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aan het woord

Sarah: ‘Het klikte meteen tussen ons. We drinken thee of staan
regelmatig samen te kletsen als we elkaar tegenkomen. Het is
heerlijk wonen hier, gezellig zo met het winkelcentrum om de
hoek. Zo kom ik mijn vrienden regelmatig tegen, omdat ze ook
hier hun boodschappen doen.’
Jennifer: ‘Ik woon hier vanaf november 2016, samen met mijn
vriend Mark. We zijn hier komen wonen, omdat we allebei in
Apeldoorn werken. En het is dicht bij de ouders van Mark aan de
Zwolseweg. Extra handig omdat we tegenwoordig een kleintje
hebben, dus opa en oma zijn dichtbij. En het uitzicht over de
Edisonlaan, daar genieten we elke dag van. We kijken meer naar
buiten, dan dat we tv kijken.’
Sarah: ‘Ik ben ingetrokken bij mijn vriend Chris, die een jaar of
5 à 6 geleden een flat hier heeft gekocht. Wij hebben intussen
behoorlijk veel opgeknapt: een nieuwe keuken en een nieuwe
badkamer. Maar door het advies van KEN hebben we intussen
ook veel isolerende maatregelen genomen: de kruipruimte is
geïsoleerd, het glas is vervangen door HR++ glas, de wanden van
de woonkamer zijn van binnen geïsoleerd. De keukenmuur moet
nog helaas, die is echt koud (buitenmuur, red.). We hebben alle
lampen vervangen door led. Onze energierekening is behoorlijk
gedaald: gasverbruik is 36% verminderd, het elektra verbruik
16%. En het is comfortabel in huis, met veel minder tocht.’
Jennifer: ‘Wij hebben niet zo veel gedaan hoor. Voornamelijk
omdat we niet weten hoe lang we hier nog blijven. Met ons kindje
willen we toch eigenlijk verhuizen naar een iets grotere woning,
met een tuintje. Mark is nu bezig een opklaptafel te bouwen.
Onze woonkamer is zo klein, dat er naast de box geen grote
eettafel in past. Deze nieuwe tafel klapt in de kast en dan lijkt het
een kastdeur met een grote foto erop.
En het Mercatorplein, wat vinden jullie daarvan?
Jennifer: Heel fijn, de winkels zo dichtbij. Alleen het zwerfvuil,
daar erger ik me aan. Ik verheug me erop als de beek straks door
het winkelcentrum stroomt, dat wordt vast heel mooi.’
Sarah: ‘Ja, daar verheug ik me ook enorm op. Ik hoop dat er veel
groen geplaatst gaat worden. Dan is het meer genieten voor ons,
maar ook voor de bezoekers, om hier te zijn.
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Waarom zetten jullie je in voor de VVE?
Sarah: ‘Voor de eerste ledenvergadering was ik al druk bezig met
allerlei zaken die geregeld moesten worden, ik vond dat er allerlei
dingen beter konden. En het leuke is nu, dat ik de buren goed
heb leren kennen. En dat we echt met ons allen bezig zijn.’
Jennifer: ‘En ik dacht dat we een aantal zaken beter zelf konden
doen – dat is veel goedkoper. Vandaar dat we tegenwoordig een
doe-het-zelf-vve-pakket hebben. En De Goede Woning (eigenaar
van enkele flats) heeft ons erg goed geholpen. De samenwerking
is prima.’
En jullie willen nu met de hele flat gaan verduurzamen?
Jennifer: ‘Ja, ik wil graag goedkoper wonen én vooral wat doen
voor het milieu. Ik wil dat mijn dochtertje over 20 jaar ook nog
een goede woning heeft én mooie natuur.’
Sarah: ‘En de waardevermeerdering van de flats is dan mooi
meegenomen. Wij zijn de millennials, dus wij zijn degenen die
het moeten doen. Wij moeten het zelf laten zien. Het gaat veel te
langzaam als we op de overheid moeten wachten.’
Wat gaat er gebeuren met de flat?
Sarah: ‘Dat is nu de keuze. We zijn bezig een rapport te laten
opstellen met de mogelijkheden en de kosten. Daarna moeten
we kiezen: gaan we voor het maximum, nul-op-de-meter? Voor
middelmatig? Of voor een minimum? Ik ben zelf voor de meest
extreme vorm, maar het moet wel te betalen zijn natuurlijk.’
Jennifer: ‘Ik zou natuurlijk ook het liefst voor het maximum gaan,
maar wij blijven hier niet lang wonen. Om die reden kies ik nu dus
liever voor de middenweg.’
Wat vinden jullie van KEN?
Sarah: ‘Ik ben blij met de steun en de tips. Ik ervaar het als langetermijn coaching. ‘
Jennifer: ‘Ik heb er veel van geleerd. Ik heb nu inzicht gekregen
in wat er mogelijk is met je woning.’
En een energieneutrale wijk? Gaan wij dat nog meemaken?
In koor: ‘Dat gaat zeker gebeuren. Het lijkt ons fantastisch.
Alleen is nog niet duidelijk hoe dat er precies uit gaat zien, de
ontwikkelingen gaan snel. Er worden steeds weer nieuwe dingen
uitgevonden. Maar natuurlijk gaan wij dat nog meemaken!’

