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De ambities van Ruud Mulder 
van Coöperatie Enschede 
Energie zijn groot. Over 
vijf jaar wil zijn club al een 
reuzegrote tweede stap 
hebben gezet door aan zo’n 
tienduizend Enschedeërs 
groene stroom te leveren. 
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Door corona liep de levering 
van de energiebesparende 
producten aan het 
Energieloket vertraging op. 
Gelukkig is de uitgifte nu 
begonnen. De spullen kunnen 
veilig worden afgehaald aan 
de Getfertsingel 41.

8/98/9

“Isoleren, isoleren, 
isoleren.” Dat is het credo van 
Gerard Salemink van Saxion 
die een lezenswaardige 
kieswijzer schreef voor 
mensen die verder willen 
met energiebesparing en 
willen voorsorteren op een 
toekomst zonder gas.

1111
Maud  is al druk bezig met 

het testen van de Rijdende 
Badkamer die straks gebruikt 

gaat worden door de Enschedese 
basisschoolleerlingen. 

Zo’n 13.000 Enschedeërs doen al mee met de energiebesparingsactie van Energieloket 
Enschede. Dat is mooi nieuws, want dat betekent voor de deelnemers minder energiekosten en 
voor Enschede milieuwinst.

Dankzij een extra subsidie van 1,8 miljoen euro wordt de campagne nu beter toegankelijk voor 
de huurders die ruimer de gelegenheid krijgen hun huis zonder kosten energiezuiniger te maken. 

Een van de spectaculaire onderdelen van de campagne ‘Verbruik minder, doe meer’ van 
Energieloket Enschede is de Rijdende Badkamer die straks als het weer mag de schoolpleinen 
oprijdt om ook kinderen te leren zuinig met water en energie om te gaan. 

rijdende  

badkamer bijna  

klaar voor  
gebruik!
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MEEBEWEGEN MET DE EERSTE EN TWEEDE STAP
Zo’n 12.000 Enschedeërs hebben al een bestelling geplaatst bij het Energieloket 
Enschede voor gratis producten om hun huizen energiezuiniger te krijgen. Het 
moet gezegd: de ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie, buizenisolatie gingen me-
teen na het uitkomen van de eerste energiekrant en groene brief van de wethou-
der als warme broodjes over de toonbank.

Maar het is nog niet genoeg: iedere plaatsgenoot zou zijn kans moeten grijpen 
om aan de slag te gaan met deze eerste stap, want ontkomen doen we er niet 
aan. Waarom dan niet alvast beginnen met de kostenloze handreiking van het 
Energieloket. 

In deze krant nemen we nog even een kijkje bij de energieambassadeurs die ons 
voorgaan in de strijd tegen tocht, kou en energielekken in ons huis. Hoewel corona 
en de invallende kou het moeilijk maakt de producten allemaal te leveren gingen ze 
toch aan de slag met de beschikbare materialen. En wat blijkt: ze zijn zonder uitzon-
dering bezig met bezuinigen op hun energierekening door ledlampen in fittingen te 
draaien, douchetimers te gebruiken en vooral te onderzoeken waar nog winst is te 
behalen. 

Sommige ambassadeurs denken al veel verder dan het nemen van de in feite sim-
pele maatregelen die al tot fikse besparingen leiden. Ambassadeurs Flip van Willi-
gen en Mandy Ros willen bijvoorbeeld weten hoe ze zonnepanelen op hun woning 
uit 1936 kunnen installeren. “Bij ons kan het niet op het dak, maar waar dan wel?”, 
vraagt hij zich af. Zonne-energie is een stapje verder dan het aanbrengen van radi-
atorfolie en wordt daarom in deze krant ‘de tweede stap’ genoemd. 

Het is niet zo gek om het ook over die tweede stap te hebben, want er wordt veel 
gevraagd. Het gaat er om onze woningen duurzaam te maken. We moeten los van 
het gebruik van fossiele brandstoffen. Alleen zo lukt het ons in 2050 de CO2-uit-
stoot te reduceren. De overheid heeft als doel gesteld dat die uitstoot al in 2030 
met 49 procent wordt verminderd. Stap 1 is dus mooi, maar wordt gevolgd door de 
volgende. Met zonnepanelen, zonneboilers, inductiekookplaten en warmtepompen 
om maar eens wat te noemen.

Het is niet dat we niet willen, zeggen onderzoekers die met enquêtes onze bereid-
heid peilden. Bijna 80 procent van de Nederlanders wil best en begrijpt de nood-
zaak. De vraag is meer hoe en wat kost het? De wijk Twekkelerveld gaat ons voor. 
We doen daar ervaring op voor de rest van Enschede. Daar is het al een enorme 
opgave, omdat het in die wijk om 5000 woningen meest ook oudere woningen gaat 
die van het gas af moeten. Volgens deskundigen kan dat haast niet anders dan de 
aanleg van het Warmtenet in Twekkelerveld. Dat lijkt een goede oplossing, maar het 
is de vraag of de bewoners dat ook vinden. In de Nijverheid, een pilotwijk in Hengelo, 
verzetten de inwoners van de wijk zich tegen aanleg van het Warmtenet.

We lopen een beetje vooruit op de discussie die ongetwijfeld gevoerd gaat worden 
in de meest westelijke wijk van Enschede door in deze krant aandacht te schenken 
aan alternatieven voor het Warmtenet. Want soms lijkt het niet zo logisch om voor 
die oplossing te kiezen en is maatwerk nodig.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Een aantal van die wegen bewan-
delen we in deze uitgave van 1Twente in samenwerking met het Energieloket. We 
moeten met elkaar op weg, dat is onontkoombaar. Wat gaat het worden? Zon, wind, 
geothermie, kernenergie of stroomt er straks waterstof door onze gasleidingen? 
Dat is het grote plaatje. Enschede is nog met de eerste stap bezig en doet met 
vallen en opstaan de tweede stap. Voorwaarde is wel dat iedereen meebeweegt.

         Henk ten Harkel, hoofdredacteur 1Twente. 

COLOFON
Enschede bespaart is een uitgave van 1Twente, in samenwerking met de 
gemeente Enschede en Stichting Pioneering. Met dank aan de redacteuren Ernst 
Bergboer, Laura Ratering en Henk ten Harkel, alsmede vormgeefster Cristina Brú 
en Liz Hatenboer en de fotografen van Coen Krukkert en Wirelab.

Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en verspreid. Op 

welke wijze dan ook.
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Wie had kunnen bedenken toen 
januari vorig jaar werd begon-
nen met de voorbereiding voor 
het Energieloket Enschede dat 
pas een jaar later de campagne 
“Verbruik minder, doe meer!” 
zou plaatshebben. 

Laat staan dat pas in maart 2021 
de eerste goederen uitgegeven  
worden. Net als iedereen kreeg 
het team van Energieloket last 
van coronategenslagen. Alle 
onlineactiviteiten gingen wel-
iswaar door, maar achter de 

schermen moesten flinke aan-
passingen worden verricht om 
bijvoorbeeld de uitgifte corona-
proof te organiseren. Dat lukte, 
de goederen kunnen, zij het ge-
doseerd, worden afgehaald aan 
het aan de Getfertsingel 41.
Twee onderdelen worden uit-
gesteld, omdat het niet mogelijk 
is deze goed voor te bereiden of 
coronaproof te organiseren. De 
Rijdende Badkamer staat klaar 
om naar de Enschedese school-
pleinen te rijden. Met de leerlin-
gen en het team van basisschool 
Schateiland is afgesproken voor 
de zomer op ontdekkingsreis te 
gaan om alles te testen. Daarna 
blijft de badkamer tot na de zo-
mer in de stalling. 
Via het Energieloket en 1 Twen-
te wordt iedereen verder op de 

hoogte gehouden.  
Het Energieloket, leveranciers 
van verschillende systemen en 
Saxion wilden een groot onder-
zoek houden naar de afstelling 
van radiatoren. De bedoeling 
was om bij 750 huishoudens 
die radiatoren aan te passen. 
De resultaten zouden met be-
hulp van de Verbruiksmonitor 
worden gemeten. Helaas had 
corona zoveel invloed op het 
aantal aanmeldingen en het uit-
voeren van het programma dat 
werd besloten pas na de zomer 
het onderzoek uit te voeren. 
Voordeel daarbij is dat iedereen 
zich alsnog kan opgeven als de 
installatie aan de voorwaarden 
voldoet. Informatie op ener-
gieloket-enschede.nl/aanmel-
den-onderzoek.

UPDATE 

HET ENERGIELOKET EN CORONA
In een huis verlies je vooral 
veel warmte via het dak, de 
vloer, de muren en de ra-
men. Extra isolatie is dus het 
toverwoord.

Bijna de helft van je energie-
rekening bestaat uit verwar-
mingskosten. Hier valt dus 
veel winst te behalen. 

Door je huis te isoleren blijft 
de warmte beter binnen. In 
een gemiddelde hoekwo-
ning is per jaar zo’n € 1.900 
te besparen als je van geen 
isolatie naar goede isolatie 
gaat. In een goed geïsoleerd 
huis woon je comfortabeler, 
gebruik je minder energie 
en stoot je daardoor minder 
CO2 uit. 

isolatie

Gasloos wonen kan niet in één 
enkele stap. Het begint met een-
voudige maatregelen om energie 
te besparen. Denk aan tocht-
strippen, radiatorfolie en moffen 
om verwarmingsbuizen. Dat kost 
weinig en je komt ook met twee 
linkerhanden een heel eind. Maar 
wat als je dat hebt gedaan en 
verder wilt? 

TEKST ERNST BERGBOER 
FOTO PIONEERING

De tweede stap naar gasloos 
wonen is ingrijpender. Nu zijn 
je huis en je installaties aan de 
beurt. Daarbij draait het om 
twee dingen: verwarming en 
warm water. Met bouwkundige 
aanpassingen til je wat je met 
tochtstrippen deed naar een 
hoger peil, daarna pas je je in-
stallaties aan.

Logische volgorde
Die volgorde is uiterst belang-
rijk. En heel logisch. Het heeft 
weinig zin om een nieuw ver-
warmingssysteem te installe-
ren als veel van de warmte die 
je opwekt weer snel verdwijnt. 
Daar komt bij dat die nieuwe 
systemen allemaal werken met 
lagere temperaturen dan de 
oude verwarming. Voor lagere 
temperaturen heb je minder 
energie nodig, maar het duurt 
ook wat langer voordat het dan 
behaaglijk is. Lekt de warmte te 
snel weg, dan krijgt zo’n nieuw 
systeem het zwaar als het een 
keer flink koud is.

