
Toen ze tien jaar geleden moeder 
werd kwam er een extra motivatie 
bij. ‘Ik kreeg heel sterk het besef dat 
ik een planeet heb door te geven aan 
mijn zoon en dat het mijn verant-
woordelijkheid is dat deze leefbaar 
blijft. Droogte en hittestress leve-
ren steeds meer problemen op. We 

moeten echt meer oog krijgen voor 
levend groen in onze eigen tuinen, 
buurten en wijken,’ zegt Montse. 

Hout in plaats van tegels
Montse heeft een doorsnee stads-
tuin met een houten terras aan huis. 
‘In de zomer wordt het overdag wel 
heet, maar zodra de zon weg is, zijn 
de planken weer koel. Dat scheelt 
veel warmte in de zomer,’ is Mont-
se’s ervaring. Tegels kunnen ruim 50 
graden worden en koelen nauwelijks 

af. Het werkt als een soort oven 
waardoor de nachten lang drukkend 
warm blijven. Ook heeft Montse 
geen last van mieren of verzakking. 
‘Ik heb wel mieren in de tuin hoor, 
maar daar heb ik geen last van. Ze 
blijven tussen de beplanting.’

‘Mensen staan er nog onvoldoende 
bij stil dat ze met hun tuintje echt 
het verschil kunnen maken’
Haar enthousiasme werkt aanste-
kelijk en samen met medebewo-
ners zet Montse zich in om verloren 
hoekjes in de buurt aantrekkelijk te 
maken. En dat is goed te zien. Overal 
in de wijk staan vlinderstruiken en 
andere struiken en planten uitbun-
dig te bloeien. Het geeft de wijk een 
aantrekkelijke en vriendelijke uit-
straling. 
‘Ik zou heel graag nog meer willen 
doen om onze wijk groener te ma-
ken. Door andere mensen te helpen 
en bewust te maken van de invloed 
die ze hebben. Daar staan mensen 
denk ik nog onvoldoende bij stil, 
dat ze met hun tuintje echt verschil 
kunnen maken.’ 

Het hele artikel vind je op de 
GOED-site van Oegstgeest.

De gemeente Oegstgeest organi-
seert de actie samen met tuincen-
trum De Bosrand om bewoners te 
stimuleren hun tuin te vergroenen. 

Waarom meer groen?
Een betegelde tuin is synoniem ge-
worden voor gemak en weinig on-
derhoud. Maar onbedoeld heeft dit 
negatieve effecten voor jezelf en je 
omgeving zoals hittestress, vervuil-
de lucht en wateroverlast. Doordat 
veel tuinen voor een groot deel zijn 
betegeld, kan water niet op na-
tuurlijke wijze in de grond zakken 
waardoor bij hevige regenval water-
overlast ontstaat. Bovendien slaan 
bomen, struiken en planten water 
op wat zij tijdens warme periodes 
verdampen waardoor de lucht af-
koelt. Zo functioneren ze als een na-
tuurlijke airconditioner.

Wat kan jij doen?
Zelfs de kleinste tuin, het balkon of 
terras maak je met planten levend. 
Bijvoorbeeld met klimplanten langs 
de gevel en door schaduwplekken in 
je tuin te beplanten. 
Tuinen met haagjes, bloeiende plan-
ten en kleine bomen zijn niet alleen 
beter voor jou en het klimaat, het 
is ook een paradijs en voedselbron 
voor vogels, vlinders, bijen en ande-
re kleine dieren zoals de egel.

Let op! Volg de GOED facebook-
pagina voor actuele informatie over 
acties in verband met ontwikkelin-
gen rondom Covid-19 maatregelen.

58 tuintegels werden tijdens de 
eerste ‘Tegel eruit, Plant erin!’ actie 
op 26 september ingeleverd. Zater-
dag 10 oktober organiseren we de 
actie nog een keer en hopen aan het 
eind van de dag een totaal van 150 
tuintegels te mogen tellen. Doe ook 
mee en maak Oegstgeest groener!

ACTIE: 
TEGEL ERUIT, 
PLANT ERIN!

Isolatiemaatregelen 
Haaswijk en De Morsebel
Voor Haaswijk en De Morsebel is 
een wijkgerichte aanpak ontwikkeld 
voor de energietransitie. Speciaal 
voor bewoners van deze wijken or-
ganiseert de gemeente samen met 
het Duurzaam Bouwloket en regio-
nale isolatiebedrijven een collectie-
ve inkoopactie.  Via een webinar op 
woensdag 16 september jl. ontvin-
gen bewoners meer informatie over 
deze actie. Ruim 120 bewoners be-
keken de webinar al. 

