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N I E U W S B R I E F

Met deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de

laatste ontwikkelingen rond het bewonersinitiatief

Vogelwijk Energiezuinig

Tweede jaargang
nummer 7
februari 2020

Eindredactie: Cees Meijer 
Samenstelling: Joke Ouwehand
Met bijdragen van de leden van de
Kerngroep
Reacties energiezuinig@vogelwijk.nl

We gebruiken je persoonsgegevens
uitsluitend voor deze nieuwsbrief en
voor het uitwisselen van andere
informatie over het bewoners-
initiatief Vogelwijk Energiezuinig.
Je kunt content voor de nieuwsbrief
aanleveren, maar beslissingen over
het plaatsen daarvan zijn
voorbehouden aan de redactie.

Deze nieuwsbrief is mogelijk
gemaakt met subsidie van de
provincie Zuid-Holland

Voorwoord Els de Hullu

beste Vogelwijkers,

Er zijn, zelfs nu, veel dingen waar ik blij van kan worden. Van mijn jongste
kleindochter die onlangs is geboren, of van wandelen in onze groene Randstedelijke
omgeving. Tijdens mijn tochtjes zie ik dat de lucht schoner is. Ook is het erg fijn hoe
in onze Vogelwijk mensen voor elkaar zorgen. En ik word enthousiast van het werk
dat een groepje mensen doet om een duurzame Vogelwijk te helpen realiseren. Dat
enthousiasme wordt ook gedeeld door wethouder Fleur Spijker, die in een filmpje op
onze website zegt dat “het bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig hét voorbeeld is

van hoe je de energietransitie gezamenlijk kunt oppakken en intussen een belangrijke partij is voor de
gemeente”.
Ik nu ben helaas oma op afstand, wat ik verschrikkelijk jammer vind. Maar met initiatieven als Vogelwijk
Energiezuinig weet ik, dat we voor een duurzame toekomst van mijn kinderen en kleindochters bezig zijn.
En niet alleen voor hen, maar voor àlle kinderen en kleinkinderen.
 
In deze Nieuwsbrief lees je dat we met Vogelwijk Energiezuinig niet zijn blijven stilstaan. Integendeel, er is
heel veel gebeurd. Houd daarvoor ook onze mooie website in de gaten. Daar laten we wijkbewoners aan
het woord en vertelt iemand in een filmpje hoe zij in een paar jaar tijd een jaren 30-woning van het gas af
heeft gekregen.
We werken nu met een kleine clubje mensen aan dit project. Dus we kunnen best wel wat extra hulp
gebruiken. Ik zei al hoe belangrijk ik het vind dat wij ook denken aan het milieu en diegenen die na ons
komen. Dat geldt ongetwijfeld ook voor jullie.
Zin om mee te doen bij grotere of de kleinere klussen? Heel graag! Uiteraard bepaal je zelf hoeveel tijd je
in Vogelwijk Energiezuinig wilt steken. Geef je op en/of stel je vraag bij energiezuinig@vogelwijk.nl, Er is
niet alleen genoeg te doen, maar het geeft ook nog eens veel voldoening om samen met je wijkgenoten
aan een duurzame toekomst te werken!
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Ik wens jullie veel sterkte en gezondheid toe. Met vriendelijke groet, 
Els de Hullu, voorzitter Vogelwijk Energiezuinig.

SAVE THE DATE: energiemarkt vrijdag 16 oktober

Onze geplande bewoners-/informatieavond  van 17 april kon helaas niet doorgaan, want ook wij kregen te
maken met de maatregelen rondom het bestrijden van het coronavirus.

Maar van uitstel komt geen afstel. We zijn inmiddels alweer voorzichtig
begonnen met de voorbereidingen van een energiemarkt in het najaar.
Voorlopig hebben we daar vrijdagavond 16 oktober voor geprikt,
uiteraard onder voorbehoud van alle maatregelen die dan misschien nog
van kracht zijn. De ideeën die we hadden voor het programma, kunnen
we voor een groot deel weer oppakken en nieuw leven inblazen. En
verder denken we ook na over een aantal nieuwe, actuele onderwerpen.

Kortom, iets positiefs om naar uit te kijken. Het belooft een leuk en vooral interessant programma te
worden, met een breed scala aan onderwerpen. De hele trits gemeente-wijk-huis komt aan de orde.
Noteer de datum alvast in je agenda.
DIT MAG JE NIET MISSEN!

