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Dit alles bleek weer eens overduidelijk tijdens 
de informatieavond die Vogelwijk Energie(k) 
op 24 mei had georganiseerd in het clubge-
bouw van Quick.
De opkomst van bijna tachtig belangstellen-
den was hoopgevend, maar anderzijds stemde 
het niet tot vreugde dat Vogelwijk Energie(k) 
sinds de oprichting in 2009 naar schatting nog 
maar tien procent van de Vogelwijkpopulatie 
tot daden heeft aangezet, zoals voorzitter 
Rutger van Hoogstraten opmerkte.

Hybride warmtepomp
Aan de website www.vogelwijkenergiek.nl kan 
het niet liggen, want daar is een schat aan in-

formatie over energiebesparing te vinden. En 
evenmin aan dit wijkblad, waarin Vogelwijk 
Energie(k) al vele jaren een vaste rubriek 
heeft. De vraag is echter wel of die goed gele-
zen wordt. Zo bleek van alle aanwezigen nog 
geen vijfde deel het artikel in het recente mei-
nummer te hebben gezien waarin wijkbewo-
ner Nils Kappeyne (Laan van Poot ter hoogte 
van het sportpark) vertelde over alle duur-
zaamheidsmaatregelen die hij en zijn vrouw 
hebben genomen. Niet veel later hingen velen 
echter aan zijn lippen toen hij vertelde over de 
hybride warmtepomp die in zijn huis is geïn-
stalleerd, een energiebron die werkt met lucht 
en elektriciteit, waarbij de gasverwarmingske-
tel alleen nog bij uitzondering (als het vriest 
bijvoorbeeld) bijspringt.
Het kabinet wil dat deze apparatuur vanaf 
2026 standaard wordt voor huizen die niet 
op een collectief warmtenet zijn aangesloten 
en waar een verouderde cv-ketel moet worden 
vervangen. Nils Kappeyne benadrukte dat zijn 
warmtepomp – waardoor z’n jaarlijkse gasver-
bruik al met 40 procent is gedaald – beslist 
geen lawaaioverlast teweegbrengt. Je hoort 
vaak dat ze nogal herrie kunnen maken, maar 
dat blijkt alleen op te gaan voor de oudste mo-
dellen.

‘We hebben energiecoaches nodig!’
Door Dick van Rietschoten

Stimuleren en inspireren. Daar draait het vooral om in het duurzaamheidsplatform 
Vogelwijk Energie(k). Een steeds groeiend aantal wijkbewoners moet zich bewust 
worden van de noodzaak en de mogelijkheden om energie te besparen. En daar 

vervolgens naar handelen, bijvoorbeeld door het huis beter te isoleren en geheel of 
gedeeltelijk afscheid te nemen van de gasverwarming. 

Voorzitter Rutger van Hoogstraten legt de 
doelstellingen van Vogelwijk Energie(k) nog eens uit 
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Duinoord
De meest inspirerende bijdrage tijdens de 
informatieavond kwam overigens niet uit de 
Vogelwijk, maar uit de wijk Duinoord. Menno 
van Ginkel van Duurzaam Duinoord, een jon-
ger zusje van Vogelwijk Energie(k), was als 
gastspreker aanwezig om te vertellen over het 
fenomeen energiecoach. Duinoord heeft al zes 
energiecoaches en in heel Den Haag zijn er 
inmiddels 108. De Vogelwijk kent ze nog niet, 
maar daar moet snel verandering in komen, 
vindt het bestuur van Vogelwijk Energie(k). 
De energiecoaches zijn geen technisch on-
derlegde adviseurs, aldus Menno van Ginkel, 
maar ze zijn wel getraind in het verschaffen 
van informatie over de komende energie-
transitie die tussen nu en 2040 zou moeten 
plaatsvinden (‘zo veel mogelijk van het gas af’) 

en weten veel te vertellen over alle mogelijke 
duurzaamheidsmaatregelen en alle voors en 
tegens daarvan. 
,,Een energiecoach komt op aanvraag belan-
geloos en gratis bij een wijkgenoot op be-
zoek om te vertellen wat er op het gebied van 
energiebesparing allemaal mogelijk is. Het is 
gewoon een informeel gesprek van buur tot 
buur, aan de keukentafel of in de huiskamer,’’ 
aldus Menno, die zelf ook energiecoach is. 
,,Informeren en activeren, daar draait het om. 
Ons team van coaches heeft vorig jaar in totaal 
ruim 150 huisbezoeken afgelegd.’’

