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Vooraf
Al vanaf 1984 zijn we met verbeteren
van het huis bezig geweest.
In 2012 ontstond het besef dat het
anders moest: het aardgas raakt in
tien jaar op, de energiekosten blijven
maar stijgen en van een bijdrage aan
een duurzamere toekomst is het nog
niet echt gekomen in ons huis uit 1938.
Op vakantie in Zuid Frankrijk, te gast in
het huis van Lisa’s familie bij Seix in
de Pyreneeën, kreeg ik een boek van
Jeremy Rifkin uit 2011 onder ogen.
Christian was het aan het lezen in het
Frans en ik raakte enthousiast. Ik kreeg
kort daarna van Truus een Engelse uitgave van dit boek, getiteld “The Third
Industrial Revolution”.
Dit bood een vergezicht op de toekomst
waar ik wat mee kon! Duurzaam wonen
werd vanaf dat moment een uitdaging.
Ik schreef al mijn ideeën, uitzoekwerk,
vorderingen, afwegingen en resultaten
op. Ook mijn twijfels en de tegenvallers
vertrouwde ik aan deze bundel notities
toe. Gaandeweg ontstond een boekwerk
dat ik de structuur van een ‘case study’,
startend in de herfst van 2012, gaf.
Deze studie met 250 pagina’s omvang
zal apart gepubliceerd gaan worden.
Dit verhaal geeft de hoogtepunten en
dieptepunten in de vier jaar die volgden.
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Een jaren dertig huis
Het huis aan de Middellaan 39 in Veenendaal waar we vanaf 1984 in wonen
is een juweeltje, zeker als je van jaren dertig huizen houdt. Genoeg ruimte in
de tuin en in huis. Truus en ik maakten er samen een paradijsje van. Veel
groen in de tuin en veel aandacht voor sfeer en stijl. Altijd kluswerk te doen
aan huis en tuin. Eigen meubeltjes en eigen kunst in huis maken. Een
werkplaats er bij en speelruimte voor de kinderen. De kinderen groeiden er
op en zagen ons dat allemaal doen. Meer hierover in het verhaal “Opgroeien
in ’t Veen”.
Het huis zelf werd in 1938 gebouwd. Het is een twee onder een kap huis in
een groepje van drie dezelfde blokken.

1944 De Groenelaan om de hoek is nog onverhard
Deze zes huizen lagen aan de rand van Veenendaal en keken uit op de
Utrechtse Heuvelrug. In de weilanden stonden een paar kleine huisjes, onder
andere dat van varkenshouder Van Hasselaar en het boerderijtje van Rode
Marie. Ook stond aan de overkant het huis van melkboer Van de Brink. Met
363 m2 grond en 325 m3 inhoud voldeed het huis aan al onze wensen.
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De vorige bewoners, de familie Voerman, hadden al wat moderniseringen
doorgevoerd. De openslaande tuindeuren op de bouwtekening van 1938 zijn
al vroeg door een groot raam vervangen. In de jaren zestig plaatsten ze een
CV ketel en een reeks radiatoren. De glas in lood bovenlichten vervielen ten
gunste van grote ramen. Ook de grote onder- en bovenramen in de erker
werden samengevoegd. Het kolenhok achter aan de schuur was al lang voor
onze komst in 1984 afgebroken. De voordeur was niet meer het oorspronkelijke onder- en bovendeur type. Achter in de tuin stond een oude volière.
De zes huizen waren strak volgens de mode van die tijd gebouwd. Als je de
typische kenmerken van jaren dertig huizen afgaat zijn er van de 22
kenmerken, die Kingma in 2012 in zijn proefschrift benoemde, maar liefst 20
in ons huis terug te vinden. Er is maar één raam met een bijzondere vorm.

1938 Het huis en dat van de buren zoals het gebouwd werd (reconstructie)
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Veel verbouwen
Het huis vormde een grote uitdaging omdat we weinig ervaring met
verbouwen hadden. Wel hadden we veel enthousiaste familie en vrienden
die kwamen helpen met klussen.
We kampeerden de eerste tijd in de voor- en achterkamer op de 1e verdieping. De kamer en de keuken werden eerst aangepakt.

September 1984 De schouw, en-suite 1984 Met een groot raam in de erker
deuren en het granito aanrecht met zonder geen glas en lood en met een
kastje er op halen we weg om de
nieuwe bruine voordeur is het huis
huiskamer groter en lichter te maken. niet meer in originele staat.
Het 21e kenmerk van de jaren dertig stijl, de en-suite deuren, hebben we er in
1984 als eerste zelf uitgehaald. Achteraf een beetje spijtig maar we hadden
de ruimte in de woonkamer gewoon nodig.
De beide broers Arie en Herman hielpen ons daarbij. Tijdens het plaatsen van
de stalen draagbalk hielp ook de op dat moment toevallig langskomende
postbode even mee.
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1984 De binnenmuur, schouw en
En-suite deuren slopen we, hier
breekt Arie een deel van het kozijn
weg en ik pak het aan.

