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Met deze Nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
rond het project Vogelwijk Energiezuinig in de Vogelwijk in Leiden.  
 
Aanmelden voor deze Nieuwsbrief kun je via: 
https://leiden.vogelwijk.nl/energiezuinig/  
Wij gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend voor deze nieuwsbrief en voor het 
uitwisselen van andere informatie over Vogelwijk Energiezuinig. 
Je kunt content voor de nieuwsbrief aanleveren, maar beslissingen over het 
plaatsen van content zijn voorbehouden aan de redactie.  

 
 

Inleiding 
Ik ben er trots op dat we nu zover zijn dat ik jullie de eerste Nieuwsbrief van het project 
Vogelwijk Energiezuinig mag sturen. Een aantal bewoners is intussen enthousiast bezig en er zijn 
al belangrijke stappen gezet. Omdat de woningen en dus ook de maatregelen heel verschillend 
zijn, zijn er twee werkgroepen in het leven geroepen: één voor de oudbouw-, en één voor de 
nieuwbouwwoningen. De twee werkgroepen hanteren voor de verschillende typen huizen een 
andere, passende aanpak. 
Ik heb er het volste vertrouwen in dat we al heel snel mooie resultaten zullen bereiken. We 
houden jullie op de hoogte. 
 
Gosse Jensma 
 
Oudbouw 
Onder de oudbouw verstaan we het merendeel van de huizen in de Vogelwijk, gebouwd in het 
begin van de vorige eeuw. Ook de huizen aan de Blauwe Vogelweg vallen hieronder, omdat ook 
bij de bouw van deze huizen maar beperkt isolatiemaatregelen zijn toegepast.  
 
Energiebezoek 
De aanmeldingen van wijkbewoners die willen meedoen, stromen gestaag binnen. Al 
zesendertig bewoners hebben zich aangemeld voor de nieuwsbrief, waarvan er tweeëntwintig 
ook graag willen dat we op ‘energiebezoek’ komen. Dat is al best veel, maar gelukkig hebben 
zich ook nog nieuwe werkgroepleden aangemeld.  
We zijn uiteraard blij met zoveel kandidaten voor het energiebezoek, maar we hebben ons nog 
wel even moeten bezinnen hoe we dit bezoek gaan vormgeven. Maar daar zijn we uit. 
 
Voor de energiebezoeken aan de oudbouw hebben we nu de volgende aanpak gekozen:  

 We maken vanaf begin februari met alle aanmelders een afspraak voor een 
inventariserend gesprek 

 Je krijgt twee werkgroepleden op bezoek (wijkbewoners, geen experts)  
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 Zij stellen vragen over onder meer: 
o het jaarlijkse stroomverbruik, aanwezige elektrische apparatuur, de soort 

lampen dat je hebt, enz.  
o het jaarlijkse gasverbruik, de soort cv-ketel die je hebt, ouderdom van deze 

ketel, enz. 
o de isolatiemaatregelen die je al hebt getroffen: dak-, muur- en vloerisolatie, 

maar ook kleinere zaken, als het toepassen van tochtstrips en radiatorfolie  

 Zorg ervoor dat je de laatste jaarnota’s over meerdere jaren van je energieleverancier bij 
de hand hebt.  

 Je krijgt tips voor zaken die je eenvoudig zelf al kunt doen 

 Voor aanvullende adviezen (IR-warmtescan, cv-optimalisatie) kunnen we zo nodig een 
beroep doen op een beperkt aantal mensen, dat daarvan meer kennis in huis heeft. 
Daarvoor is een vervolgafspraak nodig.  

 
Het is voor de oudbouw nu niet aan de orde om op zoek te gaan naar alternatieven voor 
gasverwarming. Pas als deze huizen zo goed zijn geïsoleerd, dat het gasverbruik is gehalveerd 
(en de woningen een A, B of C-label hebben) gaan we daar verder naar kijken. Dat zal nog wel 
enige jaren duren.  
 
Infraroodcamera 
We hebben een poosje kunnen oefenen met de infraroodcamera, die we tijdelijk hebben 
geleend van de gemeente Leiden. Hoewel je dat zelf eigenlijk ook wel weet, zitten er soms flinke 
tochtplekken in je huis. Je schrikt toch als wordt gemeten dat bij de deuren en ramen er een 
verschil is van tien of meer graden Celsius ten opzichte van de temperatuur van de woonruimte. 
Daar valt nog wel een tochtstripje te plakken.  

 

CV-expert gezocht 

Voor de energiescans is de werkgroep Vogelwijk Energiezuinig nog op zoek naar iemand die 

verstand heeft van centrale verwarmingsinstallaties. Het is de bedoeling dat deze CV-expert de 

andere werkgroepleden enige basiskennis bijbrengt van het inregelen van een CV-installatie én 

als vrijwilliger meeloopt met de energiescans. Meer informatie kun je bij Gosse krijgen 

hetgos68@gmail.com 
 
Nieuwbouw 
Onder de nieuwbouw verstaan we de huizen in het Annakliniek-gebied, het Van Eysingapark en 
enkele huizen aan de Merelstraat.  
De werkgroep Nieuwbouw heeft als doel mee te denken over een goede van-gas-los oplossing 
voor de wijk (op de langere termijn). Dat betekent nu vooral het opdoen en delen van kennis 
over dit onderwerp. Daarbij wordt ook gekeken naar ervaringen elders.  
Verder is voor de nieuwbouw aan het Duurzaam Bouwloket gevraagd om voor 3 à 4 huizen een 
stappenplan op te stellen voor alternatieve warmtevoorzieningen en welke maatregelen nodig 
zijn ter voorbereiding op een aardgasvrije woning. 
Ondanks het energielabel A of B van alle huizen, blijkt dat ook voor de nieuwbouw nog wel wat 
te verbeteren valt. In de bouwconstructie kun je onverwacht veel warmtelekken aantreffen, de 
CV-installaties staan meestal nog op de fabrieksinstellingen (= niet zuinig). Verder speelt in de 
nieuwbouw nog een eigen problematiek met (het onderhoud van) de installaties voor 
mechanische ventilatie. Deze en andere quick wins op het gebied van isolatie en energieverbruik 
kunnen relatief eenvoudig op korte termijn worden gerealiseerd. 
De werkgroep Nieuwbouw is nog maar kortgeleden van start gegaan, maar zit vol goede ideeën 
die de komende tijd opgepakt gaan worden.  
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Nuttige links  
https://www.verbeterjehuis.nl/   
Een website van Milieu Centraal met informatie over wat de kosten en opbrengsten zijn van 
verbetermaatregelen aan je huis (isolatie, zonnepanelen etc.) 
https://www.woonwijzerwinkel.nl/ 
De grootste onafhankelijke duurzaamheidwinkel in Nederland. Deze werkt samen met 
gemeentes. In Den Haag (Goudsbloemstraat 82) is een showroom waar je alle mogelijke zaken 
kunt bekijken. Een aanrader.  
https://www.mindergas.nl/ 
Op deze site kun je je monitoren hoeveel gas je verbruikt en dit vergelijken met je verbruik over 
bijvoorbeeld vorig jaar. Er wordt gewerkt met zogenoemde graaddagen om weersinvloeden uit 
te sluiten.  
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