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met subsidie   van de provincie Zuid-
Holland

Introductie Els de Hullu

beste Vogelwijkers, 

3 september, ik kijk er weer naar uit! Eindelijk weer een wijkfeest op het gras van het
veldje. Vogelwijk Energiezuinig is daar present met een kleinschalige energiemarkt.
Verderop lees je wat je daar kunt verwachten. Nu (ik schrijf half augustus) lijkt het
alsof we in Griekenland wonen: het is zo heet, de lucht is zo strak blauw en het is zo
on-Hollands droog. Dus wat mij betreft gaan we het gesprek aan hoe we zorgen dat
dit het weer niet het nieuwe normaal wordt en hoe je de energierekening beter kunt beheren. We moeten 
allemaal wat! Je eigen huis isoleren, minder verbruiken en/of samen plannen maken om te verduurzamen. Laten 
we daarom het gesprek aangaan op het wijkfeest met een vrolijk glaasje in de hand. Tot dan!  

Namens Vogelwijk Energiezuinig, 
Els de Hullu, voorzitter.

Even voorstellen: Marcel Terlouw

Binnenkort hoop ik de nieuwe wijkambassadeur voor de energietransitie in het Boerhaavedistrict te worden.
Sinds 2006 woon ik in de Vogelwijk en ben vanaf het begin bezig geweest met de verduurzaming van onze
woning.  
Als zelfstandig fotograaf ben ik veel bezig geweest met natuur, milieu en energie en heb een aantal foto en video
projecten over milieu en energietransitie gemaakt, heb ik veel kennis op dit gebied vergaard. In de jaren was ik
een aantal jaar uitgevoerd bij de Vereniging Milieudefensie, eerst als vervangende dienstplichtige en daarna als
vrijwilliger.  
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De afgelopen twee jaar zat ik in de gemeenteraad van Leiden en heb daar veel kennis over
plannen en over mogelijkheden voor en uitbreiding van de inwoners van Leiden bij de
energietransitie. 
Wat mij in deze tijd heel helder is geworden, is dat we elkaar moeten doen. Buurten en
bewonersgroepen kunnen niet zonder de overheid en de overheid kan niet zonder haar
inwoners. uiteindelijk moeten mensen kunnen kiezen hoe zij hun toekomstige
energievoorziening kunnen regelen. De gemeente is er om te ondersteunen en ervoor te
zorgen dat niemand in het donker van in de kou komt te zorgen. Hier zijn overkoepelende
maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld warmtenetten.

In de Vogelwijk wil ik zoveel mogelijk mensen meedenken over de oplossingen voor onze wijk: gaan we met z'n
allen aan het warmtenet, ieder aan de (hybride) warmtepomp van met een collectief aan de aardwarmte
(geothermie)? hebben nodig we een goed beeld krijgen over wat mensen al hebben ontwikkeld en waar de
behoeften van de inwoners liggen.  
Een van mijn plannen is samen met de energiecoaches en Vogelwijk Energiezuinig huis voor huis iedereen te
vragen en samen te bedenken wat de beste oplossing is. Een resultaat zou kunnen zijn dat er collectieve
maatregelen genomen kunnen worden, die voorkomen dan weer goedkoper worden.  
Het belangrijkste is dat wij als inwoners van deze buurt een weloverwogen keuze maken voor onze toekomst.

Energiemarkt tijdens wijkfeest 3 september

Tijdens het wijkfeest is Vogelwijk Energiezuinig natuurlijk ook van de partij en presenteert zich met een
kleinschalige energiemarkt. 
Yvonne van Delft, o.m. wethouder energie, heeft toegezegd dat ze langs komt. Ze wil graag kennismaken met de
wijkbewoners en horen welke activiteiten ons bewonersinitiatief organiseert in de wijk in het kader van de
energietransitie. 

Doe mee en zet ook de knop om! 
Bij verschillende marktkramen kunnen de wijkbewoners en andere bezoekers allerlei informatie krijgen en
foldermateriaal meenemen met tips en adviezen over energiebesparing.

