
  

Verduurzamen huis uit 1913

Energietransitie 
provincie Utrecht: 
versnelling door 
samenwerking
BAARN De Utrechtse sociëteit De 
Constructieve hield 21 juni, in 
samenwerking met Rabobank en 
de provincie en gemeente 
Utrecht, een dialoog over de 
energietransitie in de provincie 
Utrecht. Ruim honderd vertegen-
woordigers van kennisinstellin-
gen, bedrijfsleven, overheid en 
burgerinitiatieven spraken de 
ambitie uit om te helpen de 
Klimaatakkoord-doelstellingen 
in 2030 te halen.

Gedeputeerde Huib van Essen, 
verantwoordelijk voor de 
energietransitie in de provincie 
Utrecht: ,,We zitten niet op 
koers. Nu is het moment om lef 
te tonen en te versnellen. Er 
staat veel op het spel, van 
klimaatexcessen tot toenemen-
de energiearmoede. De Metro-
poolregio Utrecht is evenwel 
innovatief genoeg om de 
transitie het hoofd te bieden.”
Doelstelling van het Klimaatak-
koord is om te komen tot 49% 
CO2-reductie in 2030 en 95% 
CO2-reductie in 2050, ten 
opzichte van de uitstoot in 1990. 
De provincie Utrecht ligt op 
koers maar zal alle zeilen moeten 
bijzetten om het tussentijdse 
doel in 2030 te halen, zeker nu 
klimaatcrisis en energiecrisis 
elkaar versterken. Bovendien is 
in de Regionale Energie Strategie 
als concreet doel gesteld dat in 
2030 de helft van de energie 
wordt opgewekt in onze 
provincie. De grootste winst valt 
te behalen in de wijken, zo 
stelden diverse experts tijdens 
de Dialoog. Om tastbare 
versnelling te boeken zou de 
provincie Utrecht serieus moeten 
overwegen om een eigen 
warmtebedrijf in het leven te 
roepen, zoals Gelderland nu 
doet.

KRACHTEN BUNDELEN Voor de 
hele provincie geldt: het centrale 
energiesysteem dat we nu 
hebben moet decentraal worden. 
De wijken moeten aardgasvrij 
worden. Dat kan alleen maar op 
basis van maatwerk. De beste 
weg is dan ook om gebiedsge-
richt te werk gaan, met bewo-
ners en andere betrokkenen in 
die desbetreffende gebieden.
De Constructieve gaat in 
samenspel met de gemeente 
Utrecht op korte termijn een 
vervolgbijeenkomst organiseren 
op basis van een gebiedsgerichte 
focus. Van Essen: ,,De overheid 
kan en wil dit niet alleen, we 
moeten de krachten bundelen 
om tot een aanpak te komen die 
daadwerkelijk leidt tot de 
broodnodige versnelling van de 
energietransitie.”

Welke acties 
ondernemen 
ondertekenaars 
Baarns Klimaat 
akkoord? 
Deze keer Dolf Huijgen van Wolf 
Klimaat Service over onder andere 
de duurzame bouw van hun nieuwe 
bedrijfsgebouw. Bekijk hun verhaal.

Stappenplan zonnepanelen
BAARN Zonnepanelen uitzoeken 
lastig? Niet met het stappenplan van 
BaarnDuurzaam!
Overweeg je zonnepanelen aan te 
schaffen? Om daarmee je energie-
rekening omlaag te brengen? Of 
omdat je zelf duurzame energie wilt 
opwekken? Vraag het Stappenplan 
voor Baarnaars aan! Hiermee kun 
je je praktisch en eenvoudig oriën-
teren op belangrijke aandachtspun-
ten.
In het Stappenplan vind je onder 
andere een voorbereiding op het 
aanvragen van offertes. We lichten 

toe welke keuzes je daarbij moet 
maken. Ook geven we je tips voor 
het beoordelen van de offertes en 
ook voor zaken als subsidie, verze-
kering, en dergelijke.
Heb je tijdens het traject nog vragen 
of ondersteuning nodig? Dan kan 
een gespecialiseerde EnergieCoach 
je verder helpen!
Aan het stappenplan en de evtentu-
ele hulp van een EnergieCoach zijn 
geen kosten verbonden.

