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Bijeenkomst 24 mei: Samen besparen
Alle Vogelwijkbewoners die geïnteresseerd zijn 
in verduurzaming van hun huis worden bij 
dezen uitgenodigd voor de thema-avond Samen 
besparen van Vogelwijk Energie(k) op dins-
dag 24 mei om 20.00 uur in het clubgebouw 
van Quick (ingang De Savornin Lohmanlaan 
hoek Sportlaan). Of u wel of geen lid bent van 
Vogelwijk Energie(k), u bent welkom om uw 
licht te komen opsteken over de vele manieren 
waarop u hulp kunt krijgen bij het energiezui-
niger maken van uw woning.
Centraal zal staan hoe in de wijk de bewoners 
elkaar kunnen helpen, zoals dat in sommige 
andere Haagse wijken al goed van de grond is 
gekomen, bijv. door het opzetten van een ‘voor-
beeldproject ‘ Duurzame buren en informele 
netwerken voor het onderling uitwisselen van 
informatie. Maar ook het inwinnen van pro-
fessioneel advies en fysieke en online adres-
sen voor technische en financiële informatie 
komen aan bod. Er zal ruime gelegenheid 
zijn voor eigen inbreng en voorstellen om de 
energietransitie in onze wijk een extra zetje te 
geven. Kijk op de website www.vogelwijkener-
giek.nl voor actuele informatie over het pro-
gramma.
Tevens wordt er op deze avond korte tijd inge-
ruimd voor de statutair verplichte jaarvergade-
ringen van de Vereniging Vogelwijk Energie(k) 
en de ZonneVogel Coöperatie. De betreffende 
stukken worden per mail aan de respectieve-
lijke leden toegestuurd.

Stap voor stap verduurzamen
Simone en Nils Kappeyne, werkzaam resp. als 
kunstdocent en als IT-manager, wonen sinds 
2005 aan de Laan van Poot, tegenover het bijna 
voltooide Hellasduin-complex. Toen ze het 
huis, gebouwd in 1949, kochten, was de woon-
kamer al met de keuken verbonden en zat er 

een serre aangebouwd in de achtertuin, maar 
verder was er niet veel aan gemoderniseerd. Ze 
vertellen graag wat ze de afgelopen jaren aan 
verduurzaming hebben gedaan. 
Als eerste hebben ze de serre laten renoveren 
met materiaal met betere isolatiewaarden, en 
nu, meer dan 16 jaar verder, zijn ze nog steeds 
stap voor stap met het verduurzamingsproces 
bezig. De recent sterk gestegen energieprijzen 
zijn daarbij niet hun voornaamste drijfveer. Ze 
zijn er immers al veel langer mee bezig en het 
is alleen maar meegenomen dat ze nu minder 
energie verbruiken dan ze anders hadden ge-
daan. Waar nodig hebben ze bij hun plannen 
de hulp ingeroepen van ervaringsdeskundigen 
uit de buurt en van energieadviseur Hilbrand 
Does, die veel bewoners van de Vogelwijk van 
advies dient. Nils: ,,Dat raad ik iedereen ten 
sterkste aan die zelf niet alle technische ken-
nis in huis heeft om lastige problemen op te 
lossen en daarbij de goede keuzes te maken.”  

Tochtprobleem
In hun geval ging het o.a. om een hardnekkig 
tochtprobleem, waardoor de vergrote woonka-
mer met open keuken nooit comfortabel warm 
te krijgen was. De aanwezige vloerverwarming 
loopt slechts tot halverwege de serre. Wel is 
onder de hele kamer de kruipruimte tot sta-
hoogte uitgegraven om repeteerruimte te cre-
eren voor hun musicerende zoon, jazzpianist 
Floris, die steeds meer bekendheid krijgt. In 
deze kelder staat een convectieradiator, waar-
door de temperatuur er altijd aangenaam is. 
Op advies van Hilbrand wordt nu in de serre 
een radiator bijgeplaatst. Vervanging van 
het oudere dubbele glas door HR+++ glas zou 
slechts een marginale winst aan comfort en 
gasverbruik opleveren.
Als vroege en enthousiaste verduurzamers 
heb ben Nils en Simone samen met een van 
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hun buren al zo’n zeven jaar geleden zonnepa-
nelen op het dak laten plaatsen. De grote Ame-
rikaanse koelkast werd vervangen door een 
zuiniger exemplaar en inmiddels koken ze op 
inductie. 