Vervanging riolering en herinrichting openbare ruimte

De riolering in de Vogelwijk en in delen van de Raadsherenbuurt is ongeveer 45 jaar oud en moet
vanwege de slechte kwaliteit vervangen worden. De rioolvervanging is een goede aanleiding om ook
meteen de straten, trottoirs en het groen op te knappen. In de “Nota van Uitgangspunten rioolvervanging
en herinrichting openbare ruimte Vogelwijk-Raadsherenbuurt” zijn de ontwerp- en beleidsuitgangspunten
geformuleerd. Vogelwijk Energiezuinig laat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de vernieuwing
van de riolering zo mogelijk te combineren met de aanleg van een warmtenet. 

De Nota zou op 16 april jl. worden behandeld in de
raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Zowel
Vogelwijk Energiezuinig als het Wijkcomité werden nogal
verrast door deze bijeenkomst, vooral omdat de
geplande voorlichtingsavond van de gemeente voor de
bewoners in maart door de coronacrisis was vervallen.
Desondanks hebben wij inspraakreacties naar de
raadscommissie gestuurd, op basis waarvan zij hun
oordeel kunnen vormen en een besluit kunnen nemen.
Klik hier voor de inspraakreactie van het Wijkcomié
en voor de inspraakreactie van Vogelwijk Energiezuiinig. 

De inspraakreacties zouden ook zouden worden behandeld in deze commissievergadering. Zouden, ware
het niet dat het onderwerp helemaal achteraan op de agenda stond en de vergadering ver na middernacht
besloot dit punt te verdagen. Virtueel vergaderen blijkt toch vermoeiender te zijn dan fysiek bij elkaar
komen. Het kaderbesluit staat opnieuw geagendeerd voor dinsdag 21 april. De raadscommissie behandelt
dan het kaderbesluit en weegt de belangen van de inspraakreacties en de beantwoording van de
wethouder hierin mee. Daarna wordt besloten om het kaderbesluit al dan niet door te sturen voor
behandeling in de raadsvergadering van 23 april a.s.

Wethouder Fleur Spijker aan het woord

https://mcusercontent.com/445ea4a22b/files/cf745779-4e49-4fb7-8cfd-1a6a65b97d2b/Inspraak_Kaderbesluit_Vogelwijk.pdf
https://mcusercontent.com/445ea4a22b/files/dc41ba00-a3d3-4e4c-a149-6c8c9a53a804/Inspraak_Kaderbesluit_Vogelwijk_3.pdf
https://mcusercontent.com/445ea4a22b/files/dc41ba00-a3d3-4e4c-a149-6c8c9a53a804/Inspraak_Kaderbesluit_Vogelwijk_3.pdf


Hoe anders kunnen dingen lopen? Fleur Spijker, wethouder Stedelijke Verduurzaming, zou tijdens ons
voorjaarsevent op 17 april iets komen vertellen over de wijkaanpak en de energietransitie. Dat kon helaas
- vanwege het coronavirus - niet doorgaan. Maar Vogelwijk Energiezuinig houdt de energie erin!
We hebben dat samen met de wethouder op een creatieve manier opgelost. Zij heeft de wijk
toegesproken door middel van een videoboodschap.

Ze is heel blij met ons bewonersinitiatief en vind onze wijk een voorbeeld in de aanpak van de
energietransitie. Ze heeft ook nog een verrassing voor ons in petto.Nieuwsgierig? Kijk op onze website
voor het filmpje.

Er is ook aandacht hieraan besteed in de regionale en
lokale media. Klik hier voor het persbericht. 
In het Leidsch Dagblad van 17 april stond een wel erg
vrije interpretatie van het filmpje waarin wethouder Fleur
Spijker het bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig
prijst met de acties op het gebied van duurzaamheid.
Daar waren we, op z’n zachts gezegd, niet heel blij
mee.Inmiddels heeft het Leidsche Dagblad een
rectificatie op hun website geplaatst. Ter relativering:
‘morgen wordt de vis in deze krant verpakt’.

