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Duurzaam Den Haag blij met subsidie Provincie
Zuid-Holland voor campagne goed instellen cv-
installaties
Samen met 10 bewonersinitiatieven start Duurzaam Den Haag een campagne om

het instellen van de cv-installatie breed onder de aandacht te brengen. Door het

goed instellen van de cv-installatie dat ook ‘waterzijdig inregelen’ wordt genoemd,

kan wel 10% tot 20% energie worden bespaard. De provincie Zuid-Holland draagt

bij om lokale initiatieven te helpen dan deze campagne verder uit te voeren.

Gemeente Den Haag zorgt voor de scholing van installateurs en biedt bewoners

een voucher van 75 euro aan om bij een installateur een offerte uit te laten

brengen.

Reinder Boon, projectleider Duurzaam Den Haag: ‘Onderdeel van de campagne is het goed

instellen van de CV installatie bij 200 tot 400 woningen per buurt. En we willen

graag financiële drempels voor eigenaren weghalen. Een Esco (Energy Service Company) kan

dan een oplossing zijn. Ik ben dan ook erg blij met de provinciale financiële steun. Daarmee

kunnen we een flinke stap in de energietransitie van Den Haag zetten.’

Annelies van Ewijk, Manager Programma Energietransitie bij de provincie Zuid-Holland: ‘Dit

initiatief zet vol in op besparing van warmte, de grootste post in elk huishouden op de

energierekening. En dus wordt niet alleen jouw energierekening er beter van, het betekent ook

grote winst voor de energietransitie waar we met zijn allen voor staan. Besparen is dan wel niet

zo sexy, maar het is heel simpel: wat je niet verstookt hoef je ook niet op te wekken.’

Inregelen Haagse CV-installaties 
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Duurzaam Den Haag is een onafhankelijke stichting die mensen ondersteunt die met elkaar hun huis, bedrijf of
omgeving verduurzamen. De focus ligt daarbij op maatregelen voor energiebesparing, het opwekken van
schone energie en meer groen. Initiatieven van bewoners zijn voor ons altijd leidend, want mensen geven vorm

Het instellen van de cv-ketel en de radiatoren van de cv-installatie wordt 'waterzijdig inregelen'

genoemd. Als dit gedaan is stroomt door alle radiatoren precies de juiste hoeveelheid warm

water op de juiste temperatuur die nodig is om die ruimte optimaal te verwarmen. Vroeger was

het niet ongewoon dat installateurs dit deden bij het installeren van een nieuwe ketel. Dat kan

nog steeds, en is een erg goed idee. Maar vrijwel geen installatiebedrijf biedt dit nog spontaan

aan. Waarschijnlijk uit angst om als 'duur' gezien te worden, want het kost tijd en dus geld.

Soms ontbreekt ook simpelweg de expertise. 

Bij het gros van de woningen is daarom de cv-installatie niet optimaal ingesteld. Dit geldt ook

voor nieuwbouw, met nadelige gevolgen voor het energieverbruik en comfort. Volgens

normeninstituut NEN wordt door alle slecht ingeregelde installaties jaarlijks het energiegebruik

van een stad als Den Haag weggegooid.  

 

Besparing van 10% tot 20%  

Door de doorstroming van het water in de radiatoren beter in te stellen, verbetert de

warmteafgifte ervan, waardoor het gasverbruik met 10% tot soms wel 20% daalt. Door de betere

warmteverdeling tussen de radiatoren zorg je er bovendien voor dat kamers niet meer te warm

of te koud worden ten opzichte van de rest van het huis. 

 

Buurtaanpak

Er hebben zich al een flink aantal bewonersinitiatieven gemeld om met elkaar een

bewustwordingscampagne voor energie besparen met lokale inzet te ontwikkelen en uit te

voeren. Er is nog ruimte voor een beperkt aantal buurten.
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Noot voor de redactie. Voor vragen: neem contact op met Charlotte Bos, communicatieadviseur,

06-10653153, Charlotte@duurzaamdenhaag.nl



aan een duurzame stad. Dat is Haagse Krach. Door hen met elkaar te verbinden, en met de gemeente,
bedrijven, corporaties en andere partners, vergroten we hun impact.

Duurzaam Den Haag – jouw partner in duurzaam doen! 
www.duurzaamdenhaag.nl
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