Warmtepomp
In 2019 is er een hybride warmtepomp bijge-
komen. Nils: ,,Dat was achteraf gezien goede 
timing, want toen ik er een jaar eerder aan 
wilde beginnen, kreeg ik geen enkele positieve 
reactie. Sommige aangeschreven installateurs 
antwoordden niet eens en andere misten dui-
delijk de benodigde deskundigheid.” 

van de door de zonnepanelen opgewekte 
stroom nodig zijn en dat is technisch en finan-
cieel nog ver weg. Wel hebben we een nieuwe 
cv-ketel besteld, die de boiler overbodig maakt, 
beter moduleert en beter samenwerkt met de 
warmtepomp, waardoor we hopen nog meer 
gas te kunnen besparen.”
Nils en Simone zijn graag bereid hun ervarin-
gen te delen met wijkgenoten die bijvoorbeeld 
plannen hebben voor een warmtepomp. Een 
mailtje naar info@vogelwijkenergiek.nl is vol-
doende. 

Verbeter je huis
Er zijn vele websites die informatie geven 
over het verduurzamen van je huis. Vogelwijk 
Energie(k) beveelt de website van Milieu Cen-
traal aan, die wordt ondersteund door de rijks-
overheid: https://www.verbeterjehuis.nl
Hier krijg je tips hoe en waar te beginnen, wat 
maatregelen kosten en wat ze opleveren, en 
hoeveel subsidie je kunt krijgen. De volgende 
verbeteropties komen aan bod: isolatie (gevel, 
vloer, dak, glas), hybride en volledige warmte-
pomp, zonneboiler, zonnepanelen, ventilatie, 
koeling, verbruiksmanagers, warmte-terug-
winning bij de douche, en biomassaketel. vHet 
verdient aanbeveling vroegtijdig met plannen 
te beginnen, want installatiebedrijven worden 
bedolven onder opdrachten en de levertijden 
van ondfer meer warmtepompen zijn in veel 
gevallen erg lang. 
De site is overzichtelijk opgezet en geeft ook 
informatie voor VvE’s en bezitters van appar-
tementen. Overigens  hebben deze in april een 
brief van de gemeente ontvangen met het aan-
bod mee te doen met een isolatieactie – advies 
en offertes door geselecteerde bedrijven – toe-
gespitst op kleine VvE’s, parallel aan de soort-
gelijke actie die eerder in de wijk is gehouden 
voor ‘grondgebonden woningen’.

Nils Kappeyne bij de binnen-unit van z’n warmtepomp

Precies een jaar later had er blijkbaar een om-
slag plaatsgevonden en toen hebben ze, na 
zich nog eens goed te hebben laten voorlich-
ten, alsnog een warmtepomp van 6kW laten 
installeren. Nils en Simone zijn er na 2,5 jaar 
nog steeds heel positief over:. De binnen-unit 
staat op de vliering, naast de cv-ketel, de boiler 
en de omvormer van de zonnepanelen, en de 
buitenunit staat op de dakkapel . Geen geluid-
overlast, ook niet voor de buren, en ze besparen 
zo’n 40% aan gas. 

Boiler overbodig 
,,Echt van het gas af gaat ons voorlopig in zo’n 
huis als het onze niet lukken. Daarvoor zou, 
naast ingrijpende gevelisolatie, ook de opslag  
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