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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

StichtingVogelwijk Energiezuinig

Tweede jaargang 
nummer 10 
februari 2021

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, 
 
Wat een leuk gezicht deze week: kinderen
worden midden op straat op sleetjes
voortgetrokken! Naar school! Terwijl de merels
elkaar in de kou elk stukje brood bevechten, de
afdrukken van sneeuwengeltjes op het veldje
liggen en de ijspegels aan de dakranden
vervaarlijk groeien, kijk ik met verbazing naar het verschil tussen mijn ene dubbelglas-raam en het
andere, nieuwere. Op het oudere raam groeien weliswaar geen ijsbloemen zoals vroeger op enkelglas,
maar er liggen wel plasjes water langs de sponning – en bij de nieuwe niet. Nu is opeens het verschil in
isolatiewaarde zichtbaar. En gelukkig doen tochtstrips en de borstel onderaan de voordeur hun werk en is
het in huis behaaglijk. Iedereen die afgelopen maanden de gemeentelijke voucher van € 70 gebruikt heeft
om isolatiemateriaal te kopen, heeft er nu profijt van, zeker met al dat thuiswerken en een flink
doortikkende gasmeter. Die voucher is trouwens nog geldig tot en met 31 maart 2021. 

We willen je bij Vogelwijk Energiezuinig verder helpen je huis duurzamer te
maken en om energie te besparen, want de energievraag moet wél omlaag. We
hebben een boel ideeën en starten nieuwe acties waar je aan kan meedoen.
Verderop in de nieuwsbrief vind je meer informatie over straat-Webinars over je
eigen huis en met je buren. Ik hoop je daar binnenkort te ontmoeten.  
 
Namens Vogelwijk Energiezuinig, Els de Hullu, voorzitter.

Straat-Webinars, primeur voor de Merelstraat!
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Vogelwijk Energiezuinig wil de wijkbewoners graag verder helpen om hun huis duurzamer te
maken en om energie te besparen! Hoe? Dat lees je hieronder!

In samenwerking tussen Vogelwijk Energiezuinig, Erfgoed Leiden e.o., het Duurzaam Bouwloket en onze
wijkambassadeur organiseren we vanaf februari iedere maand een Webinar waarin de verduurzaming van
de woningen in een straat in onze wijk centraal staat. De Merelstraat heeft de primeur! Alle bewoners in
de Merelstraat hebben inmiddels een flyer in de brievenbus gekregen, met een uitnodiging voor het
Webinar op dinsdag 23 februari.  
 
Hierna zijn de andere straten aan de beurt, die tegen die tijd
vanzelf een uitnodiging in de bus krijgen. 
We gebruiken een aantal woningen als referentie tijdens het
Webinar. Op basis daarvan kunnen we met elkaar de specifieke
kenmerken van de huizen in die straat bespreken, horen we
graag waar de bewoners tegenaan lopen en kijken we wat de
mogelijkheden zijn om het energieverbruik terug te dringen.

Intussen is het wel bekend: aardgas gaat in Nederland in de ban. Dat is niet voor niets, want door het
verbranden van aardgas stoten we CO2 uit en dat versterkt de opwarming van de aarde. Bovendien halen

we ons aardgas nu nog vooral uit Groningen, waar het oppompen leidt tot aardbevingen. We moeten
daarom overschakelen op andere, duurzame energiebronnen. 
Dat is een enorme operatie, die gelukkig in stappen wordt uitgevoerd. De overheid is aan zet, maar we
moeten natuurlijk ook zelf aan de slag om onze huizen te verduurzamen. Vogelwijk Energiezuinig wil de
wijkbewoners daarbij graag helpen.

Dit doen we via een Webinar, omdat we door corona helaas niet gewoon bij
elkaar kunnen komen. Een Webinar is een interactieve presentatie die
online wordt gegeven. In Leiden zijn op deze manier al diverse straat-
Webinars georganiseerd, die door de deelnemers goed worden
gewaardeerd. Alles wat je nodig hebt is een computer met luidspreker of
hoofdtelefoon en een internetverbinding. 

Woon je in de Merelstraat en heb je je nog niet aangemeld? Stuur dan snel je e-mail en huisadres
naar energiezuinig@vogelwijk.nl  
Woon je niet in de Merelstraat, maar ben je wel geïnteresseerd, je kunt ook gewoon meedoen door je aan
te melden.  
Na je aanmelding ontvang je via de mail een link waarmee je kunt deelnemen aan het Webinar op 23
februari, de rest wijst zich vanzelf.

