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Energie besparen in de bestaande bouw



wordt aangeboden door wordt beheerd door



Doelstellingen Duurzaamheidsplan 2016-2020 voor 2020
 50% van de huurders is op de hoogte hoe zij zelf gemakkelijk 

energie kunnen besparen.
 50% van de particuliere kopers is op de hoogte van de 

mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te nemen. 
 300 nul-op-de-meter renovaties zijn uitgevoerd in de koop of 

huursector. 



De plek waar u terecht kan voor:
 informatie over energiebesparing
 Informatie over duurzame energieproductie
 Een zelfscan van de energiesituatie van uw huis
 Een betaalbaar energieadvies
 vragen over financieringsmogelijkheden



De plek waar u terecht kan voor:
 Lokale bedrijven, die u kunnen helpen met 

energiebesparing en duurzame energieproductie
 Informatie over het nul-op-de meter project van 

de Eemland gemeenten



Energie in Klaarwater:
‘Projectblad’ Energie Actief Soest Duurzaamheidsplan: 
‘Er wordt de komende jaren in Soest wijk voor wijk 
campagne gevoerd onder bewoners. Haalbaar is 
daarbij één wijk per jaar.’



Energie in Klaarwater
Onderzoek naar kansen

Resultatenoverzicht 2016-2017



Wat is er gebeurd?

Mei 2016: een brief van de gemeente, EAS en WBT 
Klaarwater naar alle 659 woningeigenaren in 

Klaarwater met een vragenformulier als bijlage.
• 449 woningen: verzoek om het formulier te 

retourneren Dat leverde 8 ingevulde formulieren op. 

• 210 woningen: formulier opgehaald door leden van 
EAS. Dat leverde 46 ingevulde formulieren op.



December 2016: Een gezamenlijke actie met 
033Energie door studenten van Saxion 

Hogeschool. Er werden 64 huiseigenaren 
geïnterviewd door de studenten. Bij de brief was 
het vragenformulier meegestuurd. Dat leverde 

nog eens 39 vragenformulieren op.

Wat is er gebeurd?



Mei 2017: een brief van de gemeente Soest, EAS 
en WBT Klaarwater naar de laatste 108 (niet 

bezochte) woningen met het vragenformulier 
Die werden opgehaald door vrijwilligers van 

EAS. Dat leverde nog eens 24 ingevulde 
vragenformulieren op.

Wat is er gebeurd?



Resultaten onderzoek EAS
109 formulieren

Maatregel % niet % wel

HR ketel 18,3 81,7

Zuinige verlichting 24,8 75,2

Dubbel glas 17,4 82,6

Spouwmuurisolatie 50,3 49,7

Dakisolatie 53,2 46,8

Vloerisolatie 68,8 31,2

Zonnepanelen 95,4 4,6

Zonneboiler 100 0



Resultaten onderzoek studenten 
Saxion Hogeschool in opdracht van

Waarom verbouwen? % 

Comfort (vocht en isolatie) 67

Kostenbesparing (energie) 50

Maatschappelijk verantwoord 23

Wens: Dakkapel 50

Wens: Uitbouw begane grond 30

In samenwerking met:



Het Nieuwe Wonen

November 2017. Brief, folder en informatieavond 
voor alle woningeigenaren in Klaarwater gericht op 
‘Het Nieuwe Wonen’, wonen in een comfortabel en 

gezond huis met een lage energierekening, liefst 
‘nul-op-de-meter’ waar u zo lang mogelijk kunt 

blijven wonen. 


