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GaGoedTV: over energietransitie
in Leiden
Op 6 april zijn de Talkshows Energietransitie in Leiden van start gegaan. Het Boerhavedistrict beet

met uitzending #1 het spits af.

GaGoed talkshows

Per aflevering schuiven de wijkambassadeur van de betreffende wijk, een vertegenwoordiger van de

gemeente, buurtbewoners of lokale experts aan om samen het gesprek aan te gaan over hoe de wijk voor

te bereiden is op de energietransitie. Welke warmte-oplossingen zijn er, wat is een haalbaar/betaalbaar

scenario voor de wijk? Live muziek door Leidse artiesten ronden het programma af. Via de chat kan

iedereen vragen stellen.

Ook zeer interessant om niet alleen je eigen wijk te volgen!

De afleveringen worden live uitgezonden op YouTube en zijn afgestemd op de wijk. Maar het is zeker ook

erg interessant om naar andere wijken te luisteren. Onderwerpen en gasten verschillen steeds. Zo kun je

van elkaar leren, hoor je wat elders speelt en breng je elkaar op ideeën.

Heb je vragen die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur ze dan alvast naar je wijkambassadeur of stel

ze in de chat. Deze zal al voor begin van de uitzending open zijn.

Uitzendschema

Hieronder alvast de data voor de volgende uitzendingen per wijk.

Stevenshof                      15 april

Leiden Zuid-West            20 april

Leiden Noord                  22 april

Tuinstad-Staalwijk           28 april

Binnenstad-Noord           29 april

Roodenburgerdistrict        11 mei

Zeeheldenbuurt                18 mei

Binnenstad-Zuid               20 mei

Alle talkshows kunnen hier terug gekeken worden.

Vervolggesprekken

De talkshows zijn onderdeel van een dialoog met de stad waarbij ondernemers en bewoners ook

via doemee.leiden.nl en in stadsgesprekken een bijdrage kunnen leveren aan plannen voor het

energieneutraal maken van onze stad. Wil je meepraten? Meld je dan aan via gagoed@leiden.nl



Straat-regentonnen pilot in Leiden
Noord
Door heel Leiden zijn de afgelopen jaren veel gevel- en stoeptuintjes en groene boomspiegels

gerealiseerd die de bewoners zelf onderhouden. Nu heeft een bewoonster uit het Noorderkwartier

het initiatief genomen om, na Amsterdams voorbeeld,  straat-regentonnen voor de bewatering van

de geveltuintjes te organiseren. 

Contact met de wijkambassadeur

Anja Möltgen (wijkambassadeur Leiden Noord): "In het najaar van 2020 kreeg ik een bericht van Ann uit

het Noorderkwartier, waar ik als wijkambassadeur bezig ben. In haar wijk komen meerdere regenpijpen

naar beneden en eindigen op de stoep. Bij een bui loopt het water over de stoep de straat op en het riool

in. Zonde, als je bedenkt, dat jet het ook zou kunnen opvangen en voor de geveltuintjes gebruiken als het

droog is. Ann vertelde van voorbeelden in Amsterdam en Antwerpen, waar bewoners regentonnen aan de

straatzijde van hun woning geplaatst hebben en hiermee de planten water kunnen geven."

Smalle straatjes

De straten in de Leidse woonwijken zijn echter veel kleiner dan in de voorbeelden uit Amsterdam of

Antwerpen en zo zijn wij op zoek gegaan naar een model dat paste binnen de afmetingen van de

geveltuintjes. We kwamen uit bij een regenton, gerecycled en voorzien van een bloembak aan de

bovenkant, die precies 30x30cm is en dus ook bij een relatief smalle stoep en een smal stukje gevel

geplaatst kan worden. Fonds 1818 en Samen aan de Slag hebben geholpen zodat 20 bewoners in het

Noorderkwartier en Groenoord-Zuid de tonnen voor een kleine eigen bijdrage kunnen aanschaffen. 

Actiedag 17 april 2021

Deze week komen de regentonnen, het aansluitmateriaal en plantjes voor op de tonnen binnen en

zaterdag wordt alles klaar gezet en aangesloten! Ook huurders doen mee. Woningcorporaties Portaal en

de Sleutels hebben de eigen bedrage voor de tonnen voor hen betaald. Ook hebben zij een installateur ter

beschikking gesteld die aan de bewoners zal laten zien hoe de tonnen aangesloten moeten worden.

