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Woningverbetering binnen één dag!
Het verduurzamen van je huis kost geld,
maar door een lagere energierekening
verdien je dit ook weer terug. Monique Bos
en Marty Brals uit Meerwijk-Oost kunnen
erover meepraten.

Wethouder Hans Bouma:

‘Plannen maken’

In deze editie delen we graag het
verhaal van Marty Brals en Monique
Bos. Zij hebben vorige maand hun huis
verduurzaamd en vertellen hoe dat in
zijn werk ging. En ook: wat het ze gaat
opleveren! We leven in een spannende
periode. De ontwikkelingen rondom
Corona brengen onzekerheid met zich
mee, soms ook op het financiële vlak.
Anderzijds hebben veel mensen nu
méér tijd, bijvoorbeeld in de weekends
of avonduren, om eens te bekijken hoe
de eigen woning op de toekomst kan
worden voorbereid.

Op 31 maart werd de jaren ’80 hoekwoning
van Monique Bos en Marty Brals binnen één
dag verduurzaamd. Met vloer- en muurisolatie
én zonnepanelen. Daarbij konden ze voordeel
stapelen: ze maakten gebruik van subsidie plus
een voordelige lening. ‘Twee jaar geleden had
de gemeente een zonnepanelen-actie en toen
hebben we ons al georiënteerd, zegt Marty
Brals. “We hebben dezelfde aanbieder gekozen
die destijds door de gemeente in de arm is
genomen”.
Binnen 7 jaar uit de kosten
Monique en Marty (foto rechts) lieten 8
panelen op het dak leggen, samen goed voor
2600 Wattpiek vermogen. De btw krijgen
ze terug, en ze konden een voordelige
energiebespaarlening afsluiten (via SVn).
Samen met de stroom die ze ermee opwekken,
zijn ze binnen 7 jaar uit de kosten.

Dan de isolatie. Familie Brals liet de
spouwmuren en de vloer isoleren, voor
een totaalbedrag van € 2800. Daarvan
betaalt het Rijk € 674 terug via de zg SEEHsubsidieregeling. De spouw werd van buitenaf
gevuld, via gaten die in de buitenmuren
werden geboord. “Het boren duurde anderhalf
uur, dat gaf best herrie”. De kruipruimte werd
vanuit het kruipluik voor bijna de helft gevuld
met HR++ Bodemparels (zie foto), en dit was in
een uurtje bekeken.
Buren enthousiast gemaakt
De werkzaamheden trokken de aandacht.
“Twee andere buren in de straat waren meteen
enthousiast en lieten hun huis dezelfde dag
nog isoleren, en hebben ook besloten om
zonnepanelen te nemen”.
Stroommeter loopt achteruit
De familie Brals is blij met het resultaat. Marty:
“De stroommeter loopt nu al achteruit door de
zonnestroom die we opwekken. Fantastisch!”.
Alles bij elkaar gaat het jaarverbruik van de
familie flink omlaag. “Elektra zal zeker 90 %
minder zijn, en gas zo’n 30 tot 40 % minder.

Een besparing van € 400 op gas en € 500 op
elektra. Elk jaar wéér. Daarnaast komt dus de
€ 674 subsidie voor de isolatie én € 700 btw
voor de zonnepanelen bij ons terug”.
Meer informatie
Lees het volledige verhaal van de familie Brals
op Uithoorn.nl/uithoorndoetduurzaam . Wilt
u ook uw ervaring met verduurzaming delen?
Mail ons op duurzaamheid@uithoorn.nl
Meer info over subsidies:
RegionaalEnergieloket.nl/Uithoorn

HuisScan
Vul bijvoorbeeld de HuisScan op
RegionaalEnergieloket.nl/Uithoorn in, dan
krijgt u een beeld wat er in úw situatie
mogelijk is. Veel maatregelen leveren
niet alleen milieuwinst, maar ook een
lagere energierekening op. De gemeente
Uithoorn start dit jaar diverse (buurt)
acties waarmee verduurzaming van uw
huis net iets makkelijker wordt. U leest er
meer over op deze pagina.

Duurzame acties Uithoorn van start

Water in de tuin

Na Zijdelwaard, eind 2019, komt er weer een
duurzame buurtactie. Dit voorjaar is Meerwijk
aan de beurt. Doel is u als woningeigenaar te
laten zien wat u kunt doen om uw woning te
verduurzamen. Het Regionaal Energieloket
heeft in de wijk een aantal woningen
geselecteerd die representatief zijn. Per

woningtype is een stappenplan uitgewerkt.
Aan de hand daarvan kunt u beoordelen wat
u kunt doen en wat de beste volgorde is. De
informatiebijeenkomst vindt dit keer plaats in
de vorm van een webinar. Woningeigenaren
in Meerwijk ontvangen hierover een brief met
uitleg.

Alle duurzaamheidsacties voor de
komende tijd:
• Voorjaar 2020: Duurzame Buurtactie
Meerwijk
• Najaar 2020: Duurzame Buurtactie voor
een nader te bepalen wijk
• Najaar 2020: Isolatie-actie voor heel
Uithoorn en De Kwakel
• Voorjaar 2021: Zonnepanelen-actie voor
heel Uithoorn en De Kwakel

Was uw tuin afgelopen maand kurkdroog? Denk eens aan een regenton.
De voordelen:
• Water uit de regenton bevat minder kalk en is zachter
dan kraanwater. Begiet daarmee de plantjes; die houden
van zacht water. Zo hoeft u ook minder vaak te sproeien.
• Regenwater is gratis.
• Gebruik van regenwater in de tuin scheelt in de
hoeveelheid kraanwater die gezuiverd moet worden en
de hoeveelheid water die moet worden opgepompt.
• De regenton kan worden gebruikt als (bescheiden)
opvangbuffer in tijden van veel neerslag.

Waterbuffer
Hoe meer regenwater we opvangen in de tuin, hoe beter.
Zo wordt voorkomen dat het riool bij hevige stortbuien
- die vanwege de klimaatverandering steeds meer
voorkomen - overstroomt. Bij hoosbuien zit de regenton al
snel vol; het overtollige water kan terug de regenpijp in via
een T-stuk. Of u kiest voor een afvoergoot (molgoot) naar
een stukje tuin waar u bijvoorbeeld moerasplanten neerzet.
Een andere goede manier om water op te vangen in de
tuin is een ontwerp met plantenborders, grasveld en/of
halfverharding, zodat het water de grond in kan.

