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Nieuwsbrief Energie in de Merenwijk, december 2017

Met het project 0M!, Energie in de Merenwijk hebben we met onze buren

van Scilladuin en Primuladuin bekeken hoe we onze woningen zo

energiezuinig mogelijk kunnen maken. Naast de Duinen en Dalen, zijn nu

ook de Werven, de Rozen, de Grassen, de Heides/Zegges, de

Vlinders/Velden, de Forellen en de Rodes actief. En natuurlijk kan iedere

andere buurt ook meedoen!

Sinds 1 oktober 2016 zijn wij namens Energie in de Merenwijk ook
wijkambassadeurs voor de Ga Goed campagne van de gemeente Leiden. We
helpen met het aanvragen van subsidies en geven advies over de diverse
mogelijkheden de woningen energiezuinig te maken. Zie ook de website
https://energie.gagoed.nl/

Nog meer bekendheid kan Energie in de Merenwijk goed gebruiken: like de
facebookpagina Energie In De Merenwijk.

Marc Koene en Michèle Stokla
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Seizoen voor warmtefoto’s begonnen
De eerste nachtvorst is geweest. Dat betekent dat het seizoen voor
warmtefoto’s weer nadert. De inschrijving is geopend.
 
Wat zijn warmtefoto’s?
Een warmtecamera werkt hetzelfde als een gewone camera. Alleen brengt hij
de temperatuur van een oppervlak in beeld in plaats van de kleur van het
oppervlak. Daarmee kun je opsporen waar een woning zijn warmte verliest.
Energie in de Merenwijk biedt bewoners aan om warmtefoto’s van hun huis te
maken. De kosten daarvan zijn €25. Daarvoor krijgt u een rapport met ca. 10
warmtebeelden van uw huis en toelichting over warmteverlies door kieren of
slechte isolatie.
Voor het maken van een warmtefoto is het nodig dat het buiten koud is en dat
er binnen op kamertemperatuur gestookt wordt. Ook moet het droog zijn en
moet de zon onder zijn. Daarom maakt Energie in de Merenwijk de foto’s  ’s
avonds vanaf ca. 23.00 uur. Op basis van het weerbericht kondigen we enkele
dagen van te voren aan wanneer we langskomen.
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Waarmee rekening te houden?
Warmtefoto’s maken heeft wel wat voeten in de aarde voor de bewoner. Het is
belangrijk dat de hele woning de 12 uur voorafgaand aan het fotomoment op
kamertemperatuur verwarmd wordt. Dan zijn de muren goed verzadigd van de
warmte en kan aan de buitenkant van het huis slechte isolatie opgespoord
worden. Ook moeten luchtrooster en ramen dicht zijn, en binnendeuren en
gordijnen open.
 
Hoe kunt u zich opgeven?
Stuur een mail naar energieindemerenwijk@gmail.com en wij zetten u op de
lijst. Zodra er 10 aanmeldingen zijn kunnen we van start. Een paar dagen van
te voren kondigen wij het fotomoment aan en ontvangt u praktische
aanwijzingen. Na een week ontvangt u het rapport met de foto’s en een uitleg
kunt u uw bijdrage overmaken.
 

Duurzame huizenroute Merenwijk goed bezocht
Voor het eerst hadden zes duurzame woningen in de Merenwijk hun deur
opengesteld voor belangstellenden. Dat gebeurde op 4 en 11 november tijdens
de Nationale Duurzame Huizenroute. Bijna 30 bewoners hebben van de
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huizen getroffen waren en wat dat betekent voor comfort en de
energierekening.
 
Wat konden de bezoekers zoal zien?
Alle huizen hebben maatregelen getroffen om het huis te isoleren. Voor buren
is het handig om te zien hoe dergelijke maatregelen uitgevoerd kunnen worden
in precies zo’n huis als je zelf hebt. Verder konden de belangstellenden kijken
hoe een installatie voor zonnepanelen op het dak in z’n werk gaat en wat je
kunt doen om met een lage temepratuurradiator te verwarmen. In één huis kon
zelfs een lucht/water warmtepomp bekeken worden, die het gasverbruik voor
de verwarming sterk verlaagt.
 