Samen aan de slag met de buren!

Er zijn al verschillende buurgroepjes actief (geweest) en met succes. Het eindverslag van de
buurgroepjes zonnepanelen en groene daken is te vinden op onze website. De themagroep die zich buigt
over hybride warmtepompen is ook al voortvarend aan de slag gegaan en had het plan opgevat om op
bezoek te gaan bij echte gebruikers, om zo te leren van de ervaringen uit de praktijk. Helaas is dit
stilgevallen door de lockdown en kan dit pas weer worden opgepakt als de coronamaatregelen worden
versoepeld. 
We horen graag wat jij voor jouw huis zou willen uitzoeken! Je kunt je hiervoor opgeven via onze website
of door middel van een email naar: energiezuinig@vogelwijk.nl.  
 
Nieuw buurgroepje KOKEN: gas eruit, elektra er in! 

Koken doet Els de Hullu nog op gas: "Ik heb een oudbouwhuis
waar die gasleiding gewoon in de keuken zit. Om minder gas te
gaan gebruiken, is het is logisch om elektrisch te gaan koken.
Bovendien wordt elektriciteit goedkoper en gas waarschijnlijk
duurder. Maar wat moet ik daar allemaal voor weten en doen?
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Moet ik mijn stoppenkast veranderen en zo ja, hoe dan? Kan ik mijn favoriete pannen nog gebruiken? Wat
voor soorten elektrisch koken zijn er en wat is het verschil? Hoe ‘voelt’ het koken op elektra? Enzovoorts. 
Ik heb nog geen antwoorden, maar het lijkt me heel fijn om dit niet in mijn eentje uit te zoeken. Zit je ook
met vragen hierover? Laten we de krachten bundelen!" Je kunt je reactie sturen naar
vogelwijk@energiezuinig.nl Els de Hullu zal dan contact met je opnemen.

Second opinion onderzoek alternatieve warmteopties

In eerdere nieuwsbrieven hebben we jullie geïnformeerd over de stand
van zaken met betrekking tot het onderzoek dat Greenvis in opdracht van
Vogelwijk Energiezuinig heeft gedaan naar duurzame warmte-
voorzieningen voor de wijk. Er ligt inmiddels een concept-rapport.
Opdracht was onder meer het leveren van realistische en onderbouwde
kostencijfers voor de verschillende alternatieve warmte-/energievoorzieningen voor drie woningtypes. Op
basis hiervan moeten bewoners zelf keuzes kunnen maken voor de verduurzaming van hun huis. 
Greenvis heeft voor deze kostenramingen gebruik gemaakt van hun eigen rekentool, die gebaseerd is op
algemene (Nederland-brede) informatie omtrent huizenstatus en kosten van maatregelen. Dit onderdeel
roept bij ons vragen op. Wij hebben namelijk niet het gevoel dat de genoemde kostencijfers voldoende
aansluiten bij de realiteit en de huidige situatie van onze huizen. 
Omdat de rekentool voor ons niet inzichtelijk is, zijn de uitkomsten niet of lastig te verifiëren. Hoewel wij
inmiddels zelf de nodige expertise in huis hebben, is dit complexe materie. Dat is de reden waarom wij
behoefte hebben aan een second opinion, alvorens wij de resultaten willen presenteren aan de
wijkbewoners. Op dit moment zijn wij in gesprek met een externe partij, die deskundig is op dit gebied, om
na te gaan of en zo ja hoe hij een dergelijke second opinion voor ons kan uitvoeren. Greenvis is overigens
op de hoogte van het feit dat wij een second opinion vragen en zijn benieuwd naar de uitkomsten. Wij
houden jullie op de hoogte.

Verlenging looptijd subsidie provincie Zuid-Holland

Zoals bekend, hebben wij een subsidie van de provincie Zuid-Holland ontvangen in het kader van de
subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland. 

