
Nieuwsbrief

Rick van der Graft woont al sinds 2005 in zo’n mooi 
Apeldoorns huis aan de Zwolse Binnenweg. Het is een pand 
uit 1902 met een gebroken kap en fraaie boogjes  in het 
metselwerk boven de ramen. Rick, woonde je hiervoor ook 
in Apeldoorn?

Nee, ik kom uit Nederhorst-ten Berg en heb ook jarenlang in 
Baarn gewoond. Nadat in 2004 mijn man was overleden, besloot 
ik dichterbij familie en vrienden in de buurt van de IJssel te willen 
wonen. Ik trok een cirkel op de kaart en ben een makelaar gaan 
zoeken. Met die makelaar heb ik heel wat huizen in Apeldoorn 
bezocht. 
Ik zocht een huis waarin ik oud kon worden. Dus het huis moest 
rolstoeltoegankelijk zijn, met een douche/badkamer beneden.  Ik 
wilde ook een vrijstaand huis, in een rustige stille omgeving. 
Ik heb dit huis gekozen, omdat  alles beneden in orde was. 
En boven is meer dan genoeg ruimte voor de kinderen en 
kleinkinderen om te komen  logeren. 
Het huis sprong er ook qua uitstraling enorm uit.  En de buurt 
is prettig: als je ouder wordt,  worden buren steeds belangrijker 
en gaat kennismaken met nieuwe mensen niet meer als vanzelf 
zoals vroeger met schoolgaande kinderen. Ik ben blij dat ik 
Apeldoorn heb gekozen en heb hier intussen alweer nieuwe 
vrienden gemaakt.

Heb je veel gedaan aan het huis, en ook geïsoleerd?
Ik heb in drie weken tijd het hele huis laten opknappen voor 
zover dat nodig was: de plafonds en muren heb ik laten doen en 
een nieuwe vloer laten leggen. De muren en het glas waren  al 
gedaan toen ik het huis kocht. Maar ik heb destijds wel meteen 
de muren aan de binnenzijde extra geïsoleerd. Het was een geluk  
omdat ik de muren toch al moest laten doen.
Pas na 5 jaar heb ik de keuken vervangen, waarbij ik weer 
inductie heb genomen. Als je ouder wordt is dat ook veel veiliger, 
de plaat slaat af als het overkookt. En het werkt eigenlijk net als 
gas, het begint meteen als het je aanzet.
Ook de badkamer heb ik ruim 5 jaar geleden laten doen. Ik heb 
toen vloerverwarming aangelegd en ook zonnepanelen genomen.
Ik wil van het gas af, dus daar heb ik bij iedere aanpassing 
rekening mee gehouden. 
Het laatste wat ik recent gedaan heb, is een hybride warmtepomp 
aanschaffen.  Ik moet natuurlijk nog ervaren hoe dat in de  winter 
bevalt.  Maar de ventilatoren die daarvoor op mijn radiatoren 
zijn  gezet bevallen zeker: dat scheelt al meteen 2 graden in de 
warmte!

Wat is je drijfveer om van het gas af te komen?
We profiteren veel te veel van deze aarde. Wat we afnemen en 
gebruiken, dat komt allemaal niet terug. De economie telt nog 
steeds het meeste. Daar moeten we echt mee stoppen. Net als 
met de aardgaswinning in Groningen. Daarnaast ben ik ook zo 
onafhankelijk mogelijk.
Is het duur? Dat aspect neem ik minder mee. De zonnepanelen 
waren natuurlijk een goede investering: die heb ik in 7 jaar eruit. 
Dus die panelen liggen er nu gratis. Eigenlijk is het oneerlijk: de 
mensen met geld kunnen op deze manier veel verdienen – de 
mensen zonder geld kunnen geen zonnepanelen kopen.
Ik doe dit allemaal ook voor mijn kinderen en kleinkinderen en 
alle mensen die nog komen op deze aarde.