Volgend jaar weer
Na vier edities begint de Duurzame Huizenroute in de Merenwijk een traditie
worden. In 2018 hopen we het vijfjarige jubileum te vieren met nog meer
deelnemende huizen en nog meer aanloop.
 

Samenwerking met Solar Leiden in de Merenwijk een succes
Tot nu toe hebben 27 bewoners van woningen in de Merenwijk voor
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Leiden hielpen de bewoners met het maken van de keuze.
In tien wijken in Leiden ondersteunen wijkambassadeurs van Ga Goed Leiden
de bewoners bij het verduurzamen van hun woning. In de Merenwijk zijn wij
dat, Marc en Michèle van Energie in de Merenwijk. Eén van de acties van de
wijkambassadeurs gaat over zonnepanelen. Mensen vinden het moeilijk een
keuze te maken uit het aanbod van honderden bedrijven en tientallen
verschillende panelen. Daarom hebben twee wijkambassadeurs uitgezocht hoe
het zit en wie in Leiden en omgeving het beste aanbod heeft. Solar Leiden is
hieruit als beste te voorschijn gekomen. Als je je via een wijkambassadeur
opgeeft krijg je een korting van 10% op de installatie door Solar Leiden.
De wijkambassadeurs hebben op meer dan alleen de prijs gelet. 11 aanbieders
van zonnepanelen zijn vergeleken op de punten:

Duidelijke offerte
Duidelijke informatie over BTW-teruggave en inkoopkorting
Informatie over de techniek
Kosten en terugverdientijd
Klantvriendelijkheid bij het vragen van informatie en technisch advies

Alle achtergronden van de keuze van het beste aanbod is te vinden in [DEZE]
presentatie van de wijkambassadeurs en Solar Leiden.
Belangstelling voor zonnepanelen van Solar Leiden geven wij door aan het
bedrijf en dan ontvang u binnen twee weken een vrijblijvende offerte.
 

Energie in de Merenwijk in het zonnetje door TonZon
Energie in de Merenwijk was in 2016 de beste ambassadeur voor vloerisolatie
van TonZon in Nederland. Energie in de Merenwijk ontving een premie van €
200 voor dit project. We hadden al
€ 350 ontvangen omdat we per bewoner die voor TonZon kiest een premie
voor het project ontvangen. Uiteraard is al dit geld in het project Energie in de
Merenwijk gestoken waardoor we bijvoorbeeld deskundige hulp zoals
bouwkundig advies kunnen betalen. En er komt nog meer aan.
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Op dit moment loopt de derde actie voor gezamenlijk bestellen van vloerisolatie
van TonZon. Doordat de groep telkens groter is dan 9 deelnemers ontvangen
de deelnemers 15% korting op de rekening. Daar bovenop krijgen ze nog 25%
subsidie over het aankoopbedrag van de gemeente Leiden. Maar het
belangrijkste is dat in deze woningen de energierekening flink omlaag gaat en
de bewoners eindelijk warme voeten hebben. Zo worden de bewoners en het
klimaat er beter van.
Zodra er een groep van meer dan 10 bewoners van TonZon is starten wij het
traject met de aanbieder weer op.
 

Oproep inkoopactie HR++-glas
Recent hebben wij vragen gekregen van bewoners die belangstelling hebben
voor gezamenlijke inkoop van HR++glas. Als er meer dan tien belangstellenden
zijn kunnen wij een goede aanbieder gaan zoeken en korting bedingen.
Ook voor de andere inkoopacties zoals bijvoorbeeld spouwisolatie en
vloerisolatie kun je je belangstelling nog vrijblijvend opgeven.
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Drie burengroepen ontvangen advies
In de zomer hebben drie burengroepen advies over energiebesparing
ontvangen van Energie in de Merenwijk. Van hun woningen is een
duurzaamwoonpad opgesteld. Dat beschrijft de stappen om de woningen van
dat type stap voor stap te verbeteren en te verduurzamen. Dat kan één stap
beter zijn of uiteindelijk helemaal naar energieneutraal of van het gas af.
Elke deelnemer heeft op basis daarvan een advies op maat gekregen welke
maatregelen in zijn eigen huis goed zouden zijn. Het project is afgesloten met
een belangstellingsregistratie en het verkennen van samen bestellen van
maatregelen met korting.
In juli en augustus heeft Energie in de Merenwijk de burengroepen in de
Vlinders en Velden (splitlevel), de grassen (huizen met de roze gevels) en de
Heides en Zegges een advies uitgebracht. Daarmee staat de teller voor de
Merenwijk op 7 huizentypes die goed in kaart gebracht zijn en waarvoor een
duurzaam woonpad beschikbaar is. Van een achtste woningtype wordt het
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Energie in de Merenwijk heeft detailinformatie over de woningen van:

