
1 





Erfgoed Leiden en Omstreken 
 

 

Bijeenkomst 22 januari 2018 

Rients Anne Slotema 

Vera Kuijpers 

Duurzame monumentenzorg 

 
23-1-2018 3 

Scan Duurzaamheid Vogelwijk 
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Wij zijn wij? 

 

Erfgoed Leiden en Omstreken: 

 Monumenten 

 Archeologie  

 Archief 

 Museum Molen de Valk 

 

 

Waarom doen wij dit? 

 Duurzaamheidsproject 

 Aardgasvrij 

 

 

 

 

 

 

 

www.erfgoedleiden.nl 
r.slotema@erfgoedleiden.nl 

071 516 5299 
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Inhoud 

 
 Duurzaamheidsscan Vogelwijk 

 Isolerende maatregelen speciaal voor deze wijk 

 Subsidie 

 Tips 

 Vragen? 
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Maatwerkadvies; voor de Vogelwijk  

 Bewust gebruik 

 Isolerende maatregelen 

 Duurzaam energie opwekken 

 
 Opvragen van (gezamelijke) offertes 

 Groepsinitiatieven 

 Werkzaamheden samen opstarten  

 

 

 Energie besparen   

 

 

 



Isolerende maatregelen 

op maat voor bebouwing Vogelwijk uit 

1926-28 
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Isolerende maatregelen 
 Dak bestaat uit houten dakspanten, isolatie? 

 binnenzijde of buitenzijde, nooit beide 

 

 

 

 

 

 

 

 Zoldervloer 
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Isolerende maatregelen 
 Gevel  

 Spouwmuurisolatie mits: 

 De spouw 4 cm is of breder 

 Uitstekende kwaliteit voegwerk 

 Er geen onderbrekingen in de gevel zitten 

 De gevel niet geïmpregneerd is 
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Isolerende maatregelen 
 Vloer – comfort of optrekkend vocht? 

 Begane grondvloer isolatie 

 Platen van glaswol monteren aan  

 de onderzijde van de vloer. 

 Dampdichte folie met luchtzakken 

 in de kruipruimte. 

 Last van optrekkend vocht in de kruipruimte? 

 Een laag van schelpen 

  

Is de kruipruimte minder dan 40 centimeter  

diep? Isoleer deze niet, of graaf de  

kruipruimte dieper uit. 
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Isolerende maatregelen 
 Ramen 

 De originele ramen zijn enkel glas; wanneer u 

deze wilt behouden kiest u voor gordijnen of 

achterzetbeglazing 

 

 Wanneer u al dubbel glas heeft, hoeft u dit niet te 

vervangen voor HR ++ glas. De winst die u hierop 

behaalt, weegt niet op tegen de aanschafkosten dan 

wel winst voor het milieu. 

 

 Vervangt u uw enkel glas, is het verstandig hier het 

meest isolerend glas in te plaatsen.  
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Isolerende maatregelen 
 Kierdichting 

 via de kieren van uw ramen en deur kan 

tocht binnenkomen. 

 

 

  

 Dit is te stoppen met een goede kwaliteit 

tochtstrip.  

 

 Rolgordijnen kunnen hier ook tegen helpen, 

maar deze moeten het raam volledig 

bedekken.  
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Ventilatie 
 Afvoer van vochtige lucht.  

 De lucht in uw woning bevat relatief veel vocht. Lucht met een 

hoge vochtigheidsgraad warmt minder snel op, en voelt 

kouder aan. Na ventileren warmt uw huis daarom sneller op, 

en voelt bij lagere temperatuur sneller comfortabel. Zet de 

mechanische ventilatiebox dan ook op een hoge stand na het 

douchen en koken om het vocht zo snel mogelijk af te voeren. 

 Wees voorzichtig met open geisers, kachels en open 

haarden. 
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Ventilatie 
 

 Toevoer van frisse lucht.  

 Ventilatieroosters 

 Ventileren, gehele dag klein raampje open 
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Installatie  
 Centrale verwarming  

 HR-107 ketel  

 Is de ketel ouder dan 14 jaar, verstandig om te ontvangen 

 

 

 Aardgasvrij > lage temperatuurverwarming  

 HR-apparatuur  
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Installatie  
 Vloerverwarming vs. radiator vs. convector 

 

 Wat voor eisen? 

 Vloerverwarming levert een constante warmte. 

 Radiator werkt met stralingswarmte.  

 Convector werkt met luchtwarmte, dus zeer goed geschikt 

voor omkistingen. 

 

 

 Radiatorfolie 

 Thermostaatkranen 
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Duurzame energie 
 
 De panelen op een schuindak moeten binnen het dakvlak vallen, 

moeten in of direct op het dakvlak liggen en moeten met dezelfde 

hellingshoek worden geplaatst als het dakvlak. 

  Bij platte daken moet de afstand van tussen het paneel en de 

zijkant van het dakvlak gelijk zijn aan de hoogte van het paneel 

gemeten vanaf de bovenkant van de dakrand.  

 En indien de energieopwekker niet één geheel vormt met de 

installatie voor het opslaan van het water of het omzetten van de 

opgewekte elektriciteit moet die installatie aan de binnenzijde in de 

woning worden geplaatst.  
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Duurzame energie 
 Zonneboiler 
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Duurzame energie 
 Zonnepanelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Energielabel 

Maatregel   
1. Dakisolatie    X X X X X X 

2. Isolerende beglazing   X X   X X X 

3. Spouwmuurisolatie    X     X X X 

4. Vloerisolatie    X X X X X X 

5. Kierdichting               

6. Cv-installatie: HR107 X   X X X X X 

7. Zoneregeling toepassen               

8. Zonnepanelen       X     X 

9. Zonneboiler       X   X X 

Energielabel F F E  D C C B 
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Duurzame warmtewinning 

 

 Buurtinitiatief Bodemwarmtepomp? 

 

 

 Voor- en nadelen 



 Verduurzaming woningen Leiden 

 Duidelijkheid in maart  

 

 

 www.energiesubsidiewijzer.nl 

Subsidie gemeente Leiden  
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Subsidies 

 

 
 

 

 
 

 

Looptijd Max. bedrag  Meer informatie  

1. Investeren in Thuis 
 
2. Duurzaamheidslening 
  
3. Groendaken 
 
4. Maatwerkadviezen 

- 
  
- 
 
- 
 
Medio 2018 

€ 5000, - 
  
€ 15.000, - 
 
€ 25,- per m2, vanaf 15m2 
 
- 

www.leiden.nl/duurzaam  

4. Investeringssubsidie Duurzame 
energie (ISDE) 
 
5. Belasting zonnepanelen terug 

Tot 2019 
 
 
? 

 
Verschillend per apparaat 
 

 
21% BTW terug 
 

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ 
investeringssubsidie-duurzame-energie  
 

- 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie


 Aanvraag 

 Besluit 

 Uitvoering 

 Indienen gereedmeldingsformulier  

 Betaling  

 

 

 Vraag de subsidie aan vóór de werkzaamheden starten.  

 

Hoe vraag ik gemeentelijke subsidie aan? 
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Tips  

 
Bespaar door oude technieken te gebruiken: 
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Tips 
 

Kijk op de Leidse groene menukaart!: 

 www.degroenemenukaart.nl 

 www.duurzaambouwloket.nl  
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Vragen? 


