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Op weg naar schone energie
De gemeente Den Haag en Vogelwijk Ener-
gie(k) willen energie besparen en de overstap 
maken naar schone energie. Dat is een flink 
karwei: al onze huizen, bedrijven en auto’s 
moeten op termijn duurzaam worden. Per wijk 
onderzoekt de gemeente wat hiervoor nodig is. 
De komende jaren wil de gemeente in de ge-
hele stad al 25.000 – 30.000 bestaande wo-
ningen klaarmaken voor de aansluiting op 
schone energie. Het College van B en W heeft 
tien wijken aangewezen om mee te beginnen, 
de zogenoemde Tien Groene Energiewijken. 
Deze wijken lopen voorop wat betreft planvor-
ming voor de energietransitie. De Vogelwijk 
is een van deze wijken, evenals onder meer  
Mariahoeve, de Noordpolderbuurt, het Staten-
kwartier en de Vruchtenbuurt. 

Waarom isoleren?
Het is nodig huizen en gebouwen alvast voor 
te bereiden op de overstap naar schone energie 
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Den Haag is een groene, mooie en leefbare stad. Dat willen we zo houden en 

voor de volgende generaties willen we Den Haag nog aantrekkelijker achterlaten. 
Daarom gaat heel Den Haag energie besparen en wordt er overgestapt op 

schone energie. Dat is een grote uitdaging, waar iedereen zijn of haar steentje 
aan kan bijdragen, bijvoorbeeld door middel van woningisolatie. Wat kunnen 

Vogelwijkbewoners zélf doen op dit gebied en wat voor onderzoeken worden er 
momenteel uitgevoerd? Op deze vragen geeft dit artikel antwoord. 

en het verwarmen van panden zonder aardgas. 
Omdat in de Vogelwijk relatief oude huizen 
staan (vrijwel allemaal gebouwd vóór 1965), lig-
gen hier grote kansen om te verduurzamen. De 
eerste stap hierin is isoleren, een stap die ieder-
een nu al kan zetten om energie te besparen. 

Isoleren heeft veel voordelen:
• De binnentemperatuur is beter te regelen. 
• In de zomer blijft de warmte buiten en is het 

heerlijk koel. 
• In de winter blijft de warmte binnen en is het 

heerlijk warm. 
• Het verhoogt comfort ook door het verminde-

ren van tocht en vochtvorming.
• Het bespaart geld, want u stookt minder. 
• U bent voorbereid op het verwarmen van uw 

woning met schone energie. 

Op de bijgaande infraroodfoto van een huis 
in de Vogelwijk, genomen tijdens een koude 
nacht in maart vorig jaar, is te zien waar deze 
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woning warmte naar buiten ‘lekt’ (rode, oranje 
en gele gedeelten).
Voorzitter Rutger van Hoogstraten van Vogel-
wijk Energie(k) hecht groot belang aan de 
wijkgerichte aanpak van de gemeente. ,,Wij 
kunnen bewoners helpen met dit soort foto’s 
en met acties voor isoleren en CV-inregeling, 
maar daarbij is het essentieel dat de gemeente 
een duidelijk handelingsperspectief geeft’’, 
zegt hij. ,,Als de gemeente aangeeft wanneer 
en hoe we onze huizen straks duurzaam gaan 
verwarmen, en op welke lagere temperatuur, 
dan is het duidelijk in welke mate we onze hui-
zen moeten isoleren en in welke mate het CV-
systeem moet worden aangepast.”

De gemeente geeft u graag advies
Veel inwoners van de Vogelwijk hebben on-
langs van de gemeente een brief ontvangen 
over de mogelijkheden om hun huis te verduur-
zamen. In deze brief staat hoe de gemeente u 
kan helpen bij het isoleren van uw woning. 
Op de website www.duurzamestad.denhaag.nl  
leest u alles over de mogelijkheden van isoleren. 
Bijv. over het plaatsen van spouw muurisolatie, 
dakisolatie of dubbel glas. Ook vindt u hier 

informatie over de subsidiemogelijkheden. 
Daarnaast kunt u gratis de Energiebespaarbox 
aanvragen met daarin energiebesparende pro-
ducten zoals radiatorfolie en tochtstrips. 

Online-bijeenkomst over isoleren 
Komende zomer organiseert de gemeente een 
online-bijeenkomst (webinar) over besparen 
en isoleren. U bent hierbij van harte welkom! 
Wanneer meer bekend is over de exacte datum 
en het tijdstip, brengen wij u hiervan op de 
hoogte. 
Wilt u in het webinar graag bepaalde onder-
werpen (over besparen en isoleren) behandeld 
hebben, dan kunt u contact opnemen via de 
contactgegevens onderaan dit artikel.

Geschikte warmtebronnen
Voor de vervolgstappen, dus wat er gebeurt 
ná het isoleren, hebben we elkaar hard nodig. 
Den Haag heeft veel bronnen waaruit schone 
energie gehaald kan worden. Naast zon en 
wind is er bijvoorbeeld ook aquathermie en 
aardwarmte. De overstap naar het gebruik van 
deze bronnen gaat de gemeente wijk voor wijk 
aanpakken, in samenspraak met de inwoners. 
Dit jaar ontwikkelt de gemeente een visie voor 
de overgang naar duurzame warmte. Voor ie-
dere wijk wordt onderzocht welke bronnen 
hiervoor geschikt zijn. In de Vogelwijk is hier-
voor een studie uitgevoerd door bureau DWA, 
gespecialiseerd in verduurzaming van wonin-
gen en gebouwen. In een volgende editie van 
dit wijkblad wordt een samenvatting van dit 
onderzoek opgenomen. Onafhankelijk van de 
resultaten is het een gegeven dat huizen beter 
geïsoleerd moeten worden voordat we over-
stappen op schone energie. 

Vragen en antwoorden 

Heeft u vragen over de energietransitie? U kunt hierover contact opnemen met de gemeente via het 
contactformulier op www.duurzamestad.denhaag.nl 
Heeft u vragen over de Energiebespaarbox of over de online-bijeenkomst over isoleren? Daarover kunt 
u contact opnemen met Hou je van Huis via het telefoonnummer (070) 353 99 31. Of via de webpagina 
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/energiebespaaractie/ 
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