
DEEL 1 • INWONERS IN ACTIE  

Wat gebeurt er in Teylingen op het gebied van duurzaamheid?

Vervolg

Ingrid Verdegaal heeft na een 

carrière als lerares het roer 

omgegooid. Ze heeft haar passie 

gevonden in het tuinieren en 

volgt momenteel de opleiding 

biologisch dynamische landbouw 

aan de Warmonderhof in Dronten. 

Haar droom van een zelfoogsttuin 

werd geboren toen ze daar kennis 

maakte met ‘community supported 

agriculture’. Het idee hiervan is 

om groente en fruit te verbouwen 

dichtbij de mensen die het eten 

en samen de lusten en de lasten 

te delen van een gezamenlijke 

oogsttuin. 

Haar droom voor een eigen zelfoogsttuin 
in Teylingen kwam verder tot bloei, mede 
dankzij het enthousiasme van het bestuur 
van de Volkstuinvereniging Elsgeest in 
Voorhout. Daar krijgt ze de kans haar 
project verder uit te rollen. Momenteel 
heeft ze 700 m2 tuin beschikbaar, 
genoeg om zo’n 30 deelnemers met een 
tweepersoonshuishouden 30 weken 
per jaar te voorzien van verse groente 
en vers fruit. Volgend voorjaar zal de 
eerste oogst verdeeld worden onder de 
‘aandeelhouders’. 

Het concept is simpel, voor een vast 
bedrag per jaar kun je mee profiteren 
van de verse oogst uit de tuin. Ingrid zou 
het leuk vinden als mensen ook af en toe 
zelf eens een uurtje komen helpen, maar 
ze begrijpt dat dit niet voor iedereen is 
weggelegd. Toch hoopt ze dat met dit 
project ook mensen zonder eigen tuin 
kunnen ervaren dat tuinieren gewoon leuk 

is en dat het goed voor je is. 

De Elsgeesterhof Zelfoogsttuin begint 
steeds meer vorm te krijgen en inmiddels 
hebben de eerste aandeelhouders zich 
al aangemeld. Uiteindelijk wil ze de 
zelfoogsttuin uit laten groeien tot een 
hectare grond, zodat er genoeg verbouwd 
en geteeld kan worden om een grote 
groep mensen te voorzien van het lokaal 
verbouwde groente en fruit. Uiteraard 
wordt alles in de zelfoogsttuin op 
biologische wijze geteeld.  

Via de Facebookpagina Elsgeesterhof kun 
je op de hoogte blijven van de voortgang 
van dit project. Hierop worden ook de 
gezamenlijke klusdagen aangekondigd. 
Wil je meer informatie of lijkt het je 
interessant om ook aandeelhouder 
te worden van de Elsgeesterhof 
Zelfoogsttuin? Stuur dan een mailtje naar 
Ingrid: elsgeesterhof@gmail.com. 

Elsgeesterhof 
Zelfoogsttuin:  
samen profiteren van de oogst

Samen voor 
verduurzaming;   
Stratenproject Kagerbuurt

Duurzaam Bouwloket 
Waar begin je als je je woning wilt verduurzamen? 
Welke mogelijkheden zijn er? De mensen van 
het Duurzaam Bouwloket weten er alles van. 
Inwoners, ondernemers, bouwers, iedereen 
kan bij hen terecht voor gratis en onafhankelijk 
advies. Op de website staan tips, artikelen en 
links naar bedrijven in de buurt die bijvoorbeeld 
zonnepanelen of spouwmuurisolatie leveren. 
Of je nu groot of klein woont, in een oude of 
een nieuwe woning; neem eens een kijkje op de 
website van het Duurzaam Bouwloket en laat je 
inspireren en adviseren. Het Duurzaam Bouwloket 
helpt je op weg.   

www.duurzaambouwloket.nl

Leningen voor 
energiebesparende 
maatregelen  
Energiebesparende maatregelen leveren lagere 
maandlasten en meer wooncomfort op. Daarnaast 
kan de waarde van je woning mogelijk stijgen 
en draag je bij aan een beter klimaat! Maar hoe 
financier je dit?

