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Het nieuwe wonen



Is uw huis klaar 
voor de toekomst? 
Bouwkundige staat
In uw wijk, de wijk Klaarwater, is meer dan 85% 
van de woningen gebouwd in de jaren-70. Dat 
betekent, dat deze huizen op weg zijn naar hun 
gouden jubileum. Het betekent ook, dat veel 
van die huizen waarschijnlijk de komende tijd 
toe zijn aan (groot) onderhoud.  Denkt u daarbij 
aan dakpannen, kozijnen, schoorstenen en 
voegwerk. Als u uw huis in de afgelopen jaren 
heeft verbouwd, dan is er mogelijk niet zoveel 
aan de hand. Maar als dat niet het geval is, dan 
kunnen er binnenkort onderhoudswerkzaamheden 
noodzakelijk zijn. We kunnen ons voorstellen, 
dat u daar liever niet teveel bij stil staat. Maar 
misschien is dit wel juist het goede moment 
om dat wel te doen. Een goed onderhouden 
huis brengt u direct meer comfort, maar is bij 
verkoop ook meer waard.  En het is de moeite 
waard dan meteen ook aandacht te geven aan 
energiebesparing.

Energiegebruik 
Want één ding weten we zeker, als het om 
energiegebruik gaat, is er met de woningen in 
de wijk Klaarwater nog een wereld te winnen. 
Huizen uit de jaren-70 zijn bij de bouw niet 
geïsoleerd. Dat betekent dat ze wat betreft 
energiegebruik erg onvoordelig zijn. Om in kaart 
te krijgen hoe dat in Klaarwater eruit ziet, heeft 
burgerinitiatief Energie Actief Soest in 2016 en 
2017 onderzoek gedaan in uw wijk. Uiteindelijk 
deden 109 woningeigenaren mee met dat 
onderzoek. Op een totaal van 650 koopwoningen 
(appartementen niet meegeteld) geeft dat een 
betrouwbaar beeld van de algemene situatie: 

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

Deze uitkomst laat zien dat er met name op 
het gebied van isolatiemaatregelen nog veel te 
doen is. Maar ook, dat het dan haast niet anders 
kan, dan dat er grote onderhoudsinvesteringen 
aan zitten te komen. En dan is de ‘slechte’ 
energiesituatie ineens ook een kans!

Energie besparen is ‘hot’
U hoort en leest er voortdurend over. 
Klimaatverandering, aardbevingen in Groningen, 
‘we moeten af van het gas’. Bij de oplossingen 
gaat het steeds over energie besparen en het 
gebruik van duurzame energie. Internationaal, 
nationaal en lokaal: alle overheden vinden energie 
besparen belangrijk. Veel woningeigenaren 
trouwens ook. Maar zelfs als u die zorgen over 
het klimaat niet deelt, dan nog zijn er ook voor u 
kansen om onder heel gunstige voorwaarden uw 
huis klaar te maken voor de toekomst. Energie 
besparen is goed voor het milieu, maar ook voor 
uw portemonnee. Want als u bij de verbouwing 
van uw huis energie besparende maatregelen 
meeneemt, dan is daarna uw energierekening in 
ieder geval (een stuk) lager dan daarvoor. En dan 
kunt u bovendien aanspraak maken op gunstige 
regelingen. 

kunnen er binnenkort onderhoudswerkzaamheden 



Nul op de meter
Het droomhuis van de overheid is een woning 
met nul-op-de-meter: NOM. Om die droom 
waar te maken wordt er van alles bedacht om u, 
woningeigenaar, te verleiden de stap naar zo’n 
NOM woning te zetten. Er zijn subsidies voor 
isolatiemaatregelen, er zijn (duurzaamheids)
leningen tegen gunstige voorwaarden. 
En er wordt gewerkt aan heel nieuwe 
� nancieringsmodellen waarbij u uw woning 
‘woonlastenneutraal’ naar NOM kunt verbouwen. 
De a� ossing van de kosten van de verbouwing 
betaalt u dan uit de daling van uw energiekosten 
(naar nul) en dalende onderhoudskosten.

Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest
In de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest 
bundelen ondernemers uit Soest en omgeving 
hun krachten onder het motto ‘vakmanschap 
dichtbij’. Samen zijn we in staat u een compleet 
aanbod te doen als u uw woning klaar wilt 
maken voor de toekomst. Of het nu gaat om 
een (nog) comfortabeler woning, om een woning 
waar u zo lang mogelijk kun blijven wonen of 
om een energiezuinige woning,  wij helpen 
u graag.  We kunnen u ook helpen met een 
verbouwing naar ‘nul-op-de-meter’ (NOM). In 
één keer of stap voor stap. Bij de stap voor 
stap aanpak zorgen we ervoor, dat u geen 
stappen zet, waar u later spijt van krijgt. We 
zijn ook op de hoogte van ontwikkelingen met 
(nieuwe) � nancieringsmogelijkheden en kunnen 
u helpen met het aanvragen van subsidie. Op de 
informatieavond van 16 november vertellen we u 
er graag meer over. En bij ons krijgt u te maken 
met maar één contactpersoon. Vakmanschap 
dichtbij betekent dat u bij ons kunt vertrouwen op 
kwaliteit. 

HET NIEUWE WONEN



Informatieavond donderdag 16 november 
Op donderdag 16 november organiseren Energie Actief Soest, de gemeente Soest en de 
Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest een informatieavond op bij ‘De Plantage’ Smitsweg 311. 
Aanvang 19.30 uur. Wethouder Marcel Adriani zal u welkom heten, waarna Energie Actief Soest 
het stokje van de campagne zal overdragen aan de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest. Tijdens 
de bijeenkomst krijgt u meer informatie over wat er mogelijk is, maar er is ook ruimte om in 

gesprek te gaan over uw eigen wensen.
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www.energiezuinigsoest.nl

De campagne in de wijk Klaarwater is een 
samenwerkingsproject van Energie Actief Soest, 

de gemeente Soest en de Bedrijven Alliantie 
Energiezuinig Soest. Met de campagne willen 
we het voor woningeigenaren in Klaarwater 
zo gemakkelijk mogelijk maken om hun huis 

energiezuinig en comfortabel te maken. Met deze 
gezamenlijke inspanning van burgers, gemeente 
en ondernemers willen we in Soest bijdragen aan 

het tegengaan van klimaatverandering. 

Dit project is onderdeel van een 
samenwerkingsproject van de Eemland 

gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, 
Leusden , Soest en Woudenberg en de gemeente 

Eemnes. Doelstelling is om zoveel mogelijk 
mensen op weg te helpen naar een woning met 
‘nul-op-de-meter’. Dat gebeurt onder de regie 

van 033Energie.