Warme jas om je huis
Stap twee begint dus met wat je 
kunt beschouwen als een lek-
ker warme jas om je huis. Het 
gaat dan om het isoleren van 
vloeren, gevels en dak. Maar 
daar ben je er nog niet mee, 
want ook vervanging van ruiten 
die onvoldoende isoleren is aan 
te bevelen. 

Een handige klusser kan veel 
zelf, maar al met al zijn daar 
toch de nodige kosten mee ge-
moeid. Het goede nieuws is dat 
het op de langere termijn dik 
loont en dat er aardige subsi-
dieregelingen bestaan. 
Denk er wel aan dat je een huis 
niet straffeloos in kunt pakken. 
Isoleren kan alleen met pas-
sende ventilatiemogelijkheden.

Verwarming 2.0
Is je huis eenmaal warm in-
gepakt, dan loont het om toe-
komstbestendig te gaan verwar-
men. Welke vorm je daarvoor 
ook kiest, het gaat dan altijd om 
aansluiting op het Warmtenet 
of een vorm van elektrische 
verwarming en lagere tempe-

raturen dan je gewend bent. 
Soms is compleet nieuw beter, 
maar vaak kun je ook een (flink) 
deel van je bestaande installatie 
gebruiken. Het verschil: de tem-
peratuur is lager en de warmte 
wordt efficiënter verspreid, 
bijvoorbeeld met ventilatoren 
onder de radiatoren.

Oplossingen en  
tussenoplossingen
Beproefde nieuwe bronnen 
voor warm water zijn warm-
tepompen en zonneboilers. 
Een hybride warmtepomp, 
waarbij de oude gasketel aan-
slaat als het extreem koud is, 
is een goede tussenoplossing. 
Ook kun je eerst je huidige 
cv-installatie laten inregelen. 
Daar kun je trouwens meteen 
mee beginnen. Dat scheelt niet 
alleen in stookkosten, je krijgt 
ook een veel beter zicht op de 
plekken in je huis waar warmte 
weglekt.

Alles bij elkaar zijn dit niet al-
leen forse maar ook nogal tech-
nische ingrepen. Wil je meer 
weten? Surf dan naar ener-
gieloket-enschede.nl.  

“OKÉ, IK HEB DE EERSTE STAPPEN GEZET.  
WAT MOETEN WE NU DOEN ?” 

De tweede stap in huizen die verwarmd worden met gas is vervanging 
van de verwarmingsinstallatie. Dat kan met het Warmtenet of een 
(hybride) warmtepomp zoals Joke Bults van Pioneering uitlegt.

Beproefde nieuwe 
bronnen voor 
warm water zijn 
warmtepompen en 
zonneboilers

Stap twee begint 
dus met wat je kunt 
beschouwen als een 
warme jas om je huis

In het voormali-
ge Tubantiapand 
aan de Getfert-
singel wordt 
met man en 
macht gewerkt 
aan de uitgifte 
van de energie-
producten. 
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MET WELKE PRODUCTEN GA JIJ ENERGIE 
BESPAREN?  

ENERGIELOKET ENSCHEDE

Deze Enschedeërs besparen energie en geld met de gratis producten en 
bespaartips van Energieloket Enschede. Door minder energie te verbruiken, 
houden ze meer geld over voor leuke dingen. 

HANS 
heeft inzicht in zijn 

energieverbruik 
door middel van de 

Verbruiksmonitor

FLIP & MANDY
vervangen hun 

spaarlampen voor 
ledlampen

BART 
houdt de warmte in huis 
door het aanbrengen van 
radiatorfolie

MARC
doucht nog net zo 
lekker ondanks de 
waterbesparende 
douchekop

WENDY & PETER
merken al verschil 

door het aanbrengen 
van de radiatorfolie

CRISTINA
doucht maximaal 

5 minuten en 
bespaart daarmee 

water en energie

ABIE & TOM
zorgen voor meer 
comfort in huis door 
tochtstrippen aan te 
brengen

douchetimer

douchekop

tocht- 
strippen

ledlampen

verbruiks- 
monitor

leiding- 
isolatie

radiator-
folie
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Koken en kokkerellen zon-
der gas. Kan dat? Natuurlijk 
er zijn al jaren alternatie-
ven op de markt die het 
gascomfoor moeiteloos 
kunnen vervangen. De 
aardgasloze oplossing heet 
elektrisch koken met een 
inductieplaat. Daar hebben 
al veel huishoudens ruime 
ervaring mee. Een inductie 
kookplaat is de zuinigste 
manier om elektrisch te 
koken. Extra voordelen: de 
kookplaat is veiliger en heel 
makkelijk schoon te hou-
den. Bij gebruik van groene 
energie gaat de CO2 uitstoot 
ook nog eens naar beneden. 
Controleer wel even of je 
pannen geschikt zijn voor 
inductie.

Energietransitie is maatwerk. 
Dat weet energieambassadeur 
Bart Zwerink inmiddels, nadat 
hij een doos energiebesparende 
producten van het Energieloket 
Enschede kreeg. Om erachter 
te komen wat voor zijn huis ge-
schikt is, analyseerde hij, samen 
met een energiecoach, zijn huis.

“Een aantal producten hebben 
in mijn huis geen zin”, weet 
Zwerink nu. “Ik kreeg wel een 
hele doos vol, maar ik wist 
toen niet wat ik ermee moest.” 
Daarom vroeg hij om hulp bij 
de energiecoaches van Ener-
gieloket. Aangezien Zwerink in 
zijn huis op bepaalde plekken 
halogeenlampen gebruikt, kan 
hij sommige draailampen niet 
gebruiken. Hetzelfde geldt voor 

de leidingisolatie. Het product 
dat Zwerink kreeg, heeft een 
diameter van 19 millimeter, ter-
wijl hij voor zijn buizen een va-
riant van een diameter van 22 
millimeter nodig heeft. “Ik had 
de isolatie er gewoon omheen 
gedrukt, maar dat is natuurlijk 
niet de bedoeling. Ik raad ie-
dereen aan om gratis een ener-
giecoach erbij te betrekken”, 
aldus Zwerink. 
Ook een douchetimer hangt 
inmiddels naast de douche. Na 
een douchebeurt van vijf minu-
ten begint de klok te rinkelen. 
“Mijn kinderen halen dat nooit”, 
lacht Zwerink. Het zijn de klei-
ne stappen, weet hij. Daarom 
probeert de Enschedeër zijn 
kinderen te betrekken bij het 
energiezuinig maken van het 

huis: “Samen met mijn zoon 
heb ik bijvoorbeeld de radiator-
folie aangebracht.” Zelf is Zwe-
rink benieuwd hoeveel elektri-
citeit de apparaten verbruiken. 
In de Verbruiksmonitor app 

kan hij inzien wat het rustver-
bruik van zijn huis is: “Onge-
veer 72 watt. Op jaarbasis kost 
mij dat 126 euro. Het valt mee, 
maar het is wel goed om te we-
ten of het ook minder kan.”

koken

Het heeft nogal 
wat voeten in 
aarde voordat 
Bart Zwerink 
en zijn zoon de 
folie achter de 
radiator heeft 
bevestigd. 

ENERGIEAMBASSADEUR 

ELK HUIS IS ANDERS: “VRAAG OM HULP VOOR MAATWERK”

Hij haalde 1,8 miljoen extra naar 
Enschede om huurders gratis 
energiebesparende producten te 
geven. Dat bedrag komt bovenop 
de 2,6 miljoen die al eerder naar 
binnen was gefietst voor de parti-
culiere woningbezitters die vanaf 
volgende week hun producten als 
ledlampen, douchetimers, radia-
torfolie en isolatiemateriaal kun-
nen afhalen. Wethouder Jeroen 
Diepemaat ziet dat de inwoners 
massaal meedoen om de eerste 
stap te zetten naar uiteindelijk 
een gasloos Enschede.  

TEKST HENK TEN HARKEL
FOTO WIRELAB

Het gaat om de Regeling Re-
ductie Energiegebruik van 
het Rijk die ‘gemeenten ener-
giezuiniger moeten maken’, 
verklaart Diepemaat. Enschede 
kreeg niet voor niets een forse 
bijdrage uit de pot. “De manier 

waarop we het doen, slaat aan. 
We werken met acht partijen 
samen en laten zien dat het 
geld goed terechtkomt.”

De royale subsidie maakt dat de 
gemeente uiteindelijk ongeveer 
70 euro per huishouden heeft 
te besteden voor het energie-
zuiniger maken van de stad. 
Diepemaat was al eerder in 
gesprek met de corporaties om 
de huurders mee te laten liften 
met de campagne ‘Verbruik 
minder, doe meer’. “Huurders 
betalen net als particulieren 
hun eigen energierekening”, 
zegt de wethouder en dus vindt 
hij het volstrekt logisch dat die 
groep meedoet.  

Simpel
De actie in de stad is in de 
optiek van de wethouder nog 
maar het begin van wat komen 
gaat. “We willen in ons land en 

wereldwijd het energieverbruik 
verminderen. Op deze manier 
laten we zien dat het best sim-
pel is. Het is letterlijk de eerste 
stap. Waar ik op hoop is dat de 
mensen ontdekken dat je er na-
tuurlijk niet bent met alleen een 
tochtstrip of radiatorfolie en dat 
ze zelf gaan investeren in ener-
giebesparing.” 

Na de eerste stap, moet de 
tweede worden gezet. De echte 
aanloop naar het gasloze En-
schede, vindt Diepemaat. Hij 
kocht zelf onlangs een woning. 
“En dan vraag je je af waar moet 
je beginnen. Het lijkt heel groot, 
terwijl het soms om heel  prakti-

sche dingen gaat. Het hoeft niet 
meteen om zonnepanelen en 
warmtepompen te gaan.”

Het gaat om de balans, vindt de 
stadsbestuurder. “Als we voor 
maatregelen die we moeten ne-
men om in 2050 gasvrij te zijn 
niet worden gecompenseerd, 
wordt het heel ingewikkeld. 
Voor nieuwbouwhuizen is er 
geen probleem, die voldoen 
aan de norm. Aan de oudere 
woningen die we in Ensche-
de hebben, is nog heel veel te 
doen. Isolatie is een goede stap, 
maar er zijn nauwelijks subsi-
dies voor. Daar moet meer voor 
komen.” 

Twekkelerveld
Zeker is dat Enschede nu moet 
beginnen. 2050 is ver weg, maar 
is er ook zo. “De vraag is hoe we 
gefaseerd van het gas afgaan. 
We gaan eerst aan de slag in 

Twekkelerveld. Dat is niet de 
gemakkelijkste wijk, daar krij-
gen we ook wel kritiek op. Maar 
aan de andere kant als het ons 
daar lukt, lukt het overal.”

