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Uitgangspunten
Bestaande situatie

• Vrijstaand huis in Leersum met 280 m2 vloeroppervlak en 1.000 m2 tuin

• Kinderen het huis uit: we wonen te groot

Uitgangspunten nieuwe woonsituatie

• (Veel) kleiner wonen met kleinere tuin

• Alle basisvoorzieningen op begane grond: leeftijdsbestendig

• Meer tussen de mensen

• Bij treinstation (loopafstand)

• Van het gas af en liefst energieneutraal (hoge ambitie!!)

• Er is voldoende budget: het mag wat kosten……

We vonden bij toeval Bakkersweg 64 in Maarn: een ‘opknappertje’









Kees Bakels van Grijs naar Groen



















Veel Uitdagingen

• Waar vinden we een aannemer die tijd heeft? (alle aannemers uit het 
netwerk van de architect zaten vol voor de komende 2 jaar)

• Waar vind ik een timmerbedrijf dat mijn kozijnen wil maken (levertijd 6 
maanden)

• Wanneer komt dat Triple glas nou eens? (3 maanden later dan beloofd)

• Waarom worden al die materialen zoveel duurder?

• Hoe zorg ik ervoor dat de projectleider zijn werk gaat doen? 
(hij was er 15 minuten per week)

• Heel veel busjes voor de deur: wat een efficiency!









Meten is 
weten!



Grafiek opwek via SolarEdge

24 zonnepanelen van 360 Wp
Maximale opbrengst:  7.500 KWh

Verwachte opbrengst: 5.500 KWh
Dus rond 75% van de maximale 
opbrengst
Bomen en niet volledige zuid-
ligging



Grafiek verbruik en terug-levering stroom Pure Energie





Hoe pak je het aan?

• Bepaal je doel en ambitie (lagere energierekening, meer comfort in 
huis (welke ruimtes?), waarde van de woning, bijdrage aan de wereld)

• Leer wat termen betekenen (Rc-waarde, U-waarde, COP, SPF)

• Verzamel cijfers van je verbruik en de staat van isolatie van je woning

• Vraag gratis advies aan een energie-ambassadeur 
energieambassadeurs@heuvelrugenergie.nl

• Start met een top-drie van de maatregelen die je wilt nemen: begin 
met de quick wins

• Als je meer wilt: huur een adviseur in zoals Kees Bakels

• Besef dat de kosten voor de baat gaan!

mailto:energieambassadeurs@heuvelrugenergie.nl



