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Infrarood warmtescans weer mogelijk
Er heeft even de klad in gezeten, maar ko-
mende winter is het in onze wijk weer mogelijk 
om een warmtescan van je huis te laten maken.
Al vele jaren biedt Vogelwijk Energie(k) haar 
leden de mogelijkheid om in de wintermaan-
den tegen gereduceerd tarief hun huis in een 
koude nacht met professionele apparatuur te 
laten scannen teneinde te ontdekken waar de 
grootste ‘warmtelekken’ zitten. Een warmte-
scan is een effectief hulpmiddel bij het nemen 
van isolatiemaatregelen en dus het realiseren 
van energiebesparing. Tientallen wijkgenoten 
hebben er in de loop der tijd al gebruik van ge-
maakt. 
Helaas is dit jaar grote vertraging opgetreden 
bij de verwerking en verslaglegging van de ge-
maakte foto’s, genomen tijdens de korte kou-
degolf van begin februari. De deelnemers die 
geen foto’s ontvingen, hebben inmiddels hun 
geld terug gekregen. 
Vogelwijk Energie(k) is – met succes – op zoek 
gegaan naar een nieuwe partner om deze popu-
laire actie de komende winter nieuw leven in te 
blazen en nu zonder vertragingen uit te voeren. 
U kunt zich dus weer aanmelden (met adres en 
telefoonnummer!) via een e-mail naar info@
vogelwijkenergiek.nl. Zodra er koude nachten 
aan lijken te komen, nemen wij contact met u 
op. Daarin staan onder andere instructies om 

de verwarming in de betreffende nacht eenma-
lig hoog te zetten, omdat de warmtelekken dan 
het beste zichtbaar worden. De fotograaf komt 
’s ochtends vroeg langs, bijvoorbeeld om vijf 
uur, wanneer de buitentemperatuur het laagst 
is. U krijgt de scans met toelichting via de 
mail. Als lid van Vogelwijk Energie(k) betaalt u 
slechts € 25. Geen lid? Meld u dan meteen voor 
€ 15 per jaar aan!

Haagse inkoopactie groene stroom
De gemeente Den Haag heeft zich aangeslo-
ten bij een collectieve inkoopactie van groene 
stroom van de Consumentenbond. Alle inwo-
ners van Den Haag met een eigen energiecon-
tract kunnen zich inschrijven voor een vrijblij-
vende offerte. Deze actie is interessant voor u 
als u een energiecontract heeft met variabele 
tarieven of een contract dat (binnenkort) af-
loopt. De actie Haags Zekergroen Energiecollectief 
garandeert 100% duurzame stroom van 
Nederlandse bodem. Inschrijven kan tot 31 ja-
nuari aanstaande.
Deelnemers aan de ZonneVogel-coöperatie of 
een andere zogeheten postcoderoos-regeling 
moeten voordat ze op de offerte ingaan en 
overstappen zich er wel van vergewissen dat de 
nieuwe stroomleverancier de aftrek van ener-
giebelasting verzorgt die een groot deel van de 
opbrengst van hun zonnepanelen uitmaakt! 
Niet alle energiebedrijven doen dat namelijk.
Naast een scherp geprijsd aanbod ontvangen 
deelnemers een kortingscode voor € 50, in de 
WoonWijzerWebshop te besteden aan energie-
besparende producten zoals slimme stekkers, 
energiemeters, radiatorventilatoren, bewe-
gingsmelders of slimme thermostaatknoppen.
Voor alle informatie over deze actie en om u 
in te schrijven, zie: https://duurzamestad.den-
haag.nl/woning/inkoopactie
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