De looptijd van de toegekende subsidie liep tot oktober 2021. In de loop van
vorig jaar bleek dat dit geen realistische termijn was om de afgesproken
prestaties te behalen. Door het coronavirus hebben we vertraging opgelopen met
het uitvoeren van de activiteiten die wij voor ogen hadden. Daarom hebben we
eind vorig jaar aan de provincie gevraagd of het mogelijk was om de looptijd te
verlengen. In januari hebben we bericht ontvangen, dat is besloten de
eindtermijn met 12 maanden te verlengen. De provincie is van mening dat er
sprake is van uitzonderlijke omstandigheden en dat we voldoende hebben
kunnen aantonen dat de oorzaak van de vertraging een relatie heeft met het
coronavirus. 
Dat betekent dat Vogelwijk Energiezuinig tot oktober 2022 de tijd heeft om haar

activiteiten uit te voeren en de afgesproken prestaties te realiseren. Wij gaan ervan uit dat alle
wijkbewoners hieraan willen meewerken.

Pilots, waar denken wij aan en welke ideeën hebben jullie?

De Provincie Zuid-Holland heeft Vogelwijk Energiezuinig subsidie gegeven voor een aantal zaken, onder
andere voor pilots. Een pilot moet passen bij de doelstellingen van Vogelwijk Energiezuinig en bijdragen
aan energiebesparing of verduurzaming. Een pilot is een soort test, waarvan de uitkomsten bij de start
nog niet zeker zijn. Dat betekent vooral veel nadenken en uitzoeken. Daarna moeten we kijken of iemand
erin wil investeren – het geld hiervoor komt dus niet uit de subsidiepot. Een pilot moet aan een aantal
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voorwaarden voldoen. Het moet bijvoorbeeld vernieuwend zijn en passen bij onze wijk en huizen, het
moet voor meer mensen in de wijk interessant zijn en toepasbaar voor meerdere huizen. De pilots die we
nu voor ogen hebben, zijn: 
 
Decentraal gebruik maken van je eigen zonnepanelen. Hoe zit het? Nu gaat alle zonnestroom, die je
op dat moment niet zelf gebruikt, het net in. Je omvormer zet het om van gelijkstroom in wisselstroom. We
willen uitzoeken of er slimme, nieuwe opties zijn om de zonnestroom uit je eigen panelen direct zelf te
gebruiken, bijvoorbeeld voor automatische ventilatie, het opladen van een accu of elektrische auto, slim
(af)wasmachines aanzetten op momenten van grote opbrengst, enzovoorts. 
 
Warmte uit het riool aftappen. Hoe zit het? Nu loopt afvalwater zo het riool in. Daarmee ‘spoel’ je
warmte uit je huis weg, want je rioolwater is altijd ongeveer 27° C. We gaan in gesprek met een jong
bedrijf, dat een apparaat heeft ontwikkeld, dat je op het riool kunt zetten om de warmte af te tappen. Deze
warmte wordt dan vervolgens doorgegeven aan de retourleiding van je cv. We zijn benieuwd. En wat
bespaart het? 
 
Warmteopslag in zout. Hoe zit het? In grotere kruipruimtes heb je genoeg ruimte om een zoutopslag te
maken waar je warmte in de zomer in kunt opslaan door een chemische reactie. In de winter kan je die
warmte er weer uit halen door de omgekeerde reactie. Klinkt wild? Wie weet kan het! 
 
Mini-warmtenet als alternatief voor buitenunit warmtepompen met
bodemwarmte. Hoe zit het? In de nieuwbouw zijn de huizen goed
geïsoleerd en is het misschien mogelijk om bodemwarmte te gebruiken
voor kleine warmtenetten. Haalbaar in de Vogelwijk, bijvoorbeeld per VvE?
We hebben nog geen idee, maar het lijkt de moeite waard het uit te
zoeken. 
 
Wellicht heb jij een geweldig idee of wil je meedenken? Laat het ons weten, graag!
energiezuinig@vogelwijk.nl

Drie nieuwe energiecoaches in opleiding

Dankzij de gemeente Leiden kunnen drie Vogelwijkers worden opgeleid tot energiecoach. Hier zijn we
heel blij mee! De opleiding is net begonnen (digitaal natuurlijk) en ze zijn alle drie positief over hun eerste
ervaringen. Ze kennen de huizen in onze wijk goed en kunnen straks als energiecoaches met je
meedenken over hoe je energie kunt besparen en hoe je je huis duurzamer kunt maken. Onze
energiecoaches i.o. zijn: 
 

 

 Mirte van Daalen 
 uit de Merelstraat

 Tim Spruijt  
 uit het Van Eijsingapark

 Frits Hüsken 
 uit de Vinkenstraat

Tim Spruijt aan de FLIR

mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl


Tim Spruijt woont in het Van Eijsingapark en is al langere tijd actief voor Vogelwijk Energiezuinig. In de
afgelopen koude weken had hij de warmtebeeldcamera te leen van onze wijkambassadeur en daarmee is
hij een aantal huizen langsgegaan. Met deze camera kan je infraroodopnames maken waarmee
temperatuurverschillen zichtbaar worden. Op deze manier komen zwakke plekken in de woning naar
boven; waar lekt warmte weg naar buiten of komt kou het huis binnen? 