De energiecoaches vertellen welke stappen je het beste kunt zetten om je woning te
verduurzamen en energie te besparen. Ook kan er meteen een afspraak worden
gemaakt voor een energiebezoek.
De nieuwe wijkambassadeur energie, Marcel Terlouw, presenteert zich in een kraam
van GaGoed Leiden.
Voor de jeugd is er een energiekwis om op een speelse manier hun kennis te testen,
altijd prijs! En voor de allerkleinsten is er een grabbelton.
Bewoners kunnen ideeën indienen voor energiebesparing. Het beste idee kan
rekenen op een mooie, duurzame prijs.
Wie weet hoeveel zonnepanelen er op de daken liggen in de Vogelwijk mag het
zeggen en wordt beloond.
Er is een leverancier bereid gevonden, om alle ins en outs te delen over
warmtepompen.

Prijsuitreiking 
Rond 18:00 uur prijsuitreiking op de energiemarkt. 

Kom je ook? 
Hoewel kleinschalig van opzet, hebben we heel veel te bieden voor jong en oud, voor groot en klein. 
Wij zouden het bijzonder leuk vinden als we je op 3 september tussen 16.00 en 18.00 uur mogen begroeten bij
de energiemarkt op het centrale veld in onze wijk.

Energiebezoek aan huis - Els de Hullu



Klusjes uitstellen is heel verleidelijk, dat gaat bij mij lekker gemakkelijk. Bijvoorbeeld is ons dubbelglas erg oud,
25 jaar, daar moesten we ooit wat aan doen. Vast van plan hoor, maar de zon schijnt en zou het niet beter zijn
eerst iets anders aan te pakken? Maar onze gasrekening loopt nogal op, dus hebben we toch maar een (gratis)
energiebezoek van een van onze vier vrijwillige wijk-energiecoaches aangevraagd. 

Eerst hebben we achter de computer het digitale HOOM dossier ingevuld
met opgeduikelde gegevens uit de jaarrekeningen van ons
energiebedrijf, enzovoorts. Best een aardig klusje, “weet jij nog waar dat
staat??” “ Hoe log je ook alweer in?” Daarna kregen we huisbezoek en
een rapport met onderbouwing en tips van coach Gosse. Wat dat voor

effect had? In ons geval geen wereldschokkende nieuwe inzichten, maar we zijn wél in actie gekomen en
hebben nu concrete offertes voor nieuw HR++ glas en een nieuwe cv (misschien met warmtepomp). Kortom: het
zetje van het gezellige gesprek met de energiecoach hielp mij om te stoppen met uitstelgedrag; ik kan het
aanraden. Ook interesse? Vul dan het formulier in op onze website.

Inloopspreekuur energiecoaches

Onze energiecoaches geven niet alleen gratis advies aan huis, maar hebben vanaf 26 september ook
twee keer per maand een inloopspreekuur op maandagavond vanaf 20.00 uur in het speeltuingebouw. 

Wanneer kun je daar terecht? 
Voorlopig zijn de volgende maandagen in 2022 gereserveerd: 
26 september

10 oktober
24 oktober 
7 november 
21 november 
12 december 

Onafhankelijk, deskundig en gratis 
De energiecoaches van Vogelwijk Energiezuinig weten hoe je het beste isoleert en het slimste omgaat met je
energieverbruik. Je kunt tijdens het spreekuur terecht voor al je vragen over energiebesparing en over de
verduurzaming van je huis. Je krijgt gratis deskundig advies en handige tips.  

Wie zijn onze energiecoaches? 

Toch liever een afspraak maken voor een energiebezoek aan huis of meer weten? 
Vul het formulier in op onze website.

Hybride warmtepompen - Joke Ouwehand/Gosse Jensma

Door de huidige hoge gasprijzen (en dat kan nog wel een aantal jaren duren) is de belangstelling voor
warmtepompen sterk gestegen. Als je niet wil of kan worden aangesloten op een warmtenet, dan is een
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warmtepomp een uitstekende en duurzame vervanging van een CV-installatie. 

