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Energie

Laat je woning zien!
De duurzame huizenroute was ook dit jaar weer een groot succes in Leiden. Met 38 woningen die

op de website staan en 14 huizen die open waren voor bezoek is Leiden zelfs bovengemiddeld

goed gerepresenteerd! 

Route werd dit jaar in Leiden officieel geopend

De Duurzame Huizenroute werd dit jaar officieel in Leiden geopend! Marc Koene, lid van Duurzame

Energie Merenwijk (DEM), oud-wijkambassadeur en al jaren expert voor verduurzaming heeft hiervoor zijn

eigen woning ter beschikking gesteld. Op zaterdag 6 november ging ook Fleur Spijker, onze wethouder

duurzame verstedelijking, op bezoek bij een duurzaam huis. Zij kwam de woning van Maaike de Loos

zien, die zelf ook energiecoach is in Leiden Noord. Maaike en haar familie wonen in een jaren '30 woning

die door een warmtepomp verwarmd wordt. Zij zijn van het aardgas af. vertaling q&a

Profiel aanmaken kan het hele jaar door

38 woningen is een mooie score, maar er zijn natuurlijk veel meer huizen in Leiden die verduurzaamd zijn!

Heb je zelf maatregelen genomen? Laat dan aan anderen zien wat je concreet gedaan hebt. Zo worden

zij geïnspireerd en aangemoedigd om ook aan de slag te gaan. Je kunt het hele jaar door een profiel van

je woning op de website zetten. Kijk gerust hoe anderen dit gedaan hebben. En wil je volgend jaar oktober

of november misschien wel zelf deelnemen, dan is het met een muisklik geregeld. 



Duurzaam & Groen

Help de voedselbank: sponsor een
groentepakket!
Voedselbank Leiden e.o. zoekt sponsoren voor de aanschaf van abonnementen voor 2022 bij de

zelfoogsttuin Bij Mei in Zoeterwoude.

Ecologische groenten 

De ecologische groentetuin voor Voedselbank Leiden e.o. in de Zeeheldenbuurt (Bontekoepark) draait

sinds twee jaar tot volle tevredenheid onder leiding van een tuinder van Stichting Leiden Oogst. In deze

tuin worden groenten, kruiden en aardappelen verbouwd voor de klanten van Voedselbank Leiden e.o.

De tuin is circa 900 m2 en voorziet wekelijks in de behoefte van circa 300 huishoudens.

Groot klantenbestand 

Het  klantenbestand van de voedselbank bestaat momenteel uit ongeveer 400 huishoudens (1.000

personen).

Ekklesia Leiden heeft vorig jaar om de voorraad voor de voedselbank aan te vullen 20 abonnementen van

€ 300 per abonnement aangeschaft bij de natuurlijke zelfoogsttuin Bij Mei in Zoeterwoude. Voor dit

abonnement krijgt de voedselbank wekelijks van mei tot en met november 100 verse producten.

Haar klanten zijn heel blij met de verse groente.

Sponsoren nodig 

Het project van Ekklesia wordt momenteel geëvalueerd en er wordt gekeken of ook volgend jaar weer

abonnementen voor de voedselbank kunnen worden aangeschaft. Om alle huishoudens te kunnen

voorzien van de overheerlijke gezonde producten zoekt Voedselbank Leiden e.o. sponsoren voor

ongeveer nog 25 abonnementen. Met een totaal van 45 abonnementen kan de voedselbank dan alle

klanten helpen.

Contact

Wilt u meehelpen om ook volgend jaar groenten en kruiden voor de klanten mogelijk te maken? Neem

dan contact op met de voedselbank. Wilt u eens komen kijken bij Groentepark Bontekoe in Leiden of de

zelfoogsttuin Bij Mei in Zoeterwoude, neem dan contact op met Eveline Idema (0644087620) of Mariska

Verhulst (0628532275).

https://inplus.us11.list-manage.com/track/click?u=6f55f1dc98be301386bb1a7ac&id=27a392166b&e=06859b079f
https://inplus.us11.list-manage.com/track/click?u=6f55f1dc98be301386bb1a7ac&id=27a392166b&e=06859b079f


Energie

Hoge energiekosten
De hoge gasprijzen hebben ook invloed op de elektriciteitsprijs. Deze stijgt met de gasprijs mee.

De rijksoverheid en de gemeente Leiden maken middelen beschikbaar om bewoners te helpen

deze winter door te komen. 

Rijksoverheid compenseert

Het kabinet trekt daarom ruim 3 miljard euro uit om de belasting op elektriciteit te verlagen. Gemiddeld is

dat 170 euro per huishouden. Daarnaast wordt ook de belastingkorting op de energiebelasting verhoogd.

Hierdoor komt de totale compensatie neer gemiddeld op 400 euro per huishouden. De tegemoetkomingen

gaan per 1 januari in en gelden één jaar. Deze compensatiemaatregelen worden volgend jaar bij je

eindafrekening meegenomen. Doordat de maatregelen zo snel al ingaan kunnen leveranciers dit al in hun

voorschot bedragen verwerken.

