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Tytsjerksteradiel heeft het 

beste voorbeeldproject voor 

‘energiebesparing in huis’ 

ingezonden op Bespaarlokaal.nl. 

Banken, de gemeente en 

dertien bedrijven werken 

hierin samen. Tussen maart en 

september maakten ze ruim 

200 woningen energiezuiniger. 

Op 10 oktober ging fase II van 

start. “Aannemers, jullie komen 

aan de beurt.” 

Tekst: Ton Verheijen   Beeld: Energie(k) Loket, Bouwbedrijf Jan  

Hooghiemster, Bouwbedrijf Swart

In noordoostelijk Friesland wemelt 
het van de karakteristieke (half)
vrijstaande woningen, authentieke 

boerderijtjes en monumentale panden 
van voor de oorlog of net erna. Hoe-
wel buitengewoon sfeervol en idyl-
lisch zijn ze meestal geen toonbeeld 
van energiezuinigheid. In het gunstig-
ste geval missen ze dubbel glas, een 
moderne cv-ketel en goede isolatie. 

Het is ook niet ongebruikelijk dat er 
gaten in de muur zitten, de kruipruim-
tes koud en tochtig zijn, de kozijnen 
rot in de sponningen hangen en het 
dak zo lek is als een mandje.
‘Er is hier potverdorie winst te halen’, 
dacht Doeke Fokkema, wethouder 
voor volkshuisvesting van Tytsjerkste-
radiel. Kunnen we particuliere woning-
eigenaren niet eens laten zien wat er 

mogelijk is met energiebesparing? Hij 
zocht contact met een aantal lokale 
technische bedrijven en samen zetten 
ze de schouders eronder. De gemeen-
te was bereid een oude, niet-geïso-
leerde directeurswoning van een 
schoolgebouw in het kerkdorp Gy-
tsjerk beschikbaar te stellen als pilot. 
Op 11 november 2011 waardeerden 
aannemers, isolatiebedrijven, glaszet-
ters en installateurs deze woning in 
één dag op van een G-label naar een 
A-label. De woning – het Energie(k) 
Loket – ging dienen als voorbeeld om 
bewoners te informeren en inspireren. 
De technische hoogstandjes hebben 
al ruim 200 particuliere woningeige-
naren doen besluiten energiebespa-
rende maatregelen te nemen. Dat lijkt 
het topje van de ijsberg. Alleen al in 
de gemeente Tytsjerksteradiel vallen 
9000 woningen in de doelgroep: in 
particulier eigendom en gebouwd 
voor 1992. De markt ligt open. 

Tocht
Nieuwe opdrachten, welke mkb’er is 
er niet naar op zoek? Ook in Tytsjer k-

Het Energie(k) Loket in de gemeente Tytsjerksteradiel overtuigt bewoners van het nut van 

energiebesparende maatregelen. Met succes.

Tytsjerksteradiel ziet markt voor energiebesparing

‘Ons advies? Gewoon dóén!’

Bouwplaatsannemer

Bespaar lokaal
Bespaarlokaal.nl, een gemeenteportaal voor energiebesparing, is sinds november 2011 online. Milieu 
Centraal, Agentschap NL en Meer Met Minder bieden er een pakket aan van hulpmiddelen en praktijk-
voorbeelden. Gemeentes die aan de slag willen, hoeven hierdoor niet zelf het wiel uit te vinden. Be-
spaarlokaal.nl toont opmerkelijke initiatieven. In Amsterdam heeft de gemeente een convenant gesloten 
met particuliere organisaties om energiebesparing in de particuliere huursector te stimuleren. In Apel-
doorn renoveerde Woningcorporatie Ons Huis 376 huurwoningen, waarbij energiezuinigheid een be-
langrijke factor was. Bovendien bood de corporatie particuliere eigenaren de mogelijkheid om gebruik 
te maken van inkoopvoordelen. In Horst aan de Maas werden inwoners ondersteund bij het energiezui-
niger maken van hun woning. Met het informeren en adviseren van bewoners en het verstrekken van 
subsidie en duurzame leningen wil Horst aan de Maas 20 procent energie besparen. Ook in Groningen, 
Assen, Hardenberg, Dalfsen, Olst-Wijhe, Leusden, Arnhem, Tilburg, Breda, Borssele, Koudekerke, Vlaar-
dingen, Delft, Soest en Alkmaar vinden initiatieven plaats. Voor aannemers zijn er kansen.
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Copy/paste naar  
andere gemeentes
Vrijwel iedere Nederlandse gemeente die plannen heeft 
met energiebesparing kan het concept van Tytsjerkstera-
diel kopiëren, beweert gemeentelijk projectbegeleider Wil-
lem Bil, wiens adviezen aan andere gemeentes gortdroog 
en broodnuchter zijn: “Stel een woning beschikbaar, roep 
bedrijven op mee te doen, laat een coördinator van de ge-
meente belangeloos tussen de partijen staan en laat ver-
der alle bureaucratie, formele kaders en juristen achterwe-
ge. Geloof het of niet maar er is hier onvoorstelbaar weinig 
papier geproduceerd. Ons advies? Gewoon dóén!”

