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Een infraroodfoto is het duidelijkst als het ver-
schil tussen binnen- en buitentemperatuur 
groot is. De beste foto’s maak je tijdens een 
flink koude nacht, liefst met vorst, vlak voor 
zonsopkomst en nadat het een paar dagen 
droog is geweest. Deze ideale omstandig-
heden komen maar een paar keer per win-
ter voor.  Als u zich aanmeldt voor het laten 
maken van zo’n warmtescan, komt u op een 
lijst te staan in afwachting van een ‘idea-
le’nacht. Als het zo ver is, worden alle wonin-
gen op de lijst gefotografeerd. Vooraf krijgt u 
een bericht wanneer dit gaat gebeuren. In de 
betreffende nacht moet u dan de verwarming 
hoog laten aanstaan. 

Aanvullend geldt het volgende:  
De warmtescan wordt gemaakt door het bedrijf 
Augustus Warmte, gespecialiseerd in het instal-
leren van warmtepompen. Het bedrijf heeft 
geen belang bij meer of minder isolatie. Het 
oordeel over de staat van de isolatie op basis 
van de foto’s is dan ook objectief.  
Het uitwerken van de foto’s vergt enige tijd. Na 
4 à 6 weken ontvangt u de foto met een toelich-
ting op de belangrijkste aandachtspunten. 
Augustus Warmte ontvangt van ons een be-
scheiden vergoeding voor het maken en uit-
werken van de foto’s. Het bedrijf kan eventu-
ele vragen over de uitkomst van de warmtefoto 
beantwoorden, maar een uitgebreid advies zit 
niet begrepen in de prijs die met Vogelwijk 
Energie(k) is afgesproken. 
Een warmtefoto geeft een goed inzicht in een 
aantal aandachtspunten t.a.v. het verlies van 
warmte, maar is geen complete energiescan. 
Via Vogelwijk Energie(k) kunt u voor een ge-
reduceerd tarief gebruik maken van een ener-
gieadvies op maat door een energieadviseur.

Voor het laten maken van de infaroodscan 
geldt een eigen bijdrage van € 25. U kunt uw 

Hoe ‘lek’ is uw huis? 

Laat een warmtescan maken!
Evenals voorgaande jaren biedt Vogelwijk Energie(k) deze winter de mogelijkheid 
om een warmtescan van uw woning te laten maken. Op een infraroodfoto is aan 

verschillende kleuren te zien op welke plekken uw huis de meeste warmte verliest. 
Via de (gesloten) voordeur bijvoorbeeld, of waar een kozijn niet goed aansluit op 

de muur, of aan de zijkant van een dakkapel. 
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belangstelling kenbaar maken door een mail 
te sturen aan info@vogelwijkenergiek.nl

Bent u geen lid van Vogelwijk Energie(k), maar 
wilt u wel van dit aanbod gebruik maken, meldt 
u zich dan via hetzelfde e-mailadres aan als lid. 
De contributie bedraagt slechts € 25 per jaar. 
Meer informatie over warmtescans, met voor-
beelden van fotos: zie de website www.milieu-
centraal.nl
 

Overheidssubsidies
In december heeft de rijksoverheid bekend ge-
maakt dat de Investeringssubsidie duurzame 
energie en energiebesparing (ISDE) in 2021 
wordt voortgezet en uitgebreid. In totaal is € 
124 miljoen beschikbaar o.a. voor woningeige-
naren die isolatiemaatregelen treffen of over-
gaan tot het duurzaam opwekken van energie. 
Het betreft bijv. de aanschaf van een warmte-
pomp of zonneboiler en het isoleren van vloer, 
dak en gevel/spouwmuur en het plaatsen van 
hoogrendementsglas.
Er gelden verschillende voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor de ISDE. Zo moet 
de eigenaar de koopwoning als hoofdverblijf 
hebben. En wie aanspraak wil maken op een 
gesubsidieerde isolatiemaatregel, moet daar-
naast nog voor minimaal 1 andere maatregel 
subsidie aanvragen. Ook VvE’s kunnen subsi-
die aanvragen voor isolatiemaatregelen en wel 
via de Subsidie energiebesparing eigen huis 
(SEEH).

Kijk voor meer informatie op de website van 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO): www.rvo.nl

Wijkactie elektrische deelauto
Na een eerste pilot in 2013-14 is Vogelwijk 
Energie(k) in 2017 begonnen met een 
actie ter bevordering van de aanschaf en 
het gebruik van elektrische deelauto’s. 
De actie loopt nog steeds, dus u kunt nog 
aanhaken en het elektrisch rijden in de 
wijk helpen promoten met een financieel 
steuntje in de rug. 
Voor maximaal drie wijkbewoners draagt 
Vogelwijk Energie(k) € 100 per maand bij 
in de kosten van volledig elektrisch rijden, 
onder de volgende voorwaarden: 
-  Alleen voor leden van Vogelwijk Ener-

gie(k) die in de wijk wonen;
-  Maximaal 12 maandelijkse bijdragen;
-  De auto moet te huur worden aange-

boden via SnappCar voor maximaal 
30 euro/dag, met een inspanningsver-
plichting om de auto minimaal twee 
keer per maand te verhuren;

-  De auto draagt een Vogelwijk Energie(k)-
sticker op linker en rechter voordeur, en 
een SnappCar sticker op de ruit.

 
Heeft u interesse in deze actie of heeft u 
vragen, stuur dan een mail naar 
info@vogelwijkenergiek.nl 
Wij nemen dan contact met u op.
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