Duinen en Dalen
Werven
Stokroos (dijkhuizen)
Rodes (huizen met zadeldak)
Grassen (zadeldak en roze gevel)
Vlinders / Velden (splitleveltype)
Heides en Zegges
Forellen (rood bakstenen)

Daarnaast heeft Energie in de Merenwijk nadere informatie over woningen
verspreid in de wijk, omdat we de bewoners geholpen hebben met het kiezen
van maatregelen of omdat we warmtefoto’s gemaakt hebben. Het gaat om
woningen is:

Banken
Bessen
Wallen
Tuinen
E.a.

Meer weten? Stuur een mail aan energieindemerenwijk@gmail.com
 
 

Feestelijke afsluiting project Kleine Duurzame Merenwijk
Op 23 november sloten de kinderen van groep 6 en 7 van de Brede School
Merenwijk hun duurzaamheidsproject af. Leidse wethouder Paul Dirkse van
Onderwijs Sport en Duurzaamheid was erbij en beantwoordde vragen.
Met technolab Leiden hadden de kinderen een maquette gemaakt van hun wijk
en daarop nagebouwd hoe de wijk duurzamer en leefbaarder kan worden. Alle
kinderen kwamen terug naar school met hun ouders om het resultaat te laten
zien. De kinderen vertelden wat ze hadden gemaakt en hoe dat met
duurzaamheid samenhangt.
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Daarna was de beurt aan wethouder Paul Dirkse. De kinderen hadden vragen
voorbereid over wat de wethouder kan doen om hun wijk duurzamer te maken.
De kinderen vroegen wat Paul Dirkse er zelf aan doet aan duurzaamheid en
hoe hij Leiden duurzamer maakt. De wethouder antwoordde dat hij zorgt dat de
gemeente energiezuiniger wordt en het afval duurzamer verwerkt. Ook zorgt de
gemeente voor meer groen in de wijken en plekken waar bewoners hun eigen
groente kunnen telen en oogsten. Zelf let hij erop dat hij zo veel mogelijk fiets
en de auto laat staan. Kinderen vroeger ook om betere mogelijkheden om
buiten te spelen, bijvoorbeeld een skatebaan dicht bij huis, maar ook een kraan
in de speeltuin, zodat ze wat kunnen drinken als het warm is. Ook vroegen de
kinderen hoe de wethouder het vindt om wethouder te zijn. Paul Dirkse gaf aan
dat hij het geweldig vindt om in de stad waar hij geboren is voor onderwijs en
duurzaamheid te kunnen zorgen. Vooral de bezoeken aan de jongste
generatie, bijvoorbeeld op de Brede School Merenwijk, doen hem veel plezier.
Ook de ouders hadden nog vragen voor de wethouder. Eén ouder wilde weten
wat zij van de duurzaamheidsplannen van de gemeente merken. Voor alle
bewoners van de Merenwijk en de Slaagwijk is er een wijkambassadeur
energiebesparing en duurzame energie. Marc Koene en Michèle Stokla doen
dat samen voor de Merenwijk en de Slaaghwijk. Bovendien start het EPI-
centrum Slaaghwijk samen met Energie in de Merenwijk voor de huurders in de
wijk met energiecoaches. Energiecoaches zijn bewoners van de wijk, die hun
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krijgen en de woning aangenamer te maken. EPI-centrum start in januari met
het opleiden van de energiecoaches, buurtbewoners kunnen zich opgeven om
energiecoach te worden. Vanaf eind januari kunnen bewoners vragen of de
energiecoach bij hun langskomt of zich opgeven voor een Energieparty.
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