steradiel groeien de bomen allang 
niet meer tot in de hemel. Dat was de 
belangrijkste reden voor de dertien 
lokale bedrijven om samen met Fries-
land Bank, de Rabobank en de ge-
meente het Energie(k) Loket op te zet-
ten. Met name installatiebedrijven, 
spouwmuurisoleerders en kruipruim-
tespecialisten hebben al geprofiteerd 
van het consortium. Vele tientallen 
particuliere woningbezitters adviseer-
den ze in het Energie(k) Loket op don-
derdagavonden over comfort en la- 
gere stookkosten. Dit leidde   voor-    
namelijk tot standaardwerk zoals iso-
latiemaatregelen en het controleren 
van de ventilatie, maar ook tot plaat-
sen van dubbel glas en de installatie 
van zonneboilers en pv-panelen. 
Ook bouwbedrijf Van der Meer uit 
Oentsjerk en bouwbedrijf Jan Hoog-
hiemster uit Aldtsjerk hebben er al op-
drachten aan overgehouden, zij het 
een stuk minder. Tako van der Meer: 
“Ik zeg niet dat het storm loopt. We 
hebben nu één woning aangepakt. 
Een gezin in Burgum wilde een ener-
giesprong maken met hun woning. We 
hebben de isolatie dikker gemaakt. 
Voor de spouwmuurisolatie hebben 
we een ander bedrijf uit het consor-

tium ingeschakeld. Inderdaad, we 
schuiven elkaar opdrachten toe.”
Isolatie van de spouwmuren bleek 
een eenvoudig te vangen kippetje 
voor veel bewoners. Ze konden hun 
spouwmuurisolatie bijna volledig met 
subsidie gefinancierd krijgen. Dan is 
de keuze snel gemaakt. Van der Meer: 
“Maar eigenlijk moet de motivatie 
geen geldkwestie zijn. Het moet gaan 
om kwalitatief betere woningen die 
minder energie verbruiken. Dat ver-
dient zichzelf terug nu de stookkosten 
zo hard oplopen. De investeringen zijn 
eenmalig. Je hebt er ieder jaar voor-
deel van en krijgt een behaaglijker 
binnenklimaat zonder tocht.”  
Voor Jan Hooghiemster staat de teller 
eveneens op één opdracht. Hoog-
hiemster adviseerde mensen in het 
Energie(k) Loket die dakisolatie wil-
den. Een week later ging hij op be-
zoek. Daar rolde een aardige offerte 
uit: dakisolatie aan de buitenkant met 
nieuwe dakpannen. Hooghiemster: 
“Door onze aanpassingen is die wo-
ning één energiesprong vooruitge-
gaan, door minder CO

2-uitstoot. En 
zelf hebben we er een opdracht aan 
overgehouden. Als we niet hadden 
deelgenomen aan het consortium, 

hadden we die opdracht niet gehad.”  
Een ander bouwbedrijf uit het consor-
tium, Wessel Pompstra van aanne-
mersbedrijf Pompstra uit Kollumer-
zwaag, viel nog niet in de prijzen. 
Pompstra snapt wel waarom het nog 
geen storm loopt. “Voor aannemers is 
het veel lastiger om werk te verkopen 
dan voor spouwmuurisoleerders, die 
in één middag klaar zijn. Als wij nieu-
we beglazing en dakisolatie plaatsen, 
zijn we twee weken bezig. Daar wordt 
de gemiddelde huisvrouw niet blij 
van.” Volgens Jan Hooghiemster moe-
ten concurrenten elkaar in moeilijke 
tijden willen helpen: “We doen het sa-
men. Alleen met elkaar kunnen we 
iets bereiken. Als we een klant vinden 
in de buurt van Kollumerzwaag, is die 
voor Pompstra.”