En wat vind je van KEN?
Uitstekend. Ik volg het wel vaneen afstand, al ging het een beetje 
buiten mij om. Ik vind dat meer mensen eraan mee moeten 
werken. Ook de mensen in De Naald zouden dat moeten doen. Ik 
hoop dat zo  meer mensen zich bewust worden van de noodzaak 
wat te doen. Want het is belangrijk, én het is rendabel – ook zo’n 
warmtepomp.

www.kerschotenenergieneutraal.nl
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Een huis uit 1902, 
vrijwel zonder gasverbruik?

Rick van der Graft
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Deze nieuwe werkgroep is goed gevuld met maar liefst 6 mensen: mensen met 
persoonlijke ervaring met stadswarmte vanuit een andere gemeente, mensen die 
professioneel met stadswarmte werken, wijkbewoners met ervaring in beheer van 
vastgoed,  én wijkbewoners die vooral willen weten wat het voor henzelf (en hun huis) 
zou betekenen. Zij willen met elkaar gaan kijken naar de voor- en nadelen van een 
warmtenet. 
In het KEN–ontwikkelplan dat eind 2013 is gepresenteerd, staat een warmtenet met 
duurzame warmte vanuit de rioolslibzuivering aan de Stadhoudersmolenweg namelijk 
genoemd als beste optie voor onze wijk. Bent u het daar mee eens? Of ziet u dat wellicht 
anders en wilt u liever uw woning op een andere manier van het aardgas afkoppelen? 

De Werkgroep Warmte wil graag van u weten welke vragen u hebt. 
Waar denkt u aan bij stadswarmte? Ziet u voordelen? Of vooral nadelen? En welke dan? 
De komende weken willen wij inventariseren welke vragen er bij u leven.
Na de zomervakantie is het tweede overleg van deze werkgroep en kijken we of er 
antwoorden kunnen worden gevonden.

Na een voorzichtige start kijken wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Onze 
naamsbekendheid binnen de wijk is gegroeid en we rijden iedere week meer ritjes!

‘Door blessure aan een been kan ik mijn auto niet gebruiken.  
Mobuur is echt een uitkomst.’

Klanten reageren positief op onze diensten, meestal staan we binnen enkele minuten 
aan de deur. De behulpzaamheid van de chauffeurs gaat heel ver, een helpende arm voor 
iemand die slecht ter been is, het tillen van zware boodschappen of gewoon een gezellig 
praatje? Daar draaien zij de hand niet voor om. 

‘Sinds ik gebruik maak van Mobuur voel ik mij veel zelfstandiger.’

Veel mensen gaan bijvoorbeeld naar het Mercatorplein voor hun boodschappen, van 
en naar diverse verzorgingshuizen in de wijk (zoals Veenkamp, Casa Bonita, de Arkel, 
Loohof en de Berkenhove). Of ze gebruiken Mobuur voor een ritje naar de kapper. 
Ook hebben we al een paar keer een kat  naar de dierenkliniek gebracht. En we rijden 
wekelijks naar natuurwinkel Gimsel om een bestelling op te halen voor een klant met 
gezondheidsproblemen. U merkt, er is veel mogelijk! 

‘Wat een prettige ondersteuning van de chauffeurs! Zelfs mijn zware tas met 
boodschappen wordt naar binnen gebracht.’

Mogelijke extra diensten:
Haal en brengservice naar een bushalte binnen de wijk. Brengservice en binnen het uur 
weer opgehaald worden? Ritje naar huis kost u dan niks extra. Ook uw rollator past 
prima in de auto.

mobuur

VRAGEN?
Meldt u uw vragen bij Jos Floor
jos.floor54@gmail.com

Van de Werkgroep Warmte

VERZOEK OF VRAAG?
Heeft u een bijzonder verzoek of 
een vraag waarbij u denkt, zou dit 
kunnen? We zijn van maandag tot en 
met vrijdag tussen 08:30 tot 17:00 te 
bereiken: contact@mobuur.nl 
of bel  06 - 30 47 89 79. f
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