 
Deze van buiten genomen voorgevelfoto van een huis aan de
Merelstraat laat zien dat de warmte van de radiator door de gevel
straalt. Ook de beglazing van het raam laat erg veel warmte door. 
Ter vergelijking de foto daaronder: een warmtebeeldopname van
HR++ glas ziet eruit als een buitenmuur; er wordt nauwelijks warmte
van binnen naar buiten vervoerd. Het verwarmen van je buitenmuur
kost veel energie en dient eigenlijk nergens voor. Dit is makkelijk op te
lossen door radiatorfolie te bevestigen tussen de muur en de radiator.

Door radiatorventilatoren te plaatsen aan de onderzijde komt een warme confectieluchtstroom op gang
die het rendement van uw verwarming vergroot. In plaats van grote ouderwetse radiatoren met twee of
drie verticale units kan ook een convectieradiator in de plaats komen. Deze zijn veel efficiënter in het
verspreiden van warmte door de kamer. 

In het geval van deze woning aan de Merelstraat was de
spouwmuurisolatie niet meer goed werkzaam. Op de warmtebeelden
zie je goed waar de spouwmuurisolatie nog werkt en waar dat niet
meer het geval is. 
Met een infraroodcamera is het dus goed mogelijk om te zien waar je
moet beginnen om koude plekken aan te pakken die zorgen voor
tochtstromen en een kille kamer. Dit zijn meestal eenvoudige en
betaalbare oplossingen. Een convectieradiator voor in de woonkamer

als vervanging voor de oude conventionele lijkt een flinke en kostbare ingreep, maar zou niet meer dan
200-250 euro moeten kosten. 
Een opname van uw woning is een goede aanleiding om eens kritisch te kijken op welke punten uw
woning kan worden verbeterd en geeft concrete aanwijzingen waar je kunt beginnen. Wil je ook een
warmtescan in je woning? Neem contact op met de wijkambassadeur of met Vogelwijk Energiezuinig. 
 
N.B.: FLIR betekent Forward Looking InfraRed en is een visuele technologie die is ontwikkeld in de VS
voor het Amerikaanse leger om warmtebronnen te detecteren. 

Nieuwe subsidieregeling gemeente Leiden

De gemeente Leiden heeft een nieuwe subsidieregeling ‘lokale energie-initiatieven Leiden’ vastgesteld.
Deze subsidieregeling heeft tot doel (de betrokkenheid van Leidse inwoners bij) de energietransitie een
stimulans te geven en de samenwerking met de stad op een goede manier vormgeven. Subsidie kan
worden aangevraagd door verschillende partijen: denk aan een bewoner alleen, een groep
woningeigenaren, en in ons geval het wijkcomité of de stichting Vogelwijk Energiezuinig. 
Voor de subsidieregeling is in de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van in totaal €250.000,- per jaar
beschikbaar. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager per jaar bedraagt €15.000,-. Aanvragen worden
beoordeeld op basis van een vastgesteld beoordelingsprotocol. Een aanvraag om subsidie kan in twee
rondes worden ingediend, namelijk voor 1 april of voor 1 september van het kalenderjaar. Een aanvraag
om subsidie kan vanaf begin maart ingediend worden via het aanvraagformulier op de website van de
gemeente Leiden. 
Heb je zelf een idee, of wil je samen met de buren een subsidie aanvragen, kijk op de site van de
gemeente Leiden waar binnenkort meer informatie te vinden is. Misschien wil je samen met Vogelwijk
Energiezuinig een subsidie aanvragen, laat ons dat weten via ons e-mailadres:
energiezuinig@vogelwijk.nl

Korte nieuwsflitsen
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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, maar bovendien niet milieuvriendelijk. 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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