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Het volledig energieneutraal maken van onze 
Vogelwijkwoningen zal in de meeste gevallen 
een kwestie van lange adem zijn. Veel wijk
bewoners zijn echter al goed op weg om hun 
stroomvoorziening te vergroenen met zonne
panelen op eigen dak of door deel te nemen 
aan collectieve projecten zoals Coöperatie 
ZonneVogel, met panelen op daken van derden. 
Wat dat laatste betreft: Vogelwijk Energie(k) is 
op zoek naar mogelijkheden om het beschik
bare arsenaal uit te breiden met andere grote 
daken in de wijk, zoals de sporthallen bij 
Hout rust en bij het voormalige HALOterrein. 
Laat ons (vrijblijvend) weten als u belangstel
ling heeft hier in de nabije toekomst in te par
ticiperen: info@vogelwijkenergiek.nl

Verwarming 
Een hardnekkig probleem bij onze huizen uit 
de jaren twintig en dertig is de verwarming. 
VwE heeft daartoe de werkgroep WarmteVogel 
ingesteld, bestaande uit bestuursleden en des
kundigen uit de wijk. De doelstelling is om in 
samenwerking met de gemeente een wijkplan 
op te stellen voor de warmtevoorziening en 
intussen met kleinschalige acties en projecten 
de nodige ervaring op te doen. 

van hun CVinstallatie op 70 graden laten zet
ten om te zien of er gas kan worden bespaard 
terwijl hun woning toch comfortabel wordt 
verwarmd.

Thema-avond 4 maart: 
‘Isoleren is altijd goed!’
Op korte termijn kan iedereen het energiever
bruik al terugschroeven door zijn of haar huis 
(beter) te isoleren. Zelfs in onze huizen van 
bijna een eeuw geleden zijn daartoe vaak nog 
legio mogelijkheden, bijv. door het dichten van 
kieren en gaten. 
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Door een warmtescan van uw huis te laten maken, is goed 
te zien (aan de rode vlekken) waar warmte van binnenuit 
weglekt en waar dus isolatie kan worden aangebracht. 

Onze eerstvolgende bijeenkomst, op 4 maart, 
is dan ook helemaal gewijd aan isolatie en 
alles wat daarbij komt kijken, van dubbel en 
triple glas tot (spouw)muurisolatie, ventilatie 
en het voorkomen van vochtproblemen. 
Laat deze kans niet liggen!Alle aspecten van 
woningisolatie zullen aan de orde komen, 
waarna enkele door hun werk in de Vogelwijk 
bekende installateurs openstaan voor speci
fieke vragen. Uiteraard is er ook ruime gele
genheid voor plenaire vragen en discussie.

Het lopende project ‘Zet ‘m op ’70!’ is daarvan 
een voorbeeld. Zo’n 70 huishoudens hebben 
deze winter de maximale watertemperatuur 
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Datum en tijd: woensdag 4 maart 20.00 uur
Plaats: clubgebouw Quick, De Savornin Loh
man laan 215.
Aanmelden gewenst i.v.m. ruimte en con
sumpties, maar niet noodzakelijk: 
info@vogelwijkenergiek.nl

Tweede elektrische deelauto
Sinds begin dit jaar beschikt de Vogelwijk 
over een tweede elektrische auto die met on
dersteuning van Vogelwijk Energie(k) als 
‘deelauto’ is te huren. Naast de Renault Zoe 
van Nancy Arkema, die sinds maart verleden 
jaar als deelauto functioneert, heeft nu ook 
Dick Tielrooij (Pauwen laan) zijn elektrische 
BMWi3 als zodanig beschikbaar gesteld. Voor 
€60 per dag kunt u een unieke rijervaring op
doen. Dick legt u graag de ins & outs van de 
auto uit. Per dag is 100 km bij de huurprijs 
inbegrepen en daarboven betaalt u 15 cent per 
kilometer. Reserveren via www.snappcar.nl

enthousiaste verduurzamers uit de wijk met 
een schat aan ervaring in eigen huis. We 
horen graag van andere wijkbewoners die 
ook de rol van Duurzame Buur willen spelen! 
Meld u hiervoor aan via ons mailadres. Wilt u 
eens ‘aan de keukentafel’ met een ervarings
deskundige uit de buurt bespreken wat de 
mogelijkheden zijn voor verduurzaming van 
uw huis, wat het kan gaan kosten en waar u 
vooral op moet letten, laat ons dat dan weten. 
Dan zorgen wij ervoor dat er een Duurzame 
Buur bij u langskomt.

‘Duurzame Buur’
In navolging van o.a. Statenkwartier, Benoor
den hout en Scheveningen introduceren we 
ook in onze wijk het concept van wijkgenoten 
die elkaar adviseren en helpen bij verduurza
mingsvraagstukken. We hebben daartoe de 
naam ‘Duurzame Buur’ gekozen. 
We beginnen dit project met een klein clubje 

Actie koelkasten/kookplaten
Onze kortingsactie voor de aanschaf van een 
superzuinige koelkast of inductiekookplaat in 
samenwerking met de firma Stadhouder aan 
het Thomsonplein heeft sinds oktober gere
sulteerd in de aanschaf van 9 nieuwe A+++ 
koel/vriescombinaties en 4 inductiekookpla
ten. De actie loopt nog steeds! Kijk op onze 
website.
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