
wijkavond op 27 maart

Doel van de avond
-Presentatie van de maatregelen.
-Inventariseren wie belangstelling heeft voor 
 een of meer van de maatregelen.
-Groepjes vormen die met elkaar aan de slag 
  gaan om de plannen uit te voeren.

Locatie

Samen werken 
aan een energiezuinige
Vogelwijk

Wijkambassadeur
Marcel Terlouw
boerhaave@gagoed.nl / tel 0622702224

We staan met z’n allen voor een grote uitdaging. De wereld wordt warmer, energie 
wordt duurder en uiteindelijk willen we van het gas af. De meest energiezuinige en 
duurzame energie is de energie die je niet gebruikt. Isoleren, energie besparen en zelf 
opwekken is een oplossing. Hiervoor hebben we elkaar nodig.
Op 27 maart presenteert Vogelwijk Energiezuinig samen met de wijkambassadeur enkele 
concrete maatregelen waarmee we samen in onze buurt aan de slag kunnen gaan.

1. Warmte-koude opslag (voor de nieuwbouw) en hybride warmtepompen (voor de 
   oudbouw) als verwarmingsbronnen.
2. Een nieuw isolatie materiaal (Roofclix) voor platte daken, dat zowel tegen warmte als 
   koude  isoleert.
3. Isolatie van de enkelsteens muren in de portieken in de oudbouw en spouwmuur-
   isolatie.

Voor deze maatregelen hebben we elkaar nodig, omdat het alleen op grotere schaal 
uitvoerbaar is, we elkaars toestemming nodig  hebben, het goedkoper is om het samen 
te doen, of om kennis uit te wisselen.

27 Maart 20.00 uur - 21.30 uur
Speeltuin Vogelwijk
Nachtegaallaan 25, Leiden
inloop v.a. 19.30 uur

Informatie
Vogelwijk Energiezuinig
Els de Hullu
energiezuinig@vogelwijk.nl



De verschillende maatregelen

Als nieuwe mogelijkheid voor energiebe-
sparing, in combinatie met verhoging van 
wooncomfort, bestrijding van hittestress 
en langere levensduur van dakbedekking, 
kun je overwegen om Roofclix toe te 
passen. Op alle platte daken in de Vogel-
wijk is dit mogelijk. 
Het Roofclix-systeem verandert een 
éénlaags dakpakket van een plat dak in 
een drielaags daksysteem met volledig 
nieuwe eigenschappen. Roofclix zelf is de 
eerste laag. De witte elementen reflecte-
ren 80% van de zonnestraling. De tweede 
laag bestaat uit een licht geventileerde 
spouw, die ervoor zorgt dat de derde 
laag, het dak zelf, de schaduwtempera-
tuur heeft. Energieverlies via het dak 
wordt daardoor veel lager, dus ‘s zomers 
koeler en ‘s winters warmer.

Roofclix dak isolatie

Isolatie van portieken
Wat niet iedereen weet, is dat de por-
tieken in de oudbouw eensteens muren 
hebben, dus geen spouw. De zijwand van 
het portiek, die grenst aan het huis van 
de buren, is tevens een deel van de muur 
van de huiskamer van het buurhuis. Dit 
levert veel kou op. Metingen met een 
warmtecamera gaven aan dat op een 
koude ochtend het temperatuurverschil 
met de rest van de muur zo’n 6ºc is.
Omdat je dit stuk muur eigenlijk alleen in 
het portiek van de buren kunt isoleren, 
willen wij een gezamenlijke isolatie actie 
opstarten.
In het portiek van de buren – en uiter-
aard met hun toestemming – wordt een 
isolatielaag aangebracht van ±12 cm met 

Warmte-koude opslag (WKO)
 en (hybride) warmtepompen

een afwerking die in overleg met de bu-
ren wordt gekozen. De rekening is voor 
diegene die er profijt van heeft. Hoe 
meer mensen er meedoen, hoe goedko-
per deze isolatiemaatregel is. 
Als je dan meteen de spouwmuren wilt 
isoleren dan kan ook daar geld bespaard 
worden door dit gezamenlijk aan te 
pakken.

In Nieuweroord werkt het, verwarming 
met warmte-koude opslag en warmte-
pompen. Deze techniek is wellicht ook 
geschikt voor bestaande nieuwbouwhui-
zen in de Vogelwijk. Met WKO wordt ’s 
zomers warmte opgeslagen in bodem-
water en ’s winters wordt die warmte er 
weer uitgehaald. Een warmtepomp werkt 
het water verder op tot gebruikstempe-
ratuur. Deze manier van verwarmen én 
koelen is zeer duurzaam en is geschikt 
voor clusters van huizen. 
Hoe en óf dit in onze wijk kan, moet 
uitgezocht worden maar daar zijn moge-
lijkheden voor.
 
Voor oudbouw-huizen, die goed geïso-
leerd zijn, is een hybride warmtepomp 
een optie als bron van warmte. De eer-
ste ervaringen met deze warmtepompen 
zijn al opgedaan in onze wijk. Wanneer 
je over een warmtepomp denkt dan is 
het goed om de kennis van deze  ‘voor-
lopers’ mee te nemen. Voor het offerte-
traject en de installatie is samenwerking 
met wijkgenoten aan te raden.


