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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
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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, 
Zo raar, de narcissen bloeien al maanden. Hun gele kopjes wapperen sinds
januari in de aanhoudende koude en droge wind; normaal zijn ze al lang
uitgebloeid in april. Waar blijft de zwoele lentewarmte? De zachte
lentebuitjes? Wat is dat eigenlijk nog: normaal? Alles verandert, het klimaat
wordt raarder en extremen van droogte, kou, stortregen, enzovoorts horen
daarbij. Het gaat niet alleen om opwarming. 
  

Toen wij hier 25 jaar geleden kwamen wonen waren er nog geen zonnepanelen, geen HR++ glas, geen
stekkerauto’s, niets van dat al. Nu hebben veel wijkgenoten deze maatregelen genomen, maar alles bij
elkaar is het nog lang niet genoeg om te spreken van een duurzame of energiezuinige Vogelwijk. We
gebruiken met zijn allen nog veel te veel fossiele brandstoffen. 
Toentertijd, in 1996, speelden onze kinderen spannende spelletjes op het verwaarloosde terrein van de
Anna Kliniek. Inmiddels is daar o.a. de Groene Spechthof gebouwd. Die huizen zijn naar de normen van
toen (2002) duurzaam gebouwd, maar inmiddels zijn er nieuwe technische mogelijkheden om te besparen
op gas. 
  
Wij willen als Vogelwijk Energiezuinig een duurzame, betaalbare en betrouwbare 
energievoorziening voor álle huizen in onze wijk. Er komen steeds meer
mogelijkheden, voor elk wat wils, oud- en nieuwbouw. Ik hoop dat we jullie
inspireren met mogelijkheden om je huis te verduurzamen, zie elders in deze
nieuwsbrief. 
 
Namens Vogelwijk Energiezuinig,  
Els de Hullu, voorzitter.
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Presentatie 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.  
Voor het verduurzamen van de warmtevoorziening in de Vogelwijk
zijn verschillende mogelijkheden 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. 
We zijn heel blij dat het rapport inmiddels is afgerond en willen de resultaten graag met alle wijkbewoners
delen. 
Greenvis presenteert het rapport aan de wijk op woensdag 12 mei om 20:00 uur via een Webinar. Je
kunt je opgeven via energiezuinig@vogelwijk.nl Na je aanmelding krijg je een link toegestuurd, waarmee
je kunt deelnemen aan het Webinar. 

Vogel WIJKENERGIE Markt op 4 september

We zijn begonnen met de voorbereidingen van de

Vogel WIJKENERGIE Markt op zaterdagmiddag 4 september.

Dat lijkt nog ver weg, maar er komt heel wat bij kijken om een
dergelijk evenement te organiseren. 
Na alle beperkende coronamaatregelen, hopen we dat het dan weer
mogelijk is om elkaar te ontmoeten. Wij zien er heel erg naar uit en
krijgen er nu al enorm veel energie van. 
 
Wat zijn de plannen: op het centrale veldje in de wijk komen

marktkramen die een breed beeld geven van alle activiteiten waar Vogelwijk Energiezuinig mee bezig is,
je kunt er informatie krijgen over allerlei energiebesparende maatregelen en er komt een gemeentelijke
marktkraam van de wijkambassadeurs (GaGoed). Verder nodigen we leveranciers uit die duurzame
materialen leveren en is er een demonstratie inductiekoken. We organiseren de markt in combinatie met
het wijkfeest. Er is dus ook volop ruimte voor allerlei andere activiteiten in de wijk. Daarover kun je meer
lezen in de Praatvogel. 
De markt en het wijkfeest zijn coronaproof; we houden uiteraard rekening met de richtlijnen van het RIVM,
die dan gelden. 
 
Doe mee, kom je opladen en laat je informeren en inspireren op de Vogel WIJKENERGIE Markt op
zaterdagmiddag 4 september.

Wil je meehelpen bij de voorbereidingen, heel graag! Laat het ons weten via energiezuinig@vogelwijk.nl.
We nodigen iedereen van harte uit en houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Straat-Webinars oudbouw

We hebben inmiddels drie succesvolle straat-Webinars achter de rug. Er is heel veel bekend over hoe je
onze huizen op een goede manier kunt verduurzamen, maar deze informatie vind je niet altijd makkelijk
op het moment dat je het als bewoner zoekt. Daarom hebben Vogelwijk Energiezuinig, Erfgoed Leiden
e.o. en de wijkambassadeur de handen ineengeslagen om een aantal interessante Webinars te
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organiseren over de verduurzaming van onze huizen.
 
Vera Kuipers van Erfgoed Leiden heeft verschillende woningen als
referentie gebruikt, aan de hand waarvan ze liet zien waar je
bouwtechnisch tegenaan kunt lopen. Op basis van fotomateriaal,
kennis en praktijkervaring hebben de bewoners met elkaar gekeken
waar er mogelijkheden zijn om het energieverbruik terug te dringen.
Er konden vragen worden gesteld aan de experts van Erfgoed Leiden en GaGoed, en er werd veel
informatie met elkaar uitgewisseld. 
 
