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Isolatie krant

Samen aan de slag: ‘Iedereen doet wat’

Wethouder 
Jan van Halteren: 
‘Isoleren verdient 
zich snel terug’

Familie van 
Oosterom: ‘Graag 
zonnepanelen 
op het dak’

Energieadviseur: 
‘Zet niet hele dag  
raam open’

Beste buurtbewoners,
Co2 uitstoot, energiebesparing, aardgasvrij, isola-
tiemaatregelen... De duurzame termen vliegen ons 
tegenwoordig om de oren. En wie weet er nu echt 
wat je moet doen als je al de tijd hebt om hier over 
na te denken?
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Maar goed nieuws: Onze Bloemenbuurt heeft het stem-
pel ‘Wijk van de Toekomst’ gekregen. Zodat we samen over 
deze zaken kunnen nadenken en ook samen actie kunnen 
ondernemen. In deze krant leest u verhalen waarin bewo-
ners uit de Bloemenbuurt vertellen wat zij aan energie-
besparende maatregelen overwegen, maar ook wat ze al 
hebben gedaan. Verder vindt u veel informatie over iso-
latietechnieken en we geven u praktische tips hoe ook u 
energie kunt besparen. Verder kijken we  door middel van 
deze krant hoe we als Bloemenbuurt gezamenlijk tot actie 
kunnen overgaan!

In die laatste gedachte willen we op zaterdag 14 november  
samen met u aan de slag. We organiseren een klusdag met 
als thema ‘Iedereen doet wat’. Verderop in de krant vindt u 
meer informatie over dit klusweekeinde. En de achterpagi-
na van de krant mag u voor uw raam hangen om te laten 
zien dat u meedoet. Iedereen die dit ook daadwerkelijk 
doet, maakt kans op een mooie kluswaardebon!
 
Hopelijk motiveert de krant u tot het zetten van een eerste  
of misschien wel een vervolgstap op uw duurzame pad. 
Het is echt de moeite waard om uw woning te isoleren en 
zuiniger om te gaan met energie. Stap voor stap helpen we 
elkaar op weg naar een comfortabeler, zuiniger huis dat 
klaar is voor een (aardgasvrije) toekomst! 

Wij hebben veel plezier gehad bij de totstandkoming van 
deze krant. We hopen dat deze in de smaak valt en vinden 
het leuk om te horen wat de krant bij u teweeg brengt.  
Laat het ons weten door een mail te sturen naar:  
bloemenbuurtinactie@gmail.com.
 
Hartelijke groet,

Misha Jongsma en Henk Tomas
Bewoners Bloemenbuurt
Klankbordgroep Wijk van de Toekomst Bloemenbuurt 



Dakisolatie
Met dakisolatie bespaar je veel energie en dus geld. Voor 
een hoekwoning is dat zo’n € 750 per jaar. Gemiddeld be-
taal je € 1.000 aan materialen als je het zelf doet en € 4.600 
als je het werk uitbesteedt. Zelfs als je dak nu matige isola-
tie heeft, is een verbetering naar goede isolatie de moeite 
waard. De besparing is dan wel iets lager.
Maar er zijn meer voordelen dan alleen energiebesparing. 
Met een geïsoleerd dak voelt je huis prettiger aan. Zie het 
als een dikke deken die je over je dak legt: de kou van bui-
ten komt er niet doorheen en onder de deken blijft het lek-
ker warm. Ook stoot je minder broeikasgassen uit, omdat 
je minder gas verbruikt.

Spouwmuurisolatie 
Spouwmuurisolatie is één van de snelste, makkelijkste en 
goedkoopste manieren om je huis te isoleren. En het levert 
veel voordelen op: een warmer huis, een lagere energiere-
kening en een beter milieu. Een aanrader dus! Maar kan 
het in jouw huis? Waar moet je op letten?
Een spouwmuur bestaat uit twee muren met een paar 
centimeter ruimte ertussen (de spouw). Die kun je laten 
vullen met isolatiemateriaal. Maar niet ieder huis heeft een 
spouwmuur: huizen die voor 1920 zijn gebouwd, hebben 
vaak alleen enkelsteens muren. Die kun je ook isoleren, 
maar dan met voorzetwanden aan de binnenkant of iso-

latie tegen de buitenkant. Spouwmuurisolatie is de goed-
koopste en makkelijkste manier om je buitenmuren te iso-
leren. Je bespaart er veel energie mee. Bij een hoekwoning 
betaal je bijvoorbeeld maar € 2.000 en bespaar je zo’n € 
650 per jaar aan energiekosten (prijspeil 2020). In onge-
veer drie jaar heb je de kosten voor spouwmuurisolatie 
dus terugverdiend!

Vloerisolatie
Klaar met koude voeten en vocht in huis? Laat dan je vloer 
isoleren. Het voelt prettig aan en je energierekening gaat 
omlaag. Maar hoe kan je jouw vloer het beste isoleren? Als 
je een kruipruimte hebt, kan het aan de onderkant. Maar 
er zijn ook andere manieren. In een gemiddelde hoekwo-
ning bespaar je zo’n € 210 per jaar met isolatie tegen de 
onderkant van de vloer. Als je het laat doen door een isola-
tiebedrijf kost het ongeveer € 1.500. Ga je zelf aan de slag? 
Dan betaal je circa € 800 aan materiaalkosten.

