
ProfBurgWijk Duurzaam
De wereld wordt warmer, energie wordt duurder, het gas wordt 
uiteindelijk afgesloten en de groenste energie is de energie die je 
niet gebruikt. De meeste mensen willen daarom graag duurzame 
maatregelen nemen. Maar hoe doe je dat? Wat werkt?

Welke stap je ook wilt zetten om te verduurzamen, je kunt altijd 
terecht bij de wijkambassadeurs en de Werkgroep ProfBurgWijk 
Duurzaam. Zij hebben veel lokale informatie verzameld, 
toegespitst op de huizen in onze wijk. Ook kennen ze diverse 
specialisten naar wie ze je bij specifi eke vragen kunnen 
doorverwijzen. 

Dit zijn de belangrijkste hulplijnen op een rij:

Wijkambassadeurs Algemeen emailadres:    duurzaamprofburgwijk@gmail.com 
voor verduurzaming:  
  Maarten Stoffers Wilma van Griethuizen    

info@maartenstoffers.nl    wilma0616@outlook.com
  06 - 509 442 91  06 - 531 391 74
  Burggravenlaan 9  Melchior Treublaan 54

Duurzaam Bouwloket Voor technisch advies, lokale leveranciers én advies over subsidies 
  mogen inwoners van Leiden bellen met de gratis helpdesk van
  Duurzaam Bouwloket: 072 - 743 39 56 - ma-vr: 8.30 – 17.00 uur.
  Op de website Duurzaambouwloket.nl staat ook al heel 
  veel informatie over het verduurzamen van je woning.

Erfgoed Leiden Als je huis vóór 1960 is gebouwd, kun je een gratis maatwerk-  
 energie-advies voor je woning aanvragen bij Erfgoed Leiden en Omstreken, 
 via 071-5165574 of email v.kuijpers@leiden.nl 

Wijkvereniging Op de website van onze wijkvereniging staan berichten en 
  nieuwtjes over onze wijk: www.profburgwijk.nl/c/duurzaamwijzer 

GaGoed GaGoed is de organisatie achter de Leidse wijkambassadeurs. 
  Op de website GaGoed.nl staat over verduurzaming in Leiden.
     
MilieuCentraal Op de website MilieuCentraal.nl is allerlei gedetailleerde informatie
  te vinden, met ook veel besparingstips.

Goed.
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Zelfs met één maatregel kun je al veel bijdragen én geld besparen!

Wil je gelijk aan de slag? Dat kan op meer manieren dan je denkt.
De werkgroep heeft voor acht categorieën de top-tips op een rij gezet.

Woningisolatie
1.  Een warmtescan van je woning laten maken 
 (wijkambassadeurs kunnen dit gratis voor je regelen)
2.  Spouwmuur of gevel isoleren
3.  Dak isoleren
4.  Vloer en bodem isoleren
5.  Ramen vervangen door HR++ glas

Zonne-energie
6.  Zonnepanelen laten aanbrengen
7.  Meedoen met zonnepanelen elders
8.  Zonneboiler (voor warm water)

Verwarmen
9.  Overstappen op duurzame energieleverancier
10. Kieren dichten (wel voldoende ventileren)
11. Ventileren met warmteterugwinning
12. CV-temperatuur lager instellen
13. CV waterzijdig laten inregelen
14. Klokthermostaat gebruiken
15. Alleen ruimtes verwarmen waar je bent
16. Radiatorfolie aanbrengen
17. Radiatorventilatoren aanbrengen
18. Als de woning goed geïsoleerd is: 
(hybride) warmtepomp

Groen
19.  Stoep- of tuintegels vervangen door planten
20.  Regenton installeren
21.  Groen/sedum-dak aanleggen (op schuur/aanbouw)

Voeding
22.  Minder vlees (en zuivel) eten
23.  Eten volgens het seizoen
24.  Afgepast koken (minder weggooien)
25.  Biologisch eten

Vervoer
26.  Minder met auto reizen
27.  Meer thuiswerken (i.p.v. met auto naar werk)
28.  Minder (of niet meer) vliegen
29.  Deelauto in plaats van eigen auto
30.  Vakanties in eigen land houden

Inkoop
31.  Bankieren bij een duurzame bank
32.  Duurzame verzekeringen en pensioen
33.  Spullen laten repareren of tweedehands kopen in 
 plaats van nieuw kopen
34.  Minder ‘onnodige’ spullen kopen
35.  Alleen nog zuinige apparatuur kopen

Overige maatregelen
36.  Wassen op 30 of 40 graden
37.  Waterbesparende douchekop
38.  Toilet-spoel-onderbreker
39.  Afval (nog) beter scheiden
40.  Sluimerverbruik verminderen (standbykiller)

Voel je ervoor om samen met straat- of wijkgenoten 
aan de slag te gaan? Of ben je benieuwd wat de 
speciale bewonersgroepen doen voor de thema’s 
Groen, Communicatie, Techniek, Levensstijl 
en Jongeren? Mail of bel ons gerust voor meer 
informatie.

Namens de werkgroep, 
Wilma van Griethuizen en Maarten Stoffers
Email: duurzaamprofburgwijk@gmail.com 

Dit informatieblad voor wijkbewoners is een initiatief van Werkgroep Profburgwijk Duurzaam in samenwerking met de campagne GaGoed.

Doe je mee?

Top 40 zinvolle
maatregelen
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