet aan te leggen. Dat zou 
wel heel kostbaar worden.”

WARMTEPOMPEN
Van Trigt ziet het ervan komen dat 
zijn wijk een heel andere route naar 
aardgasvrij gaat volgen. “Ik denk 
dat we naar individuele oplossin-

gen gaan.” Die oplossingen zijn dan 
vooral te vinden in het gebruik van 
warmtepompen, is zijn inschat-
ting. Een optie die anderhalf jaar 
geleden de handen niet op elkaar 
kreeg vanwege de hoge kosten: de 
woning moet goed geïsoleerd zijn 
en de apparatuur is prijzig. Maar de 
optelsom zou nu best eens anders 
kunnen uitpakken, vermoedt Van 
Trigt. “Warmtepompen en hybride 
warmtepompen hebben het laat-
ste jaar een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. Ze worden steeds 
beter. Je kan ook nog denken aan 
een combinatie met warmteopslag 
in de bodem, waarbij een aantal 
buurtgenoten samen de investe-
ring doen.” En isoleren lijkt hem 
ook geen onoverkomelijk obstakel 
voor het gros van de woningen in 
de Oranjewijk, ook al omdat elke 
eigenaar daarvoor zijn eigen mo-
ment kan kiezen.
Uitzondering daarbij zijn de echt 
oude, monumentale woningen in 
de wijk, die vooral aan de Hoofd-
straat zijn te vinden. “Je moet niet

uitsluiten dat die gewoon gas blij-
ven stoken, al kan dat wellicht bio-
gas worden in plaats van aardgas.”

Afgelopen najaar zei duurzaam-
heidswethouder Rik van Wouden-
berg dat hij graag zou zien dat de 

Werkgroep Oranjewijk een rol blijft 
spelen bij de warmtetransitie in de 
Oranjewijk. Van Trigt heeft daar zijn 
bedenkingen bij. “De werkgroep 
kon goed functioneren omdat we 
een afgebakende probleemstelling 
hadden: eerst de vraag wat de beste 
optie was voor de warmtetransitie, 
daarna de vraag wat er voor nodig 
is om met z’n allen over te gaan op 
een warmtenet. Zo’n duidelijk pro-
bleem ligt er nu niet op tafel.”
Hij heeft wel nog een tip voor toe-
komstige werkgroepen: zorg dat je 
een budget mee krijgt om exper-
tise in te huren, onderzoekingen 
te laten doen en analyses te laten 
uitvoeren. “Je krijgt te maken met 
heel veel nieuwe terreinen als aqua-
thermie, grondwarmte, waterstof, 
windmolens, die zich ook nog eens 
snel ontwikkelen. We hadden een 
geïnteresseerde groep mensen die 
veel tijd heeft genomen om in zich 
in de materie te verdiepen maar 
iets meer ondersteuning van HTS of 
TU studenten hadden we best kun-
nen gebruiken.”

   

Warmte uit de lucht voor het tapwater
n Drie bewoners ’t Heerlijk Recht verminderen hun gasverbruik met 30 procent
WARMTEPOMPBOILER n Alle 
woningen in Nederland moe-
ten over een kleine dertig 
jaar van het aardgas af zijn. 
Dat vergt voor de meeste hui-
zen flinke en dure aanpas-
singen. Maar je kan het ook 
stukje bij beetje doen. Zo heb-
ben Richard Hilhorst, Patrick 
Ploeg en Ad Smaal, bewoners 
van de wijk ’t Heerlijk Recht 
in Leiderdorp, een stevige 
stap richting aardgasvrij ge-
zet door de aanschaf van 
een warmtepompboiler, die 
het tapwater verwarmt met 
warmte uit de lucht.

