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De Baarnse Klimaatkrant is een initiatief van 

Redactie: Mariëlle Beerling, Beerling Communicatie & Organisatie. 
Ontwerp en vormgeving: Maurice van der Valk, Loof Creatieve Communicatie. 

Voorwoord 
Voor u ligt de tweede editie van de Baarnse Klimaatkrant. 
Laat u inspireren door inwoners en ondernemers die 
vertellen over het isoleren van je huis, investeren in een 
zonneweide bij de ijsbaan en meer groen in de tuin. Zo 
werken we samen aan een duurzame, leefbare toekomst in 
onze mooie gemeente.  

In 2030 willen we alle energie die we gebruiken lokaal en 
duurzaam opwekken. Daaraan kunnen we allemaal ons 
steentje bijdragen. Door de daken in Baarn vol te leggen 
met zonnepanelen: als gemeente, bedrijven, boeren en 
inwoners. U kunt hierbij gratis en onafhankelijk advies 
krijgen van BaarnDuurzaam en van het Duurzaam  
Bouwloket (zie pag. 7). 

Ook kleine maatregelen kunnen al een groot verschil 
maken. Door de CV-ketel op 60 graden te zetten of met een 
tochtstopper onder de deur, bespaart u al energie. Door 
meer bomen te planten, houden we onze buurten koeler. En 
als we regenpijpen loskoppelen, verdrogen tuinen minder 
en stroomt het riool niet over bij hevige regenval. 

In deze krant vindt u nog veel meer andere tips, beschikba-
re subsidies én organisaties die u kunnen helpen. In de 
Klimaatweek Baarn (30 okt – 7 nov) ontmoeten zij u graag! 

Jannelies Vissers 
wethouder Duurzaamheid 

Hugo Prakke, 
wethouder Duurzaamheid 
(duurzame energieopwek) 

Waar staan we in Baarn? 
Baarn wil in 2030 zo veel mogelijk klimaatneutraal zijn. Waar 
staan we in 2021 ten opzichte van die doelstelling? 

Het is in 2020 gelukt om 1% minder aardgas te verbruiken ten 
opzichte van 2019. In totaal gebruiken we zo’n 15% minder 
aardgas dan in 2011. Dit lukt o.a. door efficiëntere CV’s en de 
installatie van warmtepompen, maar vooral door isolatie-
maatregelen. Sinds 2011 steeg het gemiddelde energielabel 
van Baarnse huizen met één stap (van E naar D). Maar waar 
de één veel deed aan isolatie en de stookkosten fors verlaag-
de, bleven anderen wat achter. Hier is nog veel te winnen.  

We verbruiken jaarlijks ruim 70 gigawattuur (GWh) aan 
elektriciteit. Een klein deel hiervan wekken we binnen Baarn 
op: bijna 5 GWh uit zonnepanelen op woningen en circa 1,5 
GWh op bedrijven. Dit is goed voor 9% van het Baarnse 
elektriciteitsverbruik. Als de helft van de Baarnse woningen en 
75% van de bedrijven elektriciteit via zonnepanelen zouden 
opwekken, zou er respectievelijk 12 en 6 GWh bij kunnen 
komen. 

Met extra projecten, zoals het zonneveld bij de ijsbaan, gaan 
we nog meer opwekken. In november besluit de gemeente-
raad waar dat kan, zodat we in het nieuwe jaar samen aan de 
slag kunnen om de rest van de energieopgave in te vullen. 
Heeft u hier ideeën over? 
Mail ze naar info@baarnduurzaam.nl. 
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“Het kan al beginnen 
MET EEN BROODTROMMEL” 

Sinds kort heeft Baarn een tweede burgemeester. Een Klimaatburgemeester. 
Ad Heessels mag deze titel dragen vanwege zijn inzet voor het klimaat en het 
zichtbaar maken van duurzame initiatieven, ook in Baarn. Ad reageerde op de 
zoektocht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar Nederlan-
ders die zich inzetten voor een beter klimaat. 

Ad richt zich niet alleen op zijn eigen 
omgeving, maar wil energiebewustzijn bij 
alle inwoners van Baarn op het netvlies 
krijgen. Een belangrijke doelgroep vindt 
hij de jongeren. Ad: “Zij gaan écht te 
maken krijgen met de forse gevolgen van 
klimaatverandering – zeker als we zo veel 
blijven uitstoten. Dus zij mogen met recht 
de generaties boven hen aanspreken op 
hun verantwoordelijkheid.” 

KLI-MAATJES 

Vijf jongeren delen Ads visie en zijn nu 
bezig een groep te vormen onder de 
naam Kli-maatjes. Arne, Barend, Luuk, 
Myrthe en Yara willen allereerst meer 
jongeren betrekken. Arne: “Samen met 
andere jongeren willen we inwoners de 
problemen laten zien en zorgen dat ze 
bijvoorbeeld geen bomen rond hun huis 
kappen of een trui aandoen in plaats van 
de verwarming hoger zetten.” Met een 
video willen ze eerst meer jongeren gaan 
werven en met een volgende video 
verschillende doelgroepen oproepen om 
minder energie te verbruiken en zelf op te 
wekken. 