Opmaak & druk: Designheld

Sarah Schuurman en Jennifer Scott-van Lohuizen zijn twee
enthousiaste dames van 26 jaar oud, die zich sinds enige
maanden voortvarend inzetten voor de nieuwe VVE van een
van de appartementsgebouwen aan de Edisonlaan.

Nieuwsbrief
van gas los?
Naar aanleiding van de enquête die we dit najaar gehouden
hebben, blijkt er veel behoefte te zijn aan informatie. Informatie
over isolatie en zonnepanelen, over (hybride) warmtepompen
en ook over de toekomstige energievoorziening van de wijk.
Hoe gaan we dat doen, als er straks geen aardgas meer is?
Hoe verwarmen we dan onze huizen?
Op dinsdag 13 februari organiseren we een avond over dit
thema. Het wordt een avond boordevol informatie. Met veel
ruimte voor gesprek, vragen en eigen initiatief.

Let wel: de avond is alleen voor inwoners van Kerschoten en De
Naald! Graag als het lukt, van te voren even aanmelden, zodat
we weten hoeveel mensen komen. Stuur daarvoor een mailtje
naar regisseur@kerschotenenergieneutraal.nl.

THEMA AVOND “VAN GAS LOS”:
Dindag 13 februari, aanvang 19.30 uur
Montessorischool Passe-Partout De Rank,
Boerhaavestraat 111

Besparen op je gasverbruik?
Denk eens aan het warme water!
Bijna 20 procent van je gasverbruik gaat op aan warm water voor de badkamer en keuken. Milieu Centraal geeft tips om te
besparen op warm water, zonder in te leveren op comfort. Zo daalt je energierekening en je stoot minder CO2 uit: beter voor je
portemonnee én beter voor het milieu!

In de keuken:
1. Laat de warmwaterkraan niet langer of harder lopen dan
nodig.
2. Controleer of je keukenkranen een waterbesparend
mondstuk of doorstroombegrenzer hebben.
3. Kies voor een waterkoker in plaats van een kokendwaterkraan.
4. Heb je een boiler? Stel de temperatuur dan lager in (niet
beneden de 60 graden vanwege legionella), plaats een
tijdklok en zet de boiler uit tijdens vakanties.
5. Heb je een oude onzuinige combiketel, oude geiser of boiler?
Vervang je installatie door een hoogrendement combiketel.

MEER INFORMATIE:
www.milieucentraal.nl

MEER INFORMATIE:
regisseur@kerschotenenergieneutraal.nl
www.kerschotenenergieneutraal.nl
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Onder de douche:
1. Neem een leuke douchetimer die je helpt herinneren om
maximaal 5 minuten te douchen.
2. Gebruik een waterbesparende douchekop die maximaal
7 liter per minuut doorlaat. In winkels kom je het woord
‘spaardouche’ nauwelijks tegen. Op de verpakking van de
douchekop staat vaak het waterverbruik vermeld.
3. Installeer een thermostaatkraan. Dan is het douchewater
sneller op de gewenste temperatuur.
4. Liever onder de douche dan in bad. Een gemiddeld bad
van 120 liter kost drie keer zoveel water en energie als een
douche van 5 minuten!
5. Nieuwe
badkamer?
Overweeg
een
douche-wtw
(warmteterugwinning). Die wint warmte terug uit weggespoeld
douchewater.
6. Met een zonneboiler bespaar je bijna de helft van je
energieverbruik voor warm water.
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