Heb je de webinar gemist en wil je 
hem alsnog bekijken? Vraag dan een 
persoonlijke link aan via info@duur-
zaambouwloket.nl. 

Gezamenlijk zonnepanelen inkopen
Een collectief van regionale installa-

teurs biedt via het Duurzaam Bouw-
loket alle bewoners in Oegstgeest 
de mogelijkheid aan om tegen een 
zeer gunstige prijs zonnepanelen te 
laten installeren. 
Particulieren hebben nu ook het 
voordeel dat de BTW kan worden 
teruggevraagd bij de Belasting-
dienst. Als je aan deze collectieve 
inkoopactie meedoet, verzorgt het 
bedrijf dit voor je.

Meer informatie
Voor beide inkoopacties kun je gra-
tis en vrijblijvend een vakkundig 
advies krijgen met een aanbod op 
maat. 
Beide acties lopen tot 30 november 
2020. Uitgebreide informatie en 
deelnemersvoorwaarden vind je op 
gagoedoegstgeest.nl en duurzaam-
bouwloket.nl/oegstgeest.

Bespaar geld met collectieve inkoopacties

Minder hittestress met groene stadstuin
In de nieuwbouwwijk Poelgeest woont Montse. Met tuinieren hield ze zich niet bezig. Totdat ze een keer de rijkelijk 
met vedergras beplante border rondom het Provinciehuis in Den Haag zag. ‘Dit gras wuift zo elegant mee in de wind 
en de zon schijnt er schitterend doorheen. Ik was meteen verkocht,’ vertelt Montse.

Volg Montse’s voorbeeld en vergroen je woonomgeving. Ga je met 
minimaal drie buurtgenoten aan de slag? Dan kun je via Fonds1818 
in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van 250 tot 1.500 
euro!

→ GOED-tip

De special

Gemeente Oegstgeest organiseert samen met het Duurzaam Bouwloket en 
regionale bedrijven twee speciale inkoopacties. Voor alle bewoners is er de 
collectieve inkoopactie voor zonnepanelen en voor bewoners van de wijken 
Haaswijk en De Morsebel is er een inkoopactie voor isolatiemaatregelen. 

TEGEL ERUIT, PLANT ERIN!

Zaterdag 10 oktober 2020
10.00 – 16.00 uur
locatie: tuincentrum 
De Bosrand Oegstgeest

Verwijder een tegel uit je tuin 
of langs je gevel en ruil deze 
in voor een gratis plant en 
zakje bloembollen!

Ook enkele grotere investeringen 
kun je deels financieren met de bon, 
zoals bijvoorbeeld een energiezuini-
ge koelkast of wasmachine met mi-
nimaal energielabel A+++.

Gericht investeren met advies 
op maat
Je kunt de bon ook gebruiken voor 
een gratis energieadvies van de 
duurzaamheidsadviseurs van Kli-
maatroute. Zij brengen de meest 
optimale maatregelen voor jouw 
woonsituatie in kaart voor het 
meeste wooncomfort en financieel 
voordeel. De actie is een groot suc-
ces. Daarom blijven de adviseurs 
twee weken langer actief in Oegst-
geest, namelijk t/m 30 oktober. Het 

kan voorkomen dat de adviseurs pas 
later dan de geplande week die in de 
informatiebrief stond vermeld, uw 
wijk bezoeken. 

Heb je de adviseur gemist en wil je 
een persoonlijk advies? Kijk op de 
GOED-site hoe je alsnog een af-
spraak maakt.

Al ruim 1.000 bonnen ingewisseld
De actie loopt tot en met 31 maart 
2021 of zolang de voorraad strekt. 
Voor de actie geldt een maximaal 
budget. Wees er snel bij om teleur- 
stelling te voorkomen. Op gagoed-
oegstgeest.nl vind je een actueel 
overzicht van het resterende bud-
get.

Ruim 1.000 bewoners 
teGOEDbon al ingewisseld
Woningeigenaren in Oegstgeest hebben in juli de teGOEDbon ontvangen. 
Met deze bon kun je kleine energiebesparende producten, maatregelen of 
advies op maat financieren. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen van ledver-
lichting of een waterbesparende douchekop. Je kunt tot 70 euro van je in-
vestering terugontvangen. 

GOED helpt je bij het maken van duurzame keuzes

(0)71 GOED TIPS

Bespaar zomaar 700 euro op je 
energierekening zonder grote 
ingrepen met de GOED Bucketlist. 