Diepemaat voelt het als zijn 
taak om de hele transitie 
overzichtelijk en behapbaar 
te maken en te houden. “Goe-
de onafhankelijke informatie 
verstrekken. Voor maatwerk 
zorgen, want elk huis is weer 
anders.” En uiteindelijk gaat het 
ook om veel geld om in voor-
loperwijk Twekkelerveld aan 
het werk te kunnen. “Als we dat 
niet krijgen, wordt het een on-
mogelijke opdracht.”   

JE BENT ER  
NATUURLIJK NOG 

NIET MET EEN 
TOCHTSTRIP OF 
RADIATORFOLIE

Wethouder Jeroen Diepemaat zet 4,4 miljoen in om de eerste stap te zetten naar een gasloos Enschede.

“Als we geen geld 
krijgen, wordt het een 
onmogelijke opdracht”

“Als het ons in 
Twekkelerveld lukt,  
lukt het overal”
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De zon is een schone energie-
bron die nooit opraakt. Je kunt 
er zelf gebruik van maken 
door zonnepanelen op je dak 
te plaatsen of een zonneboi-
ler aan te schaffen. Plaatsing 
van zonnepanelen gebeurt 
wereldwijd ook op veel gro-
tere schaal: van uitgestrekte 
zonneparken in Nederland tot 
grote zonnecentrales in Span-
je, Duitsland en de VS. 

En uiteraard zijn woes-
tijnachtige gebieden de plek 
waar zonne-energie voor het 
oprapen ligt. We gebruiken 
al zo’n zeventien miljoen 
zonnepanelen in Nederland. 
Ze liggen op ruim 800.000 
huizen, bedrijfspanden en 
geluidswallen.

zonnepanelen

ENERGIEAMBASSADEUR 

“IK BEN GEEN EXPERT, MAAR KLUSSEN VIND IK LEUK”
De rol van een energieambassa-
deur is niet altijd even makke-
lijk. Tochtstrippen, radiatorfolie 
of buisisolatie. Het zijn allemaal 
nieuwe dingen die de ambassa-
deurs in hun huizen installeren. 
Ook Tom Kirchjünger uit de wijk 
Hogeland is druk bezig: “Soms 
is het even klussen, maar daar 
hou ik wel van.”

Een aantal weken geleden 
kreeg Kirchjünger gratis ener-
giebesparende producten van 
het Energieloket Enschede. 
“We konden tot nu toe nog 
niet alles in gebruik nemen, 
omdat er leveringsproblemen 
waren”, vertelt hij. “We hebben 
bijvoorbeeld te weinig isolatie 
voor de verwarmingsbuizen 
gekregen. Nu moeten we kij-

ken hoeveel we in totaal nodig 
hebben.” 
Ondertussen kan hij, samen 
met zijn vriendin Abie Ortiz, al-
vast aan de slag met het instal-
leren van de andere producten. 
Zo konden ze bijvoorbeeld al 

wat tochtstrippen onder de 
achterdeur vastplakken. “Het 
is best een kromme deur. Dat 
was dus echt nodig”, aldus Kir-
chjünger. 
Ook zijn energieverbruik kan 
hij sinds kort via een app in de 

gaten houden. “Af en toe gluur 
ik wel even. Per dag verbruiken 
we ongeveer een euro energie”, 
licht de Enschedeër toe. Echte 
besparingen door de nieuwe 
producten kan Kirchjünger 
echter nog niet zien. 
Toch boekt hij vooruitgang: 
“Door de app word je automa-
tisch bewuster van je verbruik.” 
Juist omdat hij en zijn vrien-
din, die overigens de kartrek-
ker was om zich aan te melden 
voor het project, nu ambas-
sadeurs zijn, worden ze door 
vrienden vaker benaderd: “En 
dat terwijl wij ook nog moeten 
leren hoe alles in elkaar zit. Ik 
weet wel wat en heb algemene 
kennis, maar ik ben zelf nog 
geen expert en weet zelf nog 
best weinig.”

Tom 
Kirchjünger  
en vriendin 
Abie Ortiz 
gaan aan de 
slag met de 
materialen 
van het 
Energieloket 
Enschede.

Een veranderende wereld heeft 
pioniers nodig. Naarmate de con-
flicten op de wereld toenemen, 
zijn er steeds meer mensen die 
constructieve ideeën inbrengen. 
Dat dachten ook de initiatiefne-
mers van Coöperatie Enschede 
Energie. Ruud Mulder is één van 
hen en inmiddels fulltime bezig 
met het project. Hij heeft grote 
plannen voor de stad, zoals het 
realiseren van drijvende zonne-
velden, met zonnepanelen over-
kapte parkeerplaatsen of het 
verder ontwikkelen van de ‘post-
coderoos-regeling’. 

TEKST LAURA RATERING
FOTO HENK TEN HARKEL

“Over vijf jaar willen we 10.000 
huishoudens in Enschede voor-
zien van groene stroom”, stelt 
initiatiefnemer Mulder. Een 
ambitieuze visie die hij en zijn 
collega’s hebben. Inmiddels 
staat de teller op 400 huishou-
dens die hun stroom van de 
dertien met zonnepanelen be-
dekte daken in Enschede krij-
gen. De initiatiefnemers hebben 
geen enkele twijfel dat hun 

visie werkelijkheid wordt. “Dit 
jaar komen er nog minstens 15 
daken bij hier in Enschede. En 
door alle projecten die we op 
dit moment aan het voorberei-
den zijn, halen we onze doelen 
makkelijk.”

Toekomstplannen
Zo onderzoeken Mulder en zijn 
collega’s momenteel grote wa-
teroppervlakten in Enschede 
die geschikt zijn voor drijvende 
zonnevelden. Doordat de pane-
len door het water worden ge-
koeld, zijn ze effectiever in het 
opwekken van stroom. “Je zult 
denken dat zonnepanelen in au-
gustus de meeste stroom ople-
veren. Maar ze zijn dan vaak te 
warm en wekken zelfs minder 
stroom op. Door panelen op wa-
ter kunnen we dit voorkomen.” 

Niet alleen drijvende zonnepa-
nelen behoren tot de mogelijk-
heden. Ook wil de coöperatie 
parkeerplaatsen met zonnepa-
nelen overkappen. “Er zijn zo 
veel mogelijkheden. Enschede 
kan nooit energieneutraal 
worden. Hiervoor hebben we 
simpelweg niet genoeg opper-
vlakte. Maar we kunnen wel 
creatief worden en het beste uit 
de situatie halen”, aldus Mulder.

Postcoderoos
Een project dat inmiddels al 
langer loopt is de postcode- 
roos-regeling. Enschedeërs 
kunnen stroom afnemen van 

collectieve zonnedaken in eigen 
buurt. “Mensen die een koop-
huis hebben, kunnen veelal 
zonnepanelen op eigen dak 
installeren. Maar er zijn er ook 
die groene stroom willen maar 
die dat niet kunnen of die het 
te duur vinden. Juist voor die 
mensen zijn we er”, licht Mul-
der toe. 
“Laten we stroom juist lokaal 
houden en van ons zijn. Hier-
voor huren wij het dak van een 
bedrijf of boer, investeren in 
zonnepanelen en iedereen in 
de omgeving kan die stroom 
goedkoop afnemen als je lid 
bent van Enschede Energie.” 

Voor iedereen
Mulder is er bovendien van 
overtuigd dat het opwekken en 
investeren van eigen stroom 
duurzamer is, omdat mensen er 
zuiniger op zijn. Maar hij weet 
ook dat de energietransitie een 
moeilijk onderwerp is, omdat 
uiteindelijk toch het buitenge-
bied de zwaarste lasten draagt: 
“Juist daarom moet de ener-
gietransitie onderdeel van een 
groter geheel worden.” Voor 
Mulder en zijn collega’s reden 
genoeg om door te gaan: “Niets 
doen is geen alternatief. Laten 
we met z’n allen iets goeds 
doen voor de planeet.”   

GROENE STROOM 
MOET VOLGENS RUUD 

LOKAAL EN 
VOOR IEDEREEN 

BESCHIKBAAR ZIJN
Ruud Mulder 

probeert in 
Enschede 

daken te vinden 
om die vol te 

leggen met 
honderden 

zonnepanelen 
zoals op een 

stal aan de 
Veldgeuverweg.

“Over vijf jaar willen we 
10.000 huishoudens in 
Enschede voorzien van 
groene stroom”

“Laten we stroom juist lokaal 
houden en van ons zijn”
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Een warm huis zónder 
aardgas kan met een warm-
tepomp. Met deze elektri-
sche verwarming wordt 
jouw klimaatimpact kleiner. 

Zo’n 300.000 huizen in Ne-
derland hebben een warm-
tepomp. Voor huizen met 
een een matige isolatie is 
een hybride warmtepomp 
ontwikkeld. Die wordt aan 
de cv-ketel gekoppeld. De 
warmtepomp zorgt voor 
een groot deel van de 
warmte in huis. De cv-ketel 
springt bij als het heel koud 
is en zorgt voor warm water 
in badkamer en keuken. De 
warmtepomp wordt aan-
gesloten op je huidige of de 
nieuwe cv-ketel. 

warmtepomp

Helaas kan energieambassa-
deur Cristina Brú niet voluit aan 
de slag met de producten van 
het Energieloket Enschede. Co-
rona gooit ook roet in het eten 
bij de levering van de materialen 
die haar huis energiezuiniger 
moeten maken. “De waterbe-
sparende douchekop gebruiken 
we al wel. Die is verrassend fijn”, 
zegt ze. 

Ze draaide zeven ledlampen in 
evenzoveel fittingen en conclu-
deerde, toen ze daarmee bezig 
was, dat in haar woning nog 

een wereld te winnen is met 
energiearme lampen. “We ge-
bruiken veel spotjes. Alleen in 
de keuken hebben we er al zo’n 
vijftien. Dat vreet energie. Daar 
gaan we het meest van merken.”
Ze kan nog geen besparingscij-
fers overleggen. “Dat is moei-
lijk, we hebben geen nulmeting 
gedaan.” Maar volgens haar kan 
het niet anders dan dat de elek-
triciteit- en gasrekening naar 
beneden gaat als ze doorzet met 
het aanbrengen van isolatie-
materialen, tochtstrippen, het 
overschakelen op ledlampen 

en inzet van waterbesparende 
maatregelen. “Die douchetimer 
gebruiken we echt. Komen we 
er opeens achter dat een van 
ons wel twintig minuten onder 
de douche staat. Door gebruik 
van zo’n klokje realiseer je je 
hoe lang je er staat.”
Ze zegt bewuster om te gaan 
met energie. “Ik ben al zuinig, 
maar ik merk dat ik nu de hele 

dag brandende lampen uit doe 
en computers uitzet. Het irri-
teert dat ze aanstaan. Onlangs 
kwamen vrienden bij ons op 
visite. Ze hadden dikke truien 
aan, omdat ze dachten dat het 
bij ons wel koud zou zijn door 
mijn energiebesparende activi-
teiten. Dat is niet zo. Het is juist 
de kunst energie te besparen 
zonder comfort te verliezen.” 