1884 Herman is bezig met opvullen
van de kier boven de pas geplaatste
stalen H balk.

In 1985 bouwden we een gewapend betonnen open haard in de woonkamer.
Omdat na drie keer een mislukte poging om rook bij de buren te stoppen het
probleem nog niet is opgelost halen we hem met veel moeite weer weg in de
zomer van 1986. Ondanks de plastic folie tent die we er omheen hadden
gemaakt verspreidde het betonstof zich tot op de zolder.
Daar waren door de vorige bewoners drie kleine kamertjes gemaakt. Door de
kleine gietijzeren raampjes viel maar weinig licht naar binnen en zonder
isolatie tegen het dakbeschot was het er in de winter koud. Zo koud zelfs dat
bij vorst langs de buitenrand de rijp op de vloer stond.
Dat moest dus anders. Al in 1984 sloopten we de wanden uit de zolder en
gebruikten hem alleen als opslagplaats.
In 1986 plaatsten we een dakraam voor aan de straat kant en deelden de
zolder in twee kamers in. Langs de omtrek maakten we in de loop van de
jaren van oude deuren allemaal kastdeurtjes met daar achter schappen voor
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opbergen van onze spullen. Na een behandeling voor houtworm en isoleren
met een laag van 5 cm EPS konden we er schilderen en behangen. De zolder
werd bewoonbaar. Later had Mark er zijn slaapkamer, eerst voor, later
achter. Truus had er daarna haar studeerkamer aan de voorkant.

1986 Voor een dakraam aan de straatkant was een
bouwvergunning nodig !

Vanaf 1987 bouwden we achter in de tuin, in plaats van de volière, aan een
grote werkplaats. We noemden het de “garage” omdat ik er over dacht een
oude auto te gaan opknappen, liefst een Jaguar. Het duurde tot 1990 voor de
“garage” helemaal klaar was. Klussen moest tot die tijd in het schuurtje
achter het huis.
Ook voor de “garage” was een vergunning nodig. In het ontwerp had ik
ijzeren buizen op de vier hoeken getekend. Herman maakte die buizen met
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aangelaste flenzen en boutgaten op het werk in Limburg en nam ze achter uit
de auto stekend, met een protesterende Corry en al, mee uit Heerlen . . .
Aan de achterzijde loopt een gemeenschappelijk pad. Met hulp van buurman
Ab haalde ik twee kanteldeuren van de sloop. Na aan elkaar lassen door
Herman ontstond daaruit een dubbele kanteldeur waardoor er toegang voor
een aanhanger of een auto mogelijk was. Op de erg krappe bocht had ik me
jammer genoeg verkeken dus de auto zelf reed ik er nooit in. Het werd dus
meer een werkplaats dan een garage. De aanhanger stond er jaren lang in tot
ik hem voor 25 gulden, met nieuwe SKF wiellagers en al, aan overbuurman
Joost verkocht.
Truus ging er beeldhouwen en ik ging er allerlei klussen doen.

1987 De werkplaats in aanbouw.
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In 1990 maakten we een grote dakkapel aan de achterkant. Met een kozijn
van de firma Doornenbal en een gezamenlijke actie van Herman, Mark en ik
kwam dat voor elkaar.

1990 Herman, Mark en ik maken een begin met een dakkapel aan de
achterkant van het huis.

Voor Mark was dat een belangrijk moment, immers hij zou vanuit zijn nieuwe
kamer een heel mooi uitzicht gaan krijgen.
Al in Alphen aan den Rijn volgden we de gebeurtenissen van “De kleine
aarde” in Boxtel. We wilden ook ‘geen kernenergie of kolen maar een molen’
zoals de slogan van die tijd was. Van Truus kreeg ik een boek met die titel en
bij Fokker had ik een computer ter beschikking waarmee ik op een vrij
moment windmolen wiek profielen kon plotten. Herman nam het initiatief en
ging met een windmolen aan de slag bij zijn baas. Ik maakte een hele stapel
werktekeningen maar meestal was de productie eerder klaar dan de
tekeningen. Die waren dus “as-built”.
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Na een jaar of tien bouwen aan de windmolen door Herman, en een klein
beetje door mij, is hij in 1990 klaar. Hij gaat zonder verdere testen – die
waren na een incident in de achtertuin in Heerlen door Corry verder
verboden – als een pakket onderdelen door naar Hans en Marieke, die
hebben misschien genoeg plaats. Veel later verkocht Harmen hem door aan
een enthousiasteling in Brabant. De afloop is onbekend.

