
    
 

Online Ideecafé - teGOEDbon in oudere woningen - 26 oktober  
Impressie verslag van presentaties en samenvatting van vragen en antwoorden tijdens het Webinar. 

Anton de Gruyl van werkgroep Groene Ideecafé (én Wijkambassadeur Binnenstad-Zuid) verwelkomt 

de ca. 25 deelnemers bij dit online Ideecafé, het virtueel podium voor duurzame initiatieven van 

Stichting Ideewinkel. Stadgenoten met ideeën voor lokale acties die de (SDG) mondiale duurzame 

ontwikkelingsdoelen ondersteunen vinden zo medestanders om samen dromen te realiseren.  

Marius Ballieux, Wijkambassadeur Binnenstad-Noord (en organisch architect) houdt bij ontwerpen 

en advies zo veel mogelijk rekening met de natuur. Dit is nodig voor klimaatadaptatie.  Zijn advies 

luidt: “Speel bij de keuze voor duurzame maatregelen ook in op omstandigheden en oriëntatie van je 

woning om in de (warmere) zomers en winters een gezond binnenklimaat te organiseren. Bij 

beslissingen over te nemen duurzame maatregelen, is het noodzakelijk om de oriëntatie van de 

woning te betrekken. Zorg dat de temperatuur in huis niet te hoog wordt, omdat anders meer 

vluchtige stoffen (o.a. uit kunststoffen) vrijkomen die de lucht kwaliteit in huis negatief beïnvloeden. 

Benut ook slim de mogelijkheden voor beplanting om en op je woning om de luchtkwaliteit en 

temperatuur in de woning te reguleren. Voorkom bij oudere woningen infiltratie van koude lucht op 

ongewenste plekken (tocht), maar zorg ook voor goede ventilatie. Verkeerd isoleren kan de 

constructie van je huis en je gezondheid aantasten. 

Anja Möltgen, Wijkambassadeur Leiden-Noord (en Inplus Interieurachitect) vertelt over de 

Verordening duurzaamheidsvoucher Leiden 2020 en de bijhorende actie die loopt sinds 1 juli 2020 

tot en met 31 maart 2021. Bij alle Leidse woningeigenaren is een brief bezorgd met de teGOEDbon 

en de spelregels om deze te verzilveren via www.duurzaambouwloket.nl/tegoedbon-inwisselen (één 

bon per huishouden verzilveren en de code is uniek). Via deze link kan je eenmalig een nieuwe bon 

aanvragen die je na twee weken met de post ontvangt. Een email met je naam, adres en de vraag om 

een nieuwe bon naar gagoed@leiden.nl sturen kan ook. De bon is te gebruiken voor diverse 

maatregelen, die zijn beschreven in de folder op https://www.gagoed.nl/tegoedbon/. Het verzilveren 

van de bon gaat digitaal, met je DigiD bij odwh.nl/Formulieren/PB2020/Tegoedbon. Op stand van 

zaken tegoedbonnen wordt bijgehouden hoeveel er nog kunnen worden ingeleverd.  

Directe vragen naar aanleiding van de presentaties en de chat  

Gedragsverandering kost niets 

Naar aanleiding van de presentaties komen verschillen de suggesties langs. De temperatuur in huis 

kan lager (160 à 170 went na een paar weken). Door koud te douchen krijg je het meteen ook heerlijk 

warm. Als je hard gaat ventileren, krijg je grotere luchtsnelheid en dan koel je eerder af. Dus slim 

ventileren is het toverwoord. Voor de binnenstad vraagt een deelnemer zich af of dat verstandig is. 

Marius Ballieux kan geïnteresseerden meer vertellen over de luchtkwaliteit in de binnenstad. 

Maatregelen die weinig kosten 

Deelnemers zijn enthousiast over radiatorventilatoren. Bij Speedcomfort.nl is er op dit moment een 

scherpe aanbieding en anders kan je met de code Gagoed2020 een korting op de aanschaf te krijgen. 