Voor de oudbouw en Blauwe Vogelweg hebben de bewoners enthousiast meegedaan op 23 februari, 30
maart en 1 april. Ze konden meekijken, luisteren en chatten. Het leuke van een Webinar is dat iedereen
direct vragen kan stellen in de chat en meteen antwoord krijgt. Soms ontspint zich een levendige
discussie. 
De video-opnames van alle straat-Webinars zijn terug te zien op onze website en ook de chats kun je
daar teruglezen.  

Webinar nieuwbouw en Van Eijsingapark

Omdat de straataanpak bij de oudbouw succesvol is gebleken, organiseren we op 2 juni ook voor de
nieuwbouw en het Van Eijsingapark een Webinar. Daarin kunnen we in samenwerking met het Duurzaam
Bouwloket Leiden - op basis van bestaande rapporten en nieuwe inzichten - veel informatie met elkaar
delen.  

Je kunt je nu al registreren om aan het Webinar deel te nemen
door deze link aan te klikken:
https://gagoed.webinargeek.com/webinar-vogelwijk-nieuwbouw 
 
Of je kunt je aanmelden via energiezuinig@vogelwijk.nl  
Na je aanmelding ontvang je via de mail een link waarmee je kunt
deelnemen aan het Webinar; de rest wijst zich vanzelf.  

 
Graag tot ziens op woensdag 2 juni; start 20:00 uur. 

Samen aan de slag met de buren! Hybride warmtepompen

Hybride warmtepompen komen voor bestaande woningen steeds meer in de belangstelling te staan als
goede tussenstap in de energietransitie. Relatief goedkoop, extra isolatiekosten hoef je niet per se te
maken. 
Het themagroepje dat zich buigt over hybride warmtepompen heeft nog weinig voortgang kunnen
maken. Het plan was om bezoekjes te brengen aan "echte" gebruikers om te horen wat hun ervaringen
zijn met deze apparaten. Vanwege corona is dat sinds begin december onmogelijk. We hopen dit
binnenkort weer te kunnen opstarten. Daarna willen we een bezoek brengen aan 1 of 2
installatiebedrijven, alsmede aan een onafhankelijk expertisecentrum zoals de Woonwijzerwinkel in
Rotterdam.    
We hebben ons wel gebogen over een vergelijkend onderzoek, dat de Consumentenbond recent heeft
uitgebracht naar 7 merken hybride warmtepompen. De keuze is - hoe kan het ook anders - niet
eenvoudig. Het ene merk zet de CV aan bij +4 graden Celsius, het andere gaat door tot -10 graden.
Prijzen lopen sterk uiteen, maar ook het percentage gas dat je bespaart (en daarmee de CO2 -uitstoot)

varieert van 40% tot 65%.  
Als je CV-ketel op zijn eind loopt, lijkt het verstandig om deze te vervangen en er een hybride
warmtepomp naast te zetten. Dan kun je weer 15 jaar comfortabel en energiezuinig vooruit. 
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Zit je ook met vragen over een bepaald thema? Laten we onze krachten bundelen! We horen graag wat jij
voor jouw huis zou willen uitzoeken! En dat is natuurlijk altijd leuker om dat samen met je buren of andere
wijkbewoners te doen. Je kunt je hiervoor opgeven via onze website of door middel van een email
naar: energiezuinig@vogelwijk.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

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. Heel
kort samengevat: bij een pilot onderzoek je een in theorie
bedachte oplossing. Doel is om de werkzaamheid en
uitvoerbaarheid te testen en om na te gaan wat de effecten zijn.
Een pilot moet passen bij de doelstellingen van Vogelwijk
Energiezuinig en bijdragen aan energiebesparing of
verduurzaming. Een pilot moet aan een aantal voorwaarden

voldoen. Uitgangspunt is dat de investering niet ten goede komt aan een individuele bewoner, maar aan
de wijk als geheel. 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. In de vorige
nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan en een paar denkrichtingen toegelicht. Dit zijn enkele
concrete ideeën:

de heatcycle (www.dewarmte.nl)
warmteopslag met zout (https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/industrie/roadmaps/sustainable-
chemical-industry/warmtebatterij-voor-in-huis/)
basalt-batterij (https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2021/het-verhaal-achter-
een-steengoed-idee-de-basalt-batterij.html)

Wil je hieraan meewerken, of heb je zelf goede ideeën en lijkt het je leuk om te proberen een innovatief
idee concreet te maken voor onze wijk: heel graag! Laat het ons weten via energiezuinig@vogelwijk.nl

Drie nieuwe energiecoaches

Met trots meldt Vogelwijk Energiezuinig dat we drie wijkbewoners hebben, die met succes de opleiding tot
energiecoach hebben afgerond. Dat zijn Mirte van Daalen (Merelstraat), Frits Hüsken (Vinkenstraat) en
Tim Spruijt (Van Eijsingapark). Dit is mogelijk gemaakt dankzij financiering door de gemeente Leiden. 
Van harte proficiat! 
 