ENERGIEAMBASSADEUR 

“DE KUNST IS ENERGIE 
BESPAREN ZONDER 
COMFORTVERLIES”

Cristina Brú: “Ik ben al zuinig, maar ik ben er nog meer mee bezig.”

“HUIZEN HOEVEN NIET ENERGIENEUTRAAL, 
ENERGIEARM IS REALISTISCHER”

Elke woning gasloos in 2050? 
“Onnodig, hoeft nog niet”, zegt 
Rick Bruins van Remeha, een van 
de grootste spelers op de markt 
voor binnenklimaatoplossingen. 
Combinaties van gasketels met 
hybride warmtepompen zorgen 
voor minstens zeventig procent 
besparing op het gasverbruik. 
“Voor de overige dertig procent 
kunnen op termijn alternatieven 
als biogas en waterstof worden 
gebruikt”, meent Bruins. 

TEKST HENK TEN HARKEL
FOTO HENK TEN HARKEL

Hij wil van de fossiele brand-
stoffen af en wijst op ontwikke-
lingen van zulke alternatieven. 
Prima vervangers voor aardgas 
en nog te betalen ook. “We zijn 
druk met het ontwikkelen van 
ketels die op waterstof kunnen 
draaien.”

Natuurlijk is het slim om te 
isoleren en de warmte binnen 
te houden. “Tochtstrippen, 
folie, ga alsjeblieft isoleren. 
Maar ‘te kostbaar’ hoeft geen 
belemmering zijn om je woning 
duurzaam te krijgen. Het kan 
veel goedkoper.” Bruins vindt 
ook dat we gauw van het idee 
af moeten dat elk huis energie-
neutraal moet zijn. “Als je die 
ambitie nou eens bijstelt met 
elkaar en vervangt door ener-
giearm. Dat is veel realistischer 
en dan kun je heel veel doen.”

Jaarlijks worden ruim 400.000 
cv ketels verkocht, waarvan een 

groot aandeel door Remeha. En 
dat blijft nog wel even zo, ver-
wacht Bruins. “De keus of we 
naar andersoortige producten 
gaan, bepaalt de markt. Onze vi-
sie op de toekomst? Verwarmen 
van huizen en gebouwen wordt 
een combinatie van verschillen-
de technieken. Er zijn meerdere 
wegen die naar duurzaamheid 
leiden.”

Lappendeken 
Hij ziet dat in Nederland een 
lappendeken ontstaat van al 
die verwarmingsmogelijkhe-
den: gasvormig (zonder fossiel 
aardgas), elektrisch en warm-

tenetten. “En dat wordt geen 
wedstrijd”, weet hij zeker. 
De hybride warmtepompen 
noemt hij een belangrijke 
ontwikkeling. Die komt naast 
of bij de cv-ketel te hangen. 
“Die warmtepomp houdt de 
woning warm en als het erg 

koud wordt, springt de cv-ke-
tel bij.  Ontzettend geschikt 
voor bestaande woningen en 
betaalbaar”, becommentarieert 
Bruins die berekent dat gebruik 
van zo’n installatie zeventig tot 
tachtig procent minder gasver-
bruik oplevert. 

Weliswaar wordt de elektrici-
teitsrekening hoger, maar des-
ondanks wordt een flinke be-
sparing bereikt. Het feest wordt 
completer als ook nog eens zon-
nepanelen worden toegevoegd 
aan de installatie. “Als je het niet 
kunt betalen, zijn er duurzaam-
heidsleningen en blijven de fi-

nanciën toch overzichtelijk.” 
“Gasloos wordt te vaak in de 
mond genomen. Het gaat in 
het verdrag van Parijs om in 
2050 CO2-neutraal te zijn. Voor 
rond de drieduizend euro is 
een enorme slag te slaan in ver-
duurzaming en reductie van de 
energiekosten. Zorg nou dat je 
realistische kleine stappen zet.” 

Bruins wijst de suggestie van 
de hand dat hij voor eigen pa-
rochie preekt. “Ik werk bij dit 
bedrijf om dat ik dit vind. Mijn 
hart ligt bij verduurzaming. Als 
wij het niet doen in Nederland, 
wie moet dan beginnen. Daarbij 
moet je rekening houden met 
mensen met een smalle beurs 
die geen 60.000 euro op tafel 
kunnen leggen om hun huis 
energieneutraal te maken.”  

“Verwarmen van 
huizen en gebouwen 
wordt een combinatie 
van verschillende 
technieken”  
- Rick Bruins

“Mijn hart ligt bij 
verduurzaming. Als 
wij het niet doen in 
Nederland, wie moet 
dan beginnen”

Ook in oude wijken en buurten als Plein West-Indië in Twekkelerveld kan volgens Rick Bruins het 
gebruik van bijvoorbeeld een hybride warmtepomp al voor een behoorlijk reductie van gas zorgen.
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SPREAD 548 mm X 375 mm

PRODUCTEN 2e FASE
OF
AFHAAL PROCES

SPREAD  548 mm X 375 mm

1X PRODUCT UITGELICHT

VERBRUIK MINDER DOE MEER
Samen gaan we in Enschede al 5.247.162 kWh en 
1.336.264 m3 besparen (bekijk de actuele cijfers op 
de website). Dat komt neer op €2.270.762 en de teller 
loopt door!

Door de coronamaatregelen liep de levering van de 
producten aan het Energieloket vertraging op. Hierdoor 
konden we niet beginnen met de uitgifte. Daarnaast 
heeft Energieloket Enschede door de lockdown en 
de RIVM-richtlijnen de uitgifte van de producten op 
een andere manier moeten organiseren. Gelukkig 
zijn we nu gestart! Het is zo georganiseerd dat jij de 
producten op een veilige manier kunt afhalen bij het 
distributiecentrum aan de Getfertsingel 41 (bij de 
voormalige drukkerij van de Tubantia). 

INFORMATIE

PRODUCTEN AFHALEN
Om alles veilig te laten verlopen, wordt gewerkt met 
tijdsblokken van een week. Heb je producten besteld? 
Dan krijg je een mail van Energieloket Enschede als 
je aan de beurt bent. In de mail staat welke week en 
welk afhaalpunt (1, 2 of 3) aan jou is toegewezen om je 
producten op te komen halen. 

We maken duizenden bestellingen klaar, dus dat is 
best een grote klus. Het gaat daarom zeker een aantal 
weken duren voordat iedereen zijn bestelling af kan 
halen. Met alle vrijwilligers doen we hard ons best om 
alles zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen! 

ALLES OP EEN RIJTJE 
Mail met productvoucher 
Zodra jouw bestelling klaarstaat ontvang je een mail 
met jouw persoonlijke productvoucher.

In de mail staat alle info die je nodig hebt voor het 
afhalen van de producten: het tijdvak (een week) en het 
afhaalpunt (1, 2 of 3) waarop jij bent ingedeeld.

Zorg ervoor dat je in het tijdvak (een week) jouw 
bestelde producten komt afhalen. Check vooraf de 
openingstijden.  

Wat moet je meenemen? 
• Je mail met daarin je productvoucher (geprint of op 

je telefoon)
• Een legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of 

paspoort) 

Op de afhaallocatie 
Volg op de afhaallocatie de aangegeven route en volg 
de instructies op van de vrijwilligers. Vanzelfsprekend 
gelden op de afhaallocatie de op dat moment geldende 
coronaregels van het RIVM.

Ga voor alle actuele informatie over het afhalen naar 
www.energieloket-enschede.nl/afhalen

Rij-/looproute

Aanmeldpunt

Afhaalpunt

Uitleverpunt

1 2 3

OPENINGSTIJDEN 
AFHAALLOCATIE

Kijk voor de actuele openingstijden op 
www.energieloket-enschede.nl/afhalen

Maandag: 10.00 - 19.00 uur
Dinsdag:  10.00 - 19.00 uur
Woensdag: 10.00 - 19.00 uur
Donderdag: 10.00 - 19.00 uur
Vrijdag: 10.00 - 19.00 uur
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten

VRAGEN?
Heb je een vraag over Energieloket 
Enschede, de producten of over het 
afhalen?

Op werkdagen is Energieloket  Enschede 
tussen 11.00 - 16.00 uur telefonisch 
bereikbaar op 053-200 55 75. 
Daarnaast kun je mailen naar 
support@energieloket-enschede.nl 
of een bericht sturen via de chat op 
de website.

NEEM JE OUDE LAMPEN MEE 
Tijdens het afhalen kun je gebruikmaken 
van de mogelijkheid om je oude lampen 
in te leveren. Energieloket 
Enschede zorgt dat deze op 
een verantwoorde manier 
worden gerecycled.  

Wel producten besteld? 

Energieloket heeft jouw be-
stelling ontvangen een gaat de 
bestelling voor je klaarmaken. 
Dit kan even duren, gezien de 
hoeveelheid bestellingen en de 
coronamaatregelen is dit een 
hele opgave! Als de producten 
voor je klaarstaan ontvang je 
per mail bericht. 

WEGENER PAND

LOODS

AANMELDEN

GE
TF

ER
TS

IN
GE

L

Parkeer en wachtplek voor 
fietsers/voetgangers

1 2 3

AFHAALLOCATIE 
ENERGIELOKET ENSCHEDE
GETFERTSINGEL 41

Nog geen producten 
besteld? 

Bestel dan snel in de Be-
spaarshop van Energieloket 
Enschede jouw energiebespa-
rende producten (zolang de 
voorraad strekt). Ieder huis-
houden in Enschede heeft 33 
punten (t.w.v. €70) gekregen 
om te besteden. 
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Met de vijftig-gradentest kun 
je testen of jij al van het gas 
af kunt zonder je huis verder 
te isoleren of je radiatoren of 
vloerverwarming aan te pas-
sen. Of de hele installatie te 
vervangen.

Je stelt de temperatuur van 
je hoog rendements-ketel in 
op vijftig graden. Als het on-
danks die temperatuur nog 
steeds comfortabel warm 
blijft in je huis is de test ge-
slaagd. 

Krijg je het huis nog niet lek-
ker warm met vijftig graden? 
In dat geval is het goed om 
advies in te winnen wat je het 
beste kunt doen om je huis 
hiervoor geschikt te maken. 

