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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 aangelegd maar de grote uitdaging is natuurlijk de omschakeling van bestaande 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 gasleidingen. In combinatie met de plannen voor de Warmterotonde, een
pijplijnnetwerk dat restwarmte uit het Rotterdamse havengebied
via Leiderdorp naar Leiden zou gaan transporteren, gaf dat drie
jaar geleden 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 bekend 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 minidocumentaires hoe de Oranjewijk en het Doeskwartier-West de weg zoeken naar een aardgasvrije toekomst. In deze 17e en voorlopig laatste
aflevering blikken we terug en vooruit met verantwoordelijk wethouder Rik van Woudenberg, projectleider Achmed Achbari en communicatieadviseur Suzanne van Noorloos.
De bij deze aflevering behorende minidocumentaire wordt uitgezonden op zaterdag 19 juni om 18.00 uur op televisie via kanaal 40
(Ziggo) of 1412 (KPN, Tele2, XS4ALL) en wordt herhaald tot maandag 21
juni 18.00 uur. De minidocu is ook te zien via www.unity.nu.

V.l.n.r. Projectleider Achmed Achbari, wethouder Rik van Woudenberg en communicatieadviseur Suzanne van Noorloos kijken tevreden terug op het project Oranjewijk.

Terugblik van de gemeente op Project Oranjewijk

‘We hebben hier enorm veel van geleerd’
INTERVIEW n Een drukbezocht inspiratiebijeenkomst vormde in september 2018 de publieke aftrap van het Project Oranjewijk, waarin de gemeente Leiderdorp samen met bewoners
onderzoek deed naar de mogelijkheden om de Oranjewijk en
het Doeskwartier-West van het gas af te krijgen. Toen was er
de hoop dat rond deze tijd daadwerkelijk een start zou zijn
gemaakt met de overstap naar een alternatieve warmtebron.
Dat is niet gelukt. Nu, bijna drie jaar later, is duidelijk dat
het projectgebied zeker niet het eerste deel van Leiderdorp
zal zijn waar de gaskraan dicht gaat; het is zelfs waarschijnlijker dat het achteraan in de rij zal aansluiten. Toch staat de
gemeente zeker niet met lege handen en kijken verantwoordelijk wethouder Rik van Woudenberg, projectleider Achmed
Achbari en communicatieadviseur Suzanne van Noorloos tevreden terug. “We hebben hier enorm veel van geleerd”, zegt
Van Noorloos. “En ook dat was een belangrijk doel van het
hele proces.”
De Oranjewijk en het DoeskwartierWest waren de eerste wijken in de
gemeente waar de mogelijkheden
voor de warmtetransitie serieus
onderzocht werden. Die keuze was
zeker niet lukraak. In dit gebied
moeten de riolering en de gasleidingen vervangen worden. Tegelijkertijd zag het er in 2018 nog naar
uit dat binnen enkele jaren de
Rotterdamse Warmterotonde een
aftakking zou krijgen naar Leiden,

de ‘Leiding over Oost’. De heetwaterpijpleiding met restwarmte
uit het Rotterdamse havengebied
zou dan ook door Leiderdorp zou
komen te lopen. Een alternatieve
warmtebron lag daarmee voor het
grijpen. Alle reden dus om te kijken
of een warmtenet in de wijk een
alternatief kon zijn voor gasleidingen. Want hoe mooi zou het zijn
als gelijktijdig met het vervangen
van de riolering ook de megaklus

van de warmtetransitie in de wijk
geklaard kon worden. In 2019 werd
echter duidelijk dat de Leiding over
Oost ernstige vertraging opliep, later werd het hele plan voor dit tracé
afgeblazen.
INZICHT

Voor het ‘Project Oranjewijk‘ maakte dat in feite niet uit, vertelt projectleider Achmed Achbari, want
het was helemaal niet de insteek
om de wijk zo snel mogelijk klaar
te stomen voor een aansluiting op
de Warmterotonde. Waar het de
gemeente om ging, was inzicht te
krijgen in de manier waarop je het
complexe vraagstuk van de warmtetransitie in een bestaande wijk
met oudere woningen moet aanpakken. “We hebben van tevoren afgesproken met elkaar: het aardgasvrij maken van de wijk is geen doel
op zich, het gaat om het leerproces.
Bij de warmtetransitie heb je de
bewoners hard nodig, zeker als het
gaat om aanpassingen achter de
voordeur. We zijn dit traject ingegaan omdat we het gevoel wilden
krijgen van wat er leeft in een wijk,
hoe je het beste kan samenwerken

met de bewoners. Kennis die we
straks mee kunnen nemen in andere wijken.” Suzanne van Noorloos
vult aan: “We zijn dit project gestart
met de gedachte dat het een open
proces moest zijn, met maximale
participatie van inwoners. Daarom