HR++ of triple glas
Minder kou door je ramen? Vervang enkel en dubbel glas 
door HR++ of triple glas. De warmte blijft binnen en het 
wordt stiller in huis. Daarbij is het goed voor je energiere-
kening en het klimaat. 
HR++ en triple glas... wat betekent het eigenlijk? Het woord 
zegt het al: enkel glas bestaat uit één laag glas en isoleert 
niet, dubbel glas bestaat uit twee lagen en isoleert matig. 
HR++ is dubbel glas met een coating en een isolerend gas 
tussen de platen, waardoor het heel goed isoleert. Triple 
glas bestaat uit drie glasplaten met een coating en isole-
rend glas waardoor het goed isoleert.
Wat bespaar je als je alle ramen (21,5 m2) in een gemid-
delde hoekwoning vervangt door HR++ glas? Stel, je had 
overal enkel glas, dan scheelt dat zo’n € 390 per jaar aan 
energiekosten. 

Kozijnen en deuren
Ga je kozijnen of buitendeuren vervangen? Kies dan ko-
zijnen of deuren die goed isoleren en lang meegaan. Mis-
schien denk je er niet zo snel aan, maar ook via kozijnen 

en buitendeuren verlies je warmte naar buiten. Met isole-
rende kozijnen en deuren heb je daar minder last van. Let 
daarom op de U-waarde van kozijnen en deuren: hoe lager 
de U-waarde, hoe beter de isolatie. 
Isolerende kozijnen en deuren hebben luchtkamers of 
een harde isolatielaag tussen de buitenkant en binnen-
kant. Daar zie je niets van, maar het werkt wel. Er zijn ook 
houtsoorten die goed isoleren en geen isolatiekern nodig 
hebben.

Naden en kieren
Door de brievenbus, langs het kruipluik of ‘gewoon’ onder 
de deur door: tocht kan overal vandaan komen. Het zorgt 
voor kou en onnodig energieverbruik. Een huis met veel 
naden en kieren is ‘lek’. Koude lucht van buiten stroomt je 
huis in en verwarmde lucht je huis uit. Je huis voelt daar-
door kouder aan. De thermostaat een graadje hoger zet-
ten lijkt een goede oplossing. Het wordt daardoor wel wat 
warmer in huis, maar je gasverbruik gaat ook omhoog. 
En dan te bedenken dat de thermostaat juist omlaag kan 
als alle naden en kieren dicht zijn. De oplossing is simpel: 
maak alle naden en kieren in je huis dicht, bijvoorbeeld 
met tochtstrips of kit. Je huis voelt warmer, je verspilt min-
der energie en je helpt het klimaat.

Ventilatie
Voor je gezondheid is het belangrijk om je huis goed te 
ventileren. Helaas is de ventilatie in de meeste huizen 
niet goed. In veel woningen zit schimmel en in veel huizen 
hangt binnen meer fijnstof dan buiten. Waarom is ventile-
ren zo belangrijk? Elders in deze krant een uitgebreid ver-
haal over ventileren.

Bron: Milieucentraal.nl

Ga aan de slag met dak, vloer, buitenmuren en ramen

Het begint allemaal 
bij goede isolatie
Energie besparen is makkelijk, als je weet waarop je moet letten. Het begint bij een goed geïsoleerd huis. 
Door je huis beter te isoleren, woon je comfortabeler, zorg je voor minder CO2-uitstoot en daalt je energie-
rekening. De kosten zijn vaak lager dan veel mensen denken.

Wist je dat…
...wanneer je in spouw- 

isolatie investeert  
dat gelijk staat aan  
11% rente op een  

spaarrekening.

Isolatie wordt via de buitenmuur in de spouwmuur gespoten.
Foto: Agem

Dakisolatie is als  
een dikke deken die 
je over het dak legt.
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Colofon
De Isolatiekrant is een uitgave van 

de gemeente Montferland.

Concept en realisatie Geurts Media

Redactie Misha Jongsma, Henk Tomas, 
Charlotte Post, Sjoerd Geurts (Geurts Media).

Oplage 1.000

Wist je dat…
elf zonnepanelen 

het volledige stroom- 
gebruik afdekken van 

een gemiddeld 
huishouden.

Klussendag

Jaap helpt 
een handje 
Een blauwe vinger, een scheef muurtje of een kromme 
spijker. Niet iedereen beschikt over twee rechterhanden. 
Jaap van der Veen uit de Bloemenbuurt werkte 46 jaar in 
de bouw en wil zijn buurtbewoners tijdens Klussendag op 
14 november een stukje op weghelpen. Met handige tips 
of een beetje hulp. “Ik wil mijn ervaring graag delen met 
de buurt”, zegt Jaap. “Of ik nu al tips heb? Veel ongelukken 
gebeuren op momenten dat mensen iets los laten. Doe 
dat nooit! Voorbeeldjes? Werk je met een slijptol? Zet het 
materiaal dat je slijpt goed vast met een klem. Zaag je een 
tegel? Zet die tegel dan goed vast met klemmen en houd 
de slijptol met twee handen vast voor, tijdens en na het za-
gen. Leg de slijptol pas weg als de slijpschijf stil staat. Dan 
gebeuren er niet zoveel en snel ongelukjes.”

Heb je tijdens Klussendag tips nodig van Jaap. 
Bel dan tussen 8 en 10 uur naar tel. 0316 - 22 13 81.

Hierbij kun je aan van alles denken: het aanbrengen van 
tochtstrips, het indraaien van ledlampen, het installeren 
van een waterbesparende douchekop. Maar ook: het iso-
leren van je dak of aanbrengen van radiatorfolie. 
Wat je op 14 november gaat doen, is afhankelijk van wat je 
mogelijkheden en plannen op dat moment zijn. Maar laten 
we er samen voor gaan! Je kunt laten zien dat je meedoet 
door de poster op de achterkant van deze krant zichtbaar 
voor je raam te hangen. Onder de mensen die dit doen 
wordt een klusbon van 150 euro verloot.