GEAS ENERGIEWACHT 

“JE VERBRUIK KAN  
GOEDKOPER EN DUURZAMER”
Ons huis is geïsoleerd, aange-
sloten op de stadsverwarming 
en dus gasloos. “Je hoeft niks”, 
beoordeelt Theo Bakker van 
Geas Energiewacht mijn huis 
op het Eikendaal. “Maar het kan 
zuiniger, goedkoper en duurza-
mer”, zegt hij na de schouw.

De rapportage en advisering 
mogen er zijn. Bakker zette vijf 
alternatieven op een rij, omdat 
mijn energiekosten, jaarlijks 
zo’n 2100 euro, best naar bene-
den kunnen. 
Stel dat ik afscheid van de 
stadsverwarming neem en 
zelfvoorzienend word? Een 

lonkend perspectief, omdat ik 
voor het vast recht 541 euro per 
jaar betaal.
Nou, dat is duur berekende 
Bakker, omdat in mijn geval 
een all electric warmtepomp, 
laagtemperatuur radiatoren, 
een airco voor verwarmen en 
koelen op de verdieping en 
30 zonnepanelen aangeschaft 
moeten worden. Een investe-
ring van ruim 27.000 euro en 
een terugverdientijd van 14 
jaar.  Tja, het is de vraag of dat 
de moeite waard is. 
Betaalbaarder lijkt het gebruik 
van een hybride warmtepomp 
die met de stadsverwarming 

ons huis warm houdt. Omgere-
kend naar gas is ons verbruik 
1470 m3. De warmtepomp be-
spaart 889 m3, maar verbruikt 
meer elektriciteit. Daarom zijn 
30 zonnepanelen op het dak 
handig om mijn elektriciteits-
behoefte af te dekken. Prijs:  
Ruim 15 mille met een terug-
verdientijd van ruim 10 jaar. 
Zonder panelen kan ook. Dan is 
de investering 3300 euro met 

een terugverdientijd van ruim 
11 jaar. 
Er zijn meer mogelijkheden: je 
huis verwarmen met airco’s, 
een ventilatiewarmtepomp of 
speksteenkachel, omdat ik die 
zo mooi vind. 
Keus genoeg: Bakker bekeek 
het, berekende en adviseert. 
“Het hoeft niet. Als je het te 
duur vindt, doe het dan stap 
voor stap.”

test

Een duurzame woning zonder 
inleveren van comfort en als ’t 
kan goedkoper. Wie wil dat niet? 
En hoe doe je dat? Extra isole-
ren? Zonnepanelen? Een warm-
tepomp of gewoon een airco 
installeren? Er kan veel, maar 
wat is wijsheid? De Enschedese 
bedrijven Jan Duurzaam en de 
Geas Energiewacht maken ener-
giescans waarmee ze laten zien 
hoe je woning in elkaar zit.

TEKST HENK TEN HARKEL
FOTO HENK TEN HARKEL

Theo Bakker is onafhankelijk 
energieadviseur van de Ener-
giewacht. Hij zit anderhalf uur 
bij mij aan tafel in mijn woning 
in Mariëndaal, gebouwd in 1996. 
Hij vraagt me het hemd van 
het lijf. “Wat is je huidige ener-
gieverbruik? Eerste bewoner? 
Tekeningen? Bijzonderheden?” 
Om daarna zijn gereedschappen 
tevoorschijn te halen. Z’n mo-
bieltje voor foto’s, een breinaald 
om de breedte van de spouw en 
de dikte van de vloerisolatie te 
bepalen en een meetinstrument 
om van alles en nog wat de maat 
te nemen. “Als ik van vooral ou-
dere huizen niet zeker weet of 
de spouw is geïsoleerd, boor ik 
gaatjes. Ik neem niets aan, ik wil 
het zeker weten.”

Hij wandelt door het hele huis, 
meet alles op. “Ik breng het 
hele huis in kaart.” Bekijkt de 
isolatiewaarde van alle ramen, 
neemt een kijkje in de meter-
kast, onder de vloer en vraagt of 
de leidingen daaronder geïso-
leerd zijn. “Belangrijk, want dat 

telt”, zegt hij. Bij mij liggen ze in 
de vloer en dat is weer positief, 
merkt de adviseur op. Evenals 
de ramen van de serre die vijf-
tien jaar geleden is geplaatst. 
“Niks meer aan doen. Dit is het 
beste glas.”

Volgens Theo is meten weten 
en staan die cijfers aan de basis 
van het advies dat hij geeft. “Ik 

lever maatwerk. Ik kan je straks 
van elk raam, elk plekje vertel-
len wat je ermee moet doen.” 
Ramen, gevel, vloer en dak en 
de hoeveelheid isolatie bepalen 
de waarde uitgedrukt in een 
R-getal. “Als je die wilt verho-
gen, moet je aan de slag”, aldus 
de Geas-man. “Aan de cijfers zie 
je wat je moet doen en of het de 
moeite waard is iets te doen.”

Extra isoleren
Ik heb nogal wat noten op m’n 
zang. Moet ik extra isoleren 
en waar moet ik dat doen? Stel 
nou dat ik echt die de stadsver-
warming kwijt wil, omdat ik 

mijn eigen warmtevoorziening 
wil hebben. Welke alternatie-
ven zijn dan voor mijn woning 
geschikt? En zijn die dan ren-
dabel? Passen zonnepanelen 
ook in het plaatje? Of een laag-
warmtesysteem? Kortom: ik wil 
weten wat ik moet doen om m’n 
huis duurzamer te krijgen zon-
der veel concessies te doen aan 
energieleveranciers. 

Geas Energiewacht en Jan 
Duurzaam brengen de sterke 
en zwakke punten van je huis 
in kaart. De diepgaande ener-
giescan geeft de eigenaar een 
compleet en gedetailleerd beeld 
van het huis, plus adviezen dat 
te verbeteren. 

Bakker doet steeds meer van die 
energiescans vanwege de labels 
die bij de verkoop van woningen 
belangrijk zijn en het inzicht dat 
woningeigenaren krijgen in het 
duurzame karakter van hun be-
zit. “De meeste mensen kijken 
ernaar en willen vooral weten 
wat het hen oplevert.”  

“We leveren een 
complete rapportage  
van het huis”

“Ik kan je van elk raam, 
elk plekje vertellen wat 
je ermee moet doen”

“MET ENERGIESCAN LEER JE 
JE HUIS VAN BINNEN EN BUITEN KENNEN”

Theo Bakker 
van de Geas 
Energiewacht 
brengt het hele 
huis in kaart.

Theo Bakker 
van de Geas 
voor een hy-
bride warm-
tepomp die 
in combinatie 
met bijvoor-
beeld een 
gasketel het 
gasverbruik 
kan terug-
dringen.



11maart 20211twente.nl

Ongeveer twintig procent 
van alle woningen in Neder-
land heeft geen dakisolatie. 
Heb je ook zo’n woning met 
een ‘kaal’ dak dan is isoleren 
altijd een goed idee. Tachtig 
procent heeft dus wel iso-
latie, maar dat is vaak een 
dunne laag met een matige 
isolatiewaarde.  

Een laag dunner dan 8 à 10 
centimeter is eigenlijk niet 
goed genoeg. Het is een aan-
rader om die matige isolatie 
te verbeteren. 

Zorg dan meteen voor een 
grondige aanpak door een 
goede isolatielaag aan te bren-
gen met een isolatiewaarde 
(Rc) van minstens 3,5. 

matig

Het is voor energieambassadeur 
Hans van Stuivenberg makke-
lijke om energie te besparen. 
Sinds kort heeft hij een nieuwe 
waterbesparende douchekop, 
een aantal ledlampen en radia-
torfolie en zelfs een energiebe-

sparend computerbeeldscherm. 
Wat hij het handigst vindt? Zelf 
kunnen inzien hoeveel energie 
hij dagelijks verbruikt.

“Er komt zeker nóg een beeld-
scherm bij”, merkt Van Stui-

venberg op. “Ik hou van design 
en die dingen zien er echt top 
uit. Wel een beetje duur. Maar 
de volgende maand kan het 
weer denk ik.” Hij is blij met 
de nieuwe aanschaf. Met name 
de gratis energiebesparen-
de materialen, die hij van het 
Energieloket Enschede heeft 
gekregen, vindt de Enschede-
er nuttig. Besparingen ziet Van 
Stuivenberg nog niet. Daarvoor 
is het nog te vroeg. 
Wat hij wel ziet, is zijn dagelijk-
se energieverbruik. Drie weken 
geleden installeerde hij alles en 
er werd een apparaat op zijn 
meterkast geïnstalleerd waar-
mee hij zijn energieverbruik 
zelf kan analyseren. 
“Met de Verbruiksmonitor app, 
die met het kastje is verbon-

den, zie ik precies wat ik ver-
bruik. Afgelopen maandag heb 
ik bijvoorbeeld mijn strijkijzer 
best lang gebruikt en een was 
gedraaid. Dat zie ik meteen”, 
licht hij toe. Per dag kost zijn 
stroomverbruik hem zo’n 1,30 
euro. Best heel handig. “Elke 
euro is er eentje. Ik ben dus 
blij als ik in kan zien waar mijn 
geld naartoe gaat.” 
Maar Van Stuivenberg heeft ook 
kritiek: “Wat wel een minpunt 
is, is dat het kabinet de energie-
belasting heeft verhoogd. Wat 
ik nu misschien bespaar, ben 
ik straks kwijt aan energiebe-
lasting. Ze moeten het eigenlijk 
eerlijk verdelen. Mensen die al 
goed bezig zijn, hoeven dan bij-
voorbeeld minder belasting te 
betalen.”

Hans van Stuivenberg 
houdt zijn energieverbruik 

nauwlettend in de gaten.

ENERGIEAMBASSADEUR 

“INZICHT KRIJGEN IN ENERGIEVERBRUIK IS HEEL HANDIG”

Wie de eerste stap in energie-
besparing heeft gezet en verder 
wil, loopt dik kans spoorzoeker-
tje te worden in een woud van 
mogelijkheden. De volgende 
stap is namelijk een stuk ingrij-
pender. Gerard Salemink, van 
het lectoraat Sustainable Buil-
ding Technology van Hogeschool 
Saxion, schreef voor Pioneering 
een kieswijzer - een uitgebreide 
brochure met beschrijvingen - 
om de meest verstandige keuze 
te kunnen maken.
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Die kieswijzer is vooral bedoeld 
voor mensen die gaan verbou-
wen en alvast willen voorsorte-
ren op een toekomst zonder gas 
en eventueel zelfs zonder ener-
giekosten door het leven willen.  
In beginsel zijn er drie mogelijk-
heden. Welke de beste is hangt 
af van hoe goed het huis geïso-
leerd is of kan worden. Heel 
goed geïsoleerde huizen kunnen 
elektrisch verwarmd worden. Is 
de isolatie minder goed, dan is 
een hybride systeem een betere 
optie. Soms ben je zelfs het best 
af met een pelletkachel.

