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EnergieCoach op bezoek....
EnergieCoach EnergiekBaarn adviseert familie Jetten

Mariëlle Beerling
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Dorien en René Jetten wonen aan de Dovenetelhof in een hoekhuis uit 1975. Het
woonoppervlak is 140m2.
Afgelopen zomer las Dorien Jetten in de
Baarnsche Courant een bericht over gratis
advies van EnergieCoaches van EnergiekBaarn. Zij en haar man René waren al een
tijdje bezig met hun energierekening. Het
elektraverbruik was best oké, maar het
gasverbruik baarde hen wat zorgen. Zeker
gezien berichten over stijgende gasprijzen en
hogere belasting op gas.
Dorien en René besloten advies aan te
vragen. Ze mailden met EnergiekBaarn en
vroegen om een gratis adviesbezoek van een
EnergieCoach. Ze wilden graag algemeen
advies, maar hadden ook wat specifieke vragen: zijn zonnepanelen voor ons slim en is er
een alternatief voor gas in ons huis?

EnergiekBaarn

Een groeiend aantal
inwoners van Baarn
bespaart energie.
Waarom? Om het
wooncomfort te
verhogen, geld te
besparen of goed om te
gaan met het milieu. Of
allemaal….

n dit artikel aandacht voor de EnergieCoaches van EnergiekBaarn: hoe
kunnen zij u helpen bij het nemen van
maatregelen om energie te besparen.
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,,We willen een slimme investering doen en niet vast zitten in een huis en verder geen speelruimte

RONDJE DOOR HET HUIS Afgelopen oktober
bezochten EnergieCoaches Michiel Wind
en Peter Kok Dorien en René bij hen thuis.
Vooraf hadden de EnergieCoaches zich al in
het hoekhuis verdiept: oppervlakte 140m2,
bouwjaar 1975 en energielabel C waren
vergeleken met gemiddelde verbruikscijfers.
Tijdens het bezoek zelf liepen ze met de
bewoners een rondje door het huis om o.a.
het dubbel glas en de verwarmingsinstallatie
te bekijken. Dorien: “Het verliep allemaal
heel gemoedelijk en prettig. Michiel en Peter
liepen met een warmtemeter door ons huis
en dat leverde concreet een aantal verbeterpunten op. Op sommige punten in ons huis
stelden ze vragen of deden ze suggesties.
Aan de keukentafel hebben we vervolgens
alles doorgesproken.”

we altijd een beetje vreemd. We hebben
dit na laten kijken, maar het blijkt toch een
prima constructie.” Dorien: “We waren ook
benieuwd of zonnepanelen een slimme optie
voor ons zouden zijn. Na berekening van de
coaches blijkt dat we ons energieverbruik
daarmee zeker kunnen verminderen, maar
we twijfelen over de investering ten opzichte van de winst. We verbruiken en betalen
maar zo weinig aan elektra per maand.”
René vult aan: “We weten ook niet hoe lang
we hier nog wonen. We willen een slimme
investering doen en niet vast zitten in een
huis en verder geen speelruimte meer hebben. We gaan wel de achterpui vervangen.
De kozijnen zijn slecht en bij vervanging
kunnen we er gelijk hedendaags, beter isolerend dubbelglas in laten zetten.

ACHTERPUI René: “Bij de achterpui ligt een
verwarmingsbuis die afgedekt is door een
plank, dus geen convectorput. Dat vonden

BETONNEN VLOER Vloerisolatie was een
ander advies van de EnergieCoaches. René:
“We hebben een betonnen vloer met een

kruipruimte van een kleine 60cm. Wat
meer comfort en besparing door de vloer
te isoleren, sprak ons zeker aan.” Dorien:
“We hebben twee bedrijven gevraagd ons te
adviseren. Daar kwamen twee heel verschillende adviezen uit. Dat vonden we wel lastig;
hoe moet je als leek nou kiezen? Gelukkig
konden we nog bij de coaches terecht en
gaan we binnenkort met een goed gevoel de
vloer isoleren.”
PLANNEN GEMEENTE René: “We zijn ook wel
benieuwd wat de gemeente voor plannen
heeft met verduurzamen. Wat gaat er per
wijk gebeuren? Een centrale warmtepomp,
wijkverwarming, … ? Die plannen kunnen
ook van invloed zijn op wat je zelf slim kunt
doen. We hopen dat de gemeente snel laat
weten wat de plannen zijn voor duurzaam
energiegebruik in Baarn.”
Ook wat kleinere adviezen staan nog op het
lijstje van Dorien en René. Een spaar-douchekop en radiatorfolie achter de radiatoren
plaatsen. Eenvoudige acties die ze zelf kunnen uitvoeren en die toch weer besparingen
en meer comfort opleveren.
René en Dorien: “We raden overigens iedereen aan om een bezoek van een EnergieCoach aan te vragen. Wij vonden het een
heel gemoedelijk bezoek, het levert je echt
wat op én het is nog gratis ook!”
Al gedaan:

Dubbel glas
Deels spouwmuren
Deels dakisolatie
Nieuwe HR-ketel
Gaan doen:

EnergiekBaarn

Vloerisolatie
Achterpui vervangen
Wilt u ook een bezoek van een EnergieCoach
van EnergiekBaarn?
Mail naar advies@energiekbaarn.nl of bel:
035 - 666 87 53

pp Dorien en René Jetten hebben een hoekwoning.

VLOERISOLATIE Vloerisolatie bespaart geld,
geeft lekker warme voeten en is helpt energie te besparen. Bij een kruipruimte hoger
dan 35 cm is isoleren tegen onderkant vloer
het beste. Is de kruipruimte lager, dan kan
de bodem eenvoudig worden volgeblazen
met isolatiemateriaal. Overigens kunt u ook
koude voeten krijgen door koude lucht die
ontstaat bij slecht geïsoleerde ramen, muren
en daken en die naar de vloer zakt.
Meer informatie? Kijk bijvoorbeeld eens op
www.milieucentraal.nl, de onafhankelijke
voorlichtingssite van de Rijksoverheid.