Hiervan wordt een filmpje opgenomen en met de hulp van een paar handige mensen lukt het dan vast

zeker om de rest te installeren!

Vervolg?

Met Samen aan de Slag gaan we nu uitzoeken of we de actie kunnen uitbreiden. Op dit moment zijn er

ook initiatieven om een actie op te zetten voor regentonnen in de (achter)tuinen. Deze tonnen kunnen

groter zijn en dus meer water bergen voor droge tijden. 

Zo moet er een voorbeeld-set komen om te kunnen zien hoe groot een bepaald model er uitziet voordat

men een regenton besteld. En er wordt ook gekeken of er subsidie voor regentonnen gevonden kan

worden. Wordt vervolgt!

Nieuwe geluidsnorm warmtepompen
Per 1 april 2021 worden nieuwe geluidseisen gesteld aan nieuw te plaatsen warmtepompen en

airco’s voor woongebouwen.

Vastgelegd in het Bouwbesluit 2012

Volgens de nieuwe regels mogen warmtepompen en airco's niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij

de buren. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een koelkast. Hierdoor worden buren beter beschermd

tegen geluid van warmtepompen en wordt de ontwikkeling van stillere warmtepompen bevorderd.

Geluidsmeting is maatgevend

De bepaling geldt voor de gehele installatie en op basis van een geluidsmeting. De warmtepomp zelf

voldoet in het algemeen niet aan de 40 dB eis. Dit betekent dat de installatie op voldoende afstand van de

buren moet worden geplaatst of moeten worden afgeschermd zodat de 40dB niet worden overschreden.

Lees hier meer over.



Foto: Natuur&Milieu

17/18 april 2021: Nationale Bijentelling
In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.

Bijen en andere insecten zorgen voor bestuiving van de planten die wij eten. Zonder bij geen

aardbei!

Waarom tellen?

Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat de bij beter geholpen kan worden.

Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende

bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen. Daarom wordt iedereen

gevraagd om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. 

Tel mee!

Meedoen is eenvoudig, ook voor wie weinig of geen kennis van bijen heeft. Er is een telformulier en

bijengidsje waarmee iedereen de zestien verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan

herkennen. Ook kun je alvast oefenen voor de Bijentelling via spelletjes en leuke activiteiten.

Op de website van de Nationale Bijentelling kan je je inschrijven om mee te doen en kan je het telformulier

en het bijengidsje downloaden!

19 april 2021: Webinar 'Jaar van de
Tuin'
Op maandagavond 19 april organiseert het Groene Ideecafé een online inspiratie-avond over het

‘Jaar van de Tuin’. In dit Webinar wordt gekeken hoe tuinen in Leiden kunnen bijdragen aan

vergroening van de stad, klimaatadaptatie en biodiversiteit, welke activiteiten er dit jaar in Leiden

worden georganiseerd, en wordt er inspiratie geboden voor straatacties, open tuinen dagen en

andere buurtinitiatieven.

Programma

Wethouder Ashley North geeft een toelichting waarom 2021 door gemeente Leiden is uitgeroepen tot Jaar

van de Tuin. De insteek is om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren, die ook in volgende jaren

zelfstandig voortgezet kunnen worden. Ronald Van der Steen, projectleider ‘Jaar van de Tuin’ blikt vooruit

op de kalender van inspiratiesessies voor het tuinseizoen in 2021. Peter Kroesen, docent bij de

Ontwerpacademie Tuinarchitectuur, vertelt hoe Tuinontwerpers bewoners(initiatieven) kunnen

ondersteunen bij hun tuinontwerp. Vervolgens geven wijkambassadeurs en andere stadstuinpartners

inspiratie-pitches over onderwerpen zoals de bodem als basis voor groen dichterbij, biodiversiteit als

bouwsteen voor de tuinstad, regentonnen-straatacties, wiptegels voor ecokathedralen en stadsinbreiding

met daktuinen. 

Meld je aan!

Kijk voor het volledige programma op de website van Gagoed en meld je aan voor het webinar.



(0)71 duurzame GOED tips
Tip van de maand

Waarschijnlijk let je al op je energie- en gasverbruik. Maar misschien profiteer je nog niet van alle

mogelijkheden. Er zijn veel kleine maatregelen die je kunt nemen die geen cent kosten. Ken je de (0)71

duurzame GOED tips al? Je vindt deze checklist op gagoed.nl/071-goed-tips, je kunt ook makkelijk

aanklikken wat je al gedaan hebt! Op deze plek gaan we de komende maanden steeds een paar van deze

tips presenteren. Hier eentje, die jullie wellicht nog niet kenden:

"Doe een schone droge handdoek bij de natte was in
je droger"
Gebruik je (soms) een wasdroger? Dan is je was op deze manier 30 minuten sneller droog! Je bespaart

hierdoor tijd maar natuurlijk ook energie. Nog sneller gaat het als je de was van tevoren op het hoogste

toerental centrifugeert in de wasmachine. 

