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‘We zijn op twee manieren goed bezig’
Jan en Marie Pieters* hadden al zonnepanelen op het dak van hun woning in de Domp. 
Toch wilden ze nog meer maatregelen nemen om zo bewust mogelijk met energie om 
te gaan. Een groot bord van Energiesprong Sneek aan de Gravinneweg wees hen de 
weg.  

‘Tijdens een voorlichtingsavond van Energiesprong Sneek viel het ons op dat er weinig men-
sen uit onze buurt waren’, vertelt Marie. ‘Wij waren heel enthousiast. Op die avond hoorden 
we welke mogelijkheden er waren om duurzaam te investeren en uiteindelijk goed rende-
ment uit die investeringen te halen. Later kwam maatwerkadviseur Arnold de Groot hier aan 
huis. Hij vertelde dat het sluiten van de schil van de woning heel belangrijk is.’

De zolder van de woning van Jan en Marie was al geïsoleerd. Het advies van Arnold luidde 
onder andere om naast een derde van het dak de eerste verdieping en de bijkeuken ook 
de spouwmuren en de vloeren te isoleren. ‘Het zorgde voor meer comfort toen de schil 
gesloten was’, legt Jan uit. ‘Wel merkten we tijdens de strenge vorstperiode van afgelopen 
winter dat de delen die nog niet aangepakt waren, des te kouder waren. Zo waaide het door 
de keukenramen waar wel dubbel glas in zat, maar niet het nieuwste.’ Toen het echtpaar 
Pieters eenmaal de smaak van isoleren en vernieuwen te pakken had, moest bijna het hele 
huis eraan geloven. ‘Ja, toen gingen we echt los’, lacht Jan. ‘We hebben alle kieren gedicht 
en tochtband en strips rond de deuren aangebracht. Er zijn waterbespaarders geplaatst, 
net als drie vraaggestuurde ventilatoren. Isoleren is namelijk een ding, goed ventileren een 

tweede.’ Naast de isolatieadviezen kwam adviseur Arnold de Groot met nog een heel be-
langrijk punt: het gedrag van het gezin. ‘Het was heel leuk en leerzaam om ons gedrag 
onder de loep te nemen’, reageert Marie, ‘en tegelijkertijd was het ook het moeilijkste punt. 
Zo lieten onze dochters vaak de deur naar de trap naar boven openstaan. Of verloren we 
veel warmte doordat er geen terugslagklep voor de wasemkap zat. Inmiddels hebben we 
ook hierin maatregelen genomen en wijzen we elkaar op energieverslindend gedrag. We 
hebben zelfs een speciale pot ingesteld, bij het niet nakomen van een afspraak betaal je 
een euro. Diegene die de beste energiebesparende maatregel bedenkt, wint na verloop van 
tijd de pot.’

In totaal investeerden Jan en Marie ongeveer 8000 euro. Het kredietdeel van de hypotheek 
was bewust na a� ossing niet opgeheven en dit gebruikten ze voor de investeringen. Dat 
bespaart notariskosten. ‘In principe verdienen wij de investeringen in acht tot maximaal 
tien jaar weer terug’, vertelt Jan. ‘We zaten eerst op energielabel D, nu op A. Een hele 
mooie winst! Ook wisselden we van energieleverancier. We stapten over van Essent naar 
Greenchoice en dit bevalt ons zeer goed. Zij zijn bijvoorbeeld goed ingericht op en thuis 
in de wereld van het zelf opwekken van energie. Voor ons erg belangrijk vanwege onze 
zonnepanelen.’ ‘We zijn op twee manieren goed bezig’, besluit Marie. ‘We brengen onze 
energielasten omlaag en investeren tegelijkertijd in een goede toekomst voor onze kinderen. 
Door Energiesprong Sneek snijdt het mes aan twee kanten.’
*Om privacyredenen zijn de namen van de bewoners ge� ngeerd.

 Datum Locatie
1 Stadsfenne,Pasveer 5 november 2012 Park� at
2 De Domp 13 november 2012 Wurkwinkel
3 Leeuwarderweg e.o. 22 november 2012 Bonifatiushuis
4 De Brekken 26 november 2012 brede school Duinterpen
5 Tinga 10 december 2012 brede school Duinterpen
6 Lemmerweg 9 januari 2013 brede school Duinterpen
7 Hemdijk 16 januari 2013 wijkgebouw Schuttersheuvel
8 Noorderhoek 23 januari 2013 wijkgebouw Schuttersheuvel
9 Zwetteplan-Loten 5 februari 2013 wijkgebouw Schuttersheuvel 

Data en locatie informatieavonden Energiesprong Sneek

Waarom Energiesprong Sneek?
• Minder tocht, vocht in de woning (meer comfort).
• Aanzienlijke afname energieverbruik.
• Beter energielabel (en daarmee hogere waarde woning).
• Gefaseerde aanpak van maatregelen.
• Veel minder tot niet meer gevoelig voor verwachte 
   energieprijsstijgingen.
Deelname zonder stijging van woonlasten (hypotheek + energie).
Wat dit in de praktijk betekent hoort u natuurlijk het liefste van mensen die 
ervaring hebben met het project. In afgelopen maanden hebt u hier de erva-
ring van een aantal bewoners kunnen lezen. Bewoners die allemaal enthou-
siast zijn over deelname en de bereikte resultaten. Op de website kunt u alle 
verhalen nog eens nalezen.

Nieuwsgierig geworden?
Wilt u ook weleens weten hoeveel u kunt besparen op uw energielasten, of wilt 
u misschien zelf wel energie gaan opwekken? Met Energiesprong Sneek pakt 
u het direct goed aan!  

Kijk op de website of meld u direct via de site aan voor een informatieavond 
(onafhankelijk en niet commercieel). De avonden vinden per wijk plaatst maar u 
bent op iedere informatieavond welkom!
Energiesprong Sneek: Meer comfort, betere woningwaarde en doorgaans geen 
verhoging van woonlasten. Uw aandacht meer dan waard!

Energiesprong Sneek is een project van de gemeente Súdwest Fryslân.
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