
De initiatiefnemers van de VogelWIJKENERGIEMarkt annex Wijkfeest 

 

 

Stichting Wijkcomité Vogelwijk 

Het wijkcomité vindt het belangrijk dat alle wijkbewoners zich verbonden voelen 
met elkaar en met de wijk. Het wijkcomité probeert de bewoners zoveel mogelijk 
te informeren en te betrekken bij allerlei ontwikkelingen in en om de Vogelwijk, 

die van belang zijn voor een prettige en (sociaal) veilige leefomgeving, waar 
iedereen zich thuis voelt.  

Meer informatie is te vinden op: https://leiden.vogelwijk.nl/ 

 
 Stichting Vogelwijk Energiezuinig 

Is een bewonersinitiatief dat werkt aan een duurzame toekomst voor de wijk.  
Een greep uit onze activiteiten: onderzoek naar alternatieve warmteopties 

(rapport Greenvis), informeren wijkbewoners over energietransitie, faciliteren 
buurgroepjes, uitleen Energiebox.  

Wil je ook meedoen? Heel graag! Meld je aan via: 
www.energiezuinig@vogelwijk.nl 

energiezuinig@vogelwijk.nl 

 

Deelnemers die hun medewerking hebben toegezegd (in alfabetische volgorde) 

 

 

 

 Ginkgo 

Uitgeverij Ginkgo geeft boeken en boekjes uit over onder meer Natuur, 
Geschiedenis en Cultuur in Leiden en omgeving.  

Uitgeverij Ginkgo * Citrusweg 12 *  
* 2321 KD Leiden * 071-5125636 *  

uitgeverijginkgo@xs4all.nl 
www.uitgeverijginkgo.nl  

 
  

 

  

Energiecoaches 

Comfortabel er wonen én een lage energierekening? Graag! Maar waar begin je?  
De energiecoaches stellen samen met jou een praktisch stappenplan op, dat is 

toegesneden op je huis en je wensen. 
Drie enthousiaste wijkbewoners hebben een opleiding tot Energiecoach gevolgd.  

Zij delen graag delen hun ervaring, kennis en kunde. 
Kijk voor meer informatie op: https://www.energiekleiden.nl/energiecoaches/ 

of www.energiezuinig@vogelwijk.nl 

 Coöperatie Energiek Leiden 

Energiek Leiden werkt aan duurzame energieopwekking in de regio Leiden. 
Daarmee versnellen we de overstap naar een duurzame, leefbare en 

energieneutrale leefomgeving. We zijn een coöperatie met leden die meedenken, 
meepraten en richting geven aan de energietransitie in onze stad. 

Word lid! Voor 10 euro per jaar heb je invloed op de overstap naar duurzame 
energie. Meer informatie: www.energiekleiden.nl 

https://leiden.vogelwijk.nl/
http://www.energiezuinig@vogelwijk.nl
mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
mailto:uitgeverijginkgo@xs4all.nl
https://www.energiekleiden.nl/energiecoaches/
http://www.energiezuinig@vogelwijk.nl
http://www.energiekleiden.nl/


 
  

GroeneDakenLeiden 

Realiseert samen met bewoners zoveel mogelijk groene daken in Leiden en 
ontzorgt bij offerte, subsidieaanvraag, aanleg en financiële afhandeling. 

Een groen (sedum)dak is goed voor het milieu, zorgt voor waterberging, 
draagt bij aan schonere lucht en biodiversiteit én verlengt de levensduur 

van de dakbedekking. 
Contactgegevens: groendak aannemer Dirk Roosendaal,  

Universal Greenfields, telefoon 06 242 727 17 

 
 
  

Groene Ideecafé – Stichting Ideewinkel 

Het Groene Ideecafé is hét podium voor duurzame initiatieven in Leiden e.o.; een 
ontmoetingsplek voor mensen met vragen over natuur, energietransitie, milieu, 

voedsel en gezondheid.  
Elke derde maandagavond van de maand (20-22 uur) in Scheltema, Marktsteeg 1, 

Leiden. Agenda: www.ideewinkel.nl/ideecafe/ 
Contact: ideecafe071@gmail.com 

YouTube: Groene Ideecafé 

 
 

  

Gemeente Leiden: Herinrichting Vogelwijk en Raadsherenbuurt 

De riolering in de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt wordt na 45 jaar vervangen 
door een gescheiden rioolstelsel. 

Omdat de straten toch open moeten, vernieuwt de gemeente meteen ook de 
openbare ruimte: straten, stoepen en het groen. 