1990 In de jaren 80 was het zelf bouwen van een eigen
windmolen de ultieme uiting van duurzaamheid. In de
familie deden we daar ook aan mee. Met wieken van
3 meter en een mast van 10 meter paste hij helaas
bij ons nergens . . .
We zijn wel meer milieubewust geraakt ondertussen. Energiebesparing en
afval scheiden vinden we belangrijk. Wind energie en zonne-energie hebben
een plaatsje in onze gedachten veroverd.
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In 1992 maakten we boven de waslijnen een afdakje tussen het huis en het
schuurtje er vlak achter. Dat jaar begon ik met Esther ook aan een Limburgs
vakwerkhuisje. We gebruikten takken, oud hout en leem uit het ‘zandgat’.

1995 Mark test een sproeimechanisme van eigen ontwerp als gazonmeester.
Op de achtergrond het Limburgs vakwerkhuisje en de fietsenstalling.
Tegenwoordig is daar recreatieterrein Kwintelooien te vinden.
In 1995 bouwden we een fietsenhok achter tegen het schuurtje aan. In de
zomer maakte ik naar Venetiaans ontwerp een betonnen hekje rond het
terrasje naast dat fietsenhok. De tuin ligt twee treetjes dieper. Het gaf een
kasteelgevoel aan de tuin en de mergelblokken waarmee de onderkant van
het hekje het hoogteverschil van de treetjes overbrugde gaf het een Limburgs
aanzien. Die blokken kwamen uit Sibbe in Zuid-Llimburg.
Die zomer werd het afdakje tussen huis en schuurtje door een vast dak en
een gemetselde muur er om heen vervangen. Dit alles zonder vergunning en
zonder ruchtbaarheid.
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Zomer 1995 De bijkeuken en het Venetiaanse betonnen hekje in aanbouw. Ik
kreeg handigheid in metselen en in betongieten !

Er ontstond zo een zeer praktische bijkeuken en een binnendoor verbinding
met het schuurtje dat we na wat isoleerwerk in gebruik namen als
studeerkamer.
De studeerkamer beviel zo goed dat we in 2001 ook het fietsenschuurtje
door een uitbouw bij de studeerkamer betrokken. Een nieuw fietsenschuurtje
verrees naast de werkplaats onder de grote berkenboom.
In 2002 lieten we de gemetselde muur aan de kant van de zijpoort
doortrekken tot achter de nieuwe studeerkamer. De rest van de erfscheiding
wordt een houten schutting.
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1995 De schuur achter het huis
wordt een studeerkamer. We
brengen 5 cm EPS isolatie en
gipsplaat aan.

2001 De fietsenstalling achter de
schuur wordt bij de studeerkamer
getrokken. Ook hier brengen we
5 cm EPS en gipsplaat aan.

In 2005 ontstond het plan om keuken en woonkamer te vergroten en tegelijk
de in 1938 wel ontworpen, maar voor de bouw in 1938 al geschrapte,
openslaande tuindeuren toch nog te realiseren. De muur boven het
keukenraam wordt eerst door een houten hek vervangen. Dan krijgen we een
‘lichte’ bouwvergunning. Zo gezegd, zo gedaan, ook al is het eind december
2005, als we beginnen, volop winter. Om voldoende licht binnen te krijgen
plaatsen we twee flinke lichtkoepels. In het voorjaar van 2006 is het klaar.
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December 2005 - Januari 2006 Om een eenvoudige bouwvergunning te
krijgen moet ik eerst het muurtje boven het keukenraam door een hekje
vervangen. De vergunning voor uitbouwen van de keuken en de kamer heeft
dan immers maar op 1 verdieping betrekking in plaats van 2 . . .

