wij gaan voor Generalenbuurt
aardgasvrij-voorbereid
Paul Ernst

ik doe mee
omdat ik een
steentje wil
bijdragen aan
een schoon
milieu.

“

In onze tussenwoning uit 1988 hebben
we het gasverbruik hard teruggedrongen,
tot naar verwachting 369 m3 in 2020.
Terwijl het gemiddelde gasverbruik in
vergelijkbare woningen op 1175 m3 per
jaar ligt en ik met mijn militaire pensioen
dagelijks thuis ben. Een kwestie van
goede isolatie en bewust met energie
omgaan. De verwarming niet hoger dan
18 °C bijvoorbeeld, en niet stoken waar
niemand is. Zonnepanelen gingen helaas
niet door; in ons rijtje huizen zit asbest in
de daken. Mogelijk is dit ook elders in de
buurt een probleem. Dan komt het
prijskaartje er toch anders uit te zien.
Verschil goed te merken
De belangrijkste maatregel van recente
datum is dat we boven en beneden kunst
stof kozijnen met HR++-glas hebben laten
plaatsen. We hadden al dubbel glas, maar
de isolerende werking daarvan was in de

loop der jaren afgenomen. Het verschil
is goed te merken, in comfort én
gasverbruik. Daar moet ik eerlijk bij
zeggen dat het een forse investering was:
€ 21.000,-. Dat verdien ik nooit meer
terug, maar daar gaat het me ook niet om.
Ik vind het erg hoe de ijskappen
afbrokkelen en de rommel zich opstapelt.
Als ik er iets in kan betekenen om die
ontwikkelingen tegen te gaan, doe ik
dat graag. Tegelijkertijd begrijp ik dat
niet iedereen die keuze maakt.
De meeste huizen in de Generalenbuurt
hebben energielabel D; dan ben je met
€ 10.000,- niet van het gas af. Maar je
kan wel stappen zetten in die richting
waar je altijd plezier van hebt. En hopelijk
is waterstof snel bereikbaar voor iedereen
als energiebron.

”

Ciska en Peter van Mol

wij doen mee
omdat aardgasvrij
er toch aan zit
te komen. Dan
kan je maar beter
voorbereid zijn.

“

Ciska: “Afgelopen zomer hebben
we ons gasfornuis vervangen door een
inductiekookplaat. Het keukenblad
was kapot en we hadden een nieuwe
kraan nodig. Toen was dit voor ons een
logische stap – we moeten toch richting
aardgasvrij. Die ingreep had wel wat
voeten in de aarde: de aanpassingen in
de meterkast waren extra ingewikkeld
omdat wij een hoofdaansluiting deelden
met de buren. Dat schijnt in deze buurt
meer voor te komen. In het begin was
koken op inductie heel erg wennen:
bij gas weet je precies hoe lang en bij
hoe hoog vuur je eten op moet staan
– met de nieuwe kookplaat was dat
even zoeken. Maar nu willen we nooit
meer anders. We hebben het idee dat
we sneller klaar zijn met koken; alles is
eerder warm.”

Beter beeld met warmtecamera
Ze staan open voor vervolgstappen.
Peter: “De vorige bewoners hebben al
kunststof kozijnen met HR++-glas laten
plaatsen. We vermoeden dat ook in de
gevels en het dak al iets gebeurd is –
met de thermostaat op 18 °C krijgen we
het prima warm. Binnenkort gaan we met
een warmtecamera door de buurt, dan
hopen we meer duidelijkheid te krijgen
over wat we nog kunnen verbeteren.
We hebben de Omons-kaart al ingevuld.”
“Vloerisolatie zit er niet in, we hebben
geen kruipruimte”, vult Ciska aan.
“Wel willen we de zolder verbouwen.
Dan kijken we meteen hoe we vervanging
van onze cv-ketel kunnen meenemen.
Wie weet kunnen we in de buurt ook
maatregelen samen oppakken.

”

“

Het begon twee jaar terug met vloer
isolatie. Ik wilde een nieuwe vloer en
dacht: ik ben gek als ik dan niet meteen
de kruipruimte meeneem. Dat beviel
goed: ik heb warme voeten en de geur die
soms door de vloer optrok na een fikse
bui, is weg. Toen heb ik het isolatiebedrijf
eens uitgenodigd om naar de muren
te kijken. Gevelisolatie heb ik lang niet
aangedurfd omdat je soms hoort dat je er
schimmel van krijgt. Met goede ventilatie
en moderne technieken gebeurt dat niet,
werd mij verzekerd. Toen was ik om.
Van het één …
Eigenlijk was ik daarna van plan niks meer
aan mijn huis te doen. Maar zonnepanelen
in de straat zetten me aan het denken: dit
jaar krijg je je btw nog terug … Zo besloot
ik toch 10 panelen te leggen – met een
beetje overcapaciteit voor als ik
overstap op inductiekoken.

Francis Keller

ik doe mee
vanwege het
klimaat, maar
ook om geld te
besparen.

De leverancier moest daarbij door mijn
oude dakisolatie boren. Wat de volgende
stap inluidde: nieuwe isolatieplaten op
zolder. De dakkapel bleek niet van binnen
geïsoleerd te kunnen worden, dus daar
is een dakdekker voor langsgekomen.
Toen heb ik meteen het dakraam met
enkel glas vervangen. O ja, en een
nieuwe ketel aangeschaft. Zo ben ik
opeens bijna helemaal aardgasvrij-voor
bereid. En het is heerlijk warm in huis.
Daar hangt wel een kostenplaatje aan,
maar ik heb een energiebesparingslening
afgesloten met een heel lage rente.
Dus ook als je het geld niet op de bank
hebt, kan je veel doen.

”

Ben je benieuwd wat jij nog kan doen om jouw huis comfortabeler te maken,
te besparen op je energieverbruik en daarmee op je vaste lasten, en om
straks voorbereid te zijn als we aardgas loslaten? Vul dan Omons in en
krijg inzicht in jouw eigen woonsituatie en de eventuele stappen. Ga naar
buurkracht.nl/generalenbuurt en klik op: aan de slag!