Vier bouwbusjes op een rij. Aannemer Jan Hooghiemster: “We doen het samen. Alleen met elkaar kunnen we iets bereiken.”

‘Ons advies? Gewoon dóén!’
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Warme voeten
Op 10 oktober 2012, De Dag van de 
Duurzaamheid, is fase II van het pro-
ject van start gegaan. Het Energie(k) 
Loket in Gytsjerk is weer open. Willem 
Bil van de gemeente Tytsjerksteradiel 
staat als coördinator en inspirator tus-
sen de bedrijven. Volgens Bil is er 
 genoeg vertrouwen tussen de concur-
rerende bedrijven om samen op te 
trekken en te profiteren van de initia-
tieven van de gemeente (die veel ver-
trouwen heeft bij de bewoners). Bil is 
een kruistocht gestart langs alle zes-
tien kerkdorpen van Tytsjerksteradiel. 
Hij heeft advertenties geplaatst en 
een prijsvraag uitgeschreven en 
noemt overal de namen van de deel-
nemende bedrijven. 
Waar bewoners in fase I met subsidies 
over de streep werden getrokken, 
moet het consortium het in fase II zon-
der subsidie doen. Volgens Bil is dat 
juist voordelig voor aannemers: “Be-
woners waren gebrand op die subsi-
die, die je gemakkelijk binnenhaalde 
door de spouwmuren vol te blazen. 
Maar zo los je de koudebruggen niet 
op. We hebben nu een onafhankelijk 
adviseur ingeschakeld voor quick-
scans (zie kader). Hij gaat bewoners 
vertellen welke maatregelen ze als 
eerste moeten nemen. Als woningen 
verrotte kozijnen hebben, of gaten in 
de muur, is dat het uitgangspunt. De 
afweging draait nu niet meer om sub-
sidie maar om warme voeten en la-

gere stookkosten. De investeringen 
verdienen zichzelf terug. Aannemers 
geen paniek, jullie komen aan de 
beurt!”
Wessel  Pompstra ziet redenen om 
ook in fase II te blijven deelnemen aan 
het consortium. Pompstra: “We zien 
de markt veranderen en moeten mee. 
In het consortium kunnen we met in-
stallateurs brainstormen over moder-

nisering. Als mijn klanten vragen heb- 
ben over zonne-energie of  warmte- 
  pompen, moet ik goed advies kunnen 
geven en contacten hebben met vak-
kundige partijen. Bovendien: wij gaan 
er vanuit dat woningen in de verkoop 
vroeg of laat een verplicht energiela-
bel moeten hebben. Die kant gaat het 
op. Dan hebben wij alvast de kennis 
en het netwerk.”    

Quickscan
Frans Veenboer van Woningkeur 
Surhuisterveen is door de gemeente 
Tytsjerksteradiel en de bedrijven 
aangewezen om quickscans uit te 
voeren bij mensen thuis. Voor 75 
euro (inclusief btw) komt Veenboer 
de woning inspecteren. Dat levert 
een bouwkundige scan op waarin 
de staat van het hang- en sluitwerk, 
metselwerk, de cv-ketel, kruipruim-
tes, vloeren en daken wordt gespe-
cificeerd. Bewoners weten wat er 
mis is aan de eigen woning en krij-
gen een advies op maat voor de 
energietechnisch meest effectieve 
verbeteringen. Volgens Willem Bil 
moet dat meer werk opleveren voor 
aannemers, omdat bewoners van-
wege het wegvallen van subsidie 
niet meer automatisch gaan voor 
spouwisolatie. 

Dakrenovatie, uitgevoerd door Bouwbedrijf Jan Hooghiemster.
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Bouwbedrijf Swart uit Eastermar bezig met de isolatie van een hellend dak.
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