Loop je op 14 november vast of heb je tips nodig? Vraag 
het aan Jaap. Hij helpt je graag een handje. Zie ook elders 
op deze pagina. 
Heb je nog geen idee wat jij op 14 november kunt doen? 
Kijk dan eens op iedereendoetwat.nl voor praktische tips 
en ideeën. In aanloop naar het weekend kun je de volgen-
de test doen en via Facebook delen: https://www.iedereen-
doetwat.nl/wat-kan-jij-doen. Leuk om op deze wijze van el-
kaar te zien wat de verschillende plannen zijn.

Henk Tomas: De gemeente Montferland heeft 
ambitieuze duurzame doelstellingen?
Jan van Halteren: “De gemeente Montferland wil in 2030 
energieneutraal zijn. Dat betekent dat we op dat moment 
net zoveel duurzame energie opwekken dan we verbrui-
ken. Inderdaad ambitieus, maar noodzakelijk willen we op 
een prettige manier in het mooie Montferland kunnen blij-
ven wonen, werken en leven. En iedereen moet hier aan 
bijdragen, ook de gemeente.” 

Wat doet de gemeente zelf aan duurzaamheid?
Hij wijst naar buiten: “Kijk naar ons duurzame sedumdak 
dat als isolatie dient en het regenwater vasthoudt. En zie 
ons dak dat vol zonnepanelen ligt. Verder adviseren we 
bedrijven in de gemeente om zonnepanelen op het dak 
te leggen, rijden veel personenauto’s van de gemeente in-
middels elektrisch, hebben we Energiecooperatie Montfer-
land Klimaatneutraal geholpen bij het realiseren van drie 
collectieve zonnedaken en krijgen verenigingen met een 
eigen accommodatie een energiescan aangeboden.”
 
Alles begint bij isoleren?
“Isoleren is erg belangrijk. Je woont prettiger in een goed 
geïsoleerde woning, die ook gezonder is zonder teveel 
tocht of vocht. Isoleren is daarnaast goed voor je porte-
monnee! Als de warmte niet ontsnapt, scheelt dat in de 
energiekosten.”
 
Kan de gemeente als aanjager dienen? 
“We hebben samen met de Achterhoekse gemeenten het 
Agem Energieloket opgericht. Hier kunnen inwoners in-
formatie en advies krijgen bij het verduurzamen van hun 
woning. Ook op het gebied van isolatie! Agem verzorgt col-
lectieve inkoopacties en is daarnaast het adres waar je een 
duurzaamheidslening kunt aanvragen.”

Waar is de gemeente concreet al mee bezig?
“In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het gas af 
zijn. Iedere gemeente moet daar plannen voor maken. De 
Bloemenbuurt loopt voor omdat Plavei al is begonnen met 
het aardgasvrij maken van huurwoningen. We willen dit als 
gemeente verder uitrollen in de hele Bloemenbuurt. Bij-
voorbeeld met behulp van een warmtepomp voor de hele 
wijk. We zijn druk aan het rekenen.” 
 

Wat kunnen inwoners zelf doen? 
“Isoleren is goed en verdient zich snel terug. Ook het in-
stalleren van zonnepanelen verdien je binnen zes of zeven 
jaar terug. Het Agem Energieloket kan passende adviezen 
geven over welke maatregelen het verstandigste zijn voor 
jouw situatie. Wil je wat doen, maak dan gebruik van de 
duurzaamheidslening van de gemeente of kijk naar subsi-
dies bij het Rijk.” 

Ik lees in de krant dat andere gemeenten hun inwoners 
70 euro geven voor duurzame maatregelen?
“Iedere gemeente vult dit anders in. Wij geven dit aan 
Agem Energieloket, dat het bijvoorbeeld gebruikt voor 
warmtefoto’s van huizen of als subsidie bij het opstellen 
van woningverbeterplannen. Of voor het opleiden van 
energiecoaches, collectieve inkoopacties en energiedis-
plays voor inwoners met een smalle beurs. Het komt dus 
bij onze inwoners terecht.”

In gesprek met wethouder Jan van Halteren 

‘Isoleren verdient 
zich snel terug’
De Bloemenbuurt in Didam ondergaat op dit moment een transformatie. Plavei vernieuwt en verduurzaamt 
haar huurwoningen in de wijk, terwijl er vanuit de gemeente Montferland extra duurzame aandacht is rich-
ting woningeigenaren. Henk Tomas - zelf woonachtig in de Bloemenbuurt - meldde zich op het gemeentehuis 
in Didam om wethouder Jan van Halteren aan de tand te voelen over dit actuele onderwerp.

Doe jij ook mee op zaterdag 14 november?
De Bloemenbuurt komt in actie! Op zaterdag 14 november gaan we samen klussen om onze woningen 
comfortabeler en energiezuiniger te maken. 
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Henk Tomas: “Wat doet de gemeente zelf aan duurzaamheid?” Jan van Halteren: “Je woont prettiger in een goed geïsoleerde woning.”
Foto’s: Sjoerd Geurts