Besluit van het kabinet 
Het kabinet heeft aangekondigd dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard worden om woningen te
verwarmen, die niet op een warmtenet aangesloten kunnen worden. 
Vanuit het perspectief van bewoners spelen vooral vier overwegingen:

Wat levert het financieel op?
Hoeveel ruimte kost het in huis?
Is de buitenunit goed in te passen, zowel qua ruimte als geluid?
Hoe weet ik of er warmtenet in mijn wijk komt? Omdat in de Vogelwijk
de aanleg van een warmtenet voorlopig niet aan de orde is, is het
dus ook voor de meeste van onze woningen een goede alternatieve
warmteoplossing.

Terugverdientijd vooral gunstig bij hoog verbruik en hoge tarieven 
Hoe snel de investering in een hybride warmtepomp is terugverdiend, hangt
af van verschillende factoren zoals de kosten van het apparaat inclusief
installatie, de energietarieven, het rendement van de warmtepomp, en het
aandeel dat de warmtepomp kan overnemen van de cv-ketel op gas. De
hybride warmtepomp verdient zichzelf vrij snel terug met een hoge gasprijs (zoals nu het geval is), een redelijk
geïsoleerd huis en bovengemiddeld hoog gasverbruik. Maar met een gasverbruik dat al gemiddeld tot laag was,
wordt het lastiger. 

Rekentool: bereken zelf de terugverdientijd 
Om erachter te komen of een hybride warmtepomp financieel de moeite waard is voor jouw huis, kun je vrij
eenvoudig berekenen met een tool die HIER Opgewekt* maakte. Bij de berekening is het wel nodig om uit te
gaan van een paar aannames. Je weet immers niet hoe de energieprijzen zich ontwikkelen. Ook hoe de
warmtepomp daadwerkelijk presteert in jouw huis weet je pas zeker als je hem in gebruik hebt. Toch geeft de
tool een goede indicatie van de terugverdientijd. Ga naar onze website om de tool te downloaden (je hebt
hiervoor Excel nodig). 

Wat doet Vogelwijk Energiezuinig 
Er is een buurgroepje actief bezig om met elkaar na te denken over de aanschaf van een hybride warmtepomp
en alle voors en tegens tegen elkaar af te wegen. 
Veel (technische) achtergrondinformatie over warmtepompen kun je vinden op onze website.

(*) HIER opgewekt is een stichting die mensen helpt op weg naar schone duurzame energie. Op hun website
kun je veel informatie vinden.

Berichten van de gemeente Leiden 

De gemeente Leiden heeft ter kennisgeving de volgende informatie met ons gedeeld. 

Ondertekening convenant Warmtetransport Zuid-Holland (WarmtelinQ) 
Maandag 11 juli is het convenant
Warmtetransportnet Zuid-Holland in de regio
Leiden ondertekend. Hiermee geven het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
Gasunie en de provincie Zuid-Holland het
startsein voor de aanleg van de ondergrondse
warmteleiding van Rijswijk naar Leiden. Dit is
een uitbreiding van het warmtetransportnet dat
de Rotterdamse haven gaat verbinden met Den
Haag (WarmtelinQ). 
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Klik hier om meer te lezen over deze ontwikkeling en de rol van de gemeente Leiden hierin. 

Kansrijke wijken 
In de Transitievisie Warmte staat dat de gemeente Leiden gaat starten in negen kansrijke wijken met
buurt-/wijkuitvoeringsplannen: Stevenshof, Zuidwest, de Mors, Leiden Noord, Merenwijk, Houtkwartier, Vogelwijk,
Meerburg en Waardeiland/de Waard. Op dit moment is de gemeente aan het kijken welke wijken het meest
logisch zijn om mee te starten, want alle negen tegelijk is te veel. Er moet dus geprioriteerd worden. Zoals het er
nu naar uit ziet, zijn dat de Stevenshof, Zuidwest, Meerburg, Merenwijk en Waardeiland/de Waard. Het idee is
dat in die wijken eerst onderzocht gaat worden wat de beste opties zijn, daarover in gesprek gaan met de wijk,
pilots opstarten etc. 
De Vogelwijk komt dus pas later aan de beurt. Daar zijn twee redenen voor:

1. er zijn voor de Vogelwijk niet direct alternatieve (lokale) warmtebronnen beschikbaar;
2. de herinrichting van de wijk en de rioolvervanging staan nu bij ons op stapel. Daarom zal de komende

jaren niet alles weer opnieuw overhoop gehaald worden voor bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet.

