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De gemeente is druk doende met het maken 
van plannen voor schone energie in Den Haag. 
In september verscheen de Programmabrief 
Duurzaamheid 2021. Hierin staan plannen 
voor energiebronnen, netwerken, te nemen 
maatregelen enzovoorts. Het document gaat 
ook over wat de gemeente van plan is in ver-
schillende wijken, waaronder onze Vogelwijk. 
Voor sommige wijken wordt gedacht aan een 
warmtenet. In andere wijken met een reeds 
bestaand warmtenet wordt dat aardgasvrij ge-
maakt. Meer hierover is te lezen op onze web-
site www.vogelwijkenergiek.nl

Warmtebronnen
In onze wijk zijn we al jaren bezig met het 
propageren en in praktijk brengen van wo-
ning isolatie en onderzoek naar mogelijkhe-
den voor duurzame warmte. Bijvoorbeeld 
met het recente project Vogelwijk Zet ‘m op 
‘70, waarmee een groep bewoners  test of de 
verwarming op maximaal 70 graden kan met 
behoud van comfort. 
Begin vorig jaar onderzochten energiedes-
kundigen van het wereldwijd opererende be-
drijf DNV-GL op ons verzoek de mogelijkhe-
den om de hele wijk op duurzame warmte te 
laten overgaan. De uitkomsten werden gepre-
senteerd tijdens de bijeenkomst ter gelegen-
heid van het 10-jarig bestaan van Vogelwijk 
Energie(k) op 15 mei 2019. Het onderzoek 
stelde een ruime beschikbaarheid vast van 
warmtebronnen in en rond de Vogelwijk en 
sprak een lichte voorkeur uit voor een collec-
tieve oplossing voor de hele wijk.

De gemeente zette aanvullend onderzoek uit 
bij het duurzaamheidsadviesbureau DWA in 
Gouda. Dat leidde weer tot nieuwe inzichten: 
misschien is maatwerk beter dan een collec-
tieve oplossing voor de hele wijk. Voor de ap-
partementen en de huizen langs de Sportlaan 
kan een warmtenet de beste oplossing zijn, 
terwijl de huizen die verder in de wijk liggen 
mogelijk beter uit zijn met individuele elektri-
sche oplossingen. 

Mogelijk scenario
Bijgaand kaartje uit het DWA-rapport geeft 
een van de mogelijke scenario’s. Hierin wor-
den 3 stappen geschetst: 

Fase 1 - Warmtenet langs de verschillende 
flats; 
Fase 2 - Warmtenet in deel van de wijk dat 
daar direct aan grenst;
Fase 3 - De rest van de wijk, warmtenet of 
individueel elektrisch.
De inzet van Vogelwijk Energie(k) is om de 
wijkbewoners zo veel mogelijk informatie te 
geven over deze onderzoeken en ze zo veel 
mogelijk te betrekken bij de keuze voor de 
mogelijke oplossingen. Uit bovengenoemde 
Programmabrief lijkt dat ook de inzet te zijn 
van de gemeente, die komend jaar met de wijk 
in gesprek wil over een nog op te stellen wijk-
energieplan. 

Vul de enquête in!
Het wijkenergieplan gaat over de vraag hoe we 
in de Vogelwijk in de toekomst onze huizen 
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gaan verwarmen. Het heeft dus grote gevol-
gen voor iedereen die hier woont.

Vogelwijk Energie(k) wil graag weten hoe u 
denkt over het maken van het wijkenergieplan 
en heeft daartoe een enquête opgesteld. Scan 
de onderstaande QR-code en vul onze korte 
vragenlijst in. Het kost u maar een paar minu-
ten. De resultaten worden anoniem verwerkt.
U kunt de enquête ook vinden via www.vogel-
wijkenergiek.nl Doe mee! Het gaat tenslotte 
om uw buurt en uw woning.

Vervolg Vogelwijk Zet ‘m op ‘70
Tijdens de afgelopen winter hebben de be-
woners van 68 Vogelwijkhuizen meegedaan 
met de actie Zet ‘m op ‘70. De deelnemers 

hebben hun cv-ketel zo laten instellen dat de 
ketel warm water levert van maximaal 70°C in 
plaats van de gebruikelijke 80 of zelfs 90°C. 
Zo zouden we kunnen leren of het mogelijk 
is onze in de toekomst gasloze woningen toch 
comfortabel te verwarmen met duurzame 
warmtebronnen, die zo’n 70 graden warmte 
kunnen leveren. 
Het overgrote deel van de deelnemers heeft 
helemaal geen verschil (comfortverlies) erva-
ren of heeft met kleine maatregelen, zoals het 
iets hoger zetten van de thermostaat, toch het 
gewenste comfort bereikt. Dat is een positieve 
uitkomst, maar de winter van 2019/2020 was 
wel zeer zacht. Daarom willen we de actie nog 
een winter lang continueren in de hoop dat er 
nu wél een reeks vrieskoude dagen komt. 
Bij deze actie konden bewoners overigens 
ook kiezen om de cv beter te laten inregelen 
door het Haagse bedrijf Energy Guards of om 
‘zone verwarming’ te laten installeren, waarbij 
per kamer de temperatuur kan worden inge-
steld. Een klein aantal deelnemers heeft van 
dit aanbod gebruik gemaakt. Lees meer over 
het vervolg van deze actie en hoe u zich kunt 
aanmelden op www.vogelwijkenergiek.nl
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