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Met deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de

laatste ontwikkelingen rond het bewonersinitiatief
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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,

Na deze warme zomer waarin ik, en jij misschien ook, snakte naar een beetje koelte,
wordt het herfst en ga ik me afvragen of mijn veertien jaar oude CV nog een beetje
wil werken. Misschien moet ik ‘m vervangen? Om te kiezen wat ik ga doen, kan ik
binnenkort gebruik maken van het rapport dat Vogelwijk Energiezuinig speciaal voor
onze wijk laat maken. De onderzoeksresultaten laten zien wat de beste en
duurzaamste warmteopties zijn, specifiek voor alle woningtypes in onze wijk:
nieuwbouw, oudbouw en het Van Eijsingapark. Bijvoorbeeld voor mijn eigen

oudbouwhuis is een hybride warmtepomp één van de kansrijke opties. Ik ga dat samen met een groepje
belangstellenden onderzoeken. Zo hoef ik niet in mijn eentje het wiel uit te vinden, of alles alleen uit te
zoeken. Maar dat geldt natuurlijk ook als je in een nieuwbouwwoning of appartement woont. Zin om mee
te doen? Lees hierover verderop meer.

Je hebt misschien gelezen of gehoord dat er van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een
rapport is verschenen over de kosten van de energietransitie voor de burgers – voor ons dus. Dat rapport
heeft nogal wat reacties losgemaakt. Je eerste gedachte is misschien: het gaat me te veel kosten en ik
doe dus niets! Maar het idiote van dit rapport is, dat het uitsluitend focust op ‘terugverdientijd’. Het gaat
dus niet over onze leefomgeving en die van de generaties na ons, de CO2 -toename of duurzaamheid. En

juist die zijn héél belangrijk! Als ik op vakantie ga, vraag ik me toch ook niet af wat de terugverdientijd
daarvan is? Een comfortabel huis, goed geïsoleerd, ’s zomers koel(er) en ’s winters warm is een groot
goed waarvoor meer dan alleen de €€ tellen. Ze tellen natuurlijk wel mee en daarom nemen  de kosten in
het onderzoeksrapport over de warmteopties ook een belangrijke plaats in.
 
De vraag is dus niet óf we iets kunnen doen, maar wát we kunnen doen voor het klimaat.
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Met vriendelijke groet, 
Els de Hullu, voorzitter Vogelwijk Energiezuinig.

Onderzoek warmteopties Vogelwijk

Zoals bekend heeft GreenVis van Vogelwijk Energiezuinig de opdracht
gekregen om onderzoek te doen naar de meest geschikte warmteopties
voor de Vogelwijk. Dit is door een werkgroep vanuit de wijk begeleid.
Deze werkgroep, bestaande uit Hans vd Stok, Martijn Snip, Gosse
Jensma en onze wijkambassadeur Yung Lie, heeft zich de afgelopen
maanden ingespannen en veel werk verzet om samen met het
onderzoeksbureau tot een goed eindresultaat te komen.

Voor het verduurzamen van de warmtevoorziening in de Vogelwijk zijn verschillende opties in kaart
gebracht. Denk aan collectieve, semicollectieve of individuele oplossingen. Omdat de warmtevraag per
woningtype verschilt, is de wijk grofweg in drieën gedeeld: nieuwbouw, oudbouw en het Van Eijsingapark.
Het onderzoeksrapport naar de warmteopties voor onze wijk verschijnt helaas iets later dan verwacht.
Maar binnenkort ligt er een gedegen rapport met de nieuwste inzichten, dat we vervolgens aan de
bewoners zullen presenteren. Zodra het er is hoor je van ons.

Samen aan de slag! 

We hebben bij Vogelwijk Energiezuinig gezocht naar een manier om wijkbewoners meer te betrekken en
te ondersteunen bij de verduurzaming van hun huis. Tot dusver delen we veel informatie via
nieuwsbrieven en op de website en hebben we tot voor kort bewonersbijeenkomsten georganiseerd.
Maar het is natuurlijk veel leuker om samen met andere wijkbewoners aan de slag te gaan. Wij hebben
onlangs hele goede ervaringen opgedaan met een groepje bewoners dat met elkaar kennis en informatie
heeft uitgewisseld over de aanschaf van zonnepanelen en samen een goede en betrouwbare leverancier
heeft gekozen. Het was leerzaam en zeer nuttig, omdat we een technisch deskundige hadden. En het
was bovendien leuk om elkaar beter te leren kennen. Inmiddels is de wijk weer heel wat zonnepanelen
rijker! Ook anderen die niet in het groepje zaten, kunnen gebruik maken van de uitkomsten van ons
onderzoek.

