
Samen Duurzaam!
‘Ik heb nog nooit zo 
comfortabel gewoond’  
Anita Bootsman woonde lange tijd in een boerderij in de buurt van Nijmegen. Mede 
vanwege haar werk besloot ze terug te verhuizen naar Zeist. Ze kocht een jaren 30-huis  
aan de Torenlaan in Zeist en liet deze energie-onzuinige woning omtoveren tot een  
bijna CO2-neutraal paradijs.   

De Torenlaan oogt als een aantrekkelijke groene laan in het centrum van Zeist met alle 
voorzieningen binnen handbereik. Hier woont Anita Bootsman in haar totaal gerenoveerde 
jaren dertig huis. Helemaal af is het nog niet. Schilders zijn nog bezig en in de achtertuin  
wordt een terras aangelegd. Ook in de entree moeten nog wat puntje op de ‘i’ worden gezet. 
Maar verder is het er al prima wonen, vertelt Anita bij een kopje koffie. 

Nieuw concept
Energiezuinig was een van de voorwaarden die Anita aan haar nieuwe huis stelde. Maar hoe 
pak je dat aan bij een oud huis waar decennialang niets aan is gedaan? “Ik werk als zelfstandig 
psycholoog, onder andere voor het voortgezet onderwijs”, vertelt Anita. “Via een opdrachtge-
ver ontmoette ik iemand die energiebesparende oplossingen voor woningen ontwikkelt. Hij 
bouwde bij mij een nieuw innovatief systeem: een volledig elektrisch concept voor energie-
voorziening en -besparing dat is gebaseerd op luchtdicht bouwen. De belofte dat dit systeem 
zeer energiezuinig is en zorgt voor een gezond binnenklimaat, is helemaal waar gemaakt.”

Thermoskan
Anita’s woning wordt verwarmd door dunne matten met verwarmingsdraden die met het 
stopcontact zijn verbonden. Alles is onzichtbaar in de plafonds en muren verwerkt. Voor de 
luchtdichte isolatie van haar huis is een speciaal reflectiefolie gebruikt dat de warmte terug 
weerkaatst naar de woning. Dit folie is overal verwerkt waar warmtelekken kunnen ontstaan, 
zoals bij vloeren, daken en muren. Anita: “Het klinkt ongelofelijk, maar je hebt hierdoor 
bijvoorbeeld geen spouwmuurisolatie meer nodig. Verder is overal  HR+++ glas geplaatst.  
In feite lijkt de ruimte in huis op een thermoskan: daar kan ook geen warmte uit ontsnappen 
doordat deze een luchtdichte dubbele wand heeft.” 

Samen Duurzaam is een kwartaaluitgave van de gemeente Zeist over inwoners,  

bedrijven en organisaties die meewerken aan de verduurzaming van Zeist. 

Contact Gemeente Zeist: tel. 14 030, e-mail: zeist@zeist.nl, www.zeistenergiek.nl. 
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Meld je aan voor de Nieuwsbrief!
Wil je ook op de hoogte blijven van alles wat er in Zeist 

gebeurt op het gebied van duurzaamheid? 

Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Samen Duurzaam 

via www.zeist.nl/nieuwsbrieven.

Anita Bootsman voor haar gerenoveerde woning aan de Torenlaan in Zeist  

Besparen met slimme meter  
Vorig jaar startte netbeheerder Stedin een actie om oude energiemeters gratis om te 
ruilen voor een slimme meter. Deze digitale meter leest je energieverbruik op afstand  
uit en stuurt de gegevens door naar je energieleverancier. Je hoeft met deze meter dus 
nooit meer je meterstanden door te geven. Bovendien kun je de slimme meter koppelen 
aan een energieverbruiksmanager. Hiermee zie je precies wat je energieverbruik is en 
waarop je kunt besparen. In 2020 moeten alle woningen in Nederland een slimme meter 
hebben. Stedin heeft inmiddels bij 68% van de Zeister huishoudens een gratis slimme 
meter geplaatst. Meer informatie over de slimme meter en energieverbruiksmanagers: 
www.stedin.net/slimmemeter en www.energieverbruiksmanager.nl   
  

Je eigen groentetuin
Zelf groentes en kruiden kweken: het is gezond, lekker, goedkoop én duurzaam.  
En het kan op allerlei manieren. In je eigen tuin, of in potten en bakken op je balkon. 
Liever samen met anderen aan de slag? Ga dan naar de  moestuinen in park Laan van 
Vollenhove in Zeist. Een enthousiaste groep mensen werkt o.a. op 10 juni en 12 juli  
in deze moestuin. Mail voor meer informatie naar moestuinzeist@gmail.com.  

Je kunt ook moestuinieren in en bij de kas op het Energieplein in Kerkebosch.  
Contactpersoon: Annemieke Homan, 06 46 23 01 21, annemieke.homan@abrona.nl.  
Meer uit je moestuintje halen? Kijk dan eens op www.ivn.nl/moestuintje.  

WTW-systeem
Maar hoe zit het dan met de frisse lucht als je in een luchtdichte binnenruimte woont?  
“Je moet natuurlijk goed ventileren”, lacht Anita. “Anders zou het ongezond zijn. Dat gebeurt 
met een warmteterugwin-installatie (WTW-systeem). CO2-sensoren op verschillende plaatsen 
in huis meten het binnenklimaat voortdurend. De lucht wordt ververst wanneer en waar het 
nodig is.  Stijgt het CO2-gehalte, bijvoorbeeld als ik in mijn keuken zit met bezoek en mijn 
oven aan staat, dan wordt de lucht intensiever ververst. Uit de afgevoerde lucht wordt ook  
nog eens warmte teruggewonnen die via het verwarmingssysteem in mijn woning komt.”

Nul-op-de-meter
Anita’s energiekosten zijn intussen aanzienlijk gedaald.”In de afgelopen koude periode van 
januari tot en met april 2017 heb ik in totaal nog maar 1140 Kwh verbruikt. Dat is  zo’n €200,-! 
Als dit zo doorgaat komt mijn jaarverbruik ver onder het gemiddelde voor een oud huis als het 
mijne te liggen. Verder blijft de temperatuur in huis het hele jaar door gelijkmatig op de 
gewenste temperatuur. In feite heb ik nog nooit zo comfortabel gewoond.” Dat klinkt alsof er 
niets meer te wensen valt. “Toch wel”, lacht Anita. “Ik wil ook nog zonnepanelen op het platte 
dak van mijn vernieuwde schuur. Uiteindelijk streef ik naar een nul-op-de-meter woning.”  
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Ook aan de slag met de verduurzaming van uw woning? 
Kijk dan eens op www.mijngroenehuis.nl of www.regionaalenergieloket.nl.  


