Liander is een netbeheerder. We leggen elektriciteitskabels en
gasleidingen aan en beheren het energienetwerk in uw regio.
Uw meterkast is erop aangesloten, net als die van 3 miljoen

Liander en de energietransitie
Samen van het gas af en naar een CO2-neutraal Nederland

andere woningen en bedrijven.
Liander zorgt ervoor dat nieuwe warmteoplossingen passen
binnen het bestaande energienetwerk. Zodat duurzame energie
voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft.
Meer informatie op www.liander.nl/energietransitie

Beheert het netwerk voor gas en stroom

Nederland wil uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn.
Daarom stoppen we met het gebruik van aardgas
en gaan we over op duurzame energie. Beter voor
het milieu en het helpt de opwarming van de
aarde tegengaan.

De rol van Liander
in aardgasloos wonen

Uw rol
in aardgasloos wonen

Samenwerking gemeenten

Isoleren van uw woning

Gemeenten bepalen wanneer wijken stoppen met het gebruik van
aardgas en welke alternatieven worden geïmplementeerd. Liander
helpt gemeenten hierbij door gegevens over het energienet te delen
en samen onderzoek te doen naar de beste (lokale) alternatieven

Het isoleren van uw woning is een goede eerste stap als u kiest
voor duurzame energie. Voor de meeste alternatieven voor aardgas
is een goed geïsoleerde woning noodzakelijk. Isolatie zorgt ook voor
een lagere energierekening en draagt bij aan een beter klimaat.

Uw gasaansluiting

voor aardgas.
Meer informatie op www.liander.nl/isoleren

Energie beschikbaar en betaalbaar
Liander is als netbeheerder verantwoordelijk voor de
gasleidingen en elektriciteitskabels onder de grond. We zorgen
ervoor dat nieuwe warmteoplossingen passen binnen het
bestaande energienetwerk. Zodat duurzame energie voor
iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Tegen de laagste
maatschappelijke kosten.

Gaat u met uw woning van het gas af, dan verwijdert Liander om
veiligheidsredenen de complete gasaansluiting. Dat betekent dat we
zowel de gasmeter als de aansluitleiding uit de woning verwijderen.
Liander brengt daarvoor een kostendekkend tarief in rekening.

Advies op maat
Bent u benieuwd welke maatregelen verder interessant zijn voor
het verduurzamen van uw woning? Voor een advies op maat kunt u
terecht bij het energieloket van uw gemeente. Zij brengen u ook in

Meer informatie op www.liander.nl/gasaansluiting

contact met specialisten.

Uw energie-aansluiting
Gaat u koken op inductie? Of wilt u een warmtepomp of
zonnepanelen aansluiten? Dan is het soms noodzakelijk om uw
elektrische aansluiting te verzwaren. Hiervoor betaalt u eenmalig
wijzigingskosten.
Meer informatie op www.liander.nl/capaciteit