Februari 2006 De woonkamer en keuken worden vergroot tot aan de
achterdeur.
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Februari 2006 Langzaam krijgt de belangrijkste plaats in ons huis vorm. De
keuken en de woonkamer komen er samen onder twee lichtkoepels.
Het resultaat is prachtig. De huiskamer wordt groter, de keuken wordt groter
en we hebben vanaf de keukentafel op de nieuwe plek uitzicht op de
achtertuin.
Wat een stukje van 2 x 3 meter een groot verschil kan maken !
De verlenging van de zijmuur is conform het geldende bouwbesluit op dat
moment, een stuk beter geïsoleerd dan de rest van het huis. Ook het nieuwe
stukje plat dak hebben we van 6 cm PUR isolatieplaten laten voorzien.
De lichtkoepels zijn van twee laags polycarbonaat. Het enige nadeel daarvan
is veel lawaai tijdens een regenbui. We vragen ons af of dat niet beter kan.
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In 2006 moest de grote wilg naast de werkplaats worden omgezaagd. Hij was
al een paar keer gekortwiekt maar begon het schuurtje van de buren te
ontwrichten. De werkplaats werd daarna uitgebreid met een overdekte gang
vanaf het fietsenschuurtje naar de achterpoort.
In 2007 maken we een historische foto van Truus, Mark en mijzelf achter in
de tuin. Er is daar nog geen schutting en we staan onder de erg groot
geworden berk.

2006 De grote wilg achter in de tuin
Moet worden gekapt. Hij duwt de
Schuur van de buren kapot.
2007 Een historische foto onder de
grote berk, in 2012 gaat hij om.

In 2008 werd het Limburgse vakwerkhuisje vergroot en groeide het stoepje
voor de werkplaats uit tot een echt terras. Aan de kant van het Limburgse
vakwerkhuisje bouwde ik in 2008 een schutting.
De tuin wordt meer en meer een paradijsje. De pogingen om er een moestuin
van te maken van het begin worden door gezelligheid, privacy en
speelgelegenheid voor de kinderen vervangen. Een speelhuisje, een zandbak
Na de eerste Teunisbloemen in de voortuin, een kadootje van een vriendin,
ontstaat er een verzameling van verschillende soorten Oenothera’s in de
achtertuin. Ook verzamelt Truus ‘eetbare’ gewassen.
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2008 Het Limburgse vakwerkhuisje wordt vergroot en er komt een schutting.

In 2009 begon het herstellen van jaren dertig kenmerken met het glas in lood
in de bovenlichten en de tussendeur bij de keuken. Herman speelde daarbij
de hoofdrol door zich het oude ambacht aan te leren en al de nieuwe ramen
daarvoor te maken. Als mooiste resultaat hiervan mag de erker wel worden
genoemd. Die werd in de oorspronkelijke stijl teruggebracht door de
oorspronkelijke vorm van het kozijn weer te herstellen en alle bovenlichten
met glas in lood te vullen. Daar was nog een lastige keuze bij te maken.
Immers, als er al dubbel glas in zit wat doe je dan? De beste keuze bleek een
voorzetraam aan de buitenkant: van binnen uit gezien merk je daar niets van
maar van buiten gezien is het precies als het origineel !
Dat jaar begon ook de bouw van een plantenkas in de tuin. Die paste mooi
tussen het fietsenschuurtje en de berk.
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2009 Herman bezig met het glas in lood voor de erker

2009 De bouw van de kas vordert gestaag.
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In het jaar daarop, 2010, was renovatie van de werkplaats nodig vanwege
lekkages en houtworm. Over het terras werd een veranda dak met jaren
dertig stijl afwerking geplaatst. De achterwand met roldeur werd door een
gemetselde muur met afsluitbare houten poort vervangen. Enthousiast
geworden door het metselen besloot ik in 2008 een stenen BBQ in de tuin te
maken. Na twee jaar bleek de betonnen bovenplaat onder het kolenrooster
door de hitte te scheuren. Erg mooi was het geheel ook niet en dus brak ik
hem in 2011 weer af.

2010 We renoveren de werkplaats. Zwager Hans helpt met het pannendak.
Het dak wordt vernieuwd met waterdicht vijverfolie en multiplex platen, een
nieuwe achtermuur wordt gemetseld en de bitumen op de veranda en de kas
wordt opnieuw waterdicht gemaakt.
Het nieuwe duurzaamheidsdenken en een plan om zelf een ‘transitie’ te gaan
doen in ons huis rijpte in 2012. De aanleiding was een zeer geslaagde
vakantie naar de Pyreneeën. We waren daar op bezoek bij Christian en Lisa,
onze Franse vrienden.
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Zomer 2012 Op bezoek bij Christian en Lisa in hun huis bij Seix