Een dergelijke succesvolle aanpak willen we ook voor andere thema's uitrollen. Het idee is om aan de
hand van concrete onderwerpen groepjes (van maximaal 6)
belangstellenden te vormen. Deze groepjes komen tot een
gezamenlijke aanpak voor het treffen van energiebesparende
maatregelen of als het de aanschaf van duurzame materialen of
apparatuur betreft. Het resultaat moet overdraagbaar en
toepasbaar zijn voor (een deel van de huizen in) de wijk.
Vogelwijk Energiezuinig wil deze groepjes desgewenst en zo
mogelijk faciliteren met een inhoudelijk deskundige en een
gespreksleider die een en ander kan plannen en organiseren.

We hebben al een aantal concrete thema's in gedachten. Eén daarvan is de hybride warmtepomp die - als
het koud is - samenwerkt met de CV-ketel. Zo’n hybride warmtepomp is een kansrijke optie voor huizen
die al redelijk goed geïsoleerd zijn en zonnepanelen hebben. Dit groepje start binnenkort. We kunnen nog
een paar deelnemers gebruiken, dus meld je aan als je belangstelling hebt!

Er zijn uiteraard veel meer manieren om energie te besparen, denk aan isolatie van het dak of de vloer,
inregelen van radiatoren, afstellen van je CV-ketel, enz. enz. Maar we horen uiteraard graag wat jij voor
jouw huis zou willen uitzoeken! Daarom krijgt iedereen binnenkort informatie in de brievenbus. Je kunt je
door middel van het bijgevoegde inschrijfformulier inschrijven voor een thema, of zelf een onderwerp



aandragen waar je belangstelling voor hebt en dat ook interessant is voor andere wijkbewoners. Dat kan
uiteraard ook digitaal door middel van een email naar: energiezuinig@vogelwijk.nl. Binnenkort staat
hierover ook op onze website meer informatie. Wordt vervolgd ....

Onderzoek 'Woonlastenneutraal koopwoningen verduurzamen'

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar
de kosten en opbrengsten van de verduurzaming van eigen woningen.
Het PBL concludeert in het rapport “Woonlastenneutraal koopwoningen
verduurzamen” van 24 augustus 2020, dat de woonlastenneutraliteit daarbij vaak
niet haalbaar is. Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan
het halen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord fors minder zijn dan waar
de overheid nu mee rekent.

Een paar belangrijke constateringen:

Het PBL heeft voor 20 verschillende woningtypen (en gebruikers) de woonlasten voor en na
verduurzaming uitgerekend. Een conclusie is dat met de huidige investeringslasten en regelingen
verduurzamen voor vrijwel niemand rendabel is. Met andere woorden: de investering in
verduurzaming kan niet worden terugverdiend. Niet veel huishoudens zullen hun woning kunnen
verduurzamen zonder hun totale woonlasten te verhogen. . 
Zonnepanelen worden door de overheid als een belangrijke factor gezien in het streven naar
energieneutraliteit. Uitgangspunt is dat panelen op het dak evenveel stroom opleveren als dat het
huishouden verbruikt. Combinatie van plaatsing van zonnepanelen met isolatiemaatregelen is
aantrekkelijk: de kosten van isolatie worden – op termijn – deels gecompenseerd met de “winst”
van eigen stroomopwekking.
Uit het PBL-rapport komt naar voren dat de salderingsregeling voor zonnepanelen een grote
impact heeft op de aantrekkelijkheid van verduurzamen. De huidige salderingsregeling zorgt
ervoor dat een huishouden de in de zomer opgewekte stroom tegen hetzelfde tarief in de winter
kan terugkopen. Deze regeling gaat op de helling. Als na 2023 het tarief voor terug geleverde
stroom in de zomer lager ligt dan het tarief dat in de winter betaald moet worden voor ingekochte
stroom, komt de financiële aantrekkelijkheid van deze vorm van verduurzaming onder druk te
staan.