Meer informatie: www.baarnduur-
zaam.nl/zon-op-eigen-dak

Vacatures EnergieCoaches 
BAARN BaarnDuurzaam zoekt 
EnergieCoaches (vrijwilligers). Wil je 
ook meewerken aan de energietran-
sitie?

• Ben jij geïnteresseerd in energie 
besparen, duurzaam opwekken en 
isoleren?
• En vind je het belangrijk dat we 
in Baarn allemaal naar vermogen 
een steentje kunnen bijdragen aan 
de energietransitie? Dan zoeken we 
jou!
EnergiekBaarn, onderdeel van 
BaarnDuurzaam, breidt haar team 

van enthousiaste EnergieCoaches 
graag uit. Je krijgt een korte oplei-
ding en natuurlijk ondersteuning 
van ervaren collega coaches.

We zoeken ook inwoners die hun 
kennis willen delen met onze coa-
ches of willen meehelpen aan 
de coördinatie van het Energie-
Coach-programma.

Kijk op www.baarnduurzaam.nl/
vacature voor meer informatie. Ge-
lijk al enthousiast? Mail dan direct 
naar info@baarnduurzaam.nl.
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Samen energie 
besparen
BAARN Martine en Douwe verduur-
zamen huis uit 1913. Wat komt er op 
hun pad? Deel 3: de vloer gaat open.

Martine Busch en Douwe Bosga wo-
nen in de Beukenlaan in Baarn in 
een mooi, karaktervol huis uit 1913. 
Na hun keuze voor blijven en ver-
bouwen (in plaats van verhuizen) 
zijn ze druk bezig met het verduur-
zamen van hun huis. Vanwege het 
klimaat en ook voor hun eigen com-
fort. Na de eerste stappen in deel 2, 
gaat in deel 3 de vloer open. 

DIEPTEPUNT Een jaar geleden dach-
ten Martine en Douwe nog dat het 
tijd werd hun oude houten vloer 
eens te vervangen. Maar van het 
één kwam het ander en zo werd het 
isoleren van de vloer en vloerver-
warming aanleggen onderdeel van 
hun verduurzamingsplan. Douwe: 
,,Eén van de Baarnse EnergieCoa-
ches wees ons op Vloer+, een bedrijf 
dat daar thuis in is. Zij hebben de 
houten vloer en de oorspronkelijke 
houten bouwvloer verwijderd, in-
clusief de houten balken waarop de 
vloer rustte. Je staat dan op de bo-
dem van de kruipruimte. Dan is je 
huis wel even onttakeld. We waren 
letterlijk op het dieptepunt van de 
verbouwing!”

SPECTACULAIR Omdat de boel toch 
open lag, kwam de verwarmings-
installateur volgens plan de oude 
radiatoren verwijderen en een paar 

nieuwe leidingen trekken. De elek-
tricien haakte ook aan om gelijk de 
benedenruimte nieuwe bedrading 
te geven. 
Daarna is in die kruipruimte een 
60cm dikke laag Argex kleikorrels 
gestort. ,,Dat was best spectaculair”, 
lacht Martine, ,,de vrachtwagen 
was 16 meter lang, inhoud 60 kuub 
waarvan 40 kuub voor ons. Hij paste 
maar net in de straat.”
Daar overheen is een folie gelegd en 

daarop een metalen raster. Hieraan 
is de vloerverwarming bevestigd en 
daar overheen is weer een 7 cm dik-
ke cementdekvloer gestort.

WARMTEPOMP Het duurt nog wel 
even voordat de vloerverwarming 
kan worden aangesloten. Douwe: 
,,De warmtepomp is in december 
besteld, maar zal waarschijnlijk op 
z’n vroegst in augustus geleverd 
kunnen worden. Ook wij ontkomen 

niet aan de leveringsproblematiek 
in de bouw.”
Volgende keer gaan we kijken hoe 
het verder opbouwen verloopt. Er 
gaat onder andere een timmerman 
voorzetwanden met isolatiemate-
riaal plaatsen tegen de buitenmu-
ren. (Het huis heeft namelijk geen 
spouwmuren waar wat mee kan.) 
Daarna gaan Martine en Douwe 
zelf binnen schilderen. Daarover 
meer in deel 4.

 p Veertig kuub kleikorrel in je huis.

Reageren op 
een artikel?

Mail baarnschecourant@bdu.nl
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