
 

 

“Daar waar bewoners, 3B Wonen of 
ondernemers al aan de slag zijn of 
gaan met aardgasvrije initiatieven, 

proberen we deze initiatieven te 
ondersteunen en te positioneren in 

de Transitievisie Warmte.”  
 

Transitievisie Warmte Lansingerland 
gebouwde omgeving,  

Gemeente Lansingerland (2019). 

 Wie zijn wij: Wij zijn 5 mensen uit de 
Weidebloembuurt (lid van de buurtvereniging) 
die een zo goedkoop mogelijke duurzame en 
in alle opzichten zo optimaal mogelijke 
oplossing willen om  “van het gas af” te 
komen voor onze wijk. 

 

OPROEP! Wij zoeken extra mensen die met 
ons deze uitdaging willen oppakken. Ons 
“team” heeft in ieder geval mensen nodig met 
kennis en ervaring op het gebied van 
(project)management, communicatie, 
calculatie, financiën en energie, maar alle 
hulp kan bruikbaar zijn! Heb je mogelijk 
interesse? Neem contact op!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contactgegevens 

— 

Rob Elderson 06 53223395     
a.r.elderson@planet.nl 

Hans Spijker  06 42066981       
hans.nelleke@gmail.com 

Thijs Vervoort 06 23984807     
thijsallayna@gmail.com 

André Wijsman 06 37330000   
a.j.m.Wijsman@gmail.com 

Maarten Hoornweg 06 33911679   
hoornweg@hotmail.com 
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Waarom een buurtinitiatief: het staat vast 

dat we op termijn van het gas af moeten. Veel 
mensen denken daarbij: “laten we rustig 
afwachten op de actie en het voorstel van de 
Gemeente. Dan is het vroeg genoeg en 
kunnen we de beste optie kiezen. De techniek 
is dan ook verder uitontwikkeld, dus 
effectiever en goedkoper.”  

Dus gewoon niks doen en hopen dat het nog 
lang duurt. De vraag is of we, als het zo ver 
is, niet voor voldongen feiten worden 
geplaatst en een oplossing zullen moeten 
accepteren die u en wij  helemaal niet willen.  

Wat willen wij niet ! Wat wilt u niet ? 

1.)  We willen geen dure oplossing (liefst de 
goedkoopste), zowel wat de investering  
betreft als de gebruikskosten. U wel? 

2.)  We willen geen onbetrouwbare oplossing 
of overgeleverd worden aan machtige 
energiegiganten die hun beloften niet 
waarmaken (kijk naar de uitzending van 
“Radar” over de vele klachten). U wel? 

 

 3.)  We willen geen oplossing die niet 
duurzaam is en die een grote aanslag pleegt 
op de in onze gemeente en omgeving 
schaarse ruimte voor natuur en recreatie. 
Dus geen grootschalige windmolenparken of 
zonneweiden. De noodzakelijke extra 
woningbouw in de toekomst zal al genoeg 
van die schaarse ruimte opslokken. Ook 
worden we niet enthousiast van biomassa- 
energie. U wel? 

4.)  Wij willen geen dictaat van de 
Energieregio (RES) en/of van de 
Gemeente, U wel? De Energieregio zal dit 
jaar waarschijnlijk besluiten dat een 
grootschalig warmtenet o.a. samen met de 
Gasunie en andere energiebedrijven voor het 
hele gebied van Leiden, den Haag, 
Westland, Delft en Rotterdam, en dus ook 
Lansingerland, ontwikkeld zal gaan worden. 
De gemeente zal waarschijnlijk ook spoedig 
besluiten hierin mee te gaan. Wij zijn voor 
een kleinschaliger oplossing voor 
Lansingerland, of alleen voor onze wijk.       
U ook? 

 

“De tuinbouwsector in Lansingerland en 
Pijnacker zal in de zeer nabije toekomst 
met geowarmte verwarmd gaan worden, 

dus waarom de woonwijken niet?” 

 Hoe dan wel? Waar gaan we voor?  

De gemeente heeft in 2019 een transitievisie 
vastgesteld waarin zij aangeeft hoe 
Lansingerland de komende decennia naar een 
andere warmtevoorziening overgaat. Daarin is 
ruimte voor burgerinitiatieven. 

De eerste stap die we willen zetten is te 
onderzoeken welke energieoplossing voor onze 
wijk het meest geschikt zou zijn. We willen 
informatie verzamelen over de verschillende 
mogelijkheden: “all electric” in verschillende 
varianten, grootschalige en lokale warmtenetten 
met bijvoorbeeld “geowarmte” en de 
toepassingsmogelijkheden van groen 
waterstofgas. Gewapend met voldoende 
informatie willen we een dialoog starten in de 
buurt over de voor- en nadelen van de 
verschillende mogelijkheden. Doel is het bereiken 
van een zo groot mogelijk draagvlak, liefst van 
alle bewoners, voor een bepaalde 
energieoplossing. Als we dat kunnen bereiken, 
zijn we een partij voor de Gemeente, Provincie en 
andere spelers, krijgen we meer informatie en 
kunnen we invloed uitoefenen. Het uiteindelijke 
doel is natuurlijk het bereiken van 
overeenstemming tussen ons als wijkbewoners, 
de Gemeente, de Provincie, de Energieregio en 
andere partners. Want dan kunnen we onze 
keuze werkelijkheid laten worden. 

  

 

  
 
 

Heb je interesse om bij te dragen  
aan dit initiatief? Neem dan contact op!  

  
(z.o.z.)   

 