Geld naar gemeenten

Daarnaast gaat er ook nog extra geld naar de gemeenten om in te zetten in de strijd tegen

energiearmoede. Dit wordt per 1 januari uitgekeerd. Het bedrag dat hiervoor genoemd wordt verschilt nog

weleens afhankelijk van waar je het leest (ca. 150 miljoen euro). Maar dat het geld komt staat vast.

De gemeenten kunnen zelf bepalen hoe zij het voor verbetering van woningen wil inzetten.

Extra geld in strijd tegen energiearmoede

De Leidse gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 11 november bovendien een bedrag van € 500.000,-

verdeelt over 2 jaar tijd goedgekeurd om huishoudens die het extra moeilijk hebben te ondersteunen. Dit

is dus nog bovenop de bedragen die van de rijksoverheid komen. Hiermee kunnen programma's voor

kleine maatregelen en bewustwording voorgezet worden. Denk bijvoorbeeld aan advies voor huurders,

werven en opleiden van energiecoaches en -consiërges en nog veel meer. 

https://inplus.us11.list-manage.com/track/click?u=6f55f1dc98be301386bb1a7ac&id=b81ca78b8f&e=06859b079f
https://inplus.us11.list-manage.com/track/click?u=6f55f1dc98be301386bb1a7ac&id=b81ca78b8f&e=06859b079f


Energie

Wijkgesprekken nu terug te
lezen!
De wijkgesprekken Energietransitie hebben inmiddels allemaal plaatsgevonden. Er is ontzettend veel

informatie gedeeld maar ook opgehaald bij de deelnemers van de gesprekken! Je kunt hier teruglezen wat

er op die avonden besproken is: wijkgesprekken - Leidse energietransitie. 

Ook de Transitievisie Warmte, waarin alvast een deel van de  genoemde punten verwerkt is en die nu ter

inspraak ligt, is daar te vinden.

Vanaf volgende week staat er op www.gagoed.nl/energietransitie een Q&A met vragen en antwoorden die

tijdens de wijkgesprekken aan bod kwamen.

GOED in de wijk

Er gebeurt veel in de stad, in deze rubriek lees je de berichten
van de wijkambassadeurs, de energiecoaches of wijkbewoners

https://inplus.us11.list-manage.com/track/click?u=6f55f1dc98be301386bb1a7ac&id=ea07b9bbfb&e=06859b079f
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uit heel Leiden! Heb je een tip of wil je zelf een kort artikel
insturen over jouw wijk? Mail dan de redactie!

Leiden Noord

Nog enkele gevelregentonnen
beschikbaar 
In het voorjaar 2021 hebben wij in de wijken Groenoord-Zuid en

het Noorderkwartier 21 regentonnen geplaatst, gemaakt door kunstenaar Guido de Vries. Nu heeft

hij weer een beperkt aantal tonnen voor ons kunnen maken!

Voor aan de voorgevel

De regentonnen zijn bedoeld voor plaatsing aan de voorgevel. Want zij passen precies binnen de

afmetingen van een geveltuintje. Fonds1818 en de gemeente Leiden steunen het plan en geven subsidie

op de regentonnen mits aan de voorgevel geplaatst. De ton is dan helemaal gratis.

Meer informatie

Wil je meer weten? Of wil je je aanmelden voor de actie? Dat kan via Anja Möltgen, wijkambassadeur

Leiden Noord: LeidenNoord@gagoed.nl

Merenwijk

Festival Duurzame Energie
uitgesteld
Helaas heeft het coronavirus ons opnieuw ingehaald. Vanwege de huidige situatie heeft Duurzame

Energie Merenwijk besloten het Groot Merenwijks Energietransitie Festival op zaterdag 27 november uit

te stellen. Zij hopen het in het voorjaar alsnog te kunnen organiseren.

Wil je de komende maanden stappen zetten, bijvoorbeeld met isoleren van je huis?

• Check ons stappenplan

• Bekijk de dossiers per woningtype

• Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek met de energiecoaches

Leiden Noord, Room-/Meerburg, Binnenstad,...

Word energiecoach of
energieconciërge
Er is net weer een cursus gestart om nieuwe energiecoaches op te leiden. Sommige wijken hebben

maar een of twee coaches en wij willen het netwerk graag verder uitbreiden! De opleiding is gratis

en je kunt daarna als vrijwilliger in je eigen wijk aan de slag. Staat ook goed op je CV!

Voor huurders en woningeigenaren

Je krijgt een training, verzorgd door de gerenommeerde organisatie HOOM, waarna je precies weet hoe

mensen kunnen besparen op de energierekening. Daarnaast geef je basisadvies over de stappen die

iemand kan zetten om zijn of haar woningen te verduurzamen. Deze adviezen leg je vast in het eenvoudig

te gebruiken HOOM-dossier. 

De opleiding tot energiecoach is geschikt voor woningeigenaren die hun kennis willen doorgeven aan hun

buren. Energieconsiërges kunnen huurders goed advies geven.