Isoleren, isoleren, isoleren
Voor heel veel woningen die ge-
bouwd zijn vanaf 1995 is ener-
gieneutraal verbouwen vaak 
redelijk overzichtelijk. Bij oude-
re woningen wacht de verbou-
wer een flinke maar haalbare 
uitdaging. Salemink noemt een 
voorbeeld. “Spouwmuurisolatie 
levert je een Rc-waarde1 van 1,5 
op. Maar wil je energieneutraal 
wonen, dan is een Rc van 3,5 
voor het hele huis nodig.” An-
ders gezegd: je bent er niet met 
een paar voor de hand liggende 
aanpassingen.

Cruciaal
Die relatief hoge isolatiewaar-
de is cruciaal voor gasloos 
of energieneutraal wonen. 
Dat heeft alles te maken met 
de manier waarop het huis 
verwarmd moet worden. Sa-
lemink: “Energieneutrale sys-
temen werken met veel lagere 
temperaturen voor de warm-
teafgifte. Is de isolatie niet op 
orde, dan loop je kans dat zo’n 
lage-temperatuurverwarming 
je huis onvoldoende verwarmt. 
Daarom zeg ik altijd: isoleren, 
isoleren, isoleren, en dan pas 
doe je de rest.”

Bij die rest denk je al gauw aan 
technische voorzieningen en 
installaties. Maar volgens Sale-
mink is er nog een belangrijk 
facet: gedrag. Dat gaat dan over 
simpele dingen als deuren niet 
open laten staan. “We hebben 
onderzoek gedaan bij Twent-
se gezinnen in dezelfde goed 
geïsoleerde, op gas gestookte 
woningen. We vonden een 
factor zes verschil tussen de 
hoogste en de laagste gebruiker. 
De laagste gebruikte tweehon-
derdvijftig kuub gas, de hoogste 
vijftienhonderd!” 

Alvast de rode loper
Salemink schreef de kieswijzer 
op basis van eerder onderzoek 
voor energieneutraal verbou-
wen in noordwest Overijssel. 
“Dat ging om een groep van 
ruim 50 huiseigenaren die hun 
woning energieneutraal wilden 
maken. Met de kieswijzer heb-
ben we een standaard aanpak 
ontwikkeld voor niet standaard 
woningen. Hiermee voorkom 
je dat dingen overslaat of foute 
keuzes maakt.”

Salemink is onder andere mi-
lieutechnoloog en houdt zich 
al vijftien jaar bezig met de 
verduurzaming van woningen. 
Hijzelf paste zijn woning aan en 
hij ziet steeds meer mensen dat 
doen, ook als ze al ouder zijn. 
“Onlangs sprak ik met een me-
neer van tachtig. Die wilde de 

rode loper alvast uitrollen voor 
de volgende generaties en de 
komende jaren.”

Je vindt de Kieswijzer ener-
gieneutraal verbouwen op: 
energieloket-enschede.nl/tips-
tricks/klimaatneutraal-renove-
ren.   

 1 De Rc-waarde geeft de thermische 

weerstand, oftewel de isolatiewaar-

de, van een constructiedeel aan. 

Hoe hoger de waarde wordt, hoe 

moeilijk warmte er doorheen kan 

dringen.

KIESWIJZER  
ENERGIENEUTRAAL  

VERBOUWEN

“Ik zeg altijd: isoleren, 
isoleren, isoleren, en dan 
pas de rest”

“Je bent er niet met 
een paar voor de hand 
liggende aanpassingen”

 Zo ziet de kieswijzer van Gerard Saalmnerink eruit. Als je je woning helemaal energieneutraal wilt maken 
dan is het verstandig om ‘m te raadplegen.
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Veel mensen denken ‘mijn 
dak is geïsoleerd, dus ik hoef 
niks meer te doen’, maar het 
tegendeel is vaak waar. 

Kijk hoe dik de isolatielaag 
is. Is die dunner dan 8 centi-
meter dan is verbetering een 
aanrader. Het kost ongeveer 
net zoveel geld dakisolatie te 
verbeteren als het kost om 
een dak zónder isolatie te 
isoleren. 

Helaas staat er een lagere 
besparing tegenover. Aan 
de andere kant: een huis 
met matige isolatie is niet of 
nauwelijks warm te krijgen 
met een warmtepomp of een 
warmtenet op lage tempe-
ratuur. 

dakisolatie

ENERGIEAMBASSADEUR 

“WE ZETTEN VOLGENDE STAP MET ZONNEPANELEN”
Isoleren en warmtelekken op-
sporen, de douchetimer gebrui-
ken en zien waar je nog winst 
kunt halen. “We hebben de led-
lampen erin gedraaid en gaan 
binnenkort aan de slag met de 
radiatorfolie”, lacht energieam-
bassadeur Flip van Willigen.

Hij is drukdoende zijn huis uit 
1936 aan het Josinkmorsplein 
nog energiezuiniger te maken. 
Van Willigen was al onderweg, 
maar nu hij aan de campagne 
meedoet, waarbij met relatief 
kleine maatregelen veel ener-
giewinst is te behalen, worden 
hij en zijn partner Mandy Ros 
nog fanatieker. 
“Ja, we gebruiken die douche-
timer en onze kinderen zijn er 
trots op als ze zich binnen die 

tijd hebben afgespoeld. We heb-
ben het er met elkaar over. Dat 
is de winst.” Van Willigen en Ros 
gingen ook aan de slag met de 
lampen. Meer dan de ene lamp 
door de andere vervangen, was 

het niet. Maar wat bleek: “We 
gebruikten toch nog veel gloei-
lampen. En we vragen ons nu af 
hoe het moet met onze spotjes, 
want die zitten niet in het pak-
ket van het Energieloket.” 

Door de winterdagen en corona 
is hij nog niet in staat om zijn 
energiewinst met cijfers te on-
derbouwen. “Ik weet het niet,  
maar het kan niet anders dat 
we zuiniger met energie om-
gaan.”
Intussen zijn ze al wel toe aan 
volgende stap, omdat ze straks 
al die kleinere maatregelen al 
hebben genomen. “We willen 
zonnepanelen. We willen naar 
label A”, geeft hij aan. Dat is niet 
om de woning verkoopbaarder 
te maken, maar vanuit de over-
tuiging dat er anders met ener-
gie moet worden omgegaan, 
zegt Van Willigen.

Flip van Willigen en Mandy 
Ros willen met hun woning 
naar label A.

Axel Huisman is 42 jaar, militair, 
woont met zijn vrouw Tamara en 
dochters Xandi en Chayen al 12 
jaar in een huis uit 1934 aan de 
Johan van Reesstraat. Hij is fan 
van Twekkelerveld. “Het enige 
dat we in deze wijk hoorden was 
je moet van het aardgas af. Wie 
verzint dat? Ik ben welwillend, 
maar niet tegen elke prijs.”
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Een aardgasvrije wijk. Twek-
kelerveld wordt de pilot voor 
Enschede. Wat in de meest wes-
telijke wijk van de stad wordt 
uitgedacht, krijgen alle andere 
stadsdelen die nu nog op het 
gas zitten voorgeschoteld. 
Vandaar dat enige haast moet 
worden betracht en het stadsbe-
stuur heeft bepaald dat de wijk 
al in 2030 compleet aardgasvrij 
moet zijn. Let wel: het gaat om 
ongeveer 5000 woningen: huur, 
koop en pandjesbazen.  

Twekkelerveldbewoner Axel 
Huisman twijfelt of die datum 
wordt gehaald. Hij is koploper 
en vertegenwoordigt wijkdeel 

9: de omgeving van zijn straat 
en het West-Indiëplein. Dat 
betekent dat de gemeente hem 
informeert en dat hij meepraat 
over de plannen in zijn wijk. De 
bewoner noemt zich gezond 
achterdochtig en vindt het niet 
zo gek dat de gemeente juist 
zijn woonomgeving uitzocht: 
“Er wonen veel arbeidsmigran-
ten en studenten en die zeggen 
al gauw ‘ja, toe maar’, omdat ze 
geen band met de wijk hebben. 

Dat is precies wat hij wel heeft. 
En een groot deel van de wonin-
geigenaren ook. “Er is veel scep-
sis. We hoorden alleen: Twek-
kelerveld wordt aangesloten op 
het Warmtenet. Maar is dat wel 
goed, ik heb m’n twijfels. Wat 
moet ik daarvoor betalen? Is dat 
systeem wel stabiel? Zijn er geen 
alternatieven? Ik begrijp die keu-

ze niet. Is dat wel duurzaam? En 
hoe zit het met de belangencon-
flicten, want al die bedrijven zijn 
met elkaar verweven.” 

Huisman vindt dat de eindda-
tum ervan af moet, 2030 komt 
te vroeg. “Ons bewonersplat-
form zet daar vol op in. Eerst 
serieus en grondig onderzoeken 
wat er moet gebeuren.”

Betaalbaar
Natuurlijk, vindt hij, zijn er goe-
de alternatieven voor het Warm-
tenet. “Waterstof, kernenergie, 
geothermie, zon- en windener-
gie, hybride warmtepompen”, 
passeren de revue. “Iedereen 
wil hier z’n steentje bijdragen. 
We zoeken naar milieubewuste 
keuzes. Ik wil best iets investe-
ren, maar het moet wel betaal-
baar blijven. Vraag me niet om 

tienduizenden euro’s te inves-
teren in het isoleren van m’n 
woning. Dat ga ik niet doen.”

De gesprekken met de bewo-
ners die nu in de wijk op gang 
komen, vindt Huisman best 
hoopvol. “Als we maar aan 
kunnen tonen dat een van deze 
manieren het beste is. Geen nat-
te vingerwerk. Er is nog niets 
besloten, is ons verzekerd.” 

Wat dat betreft zit het bewo-
nersplatform, waar hij ook deel 
van uitmaakt, er bovenop. Het 
platform schakelde een onaf-

hankelijk ingenieursbureau in 
dat alle plannen gaat doorreke-
nen en de bewoners adviseert. 
“Het is nog best moeilijk, omdat 
je als individuele bewoner te 
maken hebt met woningcorpo-
raties en de gemeente. Iedereen 
heeft andere belangen. Met die 
2500 woningeigenaren zou je 
het liefst collectief willen op-
trekken en een blok vormen.”