Bekijk alle 71 tips op: 
gagoedoegstgeest.nl/goed-bucketlist

Colofon
Dit is een uitgave van de 

gemeente Oegstgeest

Energiebesparing en alternatieven voor 
aardgas. Waar staat Oegstgeest?
Klimaat en energie…onderwerpen die al langere tijd niet weg te denken 

zijn uit het landelijke en lokale nieuws. De landelijke doelstellingen, 

aardgasvrij wonen en 95% minder CO2 uitstoot in 2050, zijn uitdagend. 

We vinden het belangrijk om nu al samen met u, nutsbedrijven, re-

giogemeenten en andere partners na te denken over wat mogelijk én 

wenselijk is.

Op deze pagina leest u meer 

over de lokale ontwikkelingen 

om per wijk energie te besparen 

en alternatieven voor aardgas 

te vinden. We noemen dat 

de Transitievisie Warmte. 

Ook praten we u bij over de 

regionale ontwikkelingen om 

duurzame energie op te wekken, 

de zogenaamde Regionale 

Energiestrategie (RES). Wat 

betekenen deze ontwikkelingen 

voor u en wat kunt u zelf doen? 

Laagdrempelige energietransitie
Op 3 juni heeft de gemeenteraad de lokale Transitievisie Warmte (TVW) 

vastgesteld. Hierin staat per wijk welke maatregelen haalbaar, betaalbaar 

en effectief zijn om energie te besparen en op te wekken, en wat de warm-

tevraag is in de verschillende wijken in Oegstgeest. Denk bijvoorbeeld aan 

isolatie, zonnepanelen, warmtepompen of een aansluiting op een regionaal 

warmtenet. Dit is een netwerk van warm water waarmee gebouwen collec-

tief kunnen worden verwarmd. De TVW heeft een focus op de periode tot 

2030 en wordt minimaal iedere vijf jaar herijkt. 

In de uitvoering leggen we de na-

druk op laagdrempelige maatrege-

len die energiekosten van bewoners 

verminderen en bijdragen aan het 

klimaat. Ook gaan we met bewo-

ners in de startwijken in gesprek 

over alternatieve manieren van 

verwarmen en koken. We betrekken 

daar gemeentelijke partners bij 

zoals nutsbedrijven en woningcor-

poraties. Voor de wijken die tot 2030 

in de TVW staan, maken we wijkuit-

voeringsplannen. We starten daar-

mee in Nieuw Rhijngeest (Rijnfront) 

en de Bloemenbuurt. Woont u in één 

van deze wijken? In het najaar van 

2021 voeren we de eerste gesprek-

ken hierover. We praten u dan bij 

over de mogelijkheden, beantwoor-

den uw vragen en horen graag hoe 

u over dit thema denkt.

We kunnen niet overal tegelijk be-

ginnen. Dus we kijken uiteraard ook 

hoe u nu al stappen kunt zetten met 

energiebesparing en isolatie door 

middel van voorlichting en isolatie-

acties. Hieronder vindt u alvast een 

aantal tips. 

Vier alternatieven voor gas

Opwekken van duurzame energie in de regio
Op 7 juni heeft de gemeenteraad ook de Regionale Energiestrategie (RES) 

vastgesteld. We hebben als regio Holland Rijnland, die bestaat uit 13 ge-

meenten waaronder Oegstgeest, afgesproken dat we in 2050 energieneu-

traal zijn. In de Regionale Energiestrategie, of kortweg de RES, beschrijven 

we als regio hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) kunnen 

opwekken, hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aard-

gas) mogelijk maken en hoe we de opslag en infrastructuur voor energie 

en warmte gaan regelen. 

De RES heeft als ambities:

• In 2030 11% energie besparen 

ten opzichte van 2014 (vooral 

in huizen en gebouwen en door 

minder en slimmer te reizen);

• In 2030 1,05 TWh meer duurzame 

elektriciteit opwekken door een 

combinatie van windmolens, 

zonnevelden en zon op grote 

daken;

• In 2050 een warmtenet in de 

regio te hebben met duurzame 

bronnen.

In 2023 moeten de regio’s een RES 

2.0 vaststellen, waarin de doelen en 

plannen verder zijn uitgewerkt. In 

de tussentijd werkt de regio samen 

met bedrijven en organisaties aan 

de uitvoering van de RES 1.0.   

Voor Oegstgeest betekent de RES 

niet dat we de komende jaren 

grootschalig zon- en windenergie 

gaan opwekken. De ruimte in 

Oegstgeest is daarvoor te beperkt 

en we willen het groene karakter en 

beschermd dorpsgezicht behouden. 