Duurzaam denken
Na Jeremy Rifkin, die op wereldschaal en in landen op hoog niveau transitie
naar duurzaamheid bepleit, komen er steeds meer denkers die ook
plaatselijke een transitie aanpak promoten. Dat gaat dan bijvoorbeeld om
projecten aan huurwoningen en overheidsgebouwen.
Zo maakt Jan Rotmans naam als ‘kantelaar’ met zijn boek “In het oog van de
orkaan”. Na lezen van zijn boek blijf ik met een onvoldaan gevoel zitten.
Afgezien van het borrel-gevoel dat de term “kantelen” oproept blijkt dat een
jaren dertig koophuis nergens op het radarscherm een bliep veroorzaakt.
Weinig doeners in deze groep constateerde ik. We hadden zelf in 2009 een
energielabel laten vaststellen, dat was “C (bijna D)”. Na de bouw in 1938
moet dat oorspronkelijk “G” geweest zijn.
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We hadden met onze bescheiden 5 cm EPS maatregelen dus toch al wel wat
impact gehad op de energiehuishouding van het huis. Ik ging het maar eens
goed uitzoeken nam ik me voor, want misschien kon ik wel zelf zo’n doener
worden op het allerkleinste niveau: dat van ons eigen huis.
Ook besluit ik om alles wat ik ervaar en doe op te schrijven. Dat werd een
“case study”, die onder de titel “Een toekomstbestendig jaren dertig huis”
uitgroeide tot een boek van meer dan 250 pagina’s.
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Oktober 2012 - Overzicht van de stromen IN en UIT het huishouden.
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Het begin van de transitie was een proces van bewust worden: hoe groot het
probleem is en hoe je dat kan afbakenen. Alle goederen en nuts
voorzieningen die in en uit het huishouden gaan haalde ik er bij. Ik
inventariseerde het gas, water en elektra verbruik in detail. Om iets over het
verbruik voor verwarming te kunnen zeggen maakte ik, met m’n ‘heat flow
analyse’ kennis gewapend, een rekenmodel van het huis. Heel veel literatuur
en internet informatie nam ik door en daar rolde een plan uit om ons huis
aan te gaan pakken.

Voorzetramen – spouwmuurisolatie – PV zonnepanelen – Isolatie –
besparing van verbruik – Warmtepomp – Regenwatersysteem –
Zuinigere apparatuur – Jaren dertig details herstellen
Oktober 2012 Werkplan voor de transitie naar energielabel A
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Het belangrijkste en eerste element in dat plan is isolatie. Dat vermindert de
warmtebehoefte enorm. Aan bijna alle “schil” oppervlakken van het huis was
wel iets te doen. Zo ontstond een werkplan waarin
 spouwisolatie,
 3 laags glas en
 extra isolatie op plaatsen waar al 5 cm EPS zat, stonden.
Het tweede element in het plan was het verminderen van de nutskosten.
Concreet betekende dit:
 zonnepanelen, zodat netto nul elektra gemiddeld per jaar nodig is
 gasverbruik vervangen door inzet van andere technieken zodat het
gasverbruik ook nul wordt.
 waterverbruik sterk verminderen door regenwater in een grijs water
circuit te benutten.
Het derde element is het prettiger wonen in het ’s winters toch wel koude en
tochtige huis door:
 behoud of verbetering van comfort, en het
 herstellen van jaren dertig stijl elementen die in de loop van de tijd
beschadigd zijn of zelfs verdwenen waren.
Voor 2016 werd energielabel “A“ als doel voor de transitie vastgesteld.

2016

2009

v

v
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v
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Schaalwaarden van respectievelijk K-peil, Energielabel, Energie
index(woningen) en EPC (België) onderling globaal vergeleken voor de bouw
in 1938, de situatie in 2009 en het doel voor 2016.
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Er bleken meer schalen voor het meten van de duurzaamheid in gebruik te
zijn voor een huis. De verwarring in duurzaamheidsland op het gebied van
elektrische huishoudelijke apparatuur bleek zelfs nog groter.
Het uitvoeren van het plan kon deels door doe-het -zelven en deels door
inschakelen van toeleveranciers, aannemers en installateurs gebeuren.
Met in totaal 46 projecten zou het kunnen lukken, dat dacht ik in oktober
2012 tenminste. Eind 2014 bleek dat er 10 niet mogelijk waren en dat er 23
klaar waren. Voor 2015 en 2016 stonden er dus nog 13 op de lijst. Met 8 er
van had ik al een klein beginnetje gemaakt. Begin 2016 waren ze bijna af.

2011 De berk in de achtertuin domineert de tuin.
Als begin van de transitie werd een doorspoelgewichtje in de wc gehangen.
Gevolg: 28% minder waterverbruik. Als tweede werd een mechanische
deurbel geïnstalleerd. Gevolg: 3% minder stroomverbruik.
Na deze ‘quick-wins’ kwam het echte werk . Eerst zonnepanelen aanschaffen
want dat levert direct geld op besloten we.
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In 2012 werd meteen duidelijk dat de enorme berk in de achtertuin om
moest. Hij beschaduwde de plek waar PV zonnepanelen moesten komen.
In 2012 moest ook het klapraam in het dak aan de straatkant verdwijnen om
plaats te maken voor PV zonnepanelen. Vroeg in 2013 kwamen die PV
zonnepanelen er ook werkelijk. Fantastisch om te zien hoe de oude
stroommeter de andere kant uit draaide als de zon scheen. Die oude meter
werd kort daarop door een smart-meter vervangen. Een nieuwe sierlijkere
omtimmering van de meterkast in de hal werd nodig.