 

De inzet van de energiecoaches en hoe we het in de praktijk precies gaan aanpakken, is nog onderwerp
van gesprek. We komen daar binnenkort op terug. 
Maar het aanvragen van een energiebezoek door één van onze coaches kan altijd. Zij hebben kennis van
zaken en kunnen samen met jullie het stroom- en gasverbruik doorlichten en kijken welke mogelijkheden
er zijn om te besparen op je energiekosten. Soms kun je met beperkte maatregelen al heel goede
resultaten bereiken, terwijl tegelijkertijd het comfort in huis erop vooruitgaat! Na een mailtje aan
energiezuinig@vogelwijk.nl  nemen wij contact op voor een afspraak.
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Talkshows gemeente Leiden

In april en mei organiseert de gemeente elf online talkshows over energietransitie. In elke talkshow staat
een wijk centraal. De talkshows zijn het startschot voor een participatietraject. Waar staan we en welke
plannen zijn er in de wijk over het opwekken en besparen van energie, over alternatieven voor aardgas
enzovoorts. In de talkshows komen lokale experts aan het woord, zoals de wijkambassadeurs
duurzaamheid en ondernemers of bewoners, die al volop aan de slag zijn met hun woning of
bedrijfspand. Ook de gemeente Leiden is vertegenwoordigd. Meer informatie
op www.gagoed.nl/talkshows. De uitzendingen zijn hier ook terug te kijken. 
 
Op 6 april jl. was het Boerhaavedistrict als eerste aan de beurt.
Sprekers waren onder meer Fleur Spijker (wethouder
Duurzaamheid), Els de Hullu (voorzitter Vogelwijk Energiezuinig)
en Yung Lie (wijkambassadeur duurzaamheid). Het videoverslag
staat op onze website www.energiezuinig.vogelwijk.nl 
Waar de Vogelwijk eerst nog een ‘witte vlek’ was in de vorige
Warmtevisie van de gemeente, is de situatie nu behoorlijk
veranderd en is deze opvatting bijgesteld. De vier Leidse wijken waar burgerinitiatieven zijn gestart (naast
de Vogelwijk zijn dat de Merenwijk, het Houtkwartier en het Waardeiland) vormen nu een voorhoede voor
de energietransitie, die volop door de gemeente wordt ondersteund. Initiatieven vanuit bewoners zijn nu
een belangrijk startpunt voor de gemeente om op aan te sluiten. 
 
In nauwe samenwerking met onder andere Vogelwijk Energiezuinig gaat de gemeente het gesprek over
de energietransitie voeren. Doel is om inhoudelijke kennis op te halen om de plannen te kunnen
aanscherpen. De gemeente gebruikt de opbrengst onder meer voor de Transitievisie Warmte, die zij - net
als alle andere gemeenten in Nederland - eind dit jaar bij het Rijk moet opleveren. Deze visie is weer
verbonden met de Regionale EnergieStrategie (RES). Wie dat wil, kan zich aanmelden
via gagoed@leiden.nl

Nieuwe subsidieregeling gemeente Leiden

Leidenaren die ideeën hebben voor de verduurzaming van hun huis, kunnen gebruik maken van een
nieuwe subsidieregeling: Subsidie lokale Energie Initiatieven Leiden. De gemeente wil hiermee
inwoners bewust maken van wat zij nu zelf kunnen doen om voorbereid te zijn op een toekomst zonder
aardgas. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag per jaar bedraagt € 15.000. Er zijn twee
aanvraagrondes, de ene is per 1 april gesloten; de volgende sluit per 1 september. Heb je zelf een idee, of
wil je samen met de buren of andere wijkbewoners een subsidie aanvragen, kijk op de site van de
gemeente Leiden of op www.gagoed.nl 
 
Vogelwijk Energiezuinig heeft subsidie aangevraagd voor het organiseren van de Vogel WIJKENERGIE
Markt op 4 september. We weten op dit moment nog niet of onze aanvraag is gehonoreerd. Dat is dus
nog even afwachten.

Korte nieuwsflitsen

Verspreiding Nieuwsbrief 
Om zoveel mogelijk bewoners te bereiken, verspreiden we de nieuwsbrief soms ook huis-aan-huis. Maar
dat is helaas niet altijd mogelijk. Ten eerste omdat dit niet duurzaam is en om de eenvoudige reden dat
het drukken best kostbaar is. Om toch alle bewoners in de wijk te bereiken, werken we sinds kort samen
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met de redactie van de Praatvogel. Vogelwijk Energiezuinig plaatst in iedere editie een advertorial. Dit is
een betaalde advertentie in de vorm van een redactioneel artikel (dankzij subsidie van de provincie Zuid-
Holland). Het mes snijdt dus aan twee kanten. 
Maar het 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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