Hilhorst en Ploeg zijn sinds 2018 
energieambassadeurs in hun wijk. 
In die hoedanigheid proberen ze 
mensen te motiveren en inspireren 
voor het nemen van duurzaam-
heidsmaatregelen. Via bijeenkom-
sten, met hun nieuwsbrieven op 
de website www.heerlijkrecht.eu 
en vooral door zelf het goede voor-
beeld te geven.
‘t Heerlijk Recht is een vrij nieuwe 
wijk, gebouwd in het eerste decen-
nium van deze eeuw, dus de huizen 
zijn goed geïsoleerd. Maar ze heb-
ben nog wel gasaansluitingen. Een 
logische eerste stap om het gasver-
bruik omlaag te brengen, zegt Hil-
horst, is meer gebruik maken van 
elektriciteit, die je dan weer opwekt 
via zonnepanelen. Zo kan het gas-
fornuis er alvast uit. In hun zoek-
tocht naar manieren om nog meer 
gas te besparen, kwamen Hilhorst 
en Ploeg uit bij de warmtepomp-
boiler. Buurman Ad Smaal wilde 
dat avontuur ook wel aangaan en 
zo is het apparaat vorig jaar op drie 
adressen geïnstalleerd.

DUBBELE WINST
“Het is een heel simpel concept”, 
zegt Ploeg. “De warme lucht die je 
huis normaliter via het centrale 
afvoersysteem verlaat, gaat eerst 
nog even door een warmtepomp-
systeem. Dat haalt de warmte eruit; 
de lucht gaat met 20 graden het sys-
teem in en met 7 graden naar bui-
ten. Al die warmte wordt opgesla-
gen in een vat en gebruikt om het 
tapwater te verwarmen. Bovendien 
wordt via een extra spiraal het wa-
ter voor de CV ketel voorverwarmd, 
dubbele winst dus. Een pluspuntje 
is ook dat je de koude lucht in de zo-
mer het huis in kan laten blazen. Zo 
heb je op een hele goedkope manier 

ook een soort airconditioning.”
Sinds de warmtepompboiler er 
staat, is hun gasrekening met ruim 
30 procent gekelderd, hebben de 
drie mannen ervaren. “Natuurlijk 
gebruikt de warmtepompboiler 
wel extra elektriciteit, maar dat 
weegt niet op tegen de besparing 
op het gasverbruik”, zegt Hilhorst. 
Voor Smaal geldt dat helemaal. 
“Eind 2018 heb ik dertig zonnepane-
len op het dak gelegd en daardoor 
heb ik een grote overcapaciteit aan 
elektra. Installering van een warm-
tepompboiler was een prachtige 
manier om daar iets mee te doen.

FORMAAT GROTE KAST
Wel schrok hij in eerste instantie 
van de grootte van het apparaat. 
“Het is redelijk fors uitgevallen, 
met een doorsnede van 60 centi-

meter en een hoogte van ruim twee 
meter. Dus ik kan me voorstellen 
dat je het niet in elk huis kwijt kan.” 
De aanschafprijs is zo’n 3.600 euro 
(inclusief subsidie), een bedrag dat 
een terugverdientijd heeft van naar 
schatting acht tot tien jaar. Het in-
stalleren is eenvoudig en in één dag 
gepiept.
Voor Smaal is de warmtepomp-
boiler een mooie tussenstap naar 
eventueel ooit een volledige warm-
tepomp. Die stap vindt hij nu nog 
te groot. “Dat gaat heel prijzig wor-
den. Bovendien hebben we geen 
vloerverwarming en ik twijfel of 
een warmtepomp op koude dagen 
voldoende is om ons huis behaag-
lijk te houden.”

KLEIN BEGINNEN
Wie iets wil doen om het gasver-

bruik te verminderen, kan overi-
gens ook wat kleiner beginnen, be-
nadrukt Ploeg. “Zoek bijvoorbeeld 
de tochtplekken in huis op. Een 
hele simpele: je brievenbus. Daar 
kan je een brievenbusborstel met 
klep voor kopen. Een investering 
van nog geen 20 euro. Ik heb er toe-
vallig vorige week één geïnstalleerd 
en merk meteen dat het minder 
koud is in de hal.”

De serie ‘Van het gas af’ wordt mede 
mogelijk gemaakt door een subsidie 
van het Leids Mediafonds. Teksten en 
eindredactie: Corrie van der Laan, mi-
nidocumentaire: Marc Wonnink. 

De warmtepompboiler heeft het for-
maat van een flinke kast. | Foto: CvdL

Het plan om de woningen in de Oranjewijk aan te sluiten op een warmtenet 
is, in ieder geval voorlopig, van tafel. | Foto: J.P. Kranenburg

V.l.n.r Ad Smaal, Richard Hilhorst en Patrick Ploeg hebben hun aardgasverbruik drastisch verminderd. | Foto: CvdL 