Ondanks de verbouwing van 
zijn eigen huis is hij ervan over-
tuigd dat hij nog lang niet van 
het gas af kan. In het nieuwe 
deel is alles geïsoleerd, maar in 
het oude deel van het huis valt 
nog heel wat te wensen. “We 
zagen het verschil tussen de 
lenteachtige- en die koude da-
gen. Tijdens die kou verstookten 
we bijna vijf keer zoveel gas als 
op iets warmere dagen.   

“TWEKKELERVELD 
VAN HET GAS AF, 

MAAR HOE DAN?”

Axel Huisman, zijn vrouw Tamara, dochters Xandi en Chayen (links) wonen met veel plezier in Twekkelerveld. 

“Ik wil best iets 
investeren, maar het 
moet wel betaalbaar 
blijven”

“Aansluiten op het 
Warmtenet? Is dat goed, 
ik heb m’n twijfels’”
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Ben je zelf een beetje een 
handige klusser en heb je 
twee rechterhanden. Dan 
kun je geld besparen door 
sommige isolatieklussen zelf 
uit te voeren. 

Het is bijvoorbeeld heel goed 
te doen zelf een voorzet-
wand te plaatsen, de vloer te 
isoleren of dakisolatie aan 
te brengen. Als je toch al 
overweegt om te verbouwen 
dan is het ook een goed mo-
ment om je huis beter in te 
pakken. 

Je kunt het werk natuurlijk 
uitbesteden aan een erkend 
isolatiebedrijf, maar vergeet 
dan niet om naden en kieren 
dicht te maken.

ENERGIEAMBASSADEUR 

ZICHTBAARHEID VAN 
MARC BOS IS GROOT
De boomlange Marc Bos weet 
niet of Enschedeërs hem her-
kennen als energieambassa-
deur of dat ze omkijken omdat 
hij 2.07 meter lang is. Hij is in 
elk geval zichtbaar op posters 
in de stad die mensen oproept 
mee te doen aan de campagne 
‘Verbruik minder, doe meer’. In 
zijn studentenhuis verving hij 
alle gloei- door ledlampen. 

Aan veel meer kwam hij niet 
toe. “Het heeft echt even op 
z’n gat gelegen”, meldt de Saxi-
onstudent over de voortgang 
van het project. Corona en ten-
tamens laten ook in dit studen-
tenhuis aan de Volksparksingel 

zijn sporen na. “Maar we zijn 
nu begonnen met het aanbren-
gen van de folie achter de radi-
atoren en dat is een kunst op 
zich”, aldus Marc. Het was een 
gepriegel om de aluminiumfo-
lie te bevestigen.  “De venster-
bank zit in de weg. Met touw-
tjes en ductape lukte het.” 
In het pand waarin zeven stu-
denten wonen, zijn de ver-
warmingselementen in twee 
kamers aangepakt. In de woon-
kamer tocht het. Daat gaat Marc 
aan de slag met tochtstrips. 
Net als bij de andere ambas-
sadeurs zijn er nog geen mee-
tresultaten waarmee hij de 
werking van de ingrepen kan 

toetsen. Dat komt ook omdat de 
verbruiksmonitor uitviel: “Die 
moet ik weer fixen.” 
Zijn taak als energieambassa-
deur neemt hij serieus, ‘maar ik 
ben ook weer niet superdruk’. 
Zijn medebewoners doen mee 
en letten goed op dat ze niet te-
veel energie verbruiken. Het is 
niet zo dat hij wordt benaderd 

als ambassadeur. “Ik krijg geen 
vragen. Ik denk dat veel men-
sen van mijn leeftijd niet zo 
bezig zijn met energieverbruik. 
Voor mezelf geldt dat ik het niet 
alleen voor m’n eigen toekomst 
doe. Het is meer een universeel 
doel dat we aan de slag moeten 
met onze wereld”, zegt de stu-
dent social work.

klussen

Marc Bos heeft in zijn studentenhuis overal ledlampen geplaatst.

De uitdaging voor de 1056 jonge 
huurders van de Stichting Jon-
gerenhuisvesting Twente (SJHT) 
was om met ideeën te komen 
om het energieverbruik terug te 
dringen. Of gewoon duurzamer 
te leven. De woningcorporatie 
schreef een ‘challenge’uit waar-
aan uiteindelijk vier bewoners 
deelnamen. Dat aantal viel te-
gen, maar het zaadje is geplant, 
zegt beleidsmedewerker Pauline 
Adriaansens van de SJHT. “Dit is 
onze eerste actie, we gaan er-
mee door.” 
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Winnaar werd Saxionstudent 
Sybren Merkus. Hij wint 300 
euro voor zijn ideeën. Hij gaf 
op alle vlakken besparingstips 
die voor de doelgroep van de 
corporatie makkelijk uit zijn te 
voeren. “Tapwater uit de elektri-
sche boiler, dat bespaart gas en 
gebruik de rest van het warme 
water voor de afwas. Dat zijn 
tips waar je wat mee kunt. Sterk 
is dat het heel kleine stappen 
zijn”, zegt Thory Dassen die sa-
men met Mirjam Tilkes, Marc 
Bos, Laura Janssen en Pauline 
Adriaansens de jury vormde. 

Regenwater
De tweede prijs van 150 euro 
ging naar Sjoerd van Ommen 
met het voorstel om regenwater 
op te vangen voor de planten 
die studenten veelvuldig in huis 
hebben. En de derde prijs van 
50 euro was voor Emiel Harm-
sen voor een komisch filmpje 
over de eenvoud van die eerste 

energiestapjes. Doel van de 
challenge was om op positieve 
wijze aandacht te besteden aan 
energiebesparing in de zestig 
panden van de corporatie voor 
jongeren tussen de 18 en 30 
jaar. “Als ze meedoen wordt het 
ook gewoon goedkoper voor 
onze huurders. Dat is best be-
langrijk, omdat wij te maken 
hebben met een groep die nog 
aan de onderkant van financiële 
ladder staat. Hun energielast 
moet betaalbaar blijven”, ver-
klaart Adriaansens. 

De SJHT deed mede om die 
reden al mee met de campagne 

‘Verbruik minder, doe meer’. 
Hun huurders mochten ook een 
bestelling plaatsen in de Be-
spaarshop van het Energieloket 
Enschede. “Ze hadden alleen 
minder keus dan huiseigenaren.” 
Heel mooi nieuws voor de jonge-
ren is dat Enschede een aanvul-
lende subsidie van 1,8 miljoen 
krijgt om alle huurders volop 
mee te laten doen. “Dat bete-
kent dat er veel meer producten 
beschikbaar komen voor onze 
huurders”, zegt Adriaansens. 

Meetlat
Betaalbaarheid, kostenneutraal 
en duurzaamheid worden met 

hoofdletters geschreven door 
de SJHT. Als een complex 
vernieuwd moet worden dan 
ligt het voor de hand om ver-
anderingen langs die meetlat 
te leggen. “We willen dan ook 
twee labelstappen hoger uitko-
men. Want als dat lukt, kunnen 
we een beroep doen op subsi-
die. Dat is eveneens belangrijk 
voor ons.” 

Neem bijvoorbeeld de moder-
nisering van de systemen in 
het complex aan de Mina Kru-
semanstraat. De SJHT nam een 
paar duurzame scenario’s onder 
de loep. “We kwamen niet op 
het Warmtenet uit. We gaan 
het ketelhuis vernieuwen met 
een elektrische boiler en een 
gasabsorptiepomp en we zon-
nepanelen op het dak. Daarmee 
kunnen we het voor iedereen 
betaalbaar houden. We zien dit 
als een tussenstap en geven 
onszelf ruimte om te wachten 
op verdere ontwikkelingen”, 
schetst Adriaansens de stand 
van zaken. 

“Als ze meedoen wordt 
het gewoon goedkoper 
voor onze huurders”

SJHT DAAGT JONGE HUURDERS  
UIT ENERGIEZUINIG TE ZIJN

Pauline 
Adriaansens 
van Stichting 
Jongeren 
Huisvesting 
Twente overlegt 
met de jury wie 
de hoofdprijs 
van de 
‘challenge’ heeft 
gewonnen.

“De energielast moet voor onze 
huurders betaalbaar blijven”
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Als je je huis gaat isoleren, 
zijn subsidies en leningen 
beschikbaar om je te helpen 
met de kosten van de werk-
zaamheden en materialen in 
de hand te houden.  

Als je twee isolatiemaatrege-
len combineert, of één isola-
tiemaatregel neemt plus een 
warmtepomp of zonneboiler 
aanschaft en installeert of je 
huis op een warmtenet aan-
sluit, kun je twintig procent 
van de kosten terugkrijgen. 

Het is ook heel goed moge-
lijk om een energiebespaar-
lening af te sluiten. Zo kun je 
tegen gunstige voorwaarden 
geld lenen voor duurzame 
maatregelen.

subsidies
ENERGIEAMBASSADEUR 

“WAAR STAAN WE? EN DAN KLEINE STAPJES ZETTEN”
“Normaal stoken we nooit bo-
ven. Maar in januari waren de 
stookkosten het dubbele van 
normaal.” Energieambassadeur 
Wendy de Wit zit met een baby 
op schoot in de uitgebouwde 
keuken van haar dertiger-jaren-
woning. Die baby blijkt de reden 
dat er veel is gestookt in huize 
De Wit. Het moest lekker warm 
blijven.

“Het grappige is dat we nu 
weten wat we gebruiken. Dat 
is omdat we meedoen aan dit 
project”, vertelt Wendy. Een 
van de redenen voor deelname 
was bewustwording. “Ook voor 
de kinderen.” De drie maanden 
oude baby is de jongste telg 
aan een loot van drie. 
De oudere twee kinderen 

hebben er plezier in, vertelt 
Wendy. “Zeker nadat ze in die 
rijdende badkamer zijn ge-
weest. Daar moesten ze fietsen 
om de energie op te wekken 
voor warm water.” Wendy 
lacht. “Als kind dacht ik daar 
nooit over na. Warm water was 
vanzelfsprekend. Totdat je de 
portemonnee moet trekken.” 
Op tafel ligt een map met ver-
bruikscijfers. De gebruiksmo-
nitor, onderdeel van het gratis 
pakket uit de bespaarshop, 
werkt hier niet. “Er zit geen 
stopcontact in de meterkast, 
we houden alles handmatig 
bij.” Er is inmiddels radia-
torfolie geplakt en er zijn 
led-lampen gekomen. Een 
waterbesparende douchekop 
was er al. De douchetimer 

werkt averechts. “We deden al 
quick showers. Nu roepen de 
kinderen: ‘O! Ik mag nog twee 
minuten!’”
De vraag welke bijdrage het 
gezin nog zou kunnen leveren 
was een ander motief. “Waar 

staan we? En dan kleine stap-
jes zetten.” Wendy en haar 
man denken nu aan verdere 
isolatie van hun woning. Be-
neden is het behaaglijk, maar 
gang, overloop en zolder zijn 
koud.