Oktober 2012 De berk moet weg.
Met een lier trekken overbuurman
John en ik hem tak voor tak om.

Augustus 2013 Nieuwe roedeverdeling in het zijraam om de
jaren dertig stijl te herstellen.

Ongeveer tegelijkertijd lieten we spouwmuur isolatie aanbrengen. De firma
Pluimers kwam dat doen. Eerst moest ik alle omtrekken van de kozijnen van
binnen en van buiten afkitten om uitloop te vermijden. Ze boorden daarna
zelf om de meter overal gaten in de voegen waardoor ze de vloeibare PUR in
konden spuiten. Ze werkten zo langzaam van onder naar boven. Met iets
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tapse houten stokjes sloten ze de gaten steeds af. Na een aantal dagen kwam
er iemand al die gaten met cement dichtstoppen en een paar ventilatiegaten

Februari 2013 De PV zonnepanelen en 3 omvormers worden geplaatst.
Op de werkplaats komen 6 zonnepanelen, op het dak voor nog eens 3.

Juli 2013 Er is op de werkplaats naast de 6 geïnstalleerde panelen plek
voor nog eens 12 PV zonnepanelen in de toekomst.
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naar de kruipruimte boren. Na het plaatsen van roostertjes was het in maart
2013 klaar. Het comfort binnen steeg meteen. Dat kwam door minder
temperatuur verschillen en dus minder koud aanvoelende luchtstromen.
Het ‘s zomers opnieuw aanbrengen van de oorspronkelijke roedeverdeling in
het zijraam in de hal luidde het verdere herstel van de jaren dertig
stijlkenmerken in. De lekkages in de glazen koepel boven op de kas maakten
al binnen een paar jaar na de bouw een drastische renovatie noodzakelijk.
Die zomer kwam daar ook nog een bij de veranda passende sierrand omheen.

2013 Renovatie van de koepel op de kas
2013 Spouwmuur isolatie in volle gang

In het najaar van 2013 kochten we ook de eerste lucht-lucht warmtepomp in
de uitbouw achter. Daar haalden we de drie oude CV radiatoren weg en
lieten er twee binnen-units voor in de plaats zetten.
Omdat dit type warmtepompen vrij onbekend is in woonhuizen in Nederland
- maar in het verre Oosten wel in vele miljoenen huishoudens te vinden is kost het selecteren van het juiste type nogal wat moeite. Het rond blazen van
de verwarmde lucht was iets waar we aan moesten wennen.
Direct daarop verbeterden we ook de isolatie van 5 naar 10 cm EPS aan alle
muren in de uitbouw.
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2014 De 1e warmtepomp na 1 jaar
2014 Bij de kas is een regenton
in de tuin geplaatst..
2014 De zinken hemelwater afvoer
keert terug.
2014 Installatie van de 1e binnen unit
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2013 De zonnepanelen en
de warmtepomp maken
een nieuwe meterkast
wenselijk. Timmerklusje!

2013 De noodzaak om ook het oude schuur
dakje meer te isoleren wordt pijnlijk duidelijk
als de sneeuw alleen daar smelt . . .

De winter van 2013-2014 werd voor herinrichting van de werkplaats gebruikt.
Een beetje professionaliseren was nodig om goede kwaliteit meubels te
kunnen maken.
Een nieuwe werkbank en wat gereedschap en machines er bij waren wel het
resultaat. Een abonnement op “Fine woodworking” ter inspiratie leidde tot
een zelf gebouwde freestafel en mooi nieuw timmerwerk.
Een vooral door Truus en haar zoektochten op internet bij elkaar gebrachte
profielschaven en houtbeitels verzameling maakte het fraaie geheel af.
In 2014 werd in de werkplaats de fraaie houten trapleuning, die de vorige
bewoners verwijderd hadden, weer opnieuw gemaakt. Een nieuwe, in eigen
werkplaats gemaakte, grenen trapleuning naar het voorbeeld van die in het
huis van de buren siert sindsdien de hal achter de voordeur. Alsof hij nooit is
weggeweest . . .
In december 2013 laat de sneeuw zien dat het dak van de schuurzolder nog
een belangrijk warmtelek vormt. Het dak is ook een goede plek voor een
toekomstige zonnecollector omdat het op het zuiden is gericht.
30