Ventileren is belangrijk om de luchtkwaliteit in huis op peil 
te houden. Veel nieuwe woningen zijn voorzien van ven-
tilatiesystemen die automatisch en actief de ruimten in 
huis ventileren als het vochtgehalte of de CO2-waarden 
daarom vragen. Ventilatiesystemen zijn er centraal en de-
centraal. Centraal betekent dat je één unit plaatst die de 
lucht in de keuken, badkamer en op het toilet afvoert en 
ververst. Decentrale units bouw je per ruimte in. Iets wat 
prima kan in een bestaande woning. Denk aan een venti-
lator in de badkamer, die de lucht ‘ventileert’ als er een te 
hoge luchtvochtigheid ontstaat. Let op, dat is dus niet de 
ventilator die alleen draait als de lamp aan wordt gezet, 
maar aanslaat wanneer het echt nodig is.”
Natuurlijk hebben niet alle woningen installaties, weet 
Erwin Reuterink. “Vooral wat oudere woningen moeten 
het van ‘natuurlijke ventilatie’ hebben. Bijvoorbeeld door 
ramen tegenover elkaar open te zetten. Te ‘spuien’, zoals 
wij het noemen. Met deze natuurlijke ventilatie kun je jouw 
woning prima van frisse lucht voorzien. Zeker als je deze 
woning in de loop van de jaren wel hebt geïsoleerd en de 
kieren en naden zijn gedicht. Dan mag je het ventileren 
best een handje helpen.”
Een veel gemaakte fout is dat mensen ’s morgens de ra-

men boven openzetten en de hele dag open laten staan. 
“Dat hebben we van vroeger meegekregen, maar is niet 
verstandig. Warmte stijgt naar boven. Op het moment 
dat je de benedenverdieping lekker warm hebt, zoekt de 
warmte de weg naar de bovenverdieping. Daar kan die 
trek over de voeten vandaan komen. De warmte ontsnapt 
vervolgens via de ramen naar buiten. Eigenlijk vind ik dat 
ongelofelijk. We betalen kapitalen voor goede dakisolatie, 
plaatsen HR++-glas in de ramen en vervolgens zetten we 
die de hele dag open. Zinloos.”

Half uurtje
Hoe het dan eigenlijk wel moet? “Het is voldoende om ’s 
morgens een half uurtje de ramen tegen elkaar open te 
zetten. Zodat de woning frisse lucht krijgt. Als je naar het 
werk gaat, doe je ze weer dicht. Het kan dus kortstondig, 
De lucht verversen. Vervolgens naar behoefte herhalen.”
Het is volgens Erwin nuttig dat bewoners van huizen zon-
der ventilatiesysteem het CO2- en vochtgehalte regelmatig 
meten. “Meten is weten. Daar zijn hele handige metertjes 
voor beschikbaar. Het mooiste is als je een meter hebt die 
de maximale en minimale standen bewaart. Zodat je ziet 
of het erg koud of vochtig is in jouw woning. Dan kun je 

daar iets mee. Is er te weinig vocht in jouw kamer (onder 
de dertig procent), dan wordt bijvoorbeeld de houten vloer 
daar niet blij van. Maar is er teveel vocht (boven de 70 à 
80 procent) dan kan dat schimmels veroorzaken die niet 
gezond zijn.”

Energieadviseur over belang ventileren

‘Niet de hele dag 
het raam open’
Een goed geïsoleerd huis verdient optimale ventilatie. Onzin, zegt Erwin Reuterink van Agem Energieloket. 
“Ventileren is voor ìeder huis noodzakelijk. Of het nu goed geïsoleerd is of niet.”

Erwin Reuterink: “Het is goed om het vochtgehalte in huis 
regelmatig te meten.” Foto: Agem Energieloket

Wist je dat…
...je 250 euro per  

jaar kunt besparen  
door de deuren in huis 
dicht te doen en alleen 

te verwarmen 
waar je bent.
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Warmtefoto’s laten zien waar de warmte uit de woning 
ontsnapt. De foto’s  geven soms een ontluisterend beeld 
van de ‘warmtelekkages’. Is de kleur geel, dan ontsnapt er 
op die plek veel warmte. Kieren, naden, ramen die open 
staan of enkel glas blijken vaak de oorzaak. “Maar ook langs 
schoorstenen en woning scheidende wanden zien we veel 
warmte het huis uit gaan”, concludeert energieadviseur Er-
win Reuterink van Agem Energieloket. 

Rozenstraat
De woning van Misha Jongsma aan de Rozenstraat in Di-
dam is met een warmtefoto in beeld gebracht. “Ik woon 
samen met mijn echtgenote Liesbeth zo’n vijftien jaar in de 
Bloemenbuurt”, vertelt Misha. “In een aanvankelijk amper 
geïsoleerde woning uit de jaren zestig. In de loop van de 
tijd hebben we zelf een aantal zaken aangepakt. Zoals nieu-
we kozijnen met dubbel HR++  glas op beide verdiepingen 
en een geïsoleerd dak. De warmtefoto’s die Agem Ener-
gieloket in opdracht van de gemeente Montferland heeft 

gemaakt, lieten zien dat ons huis toch nog veel ‘warmte- 
lekkage’ kende. Daarom hebben we volgende stappen ge-
zet. De spouwmuur is inmiddels geïsoleerd en we gaan aan 
de slag met de vloer. Er liggen nog genoeg kansen om de 
isolatie te verbeteren. De maatregelen hebben effect. Het 
is prettig wonen en we kregen vorig jaar 650 euro terug 
van de energierekening. Een bijkomend effect is dat wan-
neer je hiermee bezig bent, je automatisch ook je woonge-
drag aanpast. We hebben inmiddels ledverlichting, zetten 
de kachel in de winter eerder uit en kijken samen met de 
buren naar zonnepanelen.”

Woningen Bloemenbuurt in beeld gebracht

Warmtefoto toont 
lekkages woning
Diverse woningen in de Bloemenbuurt zijn tijdens de vorige winter op de foto gezet. Geen gewone foto, maar 
een warmtefoto die in alle vroegte van de buitenkant van het  huis wordt gemaakt. 

Misha Jongsma: 
“Onze woning was lek.” 

Met een speciale fotocamera wordt een woning in beeld gebracht.