De vraag is of afwachten op lagere investeringskosten of betere regelingen de beste optie is. Milieu
Centraal en Vogelwijk Energiezuinig zitten hier anders in. Een tegengeluid van Milieu Centraal, waar
Vogelwijk Energiezuinig het in grote lijnen mee eens is:

PBL stelt dat investeren in het verduurzamen van je huis met de huidige regelingen voor vrijwel
niemand rendabel is. Milieu Centraal ziet dat anders en vindt dat PBL doorschiet naar een te
negatief beeld. Er zijn namelijk ook meer voordelen van verduurzaming dan alleen de besparing
op energiekosten, namelijk klimaatwinst en meer wooncomfort. Bovendien draagt verduurzaming
bij aan de waarde van je woning.
Milieu Centraal ziet wel degelijk mogelijkheden voor het verbeteren van isolatie met gelijkblijvende
of lagere woonlasten. Zeker als bepaalde onderdelen, zoals gevel of vloer, nog helemaal niet zijn
geïsoleerd. De stap naar goede isolatie bespaart dan veel energie. 
Om kosten te besparen adviseert Milieu Centraal de verduurzaming van een woning stapsgewijs
uit te voeren en te combineren met onderhoud, renovatie en verbouwing. Ook door een collectieve
inkoop samen met de buurt en door een wijkgerichte benadering zijn kosten te besparen.
Milieu Centraal plaatst ook vraagtekens bij de gevolgde methodiek en is van mening dat het PBL
op basis van de resultaten van één onderzoek nogal stevige uitspraken doet. Meer nuance was op
zijn plaats geweest. 

Vogelwijk Energiezuinig is ook voorstander van een stapsgewijze aanpak. In de volgende nieuwsbrief
gaan we daar uitgebreider op in.
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Rijzen je energiekosten de pan uit? Vraag een energiebezoek aan!

Het wordt weer kouder en in sommige huizen staat de CV alweer aan (en gaat de gasmeter weer lopen).
Even wat cijfers op een rijtje: 

In 2021 wordt de prijs van energiebelasting op gas met 4,7 % verhoogd.
De stroomprijs daalt ligt met 3,5 %.
De Opslag Duurzame energie (ODE) op zowel stroom als gas stijgt volgend jaar met 10 %. 

Dit zijn natuurlijk gemiddelde cijfers (bron: Vereniging Eigen huis). 
  
Een goede tijd om een Energiebezoek aan te vragen bij Vogelwijk Energiezuinig. Je krijgt bezoek van een
iemand met kennis van zaken, die samen met jullie het stroom- en gasverbruik doorlicht en bespreekt
welke mogelijkheden er zijn om de meters wat minder hard te laten lopen. 
Soms kun je met beperkte kosten al heel goede resultaten bereiken, terwijl tegelijkertijd het comfort in
huis erop vooruit gaat! 
Na een mailtje aan energiezuinig@vogelwijk.nl  nemen wij contact op voor een afspraak.

De EnergieBox

Tijdens de soms tropische dagen afgelopen zomer en ook nu nog in september, denk je natuurlijk niet
meteen aan het isoleren van je huis. Maar met de herfst en winter in aantocht, is het misschien toch
verstandig om weer wat zaken aan te pakken. Je kunt hiervoor gebruik maken van de EnergieBox. 

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 je 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 en
materialen 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  inzicht in de ervaringen en weten we of de materialen en apparatuur voldoen aan de
verwachtingen.
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.

Energiebesparende maatregelen

We willen allemaal zuinig(er) met energie omgaan en toch comfortabel wonen. Dat doen we door onze
warmtebehoefte te beperken door energiebesparende maatregelen te nemen, met als uiteindelijk doel:
aardgasvrij in 2050. Ook in onze wijk zien veel bewoners de urgentie om het verbruik van fossiele
brandstoffen te verminderen, maar weten vaak niet goed welke stappen ze moeten nemen en welke
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maatregelen ze zelf kunnen treffen. Het is lastig door de bomen het bos te zien: welke alternatieve
warmtevoorzieningen zijn er en hoe moeten we dat aanpakken: individueel of collectief? Net als elders in
het land zoekt ook de Vogelwijk naar antwoorden op deze vragen.

Vrijwel iedere huiseigenaar droomt er wel eens over om zijn huis te verbeteren. Van een nieuwe keuken of
badkamer, of van een extra slaapkamer op zolder. Om maar wat te noemen. Dat het niet alleen bij
dromen blijft, getuigen de vele containers in onze wijk.
Vogelwijk Energiezuinig heeft een flyer gemaakt, die bij nieuwe bewoners in de oudbouw in de bus wordt
gestopt. In de flyer staan tips en suggesties, die handig zijn om te weten vóórdat zij de hele boel gaan
verbouwen. Dat zijn van groot naar klein:

1. strippen: "alles is mogelijk",
2. verbetering van een ruimte "we zijn nu toch bezig" of
3. kleine ingrepen: "ik wil wat doen aan energiebesparing".