Het beste voor je was, het klimaat én je portemonnee is het om op een lager toerental te centrifugeren en

de was - liefst buiten - op te hangen. Scheelt ook weer met het strijken, want je kleding krijgt minder

kreukels!

GOED NIEUWS

Veel reactie op enquête Leidse studenten!
In onze maart nieuwsbrief hebben we opgeroepen om mee te doen met een enquête van de

Universiteit Leiden.

Vragenlijst inmiddels gesloten

De studenten zijn op dit moment druk bezig met het analyseren van de data. De vragenlijst is al gesloten

voor deelname op dit moment. De respons vanuit de lezers van onze nieuwsbrief was groot! Onze oproep

leverden ongeveer 10% van de participanten op! Bedankt voor het deelnemen! De studenten verwachten

het onderzoek eind mei af te hebben gerond en willen hun conclusie dan graag met ons delen! 

Verplicht zonnepanelen bij renovatie?
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor de

verplichte opwekking van hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie.

Wat telt als 'ingrijpende renovatie'?

De minister wil graag medio dit jaar vastleggen dat er bij een ingrijpende renovatie een verplichting

komt voor het opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie – bijvoorbeeld via

zonnepanelen of een warmtepomp. De Tweede Kamer krijgt nu de mogelijkheid om zich uit te spreken

over het ontwerpbesluit voordat deze definitief zal worden vastgesteld. De verplichting geldt alleen als het

verwarmingssysteem (of een systeem voor koeling) nieuw wordt geplaatst, gedeeltelijk wordt vernieuwd,

veranderd of vergroot. Van het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten is sprake wanneer er een

derde of meer van de afgiftelichamen (meestal radiatoren) wordt vernieuwd, veranderd of vergroot.

Lees hier meer.

Standaard voor woningisolatie gepresenteerd
Minister Ollongren stuurt brief aan de Tweede Kamer over de standaard voor de isolatie van

bestaande woningen.

Ondersteuning voor woningeigenaren

Om de doelen uit te Klimaatakkoord te kunnen halen en ervoor te zorgen dat de aarde niet meer dan 2

graden zal opwarmen zullen we onze huizen in de toekomst anders gaan verwarmen. Op dit moment

wordt er hard aan gewerkt om uit te zoeken hoe we dat gaan doen. De meest kansrijke opties gaan ervan

uit dat we met een lagere aanvoertemperatuur gaan verwarmen, dus 50 graden of lager. Om voor

woningbezitters inzichtelijk te maken wanner een woning geschikt is om met lage temperatuur te

verwarmen is in het Klimaatakkoord onder meer afgesproken een standaard voor woningisolatie te

ontwikkelen. Hiermee krijgen gebouweigenaren een referentie voor wat als goede en toekomstvaste

woningisolatie kan worden beschouwd. 

Hoe deelnemen?

Wil  je een steentje bijdragen aan het onderzoek door de korte enquête in te vullen ? Het duurt ca. 10

minuten.

Klik dan op deze link. 



Gezocht: Warmte initiatieven voor onderzoek!
Wat doen bewonersinitiatieven in de warmtetransitie, en hoe leidt dat tot de (tussen)resultaten die

ze behalen? Platform31 start dit jaar een onderzoek en zoekt daarvoor acht initiatieven die mee

willen werken. 

Vergoeding beschikbaar!

Deelnemers die geselecteerd worden, ontvangen een vergoeding van €5000. Platform31 is met name

geïnteresseerd in hoe de initiatieven andere bewoners proberen te betrekken bij de warmtetransitie. Het

kan gaan om initiatieven met verschillende ambities. Bijvoorbeeld de ambitie om zelf een aardgasvrijplan

voor de buurt te maken, maar ook de ambitie om zelf een warmtenet te realiseren en een warmtebedrijf te

starten. 

Meld je initiatief aan!

Wil je meedoen? Ga dan naar de website van Platform 31 voor de voorwaarden en om je vóór 1 mei

2021 aan te melden.
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