Meld je aan 
voor werkgroep 
Isolatie
De Bloemenbuurt-werkgroep ‘Isolatie en besparen’ 
brengt de isolatiekansen voor woningeigenaren in de 
Didamse Bloemenbuurt in kaart. Misha Jongsma is 
een van de initiatiefnemers van de nieuwe werkgroep. 
Misha wil zijn ervaring graag in de nieuwe werkgroep 
delen met andere buurtbewoners met een eigen wo-
ning. De nieuwe werkgroep komt voort uit de bestaan-
de Klankbordgroep Energie en wil met buurtbewoners 
optrekken om een gezamenlijke isoleringsslag te ma-
ken. Met ondersteuning van Agem Energieloket. Misha 
Jongsma: “Je leert van elkaar, ziet welke mogelijkheden 
er zijn en samen kun je heel scherp inkopen. 

Bewoners die zitting willen nemen in de 
werkgroep kunnen zich aanmelden bij 
Agem Energieloket via tel. 0314 820 360 
(iedere werkdag van 9.00 tot 17.00) of via 
e-mail info@verduursaamenergieloket.nl.



Henk Tomas woont aan de Tulpenstraat in Didam. Henk: 
“Ik heb het woningverbeterplan laten maken omdat ik wil-
de weten waar mijn woning precies staat op het gebied van 
duurzaamheid. Mijn woning bleek energielabel B te heb-
ben en daar was ik best tevreden mee.”
Het woningverbeterplan geeft de duurzame staat van een 
woning aan, maar komt ook met adviezen om er een ho-
ger label van te maken. Henk Tomas heeft ze inmiddels 
grondig bestudeerd. Veel adviezen vergen een behoorlij-
ke investering, zo constateerde hij. “En dat is toch wel een 
dingetje”, zegt Henk. “Ik ben 74 jaar. Moet ik dan investe-
ringen doen die in twintig jaar tijd terugverdienen? Die ik 
zelf wellicht niet meer meemaak? Dat ben ik niet van plan. 
Ik heb vooral gekeken naar maatregelen waar ik sneller wat 
mee kan. Zoals het leggen van zonnepanelen en het plaat-
sen van modern dubbel HR++ glas op de benedenverdie-

ping. De zonnepanelen kosten ongeveer 5.000 euro en die 
verdien ik in acht jaar terug. Dubbel glas levert niet alleen 
een besparing op, maar ook een stuk wooncomfort. Dat 
is vooral prettig op de benedenverdieping. Daar ben ik nu 
over aan het nadenken.” 

Familie van Oosterom
Jenny en Boris van Oosterom wonen samen met hun kin-
deren Daan en Femke aan de Lupinenstraat in Didam. 
Ook hun woning bleek energielabel B te dragen. “Wij wo-
nen hier al twintig jaar en in de loop van de jaren hebben 
we zelf al wat duurzame maatregelen genomen”, vertelt 
Jenny van Oosterom. “Het resultaat daarvan merkten we 
meteen”, vult Boris aan. “De woning had boven enkel glas 
en beneden wat ouder dubbelglas. We hebben zo’n twaalf 
jaar geleden kunststof kozijnen met HR++ glas laten plaat-

sen. Dat scheelde dertig procent in de energiekosten. Ver-
der hebben we het dak geïsoleerd.”
Het woningverbeterplan toonde aan dat de woning van de 
familie Van Oosterom best goed presteerde, maar dat er 
nog winst te behalen is. Jenny: “Zoals vloerisolatie, muur-
behandeling en zonnepanelen. In de winter kan het hier 
koud optrekken omdat de vloer slechts gedeeltelijk is ge-
isoleerd. We denken verder aan het impregneren van de 
zijmuur, die deels is geïsoleerd maar soms nat optrekt. Dat 
is niet goed voor je gezondheid, maar ook niet voor je por-
temonnee. En natuurlijk willen we graag zonnepanelen op 
het dak. Die maken het plaatje rond.”
Inmiddels heeft de familie besloten deze maatregelen te 
laten uitvoeren. Al gooide een kapotte cv-ketel roet in het 
eten. Boris: “Die hebben we dus al moeten vervangen. Dat 
heeft  de nieuwe duurzame maatregelen even vertraagd.”

Failliet
Jenny: “Daarbij hielp het ook niet dat het bedrijf waar we 
een offerte hadden laten maken voor duurzame maatre-
gelen, failliet ging. Op dit moment kijken we wanneer we 
alsnog aan de slag kunnen met de zonnepanelen en vloeri-
solatie. Ik hoop dit jaar. Totaal kost dat ons ongeveer 5.000 
euro, dus dat is een flinke investering waarvoor we mis-
schien een lening gaan afsluiten. Dat loopt nu allemaal.”
Net als Henk Tomas is ook de familie Van Oosterom blij 
met het woningverbeterplan. Boris: “Het is prettig om te 
weten hoe je woning er voor staat en wat je nog meer kunt 
doen om geld te besparen. We vinden het belangrijk om 
ook echt maatregelen te nemen.”
Jenny: “Duurzame maatregelen zijn goed voor de woning, 
het comfort en de portemonnee.”
Boris: “En voor het milieu. Ook daar denken wij aan… Ieder-
een moet zijn steentje bijdragen.”

Claudia: “Wij kregen in januari de mogelijkheid om een 
mooie hypotheek aan te vragen. Daarom zijn we op zoek 
gegaan naar een woning. Via Funda vonden we eigenlijk 
niks, maar via een oproep op Facebook reageerden de 
bewoners van de Muurbloemstraat 14. We waren er snel 

uit. Een mooi huis dat er prima uitzag. We hoefden alleen 
maar in te richten.”
De wens was om meteen enkele duurzame slagen te ma-
ken. “Zonnepanelen, dubbel glas op de bovenverdieping, 
op termijn een nieuwe HR cv-ketel. Daar denken we aan. 
Dat is goed voor het milieu en bespaart energiekosten.”
Het is de bedoeling dat Maarten en Claudia na de verhui-
zing een woningverbeterplan laten maken. “Pas dan weten 
we precies waar we nog winst kunnen boeken op het ge-
bied van duurzaamheid.”