Februari 2014 De nieuwe trapleuning is in aanbouw

In de loop van 2013 en 2014 werd op de achtergrond steeds aan 3-laags glas
gewerkt. Maar liefst 22 voorzet ramen op de begane grond en 8 ramen op de
1e verdieping zijn hiervoor nodig. Op zolder is het bestaande dubbel glas
voorlopig voldoende.
Ook de twee lichtkoepels bij de keuken krijgen een extra laag veiligheidsglas
in december 2014. Dat vermindert de koudeval en bovendien neemt het
geluid van regen en hagel op de polycarbonaat koepels enorm af.
De ingewikkelde, met EPS geïsoleerde, steunframes met een piramidevorm
komen ook uit de vernieuwde werkplaats.
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Januari 2013 Het eerste 3-laags glas December 2014 Het veiligheidsglas
in de uitbouw achter.
zit onder de lichtkoepels

1
2
3
November 2013 De muren in de studeerkamer achter krijgen 10 cm EPS in
plaats van isolatie in plaats van 5 cm. De drie laags ramen zijn al geplaatst.
Achtereenvolgens wordt de vloerbedekking verwijderd (1), isolatieschuim
aangebracht (2) en afgewerkt met hout en verf (3).
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Het jaar 2014 was ook het jaar van het grootste dieptepunt in al het transitie
werk. Om een geïsoleerde betonvloer te kunnen maken in plaats van de
schimmelige en koude kruipruimte met de bewegende houten vloer en
verouderde leidingen, was een grote ingreep nodig. De keuken en de
woonkamer werden eind juli 2014 tot op de zandgrond leeg gebroken. Wat
een grondlucht en een problemen met leidingen daar onder die vloer!
Het huishouden kwam voor het eerst sinds 1984 vrijwel tot stilstand. Het was
kamperen onder de veranda en in de studeerkamer overdags maar ‘s nachts
konden we gelukkig gewoon boven slapen.
Het aanbrengen van een zandlaag, en daar boven op een geïsoleerde
betonvloer met verwarmingslussen er in, volgden begin augustus. Daarna
nam alles weer helemaal opbouwen nog eens 4 weken tijd.
In het najaar van 2014 maakte ik houten ‘shutters’ in de veranda daklichten.
Een rustig timmerklusje om een beetje de bouw stress kwijt te raken.

Juli 2014 De houten vloer in de woonkamer en keuken wordt weggebroken.
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Juli 2014 Het dieptepunt in het transitieproject, zowel letterlijk als figuurlijk.
De houten woonkamer- en keuken vloer is verwijderd. Zelfs de buren hebben
hinder van de grondlucht. De elektra dozen liggen in het vochtige zand. CV
leidingen roesten. De balkeinden rotten in de muur. Vele meters loze gas- en
water leidingen hangen met touwtjes aan roestige spijkers in de balken . . .
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16 juli 2014 De verdeelblokken voor 4 augustus 2014 De keuken is weer
vloerverwarming worden geplaatst. helemaal in gebruik

Augustus 2014 Het interieur in de woonkamer/keuken is vrijwel exact het
zelfde hersteld. Alleen een paar schilderijen hangen anders en de kast links op
de foto is iets smaller gemaakt.
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Opbrengst tot 2014

Eind 2014 De tussen balans halverwege de transitie laat zien dat de
nutskosten flink dalen.
In grijs : de Eneco en Tricijn maandkosten opgeteld
In rood : de 8% per jaar nutskosten stijging trend in huishoudens.
De rode pijlen: de transitie ingrepen in het huis t/m 2014
In absolute zin zijn de nutskosten van 200 euro per maand naar 100 euro per
maand gedaald. Relatief gezien ten opzichte van de in Nederland algemene
kostenstijgingstrend zijn we - als we niets aan duurzaamheid gedaan zouden
hebben - sinds 2009 naar 1/3 van de kosten gezakt.
We hebben er begin 2016 wel ongeveer 45.000 Euro in moeten investeren
maar binnen een jaar of 10 is dat al ruim weer terugverdiend. Op de bank
gezet bij de lage rentestand zou geld langzaam ‘verdampen’ dus is het toch
best aantrekkelijk zo’n transitie project !
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Eindresultaat in 2016
De voortuin moet ooit plaats
gaan bieden aan een oplaadplaats voor een elektrische auto.
In de winter van 2014-2015 werd
daarvoor een boom geveld. Een
paar struiken vervielen ook en
het grind werd met kunststof
roosters in de grond verstevigd.
Draagkracht genoeg voor een
auto of caravan !
Begin 2015 kregen eerst de erker
en het schuurdak extra isolatie.
Allemaal doe-het-zelf werk dat
goed in de winter te doen is.
Het verticale kruidentuintje bij de
achterdeur kwam er sneller dan
ik had verwacht. In maart 2015
stond het er al.
Maart 2015 Verticaal
kruidentuintje

