
Zet ‘m op 70 Vogelwijk Den Haag

Resultaten actie ‘19/’20



Bijeenkomst via ZOOM



Vogelwijk CO2 neutraal in 2040

Stroom

Warmte

Isolatie (per straat)
Warm water besparen

Warmtepomp
Zonneboiler

Warmteopslag

Warmtetransitie
Duurzame warmte

Geothermie?

2020 2030 2040

Besparen: Social Energy, LED, “apparaatjes”, zomeracties witgoed
Duurzaam opwekken: PV oplossingen (eigen dak, andere daken, enz.)

Mobiliteit

Steeds minder auto’s (Deelauto, MyWheels, GreenWheels, enz.)
Steeds schonere auto’s – elektrisch, op termijn waterstof?

Collectief duurzaam inkopen



Achtergrond

En: 
- Regionale Energiestrategie (2020)
- Wijk Energie Plan (2021)
- Aanwijzing ‘kavels’ (????)
- Van het aardgas af (????)



Zet ‘m op 70 - Aanpak
• Samen onderzoeken:

– Kunnen we comfort behouden en lagere
temperatuur warmtebron?

– Welke maatregelen kunnen daarbij helpen?
– Besparen we meteen gas? 

• Samen aanpakken: 
– Bewoners + Gemeente + Energy Guards + 

Vogelwijk Energie(k)
• ©Vruchtenbuurt actie ‘18/’19



Resultaten: comfort

56 installaties op 70C of lager

8 keer   Ketel niet aan te passen

4 keer    Specifieke omstandigheden

2 keer     Teruggezet naar boven 70

1 keer     Niet Comfortabel

53 keer    Incl 7 keer al <= dan 70

Comfortabel tot ‘met kleine
aanpassing zoals 
thermostaat iets hoger’

68 totaal aantal deelnemers

Conclusies: 
1. >90% OK op 70⁰C*
2. Aandacht nodig voor

specifieke
omstandigheden

*Bij milde winter



Resultaten: maatregelen
• Zoneregeling: 13 offertes, 4 uitgevoerd
• Waterzijdig inregelen: 6 offertes, 0 uitgevoerd
• Andere maatregelen: 46 offertes, 14 uitgevoerd

Conclusies: 
1. Flink aantal maatregelen in gang gezet door deze actie
2. Lat voor maatregelen ligt nog hoog



• Besparen we hierdoor gas?
• Analyse m.b.v. COEPower

– Slimme meter (dagelijks gasverbruik)
– Weer (temperatuur, zon, wind)
– Kadaster (vloeroppervlak)

• 34 Zet m op 70 deelnemers
(alleen van >70C naar <=70C)

Conclusie
> Afgelopen winter konden we geen

significante verandering in het verbruik
vaststellen

> Graag nog een winter monitoren

Resultaten: gas besparen



Zet ‘m op 70 - vervolg
1. We willen nog een winter door

– Meer koude dagen
– Meer deelnemers (vooral ook de huidige)
– Meer maatregelen

2. U krijgt hier nader bericht over
3. Vergelijkbare acties in andere wijken en 

steden. 



VRAGEN?