Familie van Oosterom en Henk Tomas 
weten hoe hun huis presteert

Woningverbeterplan 
opent je ogen
Zonnepanelen, isolatie, dubbel glas. Je kunt wel van alles willen, maar eigenlijk moet je eerst weten hoe 
jouw huis scoort waar het gaat om energieverbruik. Dat kan met een woningverbeterplan, waarmee je huis 
duurzaam wordt doorgelicht. Verschillende Didamse gezinnen lieten inmiddels een woningverbeterplan uit-
voeren. Waaronder de familie Van Oosterom en Henk Tomas.

Samen met de 
buurt aan de slag
Henk Tomas wil bij het realiseren van duurzame 
maatregelen graag samen optrekken met buurtge-
noten. “Als je bijvoorbeeld met meer buren tegelijk 
zonnepanelen aanschaft, krijg je normaal gespro-
ken meer korting. En dat geldt voor meer duurzame 
maatregelen. Daarom wil ik kijken of we een Bloe-
menbuurt-collectief kunnen oprichten.”
Belangstellenden kunnen zich melden bij Henk 
Tomas, e-mail: h.tomas@chello.nl.

‘Nieuwe woning verduurzamen’
Eind van dit jaar verhuizen Maarten Zalme en Claudia 
Driessen samen met zoon Mike (19) naar de Muurbloem-
straat in Didam. Een woning die ze zo snel mogelijk 
willen verduurzamen.

De familie Van Oosterom overweegt diverse duurzame maatregelen zoals zonnepanelen en vloerisolatie. Foto’s: Sjoerd Geurts

Wist je dat…
...een ledlamp 

85 procent minder 
stroom gebruikt 

dan een 
gloeilamp?

Henk Tomas: “Ook het wooncomfort is van belang.”
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Reden genoeg om eens in gesprek te gaan met een geld-
verstrekker. Niet om zelf een lening af te sluiten, maar wel 
om een specialist aan de tand te voelen. Bewoner Henk 
Tomas uit de Bloemenbuurt heeft vandaag een afspraak 
met Robbie Bouwmeister, manager financieel advies bij 
Rabobank Arnhem en Omstreken. Tevens specialist in het 
financieren van duurzaamheidsinvesteringen. “Dat is bij 
ons overigens niet zo bijzonder”, zegt Robbie Bouwmeis-
ter, terwijl hij koffie serveert. “Bij de Rabobank moet iedere 
financieel adviseur ook de opleiding duurzaamheidsadvi-
seur volgen. Omdat duurzaamheid zo belangrijk is! In al 
onze gesprekken komt duurzaamheid aan bod.”
Henk Tomas is extra geïnteresseerd omdat hij zelf ook 
duurzame maatregelen overweegt: “Wat is er precies mo-
gelijk als ik bijvoorbeeld mijn huis wil isoleren of zonnepa-
nelen wil leggen en ik heb daar zelf geen geld voor?” 

Financieren van duurzame maatregelen
Robbie Bouwmeister: “Voor duurzame maatregelen kun je  
een aparte lening afsluiten. Maar als je een woning koopt 
of een verbouwing op de planning hebt staan, waarvoor je 
een hypotheek moet afsluiten, dan kun je er op dat mo-
ment ook al rekening mee houden. Vaak wordt er niet over 
nagedacht, maar als je mogelijke duurzame investeringen 
meteen meefinanciert met de hypotheek, kan dat schelen 
in de kosten die je maakt. Je hoeft dan bijvoorbeeld maar 
één keer naar de notaris. Wij noemen dat het Rabobank 
GroenDepot. Je leent een bedrag boven op je hypotheek 
voor het nemen van energiebesparende maatregelen.”
Andere opties zijn volgens Robbie Bouwmeister de Ener-
giebespaarlening, die door verschillende banken wordt 
aangeboden. Robbie: “Dat is een speciale lening voor par-
ticulieren waarover je ook geen extra afsluit-, notaris- of 
taxatiekosten betaalt en die fiscaal ook nog eens aftrek-

baar is. De rente is relatief laag. Een prima manier om je 
duurzame verbouwing mee te betalen en mogelijk je  ener-
gierekening te verlagen en het wooncomfort te verhogen.”
Tenslotte bestaat ook nog de Duurzaamheidslening die 
door sommige gemeenten tegen een nog gunstiger ren-
tetarief dan de Energiebespaarlening wordt aangeboden. 

Rabobank biedt mensen die duurzame maatregelen over-
wegen een gratis HuisScan aan van homeQgo. 

Financieren van isolatie of zonnepanelen

Investeren in een 
duurzame woning
De komende dertig jaar moet Nederland klimaatneutraal worden. De overheid heeft hoge ambities om de 
CO2 uitstoot te verminderen, woningen van het gas te halen en de stroom duurzaam op te wekken. Maar 
duurzame maatregelen kunnen flink in de papieren lopen. Niet iedereen heeft voldoende spaargeld voor 
dergelijke investeringen. Veel mensen kloppen daarom bij een bank aan voor de financiering.

Bewoner Henk Tomas op bezoek bij Robbie Bouwmeister van de Ra-
bobank: “Wat is er precies mogelijk als ik mijn huis wil verduurzamen.”
Foto: Sjoerd Geurts

Wist je dat…
…je subsidie kunt 
krijgen als je een 

warmtepomp 
koopt.