De ENERGIEBOX

We hebben van de gemeente Leiden een Energiebox gekregen (zie flimpje Fleur Spijker op onze
website). En daar zijn we heel blij mee, want die stond op ons verlanglijstje. Maar wat kunnen we
ermee? Met de Energiebox wil het bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig de wijkbewoners stimuleren
om hun energieverbruik te verminderen en hen een eindje op weg helpen om zelf maatregelen te treffen.

De Energiebox zit boordevol handige meetapparatuur en
isolatiematerialen. Je kunt als bewoner zelf aan de slag
door met de bijgeleverde apparatuur (uiteraard met
duidelijke gebruiksaanwijzing) het stroomverbruik te
meten, koude muren op te sporen of het vocht te meten.
Dit geeft inzicht in de manier waarop je in huis het beste
kunt isoleren en energie besparen. De bijgeleverde
isolatiematerialen dienen ter inspiratie en als voorbeeld
van wat je eventueel zelf kunt kopen.
Er is ook nog een overzicht opgenomen van apparaten die
niet in de box zitten, maar die nuttig kunnen zijn. Ze
verhogen het comfort in huis en/of bieden inzicht in het
energieverbruik. Je kunt zelf beslissen of je een dergelijk
apparaat al dan niet wilt aanschaffen.

Het wordt op prijs gesteld als je na het gebruik een korte evaluatie invult en/of een logboekje bijhoudt met
je ervaringen: wat heb je gebruikt en denk je dat het wat oplevert, of niet. En misschien heb je voor
andere wijkbewoners nog aanvullende opmerkingen en tips voor energiebesparende maatregelen.
Hierdoor krijgen wij (en ook de gemeente Leiden wil dit graag weten) inzicht in de ervaringen en weten we
of de materialen en apparatuur voldoen aan de verwachtingen.
Omdat het allemaal relatief nieuw is, zoeken we een proefpersoon die bereid is de Energiebox heel
kritisch te testen, alle materialen uit te proberen en na te gaan of de handleiding toereikend is. Wat we
vragen is om daarvan een verslag(je) te maken met alle plussen en minnen op een rijtje. Hiervan kunnen
we leren en misschien ook nog wat aanpassingen doen voor toekomstig gebruik.
Je kunt de Energiebox voor ongeveer 1 week lenen en afhalen bij Gosse Jensma, Vinkenstraat 8. Handig
om van tevoren even een mailtje te sturen, om te voorkomen dat de box al is uitgeleend.
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Wijkambassadeur column #2

Ook in de 'anderhalvemetersamenleving' gaat de energietransitie door. Natuurlijk gaan zaken anders dan
aanvankelijk gepland, maar er blijkt toch verrassend veel te organiseren in deze situatie die steeds meer
het ‘nieuwe normaal’ lijkt te worden.

Onderzoek naar warmtebronnen
De afgelopen weken hebben we met drie adviesbureaus gesproken over hun mogelijke rol bij het
onderzoeken van mogelijke warmtebronnen voor de Vogelwijk. Op het moment van schrijven hebben we
nog geen keuze gemaakt, maar we waren tevreden over de gesprekken die we met de bureaus hebben
gevoerd. Het scherpt ons eigen denken. Zie verderop in deze nieuwsbrief.

teGOEDbonnen uitgesteld
Vanaf mei zouden Leidse woningeigenaren teGOEDbonnen
krijgen voor het uitvoeren van eenvoudige duurzame
maatregelen, zoals tochtstrips, radiatorfolie, een
waterbesparende douchekop, enzovoort. Elke
woningeigenaar kan een bon ter waarde van maximaal 70
euro krijgen of kiezen voor een energiebesparingstraject van
70 euro. Helaas is dit alles uitgesteld tot juli 2020 vanwege
de coronacrisis. Houd de website van GaGoed in de gaten;
als er meer nieuws is, staat het erop!

Campagne Zet 'm op '71! 
Op 18 december 2019 heeft Fleur Spijker, wethouder Duurzame Verstedelijking, het startschot gegeven
voor de stadsbrede actie om minder CO2 uit te stoten en op aardgas te besparen. In veel huizen staat de
temperatuur van de verwarming hoger dan nodig is om het huis warm te krijgen en comfortabel te
houden. In een redelijk tot goed geïsoleerd huis is 60 of 70 graden vaak voldoende. Het verlagen van de
zogenaamde voorlooptemperatuur van de cv-ketel kan tot €100 per jaar besparing opleveren. Dit
zorgt voor een gelijkmatiger kamertemperatuur en een stiller cv-systeem. En als je woning met een
lage(re) stooktemperatuur goed te verwarmen is, dan is het meestal ook mogelijk om later bijvoorbeeld op
een warmtenet aan te sluiten.