We hopen daarmee nieuwe bewoners op ideeën te brengen. Door nu de verbouwing op een duurzame
manier aan te pakken, is je woning voorbereid op een aardgasvrije toekomst. 

Kleine verbeteringen kan iedereen nu al aanbrengen tegen relatief lage
kosten. Alle kleine beetjes helpen om energie te besparen! Denk aan:

radiatorfolie
radiotorventilator
LED-verlichting
pompschakelaar
naad- en kierdichting
leidingisolatie
verlagen aanvoertemperatuur CV-ketel

Meer informatie over de meest interessante kleine maatregelen in de Vogelwijk zijn door het Duurzaam
Bouwloket op een rijtje gezet in deze folder.

Campagne "Zet 'm op 071"

Eind vorig jaar heeft Fleur Spijker, wethouder Duurzame Verstedelijking van
de gemeente Leiden, het startschot gegeven voor de stadsbrede actie om
minder CO2 uit te stoten en op aardgas te besparen: "Zet 'm op 071".

Met het stookseizoen voor de deur, brengen we deze actie graag opnieuw
onder ieders aandacht.

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. De
standaardinstelling staat vaak op 80 of zelfs 90 graden. Om die hoge temperatuur te bereiken, gebruikt de
ketel veel gas en dat zorgt voor hoge energiekosten.

Het verlagen van de temperatuur van de cv-ketel kan een besparing opleveren tot € 100 per jaar. Je
verbruikt minder qas en zorgt daardoor voor minder CO2-uitstoot. Als je handig bent, kun je dit zelf doen

(lees de handleiding). Of - als je een onderhoudsabonnement hebt, kun  je je installateur vragen de
temperatuur voor je aan te passen. 
Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de site van GaGoed of op www.duurzaambouwloket.nl 

Klimaatcampagne gestart: "iedereen doet wat"
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De Rijksoverheid is gestart met een campagne over de klimaattransitie.
Onder de titel ‘iedereen doet wat’ helpt de campagne mensen bij het
maken van duurzame keuzes in en rond het huis. De campagne maakt
duidelijk dat iedereen iets kan bijdragen: groot of klein, goedkoop of
duurder. 

De campagne biedt concrete handvatten aan mensen die hun leven willen verduurzamen. Op de
website Iedereendoetwat.nl staan ruim 20 onderwerpen waarmee mensen hun leven kunnen
verduurzamen. Deze onderwerpen zullen de komende jaren worden aangevuld en veranderen naarmate
de klimaattransitie vordert. Want de keuzes zijn voor iedereen anders. De een kan overwegen om
zonnepanelen te installeren, terwijl de ander minder voedsel wil verspillen.

Korte nieuwsflitsen

Bewoners-/informatiebijeenkomst 15 oktober uitgesteld
We hadden gehoopt op 15 oktober een energiemarkt te organiseren. Door de nieuwe ontwikkelingen
rondom het coronavirus is het niet verstandig om een dergelijke bijeenkomst te organiseren. We hebben
daarom besloten pas in het voorjaar weer opnieuw te kijken of het organiseren van een energiemarkt
weer mogelijk is. 

Vervanging riolering en herinrichting Vogelwijk
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. 
De gemeente Leiden is van plan binnenkort een informatiebijeenkomst te organiseren. De bijeenkomst
staat vooralsnog gepland op donderdagavond 8 oktober, mits de corona-richtlijnen dat toelaten, De
gemeente houdt de wijkbewoners hiervan op de hoogte en binnenkort ontvangt iedereen een uitnodiging
in de bus. Het Wijkcomité onderhoudt de contacten hierover met de gemeente.

Verspreiding Nieuwsbrief
Om zoveel mogelijk bewoners te bereiken, verspreiden we de nieuwsbrief soms ook huis-aan-huis. Het is
helaas niet altijd 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. Misschien willen jullie - onze trouwe lezers - dit onder de aandacht van je buren
brengen. Zij kunnen zich opgeven door een mailtje te sturen naar energiezuinig@vogelwijk.nl

Vogelwijk Energiezuinig blijft actief! Meedoen? 
We zitten niet stil, ondanks alle beperkingen. We doen verslag van alle activiteiten en
ontwikkelingen in deze digitale nieuwsbrief. 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

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