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Interessant voor je portemonnee 
zo’n duurzame investering

Cool! 

Dat valt me nog 
best mee...

1. De huidige situatie gebruiken gemiddeld zo’n 
1.375 m3 aardgas per 
jaar. Dit is iets hoger dan 
het Nederlandse 
gemiddelde.

8.000
WONINGEN

van de energievraag van Midden-Delfl andse 
woningen bestaat uit het gebruik van aardgas 
voor verwarmen, warm water en koken.80%

2.   Transitiepaden: zo starten we met de 
overstap naar een aardgasvrij Midden-Delfl and

We gaan de komende jaren aan de slag om ons voor 
te bereiden om ná 2030 van het aardgas af te gaan. 
Inzetten op energiebesparing door isolatie is een 
eerste logische stap, maar met alléén isoleren gaan 
we het niet redden. Daarom richtten we ons naast 
isoleren ook nadrukkelijk op de inzet van hybride 
warmtepompen. Daar liggen veel mogelijkheden 
voor aardgasbesparing en het biedt de kans om het 
wooncomfort te verhogen. Isoleren en hybride 
warmtepompen zijn spijtvrije maatregelen. 
Dit zijn maatregelen die goed terug te verdienen 
zijn en het wooncomfort verhogen. Dit wordt ook 
wel het spijtvrije transitiepad genoemd. Op de lan-
gere termijn, na 2030, gaan we in het merendeel 
van de wijken opnieuw kijken naar het gebruik van 
de verschillende warmtealternatieven. 
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Als Midden-Delfl and willen we in 2050 een CO2-neutrale 
gemeente zijn, waarbij alle gebruikte energie duurzaam 
is opgewekt. Dat betekent ook dat we onze woningen 
op een andere, duurzame manier moeten verwarmen. 

Gemeente Midden-Delfl and heeft in 2021 een Transitie-
visie Warmte opgesteld die op hoofdlijnen aangeeft 
welke mogelijkheden er op buurt, wijk- of gemeente-
niveau zijn om aardgas te besparen in de gebouwde 
omgeving. 

 Op weg naar een aardgasvrij 
Midden-Delfl and
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4.  In stappen naar aardgasvrij: 
spijtvrije maatregelen

Huidige situatie Transitiegereed Aardgasvrij CO2 neutraal

Duurzame 
warmteoplossing

Inzet van 
duurzame bronnen

Isolatie is nodig om over te stappen naar aardgasvrije oplossingen die je woning 
met lagere temperaturen verwarmen. Bovendien hoef je alles wat je niet gebruikt 
ook niet op te wekken. Een hybride warmtepomp heeft een extra groot effect.

2030 2050

Isoleren en 
hybride warmtepompen

Eindelijk gaan we écht 
duurzaam worden Ik ga meteen aan de slag!

Om je woning voor te bereiden kun je alvast maatre-
gelen nemen. Onderstaande maatregelen besparen 
energie en verhogen het comfort. Vaak zijn hiervoor 
subsidies beschikbaar. Het duurzaamheidsloket kan je 
helpen met een gratis, onafhankelijk, persoonlijk en 
vrijblijvend energieadvies. 

Voor meer informatie kan je kijken op www.mid-
dendelfl and.nl/aardgasvrij. Woon je in een huur-
woning, neem dan contact op met je verhuurder. Er 
is al een groep enthousiaste inwoners begonnen met 
het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de 
gemeente. De gemeente wil deze initiatieven graag 
stimuleren en ondersteunen. 

5.  Dit kan jij doen om jouw 
woning te verduurzamen!

Gezonde lucht in huisIsoleer het dak

Laat de spouwmuren 
isoleren

Vervang enkel glas door 
HR++ dubbelglas

Isoleer de vloer van de 
begane grond

Stap over op 
elektrisch koken

Een (hybride) warmte-
pomp zorgt voor een � jn 

warm huis.

een warmtepomp kan in de 
zomer ook voor comfort zor-
gen in de vorm van koeling 

De kans is klein dat de woningen in 
Midden-Delfl and in de toekomst op 
maar één manier verwarmd worden.
Het zal een combinatie zijn van 
collectieve en individuele warmte-
oplossingen. Op dit moment houden 
we de keuze voor die defi nitieve 
warmteoplossingen open, maar 
gaan we wel de woningen versneld 
transitie gereed maken. Dat betekent 
dat woningen klaar zijn om na 2030 
door een duurzame warmteoplossing 
verwarmd te worden. 

< 70°C

Lokale 
warmtenetten

Een warmtenet zorgt 
ervoor dat centraal 

geproduceerd warm water 
door buizen in de grond naar 

de woningen stroomt. In 
Midden-Del� and kunnen we 
in de toekomst mogelijk op 
kleine schaal gebruikmaken 

van warmtenetten.

Hernieuwbaar gas 
vraagt de minste 

aanpassingen in woningen, 
maar is in de vorm van 
groen gas of waterstof 

gas slechts beperkt 
beschikbaar.

Het volledig elektrisch 
verwarmen van 

woningen,
 bijvoorbeeld met een 

elektrische warmte pomp. 

All-electric

GAS

Hernieuwbaar gas / 
hybride warmtepomp

3.  Duurzame warmteoplossingen

ISOLATIE
ALTERNATIEF


