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‘Geen bank geeft je zo’n hoog rendement’
In zijn functie als maatwerkadviseur voor een adviesbureau ontmoette Rob Goes re-
gelmatig mensen van Energiesprong Sneek. Zijn eigen specialiteit – advies op duur-
zaam gebied – kwam hem goed van pas bij het isoleren van zijn woning aan de Worp 
Tjaardastraat.

‘Met mijn vriendin Wendy de Boer betrok ik in 2008 dit huis’, vertelt Rob. ‘Het stamt uit 1964 
en was nog helemaal in originele staat, op een nieuwe cv ketel na. Die originele staat was: 
donkere muren, een sterk verouderde keuken en badkamer, enkel glas en niet of nauwelijks 
geïsoleerd. Daar heb ik behoorlijk snel verandering in gebracht. Door mijn achtergrond als 
maatwerkadviseur kende ik het project Energiesprong Sneek. Ik was – in tegenstelling tot 
andere ambassadeurs – mijn eigen maatwerkadviseur.’

Rob ging goed aan de slag. Hij dichtte zelf de kieren in huis en plakte een middagje tocht-
strips. De grotere aanpassingen liet hij doen. ‘Voor het isoleren van de spouwmuren en het 
aanbrengen van dubbel glas heb ik vakmensen ingehuurd.’ Lachend: ‘Ik ben wel een klus-
ser, maar ik ken mijn beperkingen. De aanpassingen verliepen vlot en helemaal naar wens, 
en ze leverden ook al een � inke besparing op. Zo zaten we eerst op energielabel F, dit is nu 
een C label. Onlangs kregen we de afrekening van de gasleverancier, we hadden zo’n 700 
kuub gas minder verstookt. Een mooi resultaat!’

Dit mooie resultaat wijt Rob onder andere aan goed beheer van de kamerthermostaat, die 

hij zeer bewust heeft ingesteld. ‘Het scheelt � ink wat energie als je hem overdag als je er 
niet bent en ’s avonds laat een paar graden lager instelt. En qua comfort merk je er niets 
van.’ Over comfort gesproken: Na alle isolatiemaatregelen overwoog Rob ook de vloer in de 
woonkamer te isoleren, iets wat wel meer comfort zou opleveren, maar geen extra energie-
besparing. Hij zag daarom van het plan af. ‘Het is heel grappig. Voorheen hadden we in de 
woonkamer onze meubels altijd in een zomer- en een winteropstelling. De bank kon voor 
de isolatie echt niet tegen de buitenmuur staan, want dan voelden we de tocht in onze nek. 
Nu is dat geen enkel probleem meer en zitten we zelfs ‘s winters behaaglijk op de bank in 
zomeropstelling. Het huis koelt echt veel minder snel af.’

Dat de techniek mensen ook steeds meer bewust bij de energieles houdt, bewijst de slimme 
gas- en elektrameter, die Rob onlangs liet plaatsen. De meter verschaft de bewoners gede-
tailleerd inzicht in hun verbruik. ‘Een aanrader voor iedereen’, aldus een enthousiaste Rob. 
‘Net als Energiesprong Sneek. Het project is zo’n goede investering. Neem nou zonnepane-
len, die leveren je een rendement op van 14%. Er is geen bank die je zo’n hoog rendement 
geeft. Daarnaast vind ik de comfortverbetering van je huis echt een pluspunt. En het is mooi 
dat je alle aanpassingen in kleine stappen kunt doen. Het een staat het andere niet in de 
weg. Zo groeien we langzamerhand naar schaalvergroting toe, wat er hopelijk toe leidt dat 
steeds meer mensen woonlasten neutraal gaan renoveren. Een mooi streven, waar Energie-
sprong Sneek mensen graag bij helpt.’

 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. Iedere twee weken leest u op deze plek het 
verhaal van enthousiaste ambassadeurs. Deze keer vertelt Rob Goes 
over wat Energiesprong Sneek hem heeft opgeleverd.

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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