Welke wijken het eerst aan de beurt zijn, is een politiek-bestuurlijke keuze, die nog niet is gemaakt. Verder zegt
de gemeente: “Het betekent niet dat we in die andere (kansrijke) wijken (redactie: zoals Vogelwijk) helemaal niks
doen: we blijven lokale initiatieven ondersteunen, beleid maken op het gebruik van bodemenergie, de
wijkambassadeurs/energiecoaches inzetten etc.”. 

Dit alles neemt natuurlijk niet weg, dat Vogelwijk Energiezuinig blijft doorgaan met haar activiteiten en de
ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie blijft volgen. We praten ongeveer maandelijks met de
gemeente over de energietransitie in onze wijk. We houden jullie uiteraard op de hoogte.

Energieontwikkelingen die ons allemaal aangaan - Gosse Jensma

Sinds de tweede helft van 2021 zijn de tarieven voor stroom en gas naar ongekende hoogte gestegen. De
tarieven van energieleveranciers voor stroom zijn met meer dan 50% gestegen, de tarieven voor gas zijn soms 2
tot 3 keer over de kop gegaan. Alleen als je nog kan profiteren van een meerjarig energiecontract voel je dat nog
niet direct in je maandelijkse energievoorschotten. 
De oorzaken van deze prijsexplosie zijn bekend:

1. Stijging van de vraag: de economische opleving na de corona-pandemie heeft de tweede helft van 2021
wereldwijd voor een grotere vraag naar energie geleid.

2. Daling van het aanbod: de wens tot verduurzaming heeft geleid tot versnelde sluiting van vervuilende
(maar goedkope) bruinkool, steenkool en atoom centrales.

3. Verdere daling van het aanbod: de oorlog in Oekraïne waardoor de leveringen door Rusland van gas,
steenkool en olie met grote onzekerheden zijn omringd. Inmiddels heeft het Russisch staatsgasbedrijf
Gazprom de levering van gas aan onder meer Nederland stopgezet.

Elektrificatie van industrie en (woning-)verwarming is de richting die we
opgaan. Om te voldoen aan deze (extra) vraag naar stroom wordt er
hard gewerkt aan verhoging van het stroomaanbod door aanleg van: 

meer zonneparken en vooral windmolens op zee;
meer stroomkabels tussen meerdere landen (interconnectors)
voor uitwisseling van groene stroom;
verzwaring van nationale stroomnetten is sowieso nodig.

Dergelijke projecten hebben veelal een lange (tot 8 jaar)
voorbereidingstijd nodig. 
Veel mensen denken na over hoe ze hun energiebehoefte kunnen beperken (en betaalbaar te houden). Denk
aan:

isolatie van het huis;
zonnepanelen op het dak;
een (hybride) warmtepomp voor verwarming.
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De terugverdientijd van die maatregelen wordt drastisch verkort door de hoge prijzen!  Veel (technische)
achtergrondinformatie over deze onderwerpen kun je vinden op onze website. 
De afgelopen jaren zie je regelmatig busjes van installateurs van zonnepanelen in de Vogelwijk rijden. 
Dit jaar zijn er al zes hybride warmtepompen in de wijk besteld, waarvan er één al is geïnstalleerd en werkt. De
overige hebben te maken met de langere besteltijden en personeelsgebrek. 
Uiteraard kan niemand voorspellen of de situatie van hoge prijzen structureel zal worden.  
Gezien het bovenstaande komt wel de uitspraak “Het zal nooit meer worden zoals vroeger” (Den Uyl, tijdens de
olieboycot, 1973) bij mij op.
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