Raamfolie (die je niet tegen de ruit plakt) kan bij oudere woningen met enkel of dubbel glas en een 

beperkt budget ook een interessante optie kan zijn. Het kost nog geen €5/m2 (terwijl glasfolie 
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€150/m2 kost, waardoor dat ongeveer net zo duur is als HR++ glas). Er is waarschijnlijk geen R-of U-

waarde voor die raamfolie te geven, maar milieucentrum NMCX van Haarlemmermeer past hem 

vaak toe bij huurders acties. Voor de teGOEDbon voor woningeigenaren is die optie niet van 

toepassing (omdat die niet in de verordening wordt genoemd). Mogelijk wordt die bij de huurders 

actie en toekomstige regelingen wel opgenomen. Bij raamfolie moet er bij plaatsing en daarna wel 

op gelet worden dat er geen condens tussenkomt.  

Ook waterbesparende douchekoppen zijn aan te raden. De douchekoppen moeten dan wel minimaal 

Klasse A (max 9 liter/minuut) hebben om de teGOEDbon te kunnen gebruiken. Meer besparen kan 

ook met een douchekop zoal van Niebla (max 5 liter/minuut), maar dat wordt al een hele investering. 

Maatregelen tegen hogere investeringen 

Er zijn veel mogelijkheden om door te investeren in maatregelen energie te besparen (of op te 

wekken). Een mooi voorbeeld van iets wat niet leek te kunnen in oudere woningen, is het installeren 

van een warmtepompverwarming in een monumentaal pand, dat toch haalbaar bleek. Leve het 

experiment! Kijk voor meer informatie ook naar de subsidieregelingen via link: 

https://www.gagoed.nl/cat/bewoners/#subsidies. 

Energieadvies t.w.v. €70,- 

De teGOEDbon kan ook ingezet worden voor energieadvies aan huis. Van half november tot half 

december komt adviesbureau Klimaatroute naar Leiden. Zij gaan in de Merenwijk en in de 

Stevenshof van deur tot deur en bieden in ruil voor de teGOEDbon energieadvies. Ook in de wijken 

waar Klimaatroute niet vanzelf langs komt kunnen woningeigenaren een afspraak voor energieadvies 

aan huis maken. Zie de presentatie voor telefoonnummer en emailadres. 

Om de actie nog meer onder de aandacht te brengen werd voorgesteld om een publiekscampagne 

met bekende Leidenaren (zoals Jochem Myer, Chris de Waard of Barry Badpak) te starten. Bij een 

publiekscampagne moet je zowel mensen hebben die denken dat ze nog niks of weinig doen en 

mensen die wel iets doen. Dan komt het bij een breder publiek aan.  

Meer tips voor energiebesparing 

• https://www.gagoed.nl/uploads/1802870_ECWD_Duurzame-meetlat_WEB-1.pdf  

• https://www.gagoed.nl/071-goed-tips/  

• https://www.degroenemenukaart.nl/nl/leiden/woonhuizen  

Over de teGOEDbon 

De bon kan niet in etappes verzilverd worden, maar je kunt de bonnen of facturen eerst sparen en 

dan alles in een keer indienen. Er kunnen meerdere bonnen/facturen geüpload worden en er is ook 

de mogelijkheid om aanvullende informatie als bijlage mee te sturen.  

De bon is adresgebonden; Je kunt maar een bon verzilveren. Als je 2x een bon hebt ontvangen, is het 

niet nodig die terug te sturen. Je kunt hem wel doorgeven aan iemand die per ongeluk geen bon 

ontvangen heeft of hem kwijt is. 

De presentatie is gedeeld op de Ideewinkel website en met ca. 50 deelnemers en geïnteresseerden. 

Ckees van Oijen, Werkgroep Groene Ideecafé en Goed Wijkambassadeur Stevenshof; 28-10-2020.  
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