Aanmelden

Meer weten of je aanmelden? Stuur een korte motivatie en je contactgegevens

naar: alfons@energiekleiden.nl

(0)71 GOED tips
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(0)71 duurzame GOED tips
Tip van de maand

Hoge energieprijzen: veel mensen zien hun kosten al stijgen, zeker met een zogenaamd variabel

contract. Er zijn verschillende oorzaken hiervoor: De gasproductie in Nederland is sterk ingeperkt na de

Groningse aardbevingen. Verder spelen de strijd om de Russische gaspipeline Nord Stream 2 en ook

gasbuffers die na het koude voorjaar nog niet weer opgevuld zijn een rol. De vraag is dus groter dan het

aanbod. Hoe komen we zo spaarzaam mogelijk de winter door? 

Tips van de maand

"Draai de hendel van de kraan naar rechts"
Heb je een mengkraan met één hendel voor warm en koud? Draai dan na gebruik altijd de hendel naar

rechts (koud). Dan slaat de cv-ketel niet onnodig aan wanneer je daarna de kraan weer gebruikt. Handen

wassen kan ook best met koud water. Dat aantoonbaar net zo effectief. 

"Deuren dicht"
Als het koud is op de gang of overloop, vliegt de warmte zo de deur uit. Hou de kamerdeur dus zoveel

mogelijk dicht als de verwarming aan staat.

"Cv-ketel tijdig bijvullen en ontluchten"
Zit er te weinig water in de leidingen en radiatoren van uw cv, dan verbruikt de verwarming onnodig veel

aardgas. Kijk daarom regelmatig naar de waterdruk. Die moet tussen 1,5 en 2,0 bar zijn. Controleren en

bijvullen is een simpel klusje, zeker als je eerst even naar dit handige filmpje kijkt. Zit er te veel lucht in de

leidingen en radiatoren van je cv-installatie, dan moet de cv-ketel harder werken om het huis warm te

krijgen. Je verbruikt dan onnodig veel aardgas én je stoot meer CO2 uit. Hoor je watervalgeluiden,

geborrel of worden de radiatoren niet warm? Dan is het tijd om te ontluchten. Ook hiervoor is er

een instructiefilmpje.

GOED NIEUWS

ISDE subsidie 2022
Bedrag voor hybride warmtepomp verhoogt van 20 naar 30%

Haalbaar en betaalbaar

De komende 3 jaar zet het kabinet in op extra subsidie en betere informatie en advies over hybride

warmtepompen. Met als doel (hybride) warmtepompen voor meer huiseigenaren haalbaar en betaalbaar

te maken. VHet subsidiebedrag voor (hybride) warmtepompen wordt per 2022 verhoogd van 20% naar

30%. Lees hier meer.
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Foto: Installatie.nl

Klimaattop Glasgow
De reacties op de klimaattop in Glasgow zijn voor een overgroot deel kritisch. 

Urgentie voelbaar

Waar in de aanloop naar de top overal de urgentie voelbaar was worden de afspraken die in de

slotverklaring samengevat zien als te slap en ontoereikend gezien. Toch zijn er ook een aantal lichtpuntjes

volgens sommige milieuorganisaties. Bijvoorbeeld het in de ban doen van fossiele brandstoffen. Lees hier

het artikel van NOS

Foto: NOS

Green Makeover op SBS6 
Elke aflevering van TV serie ‘Green Make Over’ zit boordevol tips en tools om niet alleen energiezuiniger

te leven maar ook nog eens met meer woonplezier, -comfort en met minder klimaatstress. Elke week is

het programma in een andere gemeente en helpen zij achter de voordeur steeds weer een ander

persoon/gezin/stel via een ‘groene’ make over van hun huis en tuin om hun energie- en waterverbruik te

verlagen, gezonder en leuker te leven en om hun tuin en huis toekomstklaar te maken. Op 22 januari start

seizoen 3! Elke zaterdag om circa 16 uur op SBS6! Het programma wordt herhaald op zondag en

dinsdag.

Droom jij van een makeover?

Voor seizoen #3 (opnames in 2021, uitzendingen in 2022) is SBS6 nog op zoek naar leuke mensen waar

zij een Green Make Over kunnen verzorgen.  Dus heb jij ook een bijzondere hulpvraag en uitdaging als

het gaat om een groener en energiezuiniger leven thuis? Of op je werk of school of? En heb je een grote

duurzame droomwens? Meld je dan snel aan op deze pagina en wie weet….

Foto: Greenmakeover.nl

Vraag naar isolatie en duurzame techniek
verdubbeld
Hoge prijzen voor stroom en gas hebben ervoor gezorgd dat de vraag naar warmtepompen,

woningisolaties, zonneboilers en zonnepanelen is verdubbeld. Dat melden de

brancheverenigingen NVDE, Holland Solar en Vereniging Warmtepompen.

Enquête

De organisaties hebben half oktober hun leden bevraagd en kwamen erachter dat de stijging soms tot

zelfs meer dan 6 keer zoveel navraag was dan de maand daarvoor. Ook via data over online zoekgedrag

kwamen zij erachter dat er veel aandacht is voor deze maatregelen. 
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