Duurzaamheidslening 

Met de duurzaamheidslening biedt de gemeente 
Teylingen je de mogelijkheid om duurzame 
maatregelen aan je eigen woning te financieren 
tegen een aantrekkelijke rente. De looptijd van  
de lening is 10 jaar voor maatregelen tot  
€ 7.500,- en 15 jaar voor hogere bedragen. Je kunt 

minimaal € 2.500,- lenen en maximaal € 25.000,-.

Voor meer informatie over de duurzaamheids-
lening kan je kijken op onze website www.
teylingen.nl – zoek op duurzaamheidslening 
– of contact opnemen met Brenda Broekhof via 
telefoonnummer 14 0252.

Energiebespaarlening  

Het Nationaal Energiebespaarfonds biedt een 
Energiebespaarlening tegen een lage rente. Via dit 
fonds stellen de Rijksoverheid, de Rabobank en de 
ASN Bank € 300 miljoen beschikbaar. Doel van het 
fonds is om het energieverbruik van huishoudens 
te verlagen. Je kunt hier minimaal € 2.500,- en 
maximaal € 25.000,- voor lenen. Voor bedragen tot 
€ 5000,- is de looptijd zeven jaar, voor bedragen 
van meer dan € 5000,- is de looptijd tien jaar en 
voor een lening vanaf € 15.000,- kan je kiezen uit 
een looptijd van tien of vijftien jaar.

Operatie Steenbreek 

MEER  
INFO

 

De Groene 
Uitdaging 
Een fijne, groene, duurzame omgeving 
waar het goed wonen is. Dat willen we 
toch allemaal? Een groene tuin, een 
buurttuin, een deelauto of meer fietsen, 
zonnepanelen, groene daken, biologisch 
eten. Wat gebeurt er allemaal al? Wat doen 
anderen? Hoe doen ze het? Wat doe jij om 
je leven groener te maken? De Groene 
Uitdaging inspireert je!

De Groene Uitdaging is een platform voor 
en door inwoners van de Bollenstreek. 
Het platform informeert en inspireert, en 
maakt deel uit van een campagne van de 
Bollenstreek gemeenten om inwoners 
te motiveren en te activeren zelf iets te 
ondernemen tegen de klimaatsverandering

Volg ons op Facebook: 
facebook.com/De-Groene-Uitdaging 

We richten onze leefomgeving meer 
en meer in naar ons gemak. Onze 
tuinen worden vaak voor een groot 
deel bestraat en hebben steeds 
minder groen. Te veel verstening 
van onze directe leefomgeving heeft 
negatieve gevolgen, zoals: 

Wateroverlast 
Door de klimaatverandering regent 
het vaker harder en meer. Bij deze 
zware regenval is er te weinig grond 
die het water kan opnemen, waardoor 
het riool dit water moeilijk aankan. Dit 
kan leiden tot wateroverlast. 

Warmte 
Een groene tuin is koeler in de zomer. 
Steenachtig materiaal absorbeert 
warmte en houdt dat vast. Deze 
warmte straalt uit naar de omgeving. 

Minder biodiversiteit 
Door minder groen in de tuin 
wordt het leefgebied van vogels, 
insecten en andere dieren  steeds 
kleiner. Het aantal mussen, bijen, 
vlinders, egels en vleermuizen 
neemt steeds verder af. 
Een groene leefomgeving werkt 
stressverlagend en heeft dus 
een positief effect op ons eigen 
welzijn.

Als we met elkaar onze tuinen 
vergroenen leveren we een 
belangrijke bijdrage aan een 
klimaatbestendige en gezonde 
samenleving. Hoe je dit kunt doen 
vind je op de website van Operatie 
Steenbreek. Doe je mee? 

www.operatiesteenbreek.nl 

In 2017 zijn er in Teylingen 19 
duurzaamheidsleningen verstrekt: 

Tot € 7.500,00          10

Tussen € 7.500,00 en € 15.000,00         7          

Tussen € 15.000,00 en € 25.000,00       2

De energieke samenleving, dat zijn wij en we doen het samen. 