Duizend mensen helpen om aan 
het eind van de maand geld over 
te houden. Dat kan zomaar over 
een paar tientjes gaan. En het 
kost wat tijd en aandacht, meer 
niet. Hoe? Door bewuster om te 
gaan met energie. Zo’n vijfen-
twintig bespaarcoaches staan 
klaar om daarbij te helpen.

TEKST ERNST BERGBOER
FOTO HENK TEN HARKEL

We spreken met Django Leut-
scher, projectleider bij Alifa, die 
druk bezig is in de pershallen 
van het voormalige Wegener-
pand aan de Getfertsingel. 
Daar worden namelijk de be-

stellingen uit de bespaarshop 
klaargemaakt en uitgegeven. 
Een indrukwekkende logistieke 
operatie, waar Leutscher de lei-
ding over heeft. Om de haver-
klap rijdt een auto of een fiets 
de parkeerplaats op. 

Een welzijnswerker tussen 
stellingkasten vol radiatorfolie, 
tochtstrippen, ledlampen en 
waterbesparende douchekop-

pen… het is minder vreemd dan 
het op het eerste gezicht lijkt.

Welzijn en energiebesparing
Enschede telt een forse groep 
inwoners voor wie elk tientje  
telt. Maar energie besparen 
staat vaak niet bovenaan hun 
lijstje; het leven is ingewikkeld 
genoeg. Alifa helpt mensen daar 
hun weg in te vinden. Rond 
moeten komen van een krap 
budget, concrete en praktische 
hulp bij besparen - ineens is het 
niet zo vreemd dat Leutscher 
hier staat. Zeker niet als je weet 
dat energiebesparing honder-
den euro’s per maand kan sche-
len. Letterlijk.

“In het begin kwamen we 
vooral bij grote villa’s”, vertelt 
Django. “Daar is niks mis mee 
en ook huiseigenaren hebben 
zo hun vragen, maar het doel 
was toch vooral de mensen 
bereiken die het het hardst 
nodig hebben. Daarom hebben 
we er een filtertje in gebouwd.” 
Dat filtertje blijkt een flyer. Wie 
iets bestelt in de bespaarshop 
kan meteen een bespaarcoach 
meebestellen. De flyer ligt ook 
bij Alifa, wijkcoaches, woning-
corporaties en de Stadsbank. 
“Energie besparen wordt op 
deze manier een van de manie-
ren waarop we mensen kun-
nen helpen.”

Traject
De bespaarcoaches zijn net be-
gonnen, maar nu al maken zo’n 
tweehonderd mensen gebruik 
van hun diensten. Die diensten 
gaan een flinke stap verder dan 
wat tips en trucs. “Het is echt 
een traject, waarin we mensen 
heel gericht en op maat helpen 
om kosten te besparen.” Belang-
rijk instrument daarbij is een 
zogenaamde ‘Verbruiksmonitor’ 
- een apparaat waarmee je heel 
makkelijk op je telefoon kunt 
zien wat je energieverbruik is.

Wasgoed aan de lijn
“Met die Verbruiksmonitor zie 
je echt wat er gebeurt”, vertelt 
Leutscher. Dat dat effect heeft, 
blijkt uit een van de eerste er-
varingen van de bespaarcoach. 
“We hebben een paar bewoners 
van Twekkelerveld zo’n ding 
gegeven. De volgende dag ging 
het gesprek tussen hen en een 
aantal andere buurtbewoners 
meteen over energie en ener-
giegebruik.” Een van die gebrui-
kers besloot subiet de was weer 
gewoon op te hangen. Django: 
“Ze zag wat er gebeurde op het 
moment dat ze de droger in-
schakelde.”

Ook die bewustwording is een 
belangrijk effect van wat de 
bespaarcoaches beogen. “Als 
mensen eenmaal zien wat ze 
besparen, blijven ze er wel 
mee bezig.” En volgens Leut-
scher blijft dat niet alleen bij de 
mensen die een bespaarcoach 
inschakelen. “Als een paar men-
sen er iets mee doen, zul je zien 
dat er meer volgen.”  

“Het doel is vooral de 
mensen bereiken die het 
hard nodig hebben”

“ALS MENSEN ZIEN DAT ZE BESPAREN,  
BLIJVEN ZE ERMEE BEZIG”

Django 
Leutscher 

van Alifa 
helpt mensen 

die moeten 
rondkomen van 

een krap budget 
met energie 

besparen.

“Energie besparen wordt een 
van de manieren waarop we 
mensen kunnen helpen”

xxxx
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Er komt heel wat kijken bij 
het bouwen van een rijden-
de badkamer. Dit project is 
een voorbeeld van samen-
werking tussen het onder-
wijs en het bedrijfsleven. 

Voor de ontwikkeling en 
bouw van De Rijdende Bad-
kamer hebben de studenten 
van het Techniekhuis Twen-
te in Hengelo samengewerkt 
met de bedrijven Engberink, 
Mosman, Signum en Belimo. 
De koppeling van mensen 
en techniek heeft ervoor 
gezorgd dat de Rijdende 
Badkamer is gerealiseerd 
waardoor de kinderen spe-
lenderwijs in aanraking 
komen met hun energie- en 
waterverbruik. 

Hoe zorg je ervoor dat een  
project succesvol wordt? Door 
mensen met kennis en experti-
se onderdeel uit te laten maken 
van jouw team. Dat dachten ook 
de ontwikkelaars van ‘De Rijden-
de Badkamer’ van Energieloket 
Enschede. Ze gingen een samen-
werking aan met Remeha. Doel is 
om kinderen spelenderwijs te la-
ten zien welke impact hun ener-
gie- en waterverbruik hebben.

TEKST LAURA RATERING
FOTO COEN KRUKKERT

“Toen we de vraag kregen, stel-
den we ons meteen de vraag hoe 
wij dit project kunnen steunen”, 
vertelt Marian Velthoen van Re-
meha. Zij zit samen met collega’s 
Rick Bruins, Dick van Dijk en 
Marc Visser in een team waarin 
al jaren aandacht aan educatieve 
projecten wordt besteed. 

“Vanuit Stichting Aandelen Re-
meha zijn we er voor het bevor-
deren van educatie en interesse 
in techniek voor alle leeftijden. 
Dit project is een mooie mo-
gelijkheid om jonge kinderen 
alvast informatie mee te geven 
over energie en de energietran-
sitie”, aldus Velthoen. Voor ‘De 
Rijdende Badkamer’ leverde 
de producent van binnenkli-
maatoplossingen daarom een 
warmtepomp, een cv-ketel en 
input voor het bijbehorende 
lesprogramma dat een team 
van Concordia ontwikkelt. 

“In Nederland hebben we de 
opgave om te verduurzamen”, 
voegt Bruins toe. “Dat we straks 
minder fossiele brandstoffen 
gebruiken is het doel. Hiervoor 
is de overheid aan het pushen 

om zo snel mogelijk het gebruik 
van aardgas terug te dringen. 
Dat zijn best grote stappen met 
forse investeringen. Ons idee is 
het om dit in behapbare stuk-
ken te doen. Als we kinderen 
al vroeg kunnen leren hoe ze 
zuinig met energie om moeten 
gaan, kunnen ze hun gedrag er 
later op aanpassen. Het lijkt op 
preventiewerk.”

Wat is warmte?
Om het voor kinderen zo mak-
kelijk mogelijk te maken, wil 
de projectgroep laagdrempelig 
beginnen. “Leuk en aardig dat 
er straks een cv-ketel en een 
warmtepomp in de mobiele 
badkamer hangen, maar kinde-
ren moeten weten wat de func-
tie ervan is”, vertelt collega Van 
Dijk. “Kinderen uitleggen wat 
warmte überhaupt is, is één 
van de stappen. Zo’n cv-ketel 
bijvoorbeeld is gebaseerd op de 
oudste techniek die er is: water 
boven een vuurtje verwarmen.”

Complexe wereld
“Uiteindelijk wordt de wereld 
alleen maar complexer”, stelt 
Bruins. “Vroeger had je maar 
één ketel. Tegenwoordig zijn 
er talloze manieren om je huis 
warm te krijgen. Deze com-
plexiteit mag er niet toe leiden 
dat mensen door de bomen het 
bos niet meer zien. Laten we 
daarom duidelijk maken dat 
verduurzamen ook in kleine 
stappen kan. Het hoeft niet al-
tijd die investering van 30.000 
euro zijn. Het merendeel heeft 
dat geld gewoon niet. Een wa-
terbesparende douchekop is al 
een kleine stap.” 

Juist daarom probeert Remeha 
al vroeg te beginnen met het 
opleiden van kinderen. “De 
zaadjes vroeg planten. Dat is 
het doel. Laten we de kennis 
overdragen”, maakt Velthoen 
duidelijk. Inmiddels is ‘De Rij-
dende Badkamer’ klaar en kan 
straks over Enschedese school-
pleinen rijden.  

Maud is al 
druk bezig de 

mogelijkheden 
van de Rijdende 

Badkamer te 
ontdekken.

Bing  heeft 
lol in zijn 
experimenten 
met het water 
in de badkamer.

De Rijdende 
Badkamer 
staat klaar 
voor gebruik 
even wachten 
nog tot de 
corona-
maatregelen 
achter de rug 
zijn.

“De kinderen leren  
al vroeg hoe ze  

zuinig met energie  
om moeten gaan en 

kunnen hun gedrag er 
later op aanpassen”  

- Rick Bruins

IN EEN COMPLEXE WERELD MOETEN 
KINDEREN BEGRIJPEN WAT BELANGRIJK IS

“Uiteindelijk wordt 
de wereld alleen maar 
complexer”  
- Rick Bruins

Ben je schoolleider of onderwijzer en 
geïnspireerd geraakt door dit artikel? Wil je 

meer informatie of jouw school inschrijven 
zodat de Rijdende Badkamer met bijbehorend 
schoolpleinprogramma en klassikale lesprogramma 
na de zomer ook op jouw school langskomt?

Mail dan de naam van de school en de 
contactpersoon naar info@energieloket-enschede.nl  
o.v.v. Informatie Rijdende Badkamer. Het team van 
Wetenschap, Techniek & Duurzaamheid dat het 
programma uitvoert neemt dan contact met je op om 
de mogelijkheden toe te lichten.

Meer 

informatie?

rijdende 
badkamer