Trainingen
De trainingen voor de coaches worden ver-
zorgd door de organisatie Hoom uit Utrecht. 
Daarbij gaat het om enkele online-sessies en 

Veel belangstelling voor de ervaringen van Nils Kappeyne (midden met bril) met een hybride warmtepomp
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Energiecoach Menno uit Duinoord 

ook een centrale bijeenkomst. De opleidin-
gen zijn kosteloos en worden geregeld via 
een samenwerkingsverband van Haagse wijk-
organisaties zoals Duur zaam Duin oord en 
Vogel  wijk Energie(k): de HEBA, oftewel de 
Haagse Energiebesparingsaanpak. Vogelwijk 
Energie(k) is nog niet officieel aangesloten bij 
de HEBA, maar dat zal snel gebeuren. Wel 
kunnen leden van Vogelwijk Energie(k) al de 
hulp van een Haagse HEBA-energiecoach in-
roepen. Kijk daarvoor op de webpagina
www.duurzaamdenhaag.nl/energiecoach 
Vogelwijkbewoners die energiecoach willen 
worden, kunnen een mail sturen naar info@
vogelwijkenergiek.nl

Warmtenet Sportlaanflats
Het feit dat het begrip ‘energietransitie’ in de 
Vogelwijk nog weinig leeft is volgens Rutger 
van Hoogstraten mede te wijten aan de aarze-
lende houding van de gemeente, die nog geen 
toekomstvisie voor de energievoorziening in 
de Vogelwijk paraat heeft. Wel is vanuit de ge-
meente geopperd dat de flats langs de Sportlaan 
geschikt zijn om aan te sluiten op een collectief 

warmtenet, bijvoorbeeld met behulp van een 
warmwaterleiding uit de industrieën in het 
Rijmondgebied. 
,,Dat lijkt ons inderdaad een heel logisch pro-
ject’’, aldus de VwE-voorzitter. ,,We vragen ons 
zelfs af of dat op korte termijn al tot een concreet 
plan zou kunnen leiden, maar de vraag is: wie 
pakt dat op?’’ Aan het slot van de avond werd 
geconstateerd dat het voor de hand ligt, contact 
te zoeken met de Verenigingen van Eigenaren 
(VVE’s) van de flats. Helaas bleek er geen en-
kele bewoner van de Sportlaanflats aanwezig, 
waardoor het niet tot een eerste handreiking 
kwam. Enkele leden van Vogelwijk Energie(k) 
stelden zich echter al beschikbaar om het pad 
naar een plan te effenen. VVE-besturen en 
anderen die ideeën hebben, worden dringend 
verzocht zich via info@vogelwijkenergiek.nl te 
melden.

Noodkreten
De bijeenkomst leverde ook nog twee ‘noodkre-
ten’ op. Ten eerste zit het bestuur van Vogelwijk 
Energie(k) al enige tijd te springen om een 
nieuwe penningmeester. Wie zich geroepen 
voelt of een suggestie wil aandragen, kan con-
tact opnemen. Ten tweede vertelde wijkbewo-
ner Peter Wit, tevens lid van de kascommissie 
van Vogelwijk Energie(k), dat hij voor zijn rode 
pannendak graag terracottakleurige zonnepa-
nelen wil hebben. Die blijken echter duurder 
te zijn dan de gangbare zwarte panelen. Er kan 
echter een flinke korting worden gegeven als 
er ,,in één keer een hele container vol’’ wordt 
besteld. ,,Bij deze dus een oproep’’, aldus Peter 
Wit. ,,Wie wil samen met mij roodgekleurde 
zonnepanelen bestellen? Stuur me een mail 
via marpeter@xs4all.nl en laat het me weten.’’




