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Hoge energie-
rekening versnelt 
verduurzaming 

Door de stijging van de energieprijzen willen 
pachters en huurders hun panden verduurzamen. 
“Mensen voelen echt de pijn.” Maar bij elk 
gebouw is het maatwerk.

Voordat de energiecrisis begon, stond verduurzaming van 
vastgoed al hoog op de agenda bij Twickel. Want verschillende 
pachtboerderijen en woningen die worden verhuurd, voldoen niet 
aan de moderne eisen van deze tijd. Er is bijvoorbeeld geen of 
nauwelijks isolatie of er zit enkel glas in de sponningen. “Tal van 
woningen zijn op duurzaamheidsgebied beneden peil”, zegt Jacco 
Hulst, beheerder bouw en vastgoed. “Ik schat dat circa de helft van 
de panden op een energielabel C of lager zit.” 

Een vertrek of wisseling van pachter of huurder wordt 
aangegrepen om dusdanig te verduurzamen dat woningen 
(bijna) energieneutraal zijn. Maar nu de energieprijzen torenhoog 
gestegen zijn, komen er ook initiatieven van zittende pachters/

huurders. Zij willen paal en perk stellen 
aan de stijging van de energierekening. 
“Ik ga nu nagenoeg elke dag wel ergens 
op bezoek om te kijken wat er mogelijk 
is. Mensen voelen echt de pijn van het 
energieverbruik”, zegt Hulst. Al zijn er 
ook nog enkele boerderijbewoners 
die het al jaren redden zonder 
gasaansluiting en alleen het voorhuis 
verwarmen met hout. 

Een warmtepomp, hybride 
cv-ketel, zonnepanelen, isolatie. 
Het pakket dat ingezet kan worden 
is op papier groot. “Waar het kan 

gaan we maximaal. Nieuwe woningen leveren we veelal met 
‘nul op de meter’ op maar bij bestaande panden is dit niet altijd 
mogelijk. Elk pand is maatwerk”, nuanceert Hulst. ”In bijvoorbeeld 
panden met een rijksmonumentale status is het aanbrengen 
van dubbel glas niet toegestaan. En een warmtepomp met lage 
temperatuurverwarming rendeert alleen als de vloer, muren 
en beglazing goed geïsoleerd zijn. Dat zijn voor onze panden 
rigoureuze ingrepen. Dan praat je eigenlijk over het kaal strippen 
van een woning.“  

Doordat bijna iedere woning uniek en verschillend is, zijn 
grote stappen niet mogelijk. “Een woningbouwvereniging kan 
voor tachtig huizen dezelfde aanpak kiezen. Hier heb je tachtig 
verschillende plannen. Elk huis heeft zijn eigen problematiek.” 
Behalve technisch is het ook financieel een kwestie van 
afstemming. Bij pacht gelden qua investeringen in woningen 
andere regels dan bij huur. Pachters moeten als eigenaar van 
woningen mee-investeren. “Soms gaat een pachter sneller dan wij, 
soms langzamer. Daar moet je elkaar aanvullen.” In huurwoningen 
kan feitelijk alleen geïnvesteerd worden als de huurder bereid is 
een hogere huur te betalen. Wel kan de huurder in overleg met 
Twickel zelf investeringen doen. Ook heeft Twickel sinds twee jaar 
een regeling voor het plaatsen van voorzetbeglazing bij enkel glas. 
De helft van de kosten - met een maximum van 2500 euro - wordt 
door Twickel betaald.

Ook op zonnepanelen-gebied beweegt Twickel mee. 
Voorheen waren deze vanuit esthetisch oogpunt niet of nauwelijks 
toegestaan. “Op daken van huizen vinden we het nog steeds niet 
wenselijk maar op schuren zijn zonnepanelen onder voorwaarden 
soms toegestaan.” Afgelopen jaar is het aantal geplaatste panelen 
met zo’n 70% toegenomen. Daar waar het niet mag of kan,  
wijst Hulst op alternatieven, zoals de coöperatie Hof op Rozen,  
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Zonnepanelen in de tuin 

van een woning aan de 

Zaagmolenweg.

De vensters zijn voorzien van 

voorzetramen (foto’s Piet Brummer).
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Inktzwammen zijn 
veel voorkomende 
en makkelijk 
herkenbare 

paddenstoelen die vanaf mei tot december, maar 
vooral in de herfst, uit de grond schieten. Het komt 
zelden voor dat je ze solitair tegen komt. Veelal 
staan ze in bundels en groepen bijeen. Ze groeien 
het liefst op omgewerkte voedselrijke grond. 
De laatste jaren zijn ze talrijker geworden, door 
bemesting van de bodem. Om hem te zien hoef je 
niet per se de natuur in. In de stad komt hij veel 
voor op bemeste gazons.

De paddenstoel groeit als een cilinder met een 
bolle kop tot zo’n 15 centimeter boven de grond. 
De hoed is wit tot licht bruin en bedekt met een 
patroon van openstaande schubben. Als hij 
eenmaal volgroeid is, duurt het niet lang voordat 
de hoed vanaf de onderkant begint op te krullen. 
Het lijkt als of hij versmelt in een zwarte inkt.

De geschubde inktzwam is goed eetbaar. Je moet 
hem dan wel plukken als de hoed nog intact is 
en niet te lang wachten met consumeren, want 
vrij snel na het plukken begint de paddenstoel te 
vervloeien en te verkleuren. Een andere inktzwam 
- de kale inktzwam - is ook eetbaar, zolang er maar 
geen alcohol is of word genuttigd twee dagen 
voor of na consumptie van deze paddenstoel. In 
het verleden werd bij menigeen op deze wijze het 
overtollig drankgebruik vrij eenvoudig afgeleerd...

De geschubde 
inktzwam
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die op agrarische- en bedrijfsdaken zonnepanelen voor een 
collectief van particulieren plaatst. In de toekomst denkt hij dat 
‘groen gas’ en het gebruik van de warmte van melk met name 
agrariërs kunnen helpen. 

Maar de beste maatregel is natuurlijk energiebesparing. 
Twickel heeft daarom aan alle huurders en (erf)pachters een 
brief gestuurd met ‘tips&tricks’ hoe ze minder gas en elektriciteit 
kunnen verbruiken. Het lijstje varieert van het lager zetten van de 
verwarming en terugbrengen van de keteltemperatuur tot plaatsen 
van radiatorfolie en het vervangen van gloei- en halogeenlampen 
door ledverlichting. Ook wordt er gewezen op de mogelijkheden 
om subsidie te verkrijgen. Door de stichtingsvorm kan Twickel 
zelf geen beroep doen op veel landelijke subsidieregelingen voor 
verduurzaming. Wel wordt er geprobeerd om bij provincie en 
gemeenten subsidies los te weken.

Warmtepompinstallatie.