Investeren in duurzaam huis levert geld op

Subisidies, kortingen 
en leningen
Het investeren in een duurzaam huis levert verschil-
lende voordelen op. Het verhoogt het wooncomfort en 
vermindert de energielasten. De meeste investeringen 
in een duurzaam huis verdien je binnen een paar jaar 
terug en sommige investeringen leveren zelfs geld op.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiering. 
Op deze pagina laten we u zien van welke subsidies, 
kortingen en leningen je gebruik kunt maken.

Subsidies
Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) 
Voer minimaal twee energiebesparende isolatiemaat-
regelen uit om in aanmerking te komen. De subsidiere-
gelingen voor een maatwerkadviesrapport en een zeer 
energiezuinigpakket vallen hier ook onder. 

Subsidie procesondersteuning VvE
Deze subsidie is te gebruiken voor het inhuren 
van deskundigheid voor het voorbereiden van een 
nul-op-de-meterrenovatie van woningen (NOM-reno-
vatie), een stapsgewijze aanpak naar NOM (NOM-ready 
situatie) of een Zeer Energiezuinig Pakket. Dit kan on-
derdeel zijn van de SEEH subsidie bij VvE.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
De ISDE is een tegemoetkoming bij de aankoop van 
zonneboilers en warmtepompen. Deze subsidie wordt 
door het Rijk verstrekt. Meer informatie over subsidies 
op www.rvo.nl

Kortingen
Teruggave van btw (21%) 
Op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. 

Verlaagd btw-tarief (9%) isoleren van woning
Dit geldt voor arbeidskosten voor het aanbrengen  
van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken 
bij woningen die ouder zijn dan twee jaar.
Meer informatie over btw-kortingen op 
www.belastingdienst.nl

Leningen 
Duurzaamheidslening
De gemeente Montferland biedt via het Agem Ener-
gieloket de mogelijkheid aan om een duurzaamheids-
lening af te sluiten. Deze duurzaamheidslening is af te 
sluiten voor het treffen van energiebesparende maat-
regelen aan jouw eigen woning. Denk bijvoorbeeld aan 
zonnepanelen, isolatiemaatregelen of een warmte-
pomp. www.agem.nl

Energiebespaarlening voor particulieren en voor VvE 
De Energiebespaarlening voor particulieren is een aan-
trekkelijke mogelijkheid om energiebesparende inves-
teringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. 
www.energiebespaarlening.nl

Stimuleringslening asbestverwijdering van daken 
De gemeente Montferland stimuleert het verwijderen 
van asbestdaken in haar gemeente. De stimulerings-
lening is toegankelijk voor woningeigenaren, MKB’ers 
met gevestigde bedrijfsgebouwen in Montferland en 
agrariërs. www.agem.nl

De Duurzame Monumenten Lening
Als u gaat restaureren, dan is dat vaak ook het mo-
ment om energiebesparende maatregelen in of aan 
uw monument toe te passen. Verduurzaming draagt 
bij aan het behoud van uw monument. Speciaal voor 
deze werkzaamheden kunt u de Duurzame Monumen-
ten-Lening inzetten. www.restauratiefonds.nl

Informeer bij uw bank
Tegenwoordig zijn er verschillende leningen die u via 
uw bank kunt inzetten om te verduurzamen. Dit kan 
via een bouwdepot of een aparte lening. Sommige 
banken geven zelfs rente-korting op een duurzaam 
huis. Neem contact op met uw eigen hypotheekver-
strekker voor de mogelijkheden.
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Energiecoach Alfred Zweden geeft tips

‘Met ander gedrag 
bespaar je energie’
Op de weg naar duurzaamheid heb je soms een beetje hulp nodig. Om bewust te worden van de besparings-
mogelijkheden in jouw woning. “Een energiecoach helpt je met simpele tips”, zegt Alfred Zweden uit Beek. 
“Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.”

Bespaartips 
Halveer je stroomverbruik
Hoeveel stroom kun jij besparen? Een huishouden ver-
bruikt gemiddeld jaarlijks 2.765 kWh aan stroom (€ 620). 
Dat kan stukken lager. Een paar tips.

•  Koop een zuinige A+++ koelvriescombi in plaats van je twintig 
jaar oude energieslurper en bespaar jaarlijks 300 kWh. 

•  Vervang al je gloeilampen door ledlampen. Ook als ze nog 
werken! Elf peertjes vervangen scheelt jaarlijks 170 kWh.

•  Beperk het gebruik van elektrische bijverwarming, zoals 
vloerverwarming in de badkamer of elektrische kachels en 
bespaar jaarlijks 260 kWh.

•  Doe de ‘bierkoelkast’ in de schuur weg of zet deze alleen aan 
tijdens de barbecue en bespaar jaarlijks 230 kWh.

•  Koop je een nieuwe wasdroger? Neem een zuinige A++ 
warmtepompdroger in plaats van de goedkope B wasdroger 
en bespaar bijna 200 kWh.

•  Was op 30 graden en met volle trommel en bespaar jaar-
lijks ruim 100 kWh. 

•  Gebruik een waterbesparende douchekop. Je merkt het ver-
schil onder de douche niet, maar wél in de portemonnee. En 
douche maximaal vijf minuten per keer. Gemiddeld staan 
we negen minuten onder de warme douche. 
 
