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De 12 Pauwen bijna energieneutraal
Het kan u niet zijn ontgaan dat op de plek van 
de gesloopte Sacramentskerk aan de Sportlaan 
hard wordt gebouwd aan het woonproject De 
12 Pauwen – deels vrijstaande en deels gescha-
kelde nieuwe villa’s in jaren ’30-stijl, waarvan 
zes aan de Sportlaan en zes aan de Sijzenlaan.
Uiteraard worden de woningen volgens de 
nieuwste inzichten geïsoleerd en wat betreft 
energiegebruik gebouwd conform de regels 
voor de categorie BENG (Bijna EnergieNeutrale 
Gebouwen). BENG omvat een eisenpakket 
waaraan alle nieuwbouw vanaf 1 januari 2021 
moet voldoen.

Warmte uit de grond
De twaalf woningen op de voormalige kerk-
locatie krijgen geen gasaansluiting. Voor de 
warmtevoorziening (zowel ruimteverwarming 
als warm water) is gekozen voor individuele 

water/water warmtepompen. Per woning is 
een put geboord van ca. 100 meter diep, waarin 
een heen- en retourleiding zit. Het is een geslo-
ten systeem, waarbij het water in de buis niet in 
contact komt met het grondwater, maar daaruit 
wel de warmte opneemt en die naar de woning 
voert. In feite is er dus sprake van een continue 
warmtewisselaar. Een relatief kleine warmte-
pomp met een vermogen van 3 à 4 kW is dan 
voldoende om het water verder op temperatuur 
te brengen en de woning te verwarmen.
De schuine daken van de woningen worden 
voorzien van zonnepanelen, zodat de huizen 
wat energie betreft in hoge mate zelfvoorzie-
nend zullen zijn. Het geheel wordt gecomple-
teerd door een gebalanceerd ventilatiesysteem, 
dat de warmte van de uitstromende lucht af-
geeft aan de binnenstromende koele buiten-
lucht (WTW oftewel WarmteTerugWinning). 
Dit systeem zorgt daarmee niet alleen voor een 
schoon en comfortabel binnenklimaat, maar 
ook voor verdere energiebesparing. 

Stand van zaken actie Zet ‘m op ’70!
Met het aflopen van het stookseizoen, onge-
veer begin mei, is er een eind gekomen aan de 
eerste fase van de actie Zet ‘m op ’70! waarbij 
zeventig Vogelwijkbewoners hun cv-ketel de 
afgelopen winter op 70 graden of lager hebben 
laten instellen. De resultaten worden momen-
teel verwerkt en binnenkort met de deelnemers 
gedeeld. In het septembernummer van dit blad 
zullen we hier meer aandacht aan besteden en 
tevens een tweede fase aankondigen.
Onze actie was geïnspireerd op een gelijk-
namig proefproject in de Vruchtenbuurt (zie 
www.warmindewijk.nl). Komende winter 
zullen naast de Vogelwijk nog enkele andere 
Haagse wijken gelijksoortige acties organise-
ren, o.a. Scheveningen en het Statenkwartier.

http://www.warmindewijk.nl

