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In duurzaamheid kun je wél wonen
Tal van energiebesparende projecten worden gelanceerd op deze
Dag van de Duurzaamheid. Het meest tastbare staat in Gytsjerk.

Ingrepen aan buitenkant

Zonnecellen

Investering: €7032
Jaarlijkse energiebesparing: €241
Terugverdientijd: 21,9 jaar

Zonneboiler en –collector

Investering: €3800
Jaarlijkse energiebesparing: €124
Terugverdientijd: 22,7 jaar

Dakisolatie

Investering: €2145
Jaarlijkse energiebesparing: €179
Terugverdientijd: 10,7 jaar

Gevelisolatie

Investering: €3658 (minus €1750 subsidie)
Jaarlijkse energiebesparing: €1121
Terugverdientijd: 1,7 jaar

Kierdichting:

Investering: €615
Jaarlijkse energiebesparing: €99
Terugverdientijd: 6 jaar

Hoog rendementsbeglazing

Investering: €3500
Jaarlijkse energiebesparing: €439
Terugverdientijd: 7,5 jaar

Ingrepen binnenkant
Vloerisolatie

Investering: €1554
Jaarlijkse energiebesparing: €111
Terugverdientijd: 12,2 jaar

Leidingisolatie

Investering: €320
Jaarlijkse energiebesparing: €83
Terugverdientijd: 3,8 jaar

Hoog Rendementsketel

Investering: €1760 (minus €300 subsidie)
Jaarlijkse energiebesparing: €660
Terugverdientijd: 2,2 jaar
Besparingmogelijkheden voor vrijstaande jaren zeventigwoning met energielabel G

STEF ALTENA

E

en stofwolk hangt in de
woonkamer, de muren
trillen onder het geweld
van een klopboor. Bouwvakkers sjouwen af en aan met
imposant gereedschap.
Gemeenteambtenaar Willem
Bil (Tytsjerksteradiel) trekt zich
van de drukte niks aan. Hij buigt
door zijn knieën en legt een hand
op de vloer. ,,Moatst ris fiele. Sa
kâld. Dit kostet dy in bulte enerzjy, dat wolst net witte’’, zegt Bil.

De jaren zeventigwoning aan
de Waling Dijkstrastrjitte in Gytsjerk stond de afgelopen weken
letterlijk model voor hoe het
vooral níet moet. Talloze kieren,
geen isolatie in de muren, een
veertig jaar oude geiser en meer
van zulks gaven dit huis het geldslurpende energielabel G.
Bewoners van de circa 8000
woningen in Tytsjerksteradiel die
voor 1992 zijn gebouwd, werden
uitgenodigd een kijkje te nemen
in het huis. ,,In soad minsken
kampe yn harren hûs mei deselde

isolaasjeproblemen as hjirre’’,
weet Bil.
Tytsjerksteradiel voelde zich
geroepen om die problemen aan
te pakken en kocht in het voorjaar, met subsidie van de provincie, de woning in Gytsjerk aan. De
gemeente legde contact met
bouw- en installatiebedrijven uit
de regio die het huis konden
voorzien van de broodnodige
energiebesparende ingrepen.
Het werk, van het plaatsen van
zonnecellen tot het isoleren van
de vloer, vond afgelopen week
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plaats. Vandaag, op de Dag van de
Duurzaamheid, wordt al het werk
opgeleverd en de woning opnieuw gekeurd. Het kan niet anders of het huis krijgt het superzuinige energielabel A opgeplakt.
Tot medio december kunnen
inwoners van Tytsjerksteradiel ,,Mar oaren sille wy net by de doar
tsjinhâlde’’ - opnieuw langskomen in de woning, maar nu om te
zien wat er allemaal mogelijk is
op het gebied van energiebesparing en hoe dat eruit ziet.
Om het isolatiemateriaal goed

zichtbaar te maken, hebben de installateurs aan de binnenkant
van een muur in de woonkamer
en in de vloer enkele gaten met
plexiglas ervoor aangebracht.
Bil stapt niet zonder trots rond
door ‘zijn’ woning. Duurzaamheid is vaak een modewoord en
de projecten zijn meestal abstract, maar niet hier. ,,Ast dyn
earmen útstrekst, rekkest it oan.
Machtich.’’ Uiteindelijk wordt de
modelwoning weer bewoond.
,,Dy minsken sille der waarm bysitte.’’