Yung Lie, Wijkambassadeur Energie Boerhaavedistrict en Morskwartier
goedmors@gmail.com | 0653588684

Nieuwe website

We hebben onze website danig onder
handen genomen. Kees van den Aarsen (je
weet wel, van de speeltuin) heeft voor
Vogelwijk Energiezuinig een nieuwe opzet
voor de website gebouwd, geheel op maat.
Het ontwerpen, bouwen en vervolgens vullen
van een nieuwe site is veel meer werk dan je
zou denken. Maar het is gelukt; de basis is er
en nu moeten we vooral zorgen dat er steeds
nieuwe en actuele onderwerpen op de site
komen te staan. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen; daar hebben we hulp bij nodig van alle
wijkbewoners.
Heb je iets te melden over energiebesparing of het verduurzamen van je huis, dat ook voor andere
wijkbewoners interessant is, laat het ons weten!
Samen met de webredacteur kijken we of en hoe dit kan worden geplaatst op de website. Je kunt je
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bijdragen en ideeën mailen naar energiezuinig@vogelwijk.nl. Hopelijk krijgen we heel veel input vanuit de
wijk, dat houdt de site levendig en actueel.

Er is een nieuwe rubriek: ‘bewoners aan het woord’. Hier vertellen bewoners wat hun drijfveren
zijn om hun huis te verduurzamen en wat ze zoal aan hun woning hebben gedaan. Het is een
leuke manier om ervaringen te delen en van elkaar te leren.Bij Maaike de Loos hebben we thuis
een filmpje opgenomen. Zij neemt ons mee op een virtuele wandeling door haar jaren 30-woning
en geeft daarbij een toelichting op de maatregelen die zij en haar man hebben getroffen.Tim
Spruijt vertelt hoe hij het voor elkaar heeft gekregen dat zijn huis aan het Van Eijsingapark sinds
2017 gasloos en nu volledig energieneutraal is. Binnenkort volgt in deze rubriek een bijdrage van
Ted Polet. Wil je ook meedoen, dan kan dat in de vorm van een interview, of een zelfgeschreven
verhaal. Geef je op bij energiezuinig@vogelwijk.nl en dan maken we verdere afspraken.
Verder wil Gosse Jensma graag ‘vrienden worden’. Nieuwsgierig? Kijk naar zijn bericht ‘Meten is
weten: Mindergas.nl’.
Uiteraard worden onze vaste rubrieken ‘tips en info’ en ‘achtergronden’ regelmatig geactualiseerd
met nieuwe wetenswaardigheden.

 Neem eens een kijkje op de website van Vogelwijk Energiezuinig, het is zeker de moeite waard!

Onderzoeken op huis- en wijkniveau

Vorige keer hebben we iets verteld over de stand van zaken van het onderzoek op huisniveau, waarbij het
gaat om de maatregelen 'achter de voordeur'. Inmiddels heeft een groepje enthousiaste wijkbewoners een
eerste brainstormsessie gehad. Het belangrijkste uitgangspunt is, dat we vragen willen beantwoorden die
onder de bewoners leven. We denken bijvoorbeeld aan: hoeveel winst (financieel en in comfort) is er in de
verschillende typen huizen te behalen door verschillende maatregelen? Is het zinvol om dubbel glas van
xx jaar oud te vervangen door nieuw dubbelglas? We hadden de vragen die leven heel graag gepeild op
17 april, maar helaas is onze bewonersavond toen niet doorgegaan. Als alternatief denken we nu aan een
online peiling, waarvoor we jullie in de volgende nieuwsbrief hopen uit te nodigen! Heb je nu al ideeën of
suggesties, laat het ons weten via energiezuinig@vogelwijk.nl 

Inmiddels zijn er stappen gemaakt in het onderzoek naar alternatieve warmtevoorzieningen op wijkniveau.
Er is een projectopdracht opgesteld met een duidelijke beschrijving van de vraagstelling. Kern van de
opdracht is: welke alternatieve warmtevoorzieningen i.p.v. gas zijn het meest geschikt voor de Vogelwijk
en wat zijn de meest interessante scenario’s, al dan niet in combinatie met vervanging van de riolering?
Welke (semi)collectieve of individuele oplossingen zijn haalbaar en interessant om verder uit te werken,
rekening houdend met de warmte- en energiebehoefte van de verschillende type huizen. 

