
Verduurzamen huis uit 1913 
BAARN Martine en Douwe verduur-
zamen hun oude huis. Wat komt er 
op hun pad? Deel 2: vervangen van 
oud dubbel glas.

Martine Busch en Douwe Bosga 
wonen in de Beukenlaan in Baarn 
in een mooi, karaktervol huis uit 
1913. Na hun keuze voor blijven en 
verbouwen (in plaats van verhui-
zen) zijn ze druk bezig met het ver-
duurzamen van hun huis. Vanwege 
het klimaat en ook voor hun eigen 
comfort. In deel 1 las u over de ach-
tergrond, in deel 2 ervaart u de eer-
ste stappen. 

OUD DUBBEL GLAS Het glas vervan-
gen is één van de eerste klussen. 
Als dat klaar is kunnen ze namelijk 
verder met het plaatsen van voor-
zetwanden. Alle muren zijn steens 
muren dus het isoleren hiervan zal 
veel warmtewinst opleveren.

Het dubbel glas zit er al zo’n twin-
tig jaar in. De isolatiewaarde is na 
zoveel tijd �ink afgenomen. Een in-
stinker voor heel wat huishoudens: 
je denkt dubbel glas te hebben en 
‘dus zit het wel goed’. Maar na zo’n 
20 jaar isoleert het heel veel minder. 
Nieuw dubbel of triple glas heeft 
dan echt meerwaarde.

FINEO-GLAS  In het kantoorpand in 
Utrecht waar Martine en Douwe 
werken, hadden ze al ervaring op-
gedaan met speci�ek dubbel glas. 
Douwe: “Dat is ook een oud pand 
waarin je niet zomaar triple glas 

kunt aanbrengen. De dikte van de 
kozijnen is vaak onvoldoende. We 
hebben toen best lang gezocht naar 
geschikt glas. We hebben uiteinde-
lijk zogeheten Fineo-glas gevonden. 
Dat isoleert heel goed maar is een 
stuk dunner. Er zit ook een UV-�l-
ter in waardoor het in de zomer ook 
warmte tegenhoudt. Dit glas gaan 
we nu ook voor ons huis gebruiken.”

DEUR- EN RAAMLIJSTEN TERUG-
PLAATSEN Overal in het huis zie je 
mooie oude houten deur- en raam-
lijsten en houten panelen. Ook daar 
is over nagedacht. Martine: ,,Die 
willen we wel graag houden. Dus 
hebben we gezocht naar een loka-
le timmerman die deze goed kan 
verwijderen en herplaatsen. Op de 
wanden plaatsen we superfoil in 

twee lagen met een tussenruim-
te. Daarmee maken we een soort 
spouw. Vervolgens gaat het oude 
houtwerk er weer tegenaan.”

Volgende keer gaan we kijken hoe 
de verbouwing verloopt. Het glas 
is dan vervangen en de vloer ligt er 
waarschijnlijk uit. Wat daarmee ge-
beurt leest u in deel 3. 

p Martine Busch en Douwe Bosga wonen in de Beukenlaan in Baarn.

Welke acties 
ondernemen 
ondertekenaars 
Baarns Klimaat 
akkoord?
Deze keer bouwbedrijf Tom van 
Garderen over hun acties op het 
gebied van duurzaam ondernemen 
en bouwen. Bekijk hun verhaal!

Duurzame dagen en vacature EnergieCoaches
16 tot en met 21 mei: 
Duurzame Dagen
BAARN Noteer het alvast in uw 
agenda: van 16 tot en met 21 mei 
kunt u extra gemakkelijk al uw vra-
gen over energie besparen en op-
wekken stellen aan BaarnDuur-
zaam. In die week is er van alles te 
doen:

Alle dagen: EnergieCoaches in het 
‘EnergieCafé on the beach’ (bij De 
Wereld van Pippe).
Woensdag 18 mei: om 20.00 uur in-
fo-avond over zonnepanelen op ei-
gen dak *
Vrijdag 20 mei: om 10.30u info-och-

tend voor VvE’s over leningen voor 
verduurzamen *
* graag aanmelden via www.baarn-
duurzaam.nl/agenda

VACATURE ENERGIECOACHES Ook 
meewerken aan de energietransitie?
• Bent u geïnteresseerd in energie 
besparen, duurzaam opwekken en 
isoleren?
• En vindt u het belangrijk dat we in 
Baarn allemaal naar vermogen een 
steentje kunnen bijdragen aan de 
energietransitie?
Dan zoeken we u en jou!
EnergiekBaarn, onderdeel van 
BaarnDuurzaam, breidt haar team 
van enthousiaste EnergieCoaches 

graag uit. Ook zoeken we inwoners 
die hun kennis willen delen met 
onze coaches of willen meehelpen 
aan de coördinatie van de Energie-
Coaches.

Kijk op www.baarnduurzaam.nl/
vacature voor meer informatie. Ge-
lijk al enthousiast? 
Mail dan direct naar info@baarn-
duurzaam.nl
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Energietip van de 
maand 
BAARN Heeft u een vraag over 
energie besparen, isoleren of 
duurzaam opwekken? Je kunt 
tegenwoordig ook elke zaterdag 
van 11.00 tot 13.00 uur terecht in 
het EnergieCafé in De Wereld van 
Pippe (Laanstraat 106). EnergieCoa-
ches van EnergiekBaarn, onderdeel 
van BaarnDuurzaam, helpen u 
daar met plezier verder.

Suikerfeest voor
vrouwen
BAARN Het Suikerfeest, dat 
vandaag wereldwijd wordt 
gevierd, is een uitbundig islami-
tisch feest waarmee het einde van 
de Ramadan wordt gevierd. Dit 
jaar is er ook een Suikerfeest in 
Lokaal-O. Een groep Afghaanse 
vrouwen nodigt alle Baarnse 
vrouwen uit om dit feest samen te 
vieren.

Het Suikerfeest begint om 18.00 
uur en het wordt een feestelijke en 
gezellige avond met lekker eten en 
natuurlijk zoetigheden. Akela’s 
Catering verzorgt dit lekkers. Alle 
vrouwen zijn van harte welkom, 
ook niet-moslims. Het feest staat 
in het teken van saamhorigheid, 
gezelligheid en vrolijkheid. Eid 
Mubarak!

Vrijdag 6 mei vanaf 18.00 uur in 
Lokaal-O in het Poorthuis, 
Kerkstraat 28.

Deelnemen is gratis. Kom je ook? 
Laat het uiterlijk 5 mei weten via 
info@lokaal-o.nl of bel Akela 
Bakshnda 06-29754403.
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