
 

Routekaart verduurzaming klimaatadaptatie en elektrificering  

 

1. Dienstverlening: MareVisie Projectmanagement en advies  

 

MareVisie is een klein projectmanagement en advies bureau met zo’n 20 medewerkers. Wij hebben zowel 

parttime mensen als fulltime mensen in dienst.  

Wij helpen klanten om hun projecten te realiseren. Die projecten variëren van implementatie van een IT 

systeem, helpen bij verbetering van hun werkprocessen of het doorvoeren van technische aanpassingen. 

MareVisie en duurzaamheid 

Als MareVisie vinden we duurzaamheid heel belangrijk. Al diverse jaren stoppen we de structureel tijd, geld en 

energie in klimaatadaptatie. Wij kijken daarbij niet naar wat het op korte termijn opbrengt maar naar de lange 

termijn perspectieven. Voor ons is het belangrijk dat ook onze werknemers hiervan doordrongen zijn. 

Vorig jaar hebben we op advies van een specialist een nieuw energie contract afgesloten. Als goedkoopste 

kwam GAZprom uit de bus. Gelukkig hebben we toen heel bewust voor een ander maar duurder alternatief 

gekozen. Verduurzaming gaat voor een belangrijk deel gepaard met elektrificatie. Andere technologieën zijn 

op dit moment nog niet voor kleinschalig gebruik geschikt en/of voor handen. 

Huidige energie balans van het kantoor 

Momenteel hebben we bijna voldoende zonnepanelen op het dak om bijna energie neutraal te zijn. In praktijk 

klopt dit natuurlijk niet helemaal. In de zomer houden we energie over terwijl we in de winter energie te kort 

komen. Als we nog een investeringen doen komen we veel dichter bij dat doel. 

Energie gebruik MareVisie in de nabije toekomst 

MareVisie heeft zes auto’s die tot twee jaar geleden nog voornamelijk op diesel reden. Inmiddels hebben we 

vier elektrische auto, twee op benzine, 1 hybride en 4 elektrische fietsen. We gaan voor alle vervoersmiddelen 

over op zo duurzaam mogelijk. Daarnaast motiveren we onze mensen om waar mogelijk de (elektrische) fiets 

te pakken.  

Met de stroom die we nu opwekken kunnen we geen auto’s opladen. Daarvoor moeten we meer energie 
opwekken en ook op andere momenten dan dat de zon schijnt. Dat is de reden dat we andere alternatieven 

onderzocht hebben en op de mini wind turbine uitgekomen zijn. Het belangrijkste argument is dat de turbine 

energie levert juist op die momenten dat de energie van de zonnepanelen niet of nauwelijks iets doet maar 

relatief wel veel stroom nodig is (in de nacht en de gehele winter).  

 

  



 
 

2. De routekaart van verduurzaming, klimaat adaptatie en elektrificering 

 

Onze routekaart verduurzaming is al tijdens de voorgenomen bouw van de 1e serie nieuwe units in de 

Dobbewijk Voorschoten begonnen. 

Hieronder zijn de stappen van de routekaart weergegeven.  

Stap 0 

• Bouw Units (U-vorm) met ca 10 units, waarvan 2 later voor MareVisie  

• Verwijderen gas aansluiting 

• Units geschikt maken voor lage temperatuur verwarming (vloerverwarming) 

Stap 1 

• Aanbrengen warmtepomp 

• Aanbrengen zonnepanelen 

• Alle verlichting op LED 

Stap 2 

• Optimaliseren regeling warmtepomp 

• Verbouwing, voorbereiding kantoor en isolatie (waar mogelijk gebruikt hout toegepast)  

• Aanbrengen extra isolatie 

• Verzoek aan VVE t.a.v. plaatsen extra zonnepanelen 

Stap 3 

• Verzoek aan VVE t.a.v. plaatsen oplaadpunten 

• Voorstel Projectaanpak verduurzaming Dobbewijk/Voorschoten tbv gesprek wethouders gemeente 

Voorschoten  

• Uitwerken MJOP (Meerjarig onderhoudsplan met VVE) 

Stap 4 

• Informeren VVE over verduurzamingsroadmap 

• Investering met VVE in extra groen 

• Onderzoek naar andere verbeter mogelijkheden waaronder meer groen in en buiten kantoor. 

• Stapsgewijs overzetten wagenpark van Diesel naar elektrisch en benzine 

• Medewerkers stimuleren om CO2 uitstoot te beperken (oa door thuiswerken en op de fiets komen) 

Stap 5 

• Info aan BIZ over verduurzamingsroadmap  

• Onderzoek andere energiebronnen (buiten de dag en zomer) en opslag energie  

• Onderzoek mogelijkheden mini windturbines 

• Uitwerken calculatie, kosten voorstel MareVisie en interne goedkeuring 

  



 

 

Stap 6 

• Informeren bestuur Bewonersvereniging Dobbewijk over verduurzamingsroadmap 

• Studie richtlijnen t.a.v. bouwwerken in de Dobbewijk  

• Verzoek aan VVE t.a.v. plaatsen mini windturbine (vergadering mrt 2022) 

• Onderzoek mogelijkheden energie coöperaties(s)  

• Onderwerp verduurzaming ingebracht in BIZ vergadering om voor beschikbaar gekomen reserves  een 

gezamenlijk project voor de BIZ te definiëren 

 Stap 7 

• Onderzoek extra energie beperkende maatregelen en opslag energie 

• Inval Rusland in Ukraine en sterke stijging energiekosten en nog belangrijker de bedreiging t.a.v. 

energie beschikbaarheid  

• Meningspeiling diverse directe buren in Dobbewijk 

• Kennis en informatie verduurzamings initiatieven delen met bewoners Dobbewijk 

• Vastleggen en zo goed mogelijk informeren en beantwoorden vragen bewoners t.a.v. 1 van de 

elementen van de verduurzamingsroadmap, mbt het genereren van energie middels een mini 

windturbine  

Stap 8 

• Uitwerken aanvraag en toetsen aanvraag aan bestemmingsplan Dobbewijk 

• Eventuele aanvullende vragen in Aanvraag verwerken  

• Indienen aanvraag miniwindturbine bij gemeente 

• Uitwerken mogelijkheden gezamenlijk optrekken met VVE 

Stap 9 

• Onderzoek mogelijkheden incl. nut en noodzaak laadplein in Dobbewijk 

• Onderzoek inzet meer groen binnen de kantoor unit 

• Onderzoek inzet meer groen aan buitenkant (voorbeeld muur Mall of the Netherlands) 

Stap 10 

• Laadconcept en gebruik stroom onderzoeken 

• Aanschaf en plaatsing mini windturbine voor kantoor 

• Etc 

 