In de zomer van 2015 volgt er een regenton, het zelfde type als die bij de kas
en die bij de veranda, naast een nieuw recycling hok dat het inmiddels 25 jaar
oude Limburgse vakwerkhuisje vervangt.
In dat hok zitten aan alle kanten houten lamellen waardoor de wind en de
luchtbewegingen van de warmtepomp ongehinderd kunnen plaatsvinden.
In het hok zijn de recyclingstromen van huis 1938 samengebracht.
De kliko’s voor groen afval, oud papier en grof huisvuil en de nieuwe kliko die
in 2016 komt in plaats van de plastic zakken voor plastic afval passen er
allemaal in. Onder de warmtepomp past precies de grasmaaier.
Op het hok komt een lamp die alleen aan gaat als het nodig is en waarin licht
van een spaarlamp of LED het stroom verbruik beperkt.
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21 Juni 2015 - Ontwerp voor het recycling hok

De vloer in de woonkamer en de keuken is, met al de leidingen er al in, klaar
voor een volgende warmtepomp. In de loop van 2015 en 2016 kan die
worden geïnstalleerd. Ook een derde warmtepomp kan al worden geplaatst.
Voor warm tapwater kan een elektrische zonneboiler uitkomst bieden. Op
het schuurdakje valt in de zomer veel zon en daar past een voldoende grote
zonnecollector. Met een inductiekookplaat kunnen we elektrisch koken. Met
extra zonnepanelen om het toegenomen stroomverbruik te compenseren
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Het recycling hok in aanbouw, begin augustus 2015

gaat voor warm water en voor koken dus ook het energieverbruik naar nul. Er
is op de werkplaats gelukkig voldoende plaats voor meer zonnepanelen.
Nadat koken en warm water ook op een andere technologie zullen zijn
overgezet kan ons huis zonder aardgas !
Het “toekomstbestendige jaren dertig huis” is er in feite al. De nutskosten
daalden flink en het pad naar “nul” is verkend en haalbaar. Ook financieel kan
het transitietraject doorlopen.
Van energielabel “G” in 1938 naar “C (bijna D)” in 2009 heeft lang geduurd.
De transitie heeft vanaf oktober 2012 tot eind 2014 volgens mijn
berekeningen een verdere stap naar energielabel “B (bijna A)” opgeleverd.
Het dak op zolder moet nog 5 cm extra EPS isolatie krijgen. Een mooi project
voor in de komende winter 2015-2016 !
Energielabel “A” moet dan toch in 2016 bereikbaar zijn . . .
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Mei 2013 Het huis in de volle zon. Nu al levert het z’n eigen stroom. Als het in
2016 op “nul” energiekosten uit gaat komen ziet het er nog zonniger uit . . .
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Januari 2016 - Met in totaal 22 zonnepanelen is huis 1938 energieneutraal
geworden: 0 gas en – gemiddeld over een jaar – 0 elektriciteit !

In die winter verdwijnen de CV ketel, radiatoren en CV leidingen uit het huis.
De oorspronkelijke jaren dertig stijl komt weer terug op al die plekken.
Het gas is afgesloten maar we blijven met elektra ‘on the grid’ want terug
leveren als we te veel opwekken en in de donkere wintertijd stroom van het
elektriciteitsbedrijf gebruiken is gewoon handig.
De belangrijkste beperkende factor blijft voorlopig het ontbreken van een
voldoende grote maar tegelijk kleinschalige energie opslag .
Een elektrische auto zal daar vermoedelijk snel een rol in gaan spelen . . .
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Nawoord
Dit verhaal geeft aan dat pionieren een leuk resultaat kan opleveren. Ook laat
het zien dat het weliswaar moeilijk is om buiten de gebaande paden te lopen
maar dat dingen vaak toch heel anders kunnen dan je denkt. Als enthousiaste
doe-het-zelver heb ik het arbeidsintensieve werk zelf gedaan. Al die ramen en
al die stukken hout en EPS op maat maken, al het breekwerk en het sjouwen
uitbesteden zou het wel een stuk duurder hebben gemaakt. Maar dan nog is
er een terugverdientijd van minder dan 15 jaar en dus is het nog steeds beter
dan je geld op de bank laten staan . . .

8 maart 2016 Twee lagen bitumen en een fraaie daktrimrand maken het af.
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