Als inwoner, als ondernemer of als gemeente: we dragen 

allemaal een steen bij aan een duurzaam Teylingen.  

In drie pagina’s laten we zien wat er allemaal gebeurt in 

onze gemeente. Vandaag deel 1, waarin inwoners laten 

zien wat zij doen. Met veel inspiratie en tips!

Door gezamenlijk bezig te zijn met 

duurzaamheid en er samen over te 

praten, kun je elkaar inspireren en 

versterken. Met die gedachten werd 

vanuit de gemeenten Hillegom, Lisse en 

Teylingen in samenwerking met Stichting 

Klimaatgesprekken, Stichting Bollenstreek 

Duurzaam en het Duurzaam Bouwloket het 

‘Stratenproject’ opgezet. 

Kagerbuurt
De Kagerbuurt in Sassenheim was als eerste aan de beurt om deel 

te mogen nemen aan het Stratenproject. Omdat in deze buurt veel 

huizen van hetzelfde type en hetzelfde bouwjaar te vinden zijn, 

hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden als het aankomt 

op het zoeken naar maatregelen voor het verduurzamen van de 

woning. 

Klimaatgesprekken
Het Stratenproject werd na een startbijeenkomst opgepakt door 

een groep van acht tot tien koplopers, die vervolgens iedere 

drie weken samenkwam voor de speciale ‘Klimaatgesprekken’ in 

huiskamersfeer. Tijdens een viertal gesprekken, onder begeleiding 

van de deelnemende partijen, werd er samen gebrainstormd en 

werden bevindingen gedeeld over de verschillende manieren 

van verduurzamen. Zo werden de kleinere, makkelijk toepasbare, 

ingrepen en tips onderling gedeeld, die enthousiast door de 

meesten direct werden opgepakt. Maar ook voor de grotere 

maatregelen en investeringen werd samen gekeken en gezocht 

naar wat voor de huizen in deze straat de beste opties zijn.

Menukaart ‘Comfortabel en  
duurzaam wonen’
Voor het specifieke type woningen in deze buurt werd tevens door 

het Duurzaam Bouwloket aan de hand van een referentiewoning 

een speciale ‘menukaart’ opgesteld. Een overzicht van de meest 

effectieve verduurzamingsmaatregelen, de investeringskosten 

en de terugverdientijd. Tijdens de groepsgesprekken werd hier 

verder over gepraat en werden al enkele offertes aangevraagd bij 

verschillende bedrijven. 

Presentatie aan de rest van de buurt
Na deze vier bijeenkomsten van de kopgroep, was het tijd om 

de rest van de buurt te informeren over de bevindingen die 

door hen waren gedaan. Op 16 juni werd er daarom een speciale 

bijeenkomst georganiseerd. Er was veel animo voor; zo’n tachtig 

tot honderd geïnteresseerden, van jong tot oud, kwamen hierop 

af. Zij konden zich alvast inschrijven om, wanneer het weer wat 

kouder wordt, een warmtefoto van hun huis te laten maken. De 

oudere bewoners uit de buurt hadden vooral interesse in de ‘quick 

wins’, zoals tochtstrips, radiatorfolie en ledverlichting. Maar ook 

voor de grotere investeringen op het gebied van verduurzaming 

was duidelijk interesse vanuit de buurt. 

IN TEYLINGEN

De verduurzaming in deze buurt wordt 
vanaf hier verder gezamenlijk opgepakt.  
 

Het project bleek een groot succes en mensen laten zich, 

zo blijkt, graag door hun eigen buren inspireren. Het is de 

bedoeling dat in de toekomst meerdere straten mee gaan 

doen met dit Stratenproject en dat deze gesprekken ook over 

andere thema’s, zoals vervoer, voedsel of groenvoorzieningen 

gaan plaatsvinden.

http://www.duurzaambouwloket.nl
http://www.teylingen.nl
http://www.teylingen.nl
http://www.facebook.com/De-Groene-Uitdaging
http://www.operatiesteenbreek.nl

