De warmtevisie
van Leiden

Leiden is een stad van kennis, cultuur en duurzame innovaties. Elke dag wordt
er hard gewerkt aan een kansrijke, leefbare stad, voor nu, morgen en straks!
Des te belangrijker is dan om niet stil te zitten wanneer één van de grootste
transities van de komende decennia op ons af komt, een aardgasvrij Leiden.
In uiterlijk 2050 gebruiken we helemaal geen aardgas meer om onze stad
te verwarmen. Aardgas is namelijk geen duurzame energie. En 2050 lijkt
misschien nog ver weg, maar het betekent wel dat we in 33 jaar nog bijna
50.000 huizen in Leiden aardgasvrij moeten maken. Een enorme opgave!
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Aardgasvrij 2050: een tweeledige opgave
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Wijkgericht aan de slag
Wijken verschillen in samenstelling en oplossingen

Nu beginnen
We staan voor de uitdaging om in 33 jaar
50.000 woningen aardgasvrij te maken

Participatie bewoners
Bewoners worden betrokken bij de definitieve
keuzes voor aardgasvrije oplossing in hun woning

Samen uitvoeren
Door met elkaar samen te werken kunnen
we schaal maken

Opgave niet groter maken
Geen nieuwbouw met gasaansluitingen en behoud
van bestaande aansluitingen op warmtenet
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Ondersteund door:
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Provincie Zuid-Holland, EnergiekLeiden,
Woningstichting Ons Doel, De Sleutels, Portaal
Leiden, DUWO Leiden, WOON, Nuon, Liander,
Alliander DGO
Deze infographic is onderdeel van de warmtevisie van Leiden
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