‘Bij de
warmtetransitie
heb je de bewoners
hard nodig, zeker
als het gaat om
aanpassingen achter
de voordeur’
hebben we in september 2018 ook
een inspiratiesessie georganiseerd;
zo kregen de bewoners de kans om
aan te geven waar ze zich zorgen
over maken en welke kansen ze
zien in de wijk.”
In feite heeft de gemeente al vroeg

in het traject de focus op de Rotterdamse Warmterotonde bewust
helemaal losgelaten, zegt Achbari.
“We wilden met de bewoners een
transparant proces doorlopen.
Toen we eind 2018 aan slag gingen
met de Werkgroep Oranjewijk (een
meedenkgroep van een twaalftal
bewoners, red.) hebben we gezegd:
‘We willen samen met u kijken
naar een alternatief voor de warmtevoorziening voor de Oranjewijk
en de restwarmte uit Rotterdam is
een optie’. Dus het wegvallen van
die optie heeft het proces niet extra
moeilijk gemaakt.”
GROOTSTE WINSTPUNT

De samenwerking met de Werkgroep Oranjewijk ziet de gemeente
als wellicht het grootste winstpunt
uit het project. Achbari spreekt
zijn bewondering uit voor de werkgroepleden. “Tweeëneenhalf jaar
lang kwamen ze om de week bij
elkaar, altijd hebben ze met passie
aan het onderwerp gewerkt.”
De werkgroep bracht na een jaar
van onderzoek, daarbij ondersteund door onderzoeksbureau
DWA, eind december 2019 haar
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advies uit aan de gemeente: zet in
op een collectief hoge temperatuur
warmtenet voor de wijk. Dat was
boven komen drijven als de meest
gunstige oplossing voor de veelal
matig geïsoleerde woningen in het
projectgebied, zowel wat betreft
de kosten als wat betreft de rompslomp voor de bewoners. De werkgroep deed geen uitspraak over wat
de warmtebron voor dat warmtenet zou moeten zijn, daarvoor was
meer onderzoek nodig.
AAN DE SLAG

Met dat advies ging de in januari
2020 aangetreden wethouder Rik
van Woudenberg met zijn gemeentelijke projectteam aan de slag. De
focus lag daarbij op twee sporen:
een onderzoek in de wijk naar de
betrokkenheid van de bewoners en
een zoektocht naar financiële middelen om een warmtenet mogelijk
te maken.
Met die betrokkenheid zat het wel
goed, bleek uit een enquête; 92
procent van de bewoners was op de
hoogte van het hoe en waarom van
het Project Oranjewijk. Het maken
van een sluitende businesscase was
een heel ander verhaal. Voor Van
Woudenberg was het al snel helder
dat het niet zou lukken zonder een
fikse bijdrage van de Rijksoverheid.
Hij zette zijn hoop op een zogeheten proeftuinensubsidie van zo’n
4 miljoen euro. Toen eind oktober
vorig jaar bekend werd dat de Leiderdorp subsidieaanvraag afgewezen was, betekende dat een abrupt
einde van het Project Oranjewijk.
TRANSITIEVISIE WARMTE

Natuurlijk blijft de opgave staan
om de Oranjewijk en het Doeskwartier-West, net als heel Nederland,
uiterlijk in 2050 aardgasvrij te
hebben. De gemeente Leiderdorp
is momenteel druk doende met
het opstellen van de transitievisie
warmte voor de hele gemeente. Die
moet voor het einde van dit jaar
klaar zijn en goedgekeurd door de
gemeenteraad. In die visie wordt
vastgesteld wat per wijk het beste
alternatief is voor aardgas en welke
wijk wanneer aangepakt wordt.
Wat dat laatste betreft: Van Woudenberg schat in dat de Oranjewijk
zeker niet bovenaan de lijst zal
komen te staan. Dat heeft alles te
maken met de vervanging van de
riolering, een klus die binnenkort
start en waarvoor de hele wijk op
de schop moet. Je wilt niet twee
keer binnen een paar jaar alle straten open breken, geeft hij aan. “Er
wordt straks wel ruimte in de ondergrond gecreëerd voor een eventuele toekomstige oplossing (lees:
een warmtenet, red.), maar ik vermoed dat dat de Oranjewijk niet als
eerste aan de beurt zal zijn voor de
warmtetransitie.”
PARTICIPATIEGROEP