Een werkgroep - bestaande uit Hans vd Stok, Yung Lie en Joke Ouwehand - heeft gesprekken gevoerd
met drie bureaus. Eén bureau heeft zich teruggetrokken, omdat zij geen mogelijkheid zagen om voor de
zomervakantie een product op te leveren. De twee andere hebben op basis van onze opdracht een offerte
uitgebracht. Beide bureaus hebben verstand van zaken als het gaat om de beantwoording van onze
vragen. De keuze is uiteindelijk gevallen op Greenvis. De komende tijd gaan we met elkaar in gesprek om
de opdracht verder uit te werken en de planning door te nemen. Gosse Jensma heeft zich ook
aangesloten bij de werkgroep. We houden jullie op de hoogte; wordt vervolgd.

Vogelwijk Energiezuinig blijft actief! Meedoen?

We zitten niet stil, ondanks alle beperkingen. Het spreekt vanzelf dat we nu niet de wijk
in kunnen, maar ook vanuit huis kun je best nog heel veel doen.
We hebben een actieplan gemaakt van alle ideeën, die we nu al hebben. Sommige
dingen zijn al ingevuld, andere (nog) niet. In deze nieuwsbrief doen we verslag van een
aantal activiteiten, die zijn opgepakt, zij het op een andere manier dan we aanvankelijk
voor ogen hadden.
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Heb jij nog aanvullingen of suggesties? Of misschien wil je zelf actief meedoen? We horen het graag; je
bijdrage wordt zeer gewaardeerd!
Je kunt je aanmelden via: energiezuinig@vogelwijk.nl

Korte nieuwsflitsen

De afbouw van de salderingsregeling is definitief: Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling voor
zonnepanelen stap voor stap afgebouwd. Een eigenaar van zonnepanelen mag vanaf 2023 jaarlijks 9
procent minder salderen. Op Milieu Centraal staat meer informatie hierover en ook een aantal
rekenvoorbeelden. Er staat ook informatie over de salderingsregeling op onze website.

GOED helpt Leidenaren bij het maken van de juiste keuzes. Bijvoorbeeld op het gebied van energie en
natuur. Dat is Goed voor je portemonnee, je directe leefomgeving, voor onze stad en het klimaat op
aarde. Laat je inspireren door hun laatste nieuwsbrief! 

Huiseigenaren wachten door de coronacrisis met het verduurzamen van hun woning. Bijna driekwart van
de huiseigenaren die zijn verduurzamingsplannen nu uitstelt, zegt dat hij zijn huis na de coronacrisis
alsnog wil verduurzamen. Van uitstel komt dus geen afstel. Dit blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen
Huis onder 1.145 huiseigenaren. Klik hier voor meer informatie.

Wat is waterstof, waar te gebruiken. wat zijn de kosten en hoe kun je waterstof gebruiken in de gebouwde
omgeving? Klik hier op de factsheet met heldere uitleg, gemaakt door CE Delft.

Verspreiding nieuwsbrief

We hebben er deze keer voor gekozen om de nieuwsbrief ook huis-aan-huis te verspreiden, zodat we
zoveel mogelijk wijkbewoners bereiken. Het is helaas niet mogelijk om de nieuwsbrief iedere keer te laten
drukken, om de eenvoudige reden dat dit best kostbaar is. Daarom zou het fijn zijn als iedereen zich
opgeeft voor de digitale nieuwsbrief. Je wordt dan ongeveer tweemaandelijks via de mail op de hoogte
gehouden van alle ontwikkelingen en wetenswaardigheden. In de digitale versie staan ook allerlei handige
links, die je kunt aanklikken voor meer achterdgrondinformatie.
Je kunt te opgeven door een mailtje te sturen naar energiezuinig@vogelwijk.nl

Ons e-mail adres is: 
energiezuinig@vogelwijk.nl
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