Kijk voor meer informatie op: 
https://doemee.leiden.nl/nl-NL/folders/vogelwijk-en-raadsherenbuurt 

 
 
  

Goed wijkambassadeurs 

Goed en de wijkambassadeurs zetten zich in voor de verduurzaming van woningen 
en helpen bewoners bij het maken van de juiste keuzes  

op het gebied van energie en natuur. 

Kijk voor meer inspiratie op: 
https://www.gagoed.nl/ 

 
 Liv Yoga 

‘Yoga for (every) body; mindfulness for inner peace’ 
Idyllisch verscholen in de Leidse Hout, kun je bij zeven dagen per week 

terecht voor (buiten) Yoga lessen & Mindfulness trainingen. 
Kijk voor meer informatie op: https://livyoga.nl/ 

Of mail naar: info@livyoga.nl 

 
 
  

Manege Moedig Voorwaarts 

Manege Moedig Voorwaarts is de plek waar de Stichting Paardrijden 
Gehandicapten Leiden e.o. haar activiteiten organiseert. Wij bieden paardrijlessen 

voor (minder)valide ruiters op diverse niveaus en werken met enthousiaste en 
gediplomeerde instructeurs.  

Hier voelt iedereen zich thuis en is iedereen (vanaf 7 jaar) welkom! 
Meer informatie: www.spgleiden.nl of info@spgleiden.nl 
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 Mytylschool De Thermiek 

De Thermiek aan de Blauwe Vogelweg biedt (voortgezet) speciaal 
onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking, 

langdurig zieke leerlingen of leerlingen met een niet aangeboren 
hersenletsel. 

Kijk voor meer informatie op: 
https://www.dethermiek.nl/ of bel naar (071) 519 54 90 

 

 Nieuweroord 

Het gebouw bestaat uit 87 appartementen: 
• is CO2-neutraal 

• maakt gebruik van warmte-koudeopslag 

• heeft zonnepanelen 

• heeft geen gasaansluiting; de energievoorziening is geheel elektrisch 
Contactpersoon: Frans vd Loo: loofavd@planet.nl 

 

 

 
  

Solar Energy Group Leiden 

Biedt een compleet pakket aan duurzame energieoplossingen: denk aan 
zonnepanelen, zonne- en warmtepompboilers, hybride en all-electric 

warmtepompen. 

Kenauweg 17 
2332 BA Leiden 

Telefoon: 0715 427 440 
Email: info@solar-Leiden.nl 

 

 Speeltuin Vogelenwijk  

Speeltuin "Vogelenwijk" is een duurzame en avontuurlijke speeltuin, gelegen aan 
de rand van Leiden, op de grens met Oegstgeest. Hier kunnen de kinderen naar 

hartenlust ravotten. Veel groen en speelwater nodigen uit om naar onze 
speeltuin te komen. 

Open: Elke dag van 9:00 uur - 17:30 uur 
Kijk voor meer informatie op: https://vogelwijk.nl/ 

of mail naar: speeltuin@vogelijk.nl 

 

 

Ieder huis een REGENTON 

Wat is er beter en leuker dan om je tuinplanten water te kunnen geven uit je 
eigen regenton? 

Meer informatie over de aanschaf van een regenton kun je vinden op: 
https://www.gagoed.nl/jaarvandetuin/ stimuleringsregeling-

regentonnen/ 
https://www.profburgwijk.nl/ 

https://www.dethermiek.nl/
mailto:loofavd@planet.nl
https://vogelwijk.nl/
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Vogel Vocaal 

Een kamerkoor met een divers repertoire.  
Ons motto is: Door aandachtig samen te oefenen vormen onze stemmen 

spelenderwijs een magische samenklank. Repetities wekelijks op maandag. 
Meer informatie op: www. https://www.leidsekoren.nl/ 

kijk op onze facebook pagina, of mail naar: Vogel.vocaal@gmail.com 

 

 

Vrienden van DE LEIDSE HOUT 

De Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout zet zich in voor behoud 
en verfraaiing van het park. 

Wil je een bijdrage leveren aan de instandhouding van het park? Word 
dan voor slechts € 15 per jaar lid en/of vrijwilliger. 

Meer weten, kijk dan op onze website www.vriendenvandeleidsehout.nl 

 
 Zangkoor De Raadsvogels 

Ons motto is: ‘’Zing mee met zangkoor De Raadsvogels waar het plezier in zingen 

voorop staat!’’ 

Heb je zin om mee te doen, kom op een repetitie kijken, luisteren en/of 

meedoen (1x per 2 weken op woensdagavond). 

Informatie bij Jenke Goudriaan: jenkegoudriaan@hotmail.com 

Telefoon 06 2200 2237 
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