Bron: Milieucentraal.nl

COLUMN

Goed voorbeeld
Zo af en toe bekruipt me het gevoel dat er toch geen 
redden meer aan is, aan de natuur bedoel ik. Het kap-
pen van de oerwouden in Brazilië, een lekkende olie-
tanker die de prachtige kusten van Mauritius vervuilt, 
de plastic soep in onze oceanen, energiebronnen die 
opraken. Allemaal ellende, waarover ik in de kranten 
lees.
Waar zou ik me dan nog druk om maken? Ik heb hier 
toch geen invloed op.
Maar dan denk ik aan mijn drie schatjes van kleinkin-
deren. Die gun ik een wereld, waarin het fijn opgroeien 
is. Waar ze nog heerlijk van de natuur kunnen genie-
ten, zoals ik dat zelf ook heb kunnen doen.
Natuurlijk kan ik niet alle problemen oplossen, maar 
wat kleine stappen moeten toch mogelijk zijn.
Ik probeer mijn eigen woonomgeving daarom zo mi-
lieuvriendelijk mogelijk te maken. Door het groen 
rondom geniet ik de hele lente en zomer van vogeltjes, 
vlinders en zoemende bijen. In de herfst en winter is 
mijn huis behaaglijk warm omdat we de spouwmuren 
hebben geïsoleerd. Ook stop ik braaf mijn afval in ver-
schillende kliko’s en zakken en verbouw ik wat eigen 
groente. Maar maak ik daarmee het verschil?
In mijn eentje natuurlijk niet, maar ik doe het niet al-
leen. Om mij heen zie ik zoveel mensen op allerlei 
manieren bezig. Onze hele Bloemenbuurt gaat op de 
schop, zodat er meer groen komt en de huizen duur-
zamer worden. En wie weet doet goed voorbeeld goed 
volgen. 

Jeannette Tijssen
Bewoner Bloemenbuurt 
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Wist je dat…
…je een oude koelkast 
voor het milieu en de 
energiekosten beter 
kunt vervangen door  

een superzuinige 
nieuwe.

Alfred Zweden is namens Agem Energieloket energiecoach 
in de gemeente Montferland. Hij bezoekt als vrijwilliger be-
woners met tips om energie te besparen. Iedere inwoner 
van de gemeente Montferland kan gratis een beroep doen 
op de energiecoach.
Alfred geeft zelf het goede voorbeeld. In zijn eigen woning 
is hij al flink aan de slag geweest. Halogeenverlichting is 
vervangen door duurzame led-lampen en met een slimme 
meter houdt hij zijn energieverbruik in de gaten. Hij toont 
ons deze ‘slimme meter’, die meteen uitslaat als de hete 
kraan wordt opengedraaid. “Dat zorgt voor een stuk be-
wustwording en daarmee verander je jouw gedrag. Want 
daar draait het om.”
Als energiecoach probeert Alfred nu ook andere mensen 
te helpen om energie te besparen en daarmee jaarlijks flink 
wat euro’s. “Met simpele maatregelen zet je grote stappen. 
Het begint echt met je eigen woongedrag.”

Thermostaat lager
Natuurlijk zijn we benieuwd naar voorbeelden. Alfred heeft 
er genoeg. “Het is belangrijk te ventileren. Maar de ramen 
hoeven echt niet de hele dag open te staan met als gevolg 
veel warmteverlies. Tien minuten ’s morgens is meestal 
genoeg. Als je jouw woning goed isoleert, kun je de ther-
mosstaat gerust twee graadjes lager zetten. Dat scheelt 
honderden euro’s per jaar. En waarom moet de televisie 
aanstaan als er niemand naar kijkt? Echt niet nodig. Wil je 

in de keuken heet afwaswater in de bak doen, dan hoef je 
dat koude water dat eerst uit de kraan komt echt niet weg 
te gooien. Vang het op en geef er planten water mee. Voor 
veel mensen herkenbaar: douche niet te lang! Maximaal 
vijf minuten is echt genoeg. Je schrikt als je ziet wat dat op 
jaarbasis kan schelen. Met ander gedrag bespaar je veel 
energie. Nog meer voorbeelden? Vervang oude gloeilam-
pen voor led-verlichting. Een gloeilamp van 60 kWh de hele 
dag laten branden, kost je op jaarbasis zo’n 105 euro. Als 
je de lampen vaker uitzet, scheelt dat natuurlijk en als je de 
lamp vervangt voor een led-lamp van 3 kWh dan bespaar 
je gigantisch. Mensen hebben in huis veel apparaten, die 
ook als ze uit worden gezet stroom verbruiken omdat ze 
op standby staan. Er zijn handige kastjes - de standby kil-
lers - die zorgen dat de stroom er echt helemaal af gaat. 
Verder loont het zich om eens te kijken of de oude koelkast 
of wasdroger nog wel voldoet. Ze doen het misschien nog 
wel, maar zijn vaak niet zuinig meer. In die gevallen loont 
het zelfs als ze nog werken, om ze te vervangen door een 
energiezuinig apparaat. Er zijn echt genoeg manieren om 
energie te besparen. In iedere woning! Een energiecoach 
kan je hier mee over vertellen.”

Wil je ook energiecoach worden?
Agem Energieloket zoekt ook voor de Bloemenbuurt 
mensen die energiecoach willen worden. Je krijgt daar-
voor een speciale opleiding. Inmiddels hebben zich al 
enkele belangstellenden zich gemeld. Alfred Zweden: 
“Het is leuk om te doen. Je kunt mensen echt helpen 
en het geeft een goed gevoel als je ze later spreekt 
en ze vertellen dat ze iets aan jouw adviezen hebben 
gehad.”
Tot 15 november kunnen belangstellenden zich aan-
melden. Meer informatie: www.agem.nl/energiecoach.

Energiecoach Alfred Zweden toont een meter die meteen laat zien 
als zijn huis energie verbruikt. Foto: Sjoerd Geurts
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Hang deze poster voor uw raam 
en maak kans op een klusbon van 150 euro. 

In de week voor de Klusdag (tussen 6 en 13 november) rijden we onaangekondigd door de 
buurt en kijken we waar de posters hangen. Eén bewoner maakt kans op een klusbon van 

150 euro! Deze overhandigen we tijdens de Klusdag op zaterdag 14 november.