Wel zetten wij ons er voor in om 

op andere terreinen onze bijdrage 

te leveren aan de RES: door 

verduurzaming van woningen en 

gebouwen, duurzame mobiliteit te 

stimuleren en onderzoek te doen 

naar alternatieven voor aardgas. 

Voor dit laatste gaan we ook 

intensiever samenwerken met de 

Leidse regio en Katwijk en zullen we 

onderzoeken of we met meerdere 

warmtebronnen een open regionaal 

warmtenet kunnen ontwerpen.  

Wat kunt u zelf al doen? Antwoord 
op veel gehoorde vragen!
1.  Hoe weet ik waar ik moet 

beginnen? 

Maak eens een afspraak met een 

van de negen energiecoaches 

in Oegstgeest. Dit zijn wijk- of 

buurtgenoten die u vanuit eigen 

ervaringen en kennis helpen met 

praktische tips. Lees er meer over 

op gagoedoegstgeest.nl onder het 

kopje ‘energie’.

2. Hoe weet ik wat werkt voor mijn 

type woning?

U kunt starten met een 

energieadvies of informatie 

van het Duurzaam Bouwloket. 

We organiseren ook 

energiebesparingsacties op 

wijk- en straatniveau waar 

we bewoners informeren over 

geschikte maatregelen. In 2019 

deden we dat in de Zeeheldenbuurt 

en Schildersbuurt en in 2020 in 

Haaswijk en De Morsebel. In juli 

organiseren we een dergelijke actie 

in de Prinses Beatrixlaan, Prinses 

Margrietlaan, Prinses Irenelaan, 

Begonialaan en Dahlialaan. Zodra 

uw buurt aan de beurt is, ontvangt 

u een brief.

3. Wat doe ik als ik nu al een nieuwe 

CV-ketel nodig heb?

Een CV-ketel is een fl inke 

kostenpost. Misschien moet uw 

ketel vervangen worden, maar 

kiest u nog niet voor een volledig 

elektrische warmtepomp. U 

kunt een nieuwe hr-ketel ook 

combineren met een zonneboiler 

of een hybride warmtepomp. Een 

hybride warmtepomp is een kleine 

warmtepomp mét een hr-ketel 

op gas voor de koudere dagen. 

Zo vervangt u direct een deel van 

het gasverbruik door duurzame 

energie. Op www.milieucentraal.nl/

energie-besparen/verwarmen-op-

gas-of-hout/ vindt u een handige 

keuzehulp.

4. Waar ga ik dit van betalen?

Hiervoor heeft u een aantal opties. 

Er zijn subsidies en speciale 

leningen met een lage rente. In 

sommige gevallen worden subsidies 

verstrekt als u met meerdere 

buurtbewoners samen aan de slag 

gaat of meerdere maatregelen 

ineens uitvoert. U vindt een 

overzicht van de mogelijkheden 

op de websites van het Duurzaam 

Bouwloket en Milieucentraal. 

5. Waar kan ik terecht voor 

mogelijkheden en advies?

We werken als gemeente samen 

met het Duurzaam Bouwloket. Op 

www.duurzaambouwloket.nl vindt 

u een overzicht van maatregelen 

en kunt u advies vragen. Ook 

kunt u contact opnemen met een 

energiecoach in uw buurt voor 

advies. 

Energiecoach Cor Gravekamp

Meer informatie en tips vindt u op: 
www.gagoedoegstgeest.nl, www.

duurzaambouwloket.nl/gemeente/Oegstgeest 
of op: https://www.milieucentraal.nl/

Een gemiddelde woning in Oegstgeest gebruikt 1.280m3 aardgas per jaar. Hiervan wordt 80% gebruikt voor ver-

warming, 15% voor warm water en 5% voor koken.

Bespaartips waar u energie van 
krijgt! 
In de zomer is uw eerste zorg 

waarschijnlijk om het huis koel te 

houden in plaats van te verwarmen. 

Een airconditioner of ventilator 

verbruikt veel energie. Wist u dat 

zonwering aan de buitenzijde van 

het raam twee keer zo goed werkt 

als zonwerking aan de binnenzijde? 

Laat dus op tijd het zonnescherm 

of rolluik zakken, klap de parasol 

vast uit of plaats een schaduwdoek. 

Ook goede isolatie en een groen 

dak helpen om het huis koeler te 

houden.

Handige tips voor na de vakantie:

• Sluit de deuren in huis en 

verwarm alleen de ruimtes waar u 

bent. Bespaar jaarlijks tot € 240,-

• Zet de verwarming op 15° als u 

niet thuis bent. Bespaar jaarlijks 

tot € 170,-.

• Breng radiatorfolie aan. Bespaar 

jaarlijks tot € 130,-