BESCHERMEN KLIMAAT 

Hoewel druk vanwege een examenjaar of 
eerste studiejaar, hebben ze alle vijf een 
drive voor het beschermen van het 
klimaat. Ze willen natuur beschermen als 
tegenwicht voor CO2-uitstoot, eten geen 
of weinig vlees omdat dat zwaar drukt op 
het klimaat (en vanwege dierenleed), of 
proberen zo min mogelijk plastic te 
gebruiken. Myrthe vindt dat we daarbij 
niet zo naar de korte termijn moeten 
kijken: “Als je nu boterhamzakjes moet 
kopen of een broodtrommel, dan zijn de 
plastic zakjes het goedkoopst. Maar op 
de lange duur is juist de trommel goed- 
koper, én je hoeft het maar één keer aan 
te schaffen én je zorgt voor minder 
plastic afval. Dat geldt ook voor die 
drinkpakjes en plastic flesjes. Eén keer 
een Dopper of zo kopen, scheelt echt!” 

GOED VOORBEELD 

Aan Ad hebben ze een goed voorbeeld. 
In zijn eigen huis heeft hij het dak 
geïsoleerd met isolatieplaten gemaakt 
van gerecycled textiel. “Ik heb ook een 

‘follow me-systeem’ op mijn verwarming 
gezet”, vertelt Ad. “Daarmee gaat de 
verwarming alleen aan waar ik ben.” En 
recent zijn zonnepanelen geïnstalleerd 
(“een glas op glas systeem, dat blijft langer 
goed werken en is goed te recyclen”). 
Daarnaast brengt hij als professioneel 
filmer duurzame en circulaire onderne-
mers in beeld. Recent nog het Baarnse 
Inproba. 

DELEN VIA STOPCONTACT 

De energie die de Kli-maatjes en de 
Klimaatburgemeester uitstralen is 
onbetwist duurzaam. Als er nu nog 
iemand iets verzint om al die energie te 
delen via het stopcontact, dan zijn we nog 
sneller op weg naar een duurzaam Baarn!  

Wil je meedoen met de Kli-maatjes?
Mail naar info@baarnseklimaatactie.nl
of kijk op baarnseklimaatactie.nl 

Meer weten over isolatie?
Vraag een kosteloos bezoek
van een EnergieCoach aan. PAG. 7 

Voor het initiatief met de jongeren is
subsidie voor de projectkosten gegeven 
van € 1.000,-. 
Meer info: www.baarn.nl/duurzaamheid 
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donderdag 18 november 

LUNCHBIJEENKOMST ENERGIESCENARIO’S 
DE DRIE EIKEN EN NOORDSCHIL 
• Presentatie eerste onderzoeksresultaten naar duurzame

scenario’s voor verwarming, koeling en productieprocessen
• Voor ondernemers op beide bedrijventerreinen
• Organisatie: POB Duurzaam en gemeente Baarn

Geïnteresseerd? 
Meld u (voor 5 nov.) aan op: duurzaam@pobbaarn.nl.

 11:30 – 13:30 uur           Wordt gedeeld na aanmelding 

Sportcentrum de Trits: 
“GELD OP DE BANK HEEFT WEINIG ZIN, INVESTEREN 
IN DUURZAME MAATREGELEN WÉL” 

Bij Sportcentrum de Trits zijn al heel wat duurzame maatre-
gelen genomen. Winst voor het milieu én het bedrijf, vindt 
manager Martin Dijkman. “We werken met publiek geld. 
Dus we letten op emissies én kosten.” 

De zuinige verwarmingsinstallatie van enkele jaren terug 
bespaart nog fors op CO2 en de energiekosten zijn relatief laag. 
Dijkman heeft zijn pand daarnaast voorzien van ledverlichting 
en zonnepanelen. Het dak is geïsoleerd, er is triple glas en op 
diverse plekken wordt gebruikgemaakt van warmteterugwin-
ning en bewegingsmelders. Dijkman: “Ik staar me niet blind op 
terugverdientijden. Geld op de bank laten staan, heeft weinig 
zin. Investeren in duurzame maatregelen wél.” 

Zonnepanelen? 
Denk aan de verzekering! 
Grote bedrijfsdaken zijn een aantrekkelijke plek om zonne-
panelen op te leggen. Maar let wel op de verzekering, zegt 
ondernemer Jan Nijhof. 

Bij Nijhof liggen zo’n 3200 zonnepanelen op het dak. In 
eerste instantie was alleen een keuring genoeg. Jan Nijhof: 
“Bij particuliere woningen zijn een paar dakbranden geweest, 
mogelijk veroorzaakt door slecht aangelegde zonnepanelen. 
Dat was voor onze verzekeringsmakelaar reden om ineens 
onze opstalverzekering op te zeggen. Met veel moeite hebben 
we ons pand bij een ander kunnen verzekeren.” 
“De premie is onder meer afhankelijk van het isolatiemateriaal 
in je dak. Onze daken zijn al wat ouder en geïsoleerd met 
PU-schuim. Daardoor was de premie