
Wat je ook doet, deze volgorde is altijd goed:
STAP 1
ISOLEREN

STAP 2
VENTILEREN

STAP 3
DUURZAAM OPWEKKEN

STAP 4
DUURZAME VERWARMEN

Wat kan ik doen?
De stap naar een aardgasvrije woning hoeft niet in één keer 
genomen te worden. Iedereen kan zijn eigen tempo bepalen, 
maar de basisstappen zullen hierin vaak wel gelijk zijn. Begin met 
het laaghangende fruit en zorg er voor dat de kleine maatregelen 
zijn uitgevoerd. Het isoleren van de woning vormt de eerste grote 
stap. Een goed geïsolerde woning heeft een prettig binnenklimaat 
en zorgt voor het fors verlagen van de energierekening. Zorg er 
wel voor dat er voldoende verse lucht de woning binnen komt 
middels een goed werkend ventilatiesysteem. Het plaatsen van 
zonnepanelen is de derde stap om de energierekening te verlagen. 
Door laag temperatuurverwarming te plaatsen worden alle opties in 
de toekomst ten aanzien van de warmtebron open gehouden. Het 
koken op elektra zorgt ervoor dat de aardgasaansluiting definitief 
kan worden afgesloten wanneer we laatste stap zetten naar een 
aardgasvrij verwarmingssyteem.

De stap naar aardgasvrij
Lucht  - warmtepomp   € 10.000,-
Afsluiten gasaansluiting netbeheerder      € 725,-

Wanneer de ketel aan vervanging toe is, wordt aangeraden om een 
aardgasvrij alternatief te overwegen. Als de woning goed geïsoleerd 
is, dan is een lucht-water warmtepomp met buitenunit op dit moment 
het meest gangbare alternatief. Door de gasaansluiting definitief 
af te laten sluiten vervallen de maandelijkse vastrechtkosten op de 
energierekening.

Bij de op deze pagina genoemde prijzen is nog geen rekening gehouden met eventuele subsidie’s en/ of btw teruggave. 
Kijk voor de actuele subsidie- en financieringsregelingen op https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck.

DISCLAIMER: Ondanks de zorg die Duurzaam Bouwloket besteedt aan de inhoud van dit overzicht en de daarin opgenomen gegevens, kan het Duurzaam 
Bouwloket niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens in dit overzicht. Elk huis blijft maatwerk en de 

daadwerkelijke kosten zullen alleen afgegeven kunnen worden door een installateur.

Type woning :    Tussenwoning
Bouwjaar :    1972
Gasverbruik :    1.388 m3

Elektraverbruik :    5.500 kWh

Leiderdorp - Binnenhof

LEIDERDORP AARDGASVRIJ

DE WONING IN HET BINNENHOF

Nederland heeft de ambitie om 2050 aardgasvrij te zijn, dat betekent ook aardgasvrij wonen in de gemeente Leiderdorp. Dit houdt niet in dat uw wijk 
halsoverkop van het aardgas wordt afgesloten. Er wordt stap voor stap gekeken wat technisch en financieel haalbaar is zodat we goed voorbereid zijn 
als de gaskraan dicht gaat.

Veel van de woningen in Binnenhof lijken bouwtechnisch op elkaar en stammen uit dezelfde bouwperiode qua bouwregelgeving. Hierdoor is het 
mogelijk om op basis van een referentiewoning uit de buurt een indicatie te geven van de benodigde activiteiten om de overstap te maken naar een 
aardgasvrije wijze van verwarmen. In onderstaand overzicht wordt uiteengezet welke activiteiten en bijbehorende investeringen interessant kunnen 
zijn om de woning verder te verduurzamen richting een aardgasvrije woning. Aan deze samenvatting ligt een uitgebreider maatwerkadviesrapport ten 
grondslag. Dit maatwerkadviesrapport is te downloaden op https://www.duurzaambouwloket.nl/wijkaanpak-leiderdorp.

Stappenplan aardgasvrij
Kleine maatregelen
Leidingisolatie	 				 	 	 €	50,-	 	
Radiatorfolie	 	 	 	 €	20,-	
Led-verlichting	(excl.	dimmer)	 	 €	5,-	(per	lamp)	
Naad-	en	kierdichting	 	 		 €	25,-	tot	€	50,-	
Waterzijdig	inregelen	cv-installatie						 	 €	300,-	
Instellen	aanvoertemperatuur	cv-systeem	 n.v.t.	

Stap 1 – Isoleren 
Spouwmuurisolatie		 ~	41	m2	  Maatwerk
Dakisolatie		 	 ~	28	m2		  €	1.400,-	tot	€	1.820,-
Vloerisolatie		 	 ~	48	m2	  €	1.440,-	tot	€	1.920,-
Vervangen	beglazing		 ~	16	m2	  €	2.240,-	tot	€	3.840,-

Stap 2 – Ventileren
Bewuster	ventileren	 	 	 n.v.t.	
CO2	meter	(incl.	Luchtvochtigheidmeter)		 €	150,-	
Onderhouden	ventilatieroosters	 	 n.v.t.
Ventilatieroosters	pl.	bij	vervangen	beglazing		 €	150,-	per	m1

Stap 3 – Zonne-energie
12	Zonnepanelen	van	320	Wp	  €	4.800,-	tot	€	6.900,-
Zonnecollector	 	 	  €	3.000,-

Stap 4 – Voorbereiding duurzaam verwarmen
Inductiekookplaat		 	 	 €	1.000,-		
Laag	temperatuurverwarming		 	 €	40,-	per	m2

A:	vervangen	cv-ketel	 	 	 €	2.000,-	
B:	Hybride	warmtepomp	met	nieuwe	ketel	 €	6.500,-	

https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck
https://www.duurzaambouwloket.nl/wijkaanpak-leiderdorp