Bij het opstellen van de transitievisie warmte heeft de gemeente veel
profijt van de lessen die zijn geleerd
in het Project Oranjewijk. Zo is er
ook nu een participatiegroep van
bewoners opgestart die meedenkt
en meepraat over de visie zelf, vertelt Van Noorloos. “Het is een enorme opgave die op ons af komt. 2050
klinkt heel ver weg, maar we moeten wel stappen gaan ondernemen.
Daarbij gaat het niet alleen over de
techniek maar ook over de sociale
aspecten: hoe gaat de wijk er straks
uitzien, hoe zorgen we ervoor dat
de zogeheten publieke waarden
– betaalbaarheid, robuustheid en
comfort – gewaarborgd zijn.”
Wanneer de visie wordt omgezet in
uitvoeringsplannen per wijk, moeten álle inwoners zoveel mogelijk
betrokken worden. Ook daarbij
heeft de gemeente meedenkende
burgers hard nodig, zegt Van Noorloos. “Het gaat er dan om hoe we de
mensen in de wijken het best kunnen bereiken. Want de wijkuitvoeringsplannen willen we echt samen
met onze bewoners maken.”
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DE WIJK IN

In eerste instantie wordt Leiderdorp verdeeld in wijken die voor
2030 van het gas af gaan en wijken
die na 2030 pas aan de beurt zijn.
Het ziet ernaar uit dat de Oranjewijk en het Doeskwartier-West in
die tweede groep terecht komen.
Maar dat betekent niet dat de energietransitie hier het komende decennium on hold staat. De gemeente
wil het momentum vasthouden en
is vast van plan de komende tijd de
wijk in te gaan om met bewoners te
praten over duurzaamheidsmaatregelen. Van Noorloos: “We willen
onze bewoners helpen om nu al
stappen te nemen op weg naar een
aardgasvrije toekomst. Zoals isoleren en energie besparen.” Van Woudenberg hoopt dat de Werkgroep
Oranjewijk daar een rol bij wil blijven spelen. “Kom met ideeën onze
kant op”, nodigt hij uit.
WARMTELINQ+

In de transitievisie warmte staat
straks per wijk wat de beste optie is
om de huizen en andere gebouwen
aardgasvrij te verwarmen. Voor de
Oranjewijk en het DoeskwartierWest is dat natuurlijk al uitgebreid
uitgezocht, maar dat was wel drie
jaar geleden. En de techniek gaat
snel. Ze gaan ook gewoon weer mee
in het onderzoek, vertelt Achbari.
“Ik denk dat we in het onderzoek
dat we nu aan het doen zijn mooi
kunnen toetsen of we dezelfde resultaten krijgen als in 2018-2019.”
Van Woudenberg verwacht dat
dit het geval zal zijn, dat een hoge
temperatuur collectief warmtenet
nog steeds de beste oplossing zal
blijken. Als warmtebron voor dat
warmtenet kan toch weer gekeken
worden naar restwarmte uit Rotterdam; nieuwe plannen voor een
transportleiding voor heet water
naar Leiden zijn in een vergevorderd stadium. In dit project, WarmtelinQ+ gedoopt, volgt de pijpleiding een andere route en komt niet
meer rechtstreeks door Leiderdorp,
maar de gemeente kan er wel op
aanhaken. De vijf gemeenten in
de Leidse regio plus Katwijk willen gezamenlijk onderzoeken hoe
ze WarmtelinQ+ kunnen inzetten
voor de energietransitie.

Blik op 2050: ‘Ik schat
in dat er dan in de
Oranjewijk en het
Doeskwartier-West
een warmtenet ligt’
Niets is zo moeilijk te voorspellen
als de toekomst maar de wethouder waagt het toch de blik op 2050
te richten. “Ik schat in dat er dan
in de Oranjewijk en het Doeskwartier-West een warmtenet ligt. Dat
wordt wellicht eerst gevoed door
restwarmte uit het Rotterdamse
havengebied, wat op een gegeven
moment overgenomen wordt door
geothermie. Niet alle huizen zullen erop aangesloten zijn, een aantal inwoners zullen kiezen voor all
electric of een andere oplossing.
Want er zijn in het gebied ook nu
al een aantal huizen die volledig
geïsoleerde zijn en label A of B hebben en voor die woningen is het de
vraag of een heetwaterleiding de
oplossing is.”

De serie ‘Van het gas af’ wordt mede
mogelijk gemaakt door een subsidie
van het Leids Mediafonds. Teksten en
eindredactie: Corrie van der Laan,
minidocumentaire: Marc Wonnink,
foto’s: Johan Kranenburg.

Op locatie in de Oranjewijk. Van boven naar beneden Achmed Achbari op de Mauritssingel, Suzanne van Noorloos in
de Emmastraat en Rik van Woudenberg in de Julianastraat.

