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Advies over een warme jas voor je huis
Energiepionier Maud van Oossanen woont samen met haar man in het Ramplaankwartier op de Denijs van Hullelaan 18. Hun kinderen zijn inmiddels
uitwonend.
“Ik ben een ‘energiepionier’. Samen met andere energiepioniers worden we begeleid door de gemeente Haarlem. Wij dienen als aanjagers voor andere Haarlemmers die energiebewust willen leven. Wij leveren maatwerkadvies. Ik woon in het
Ramplaankwartier, een wijk met veel jaren dertig-huizen. In dit soort huizen is veel
te winnen aan energiebesparing, dus het leeft enorm in onze buurt. Ik heb zelf
zonnepanelen en een zonneboiler op het dak. Toen we onze spouwmuren wilden
isoleren, heb ik in de straat briefjes in de bus gedaan om te vragen wie mee wilden
doen. Uiteindelijk zijn van zes huizen tegelijk de spouwen geïsoleerd!”

Hoeveel verbruik je eigenlijk?

“Als mensen me aanspreken, valt me op dat iedereen graag energie wil besparen,
maar dat men vaak geen inzicht heeft in het verbruik. Dat is mijn eerste advies:
maak zichtbaar hoeveel je verbruikt, het is zo leuk! Ten tweede raad ik meestal aan
om het huis tochtvrij te maken. Zeker in jaren dertig-woningen is dit een kleine
investering die heel veel oplevert. Een ander milieuprobleem in de Ramplaanbuurt
is de wateroverlast na hevige regenval. Er zijn plannen om een bassin in de buurt
aan te leggen om dit wateroverschot op te vangen. Een van de oorzaken zijn de
betegelde tuinen waar het regenwater rechtstreeks het riool in gaat. Een oplossing
kan zijn om te kiezen voor een groenere tuin of vlonders waaronder het water beter
wegzakt. Discussies over terugverdientijd van een investering vind ik minder relevant. Het gaat er uiteindelijk vooral om hoe je met het milieu omgaat.”

Geen chloor in je eigen bos

“Oorspronkelijk kom ik uit Zweden waar we nog regelmatig ons zomerhuisje bezoeken. Dat staat, net als de meeste ‘tweede huisjes’ van de Zweden, middenin de
natuur. Doordat daar meestal geen aansluiting is op het waternet of de riolering, ga
je vanzelf heel bewust om met water. Je wordt echt met je neus op de feiten gedrukt wanneer jouw schone waterbron op vijftien meter ligt van je afvalput. Je gaat
natuurlijk geen chloorwater in je eigen bos gooien! In Zweden gaat men sowieso
bewuster met het milieu om. Al het huisafval scheiden is daar de normaalste zaak
van de wereld. Als wij een weekje in ons vakantiehuisje zijn geweest, hebben we
een heel klein zakje afval; de rest gaat terug in het systeem.”
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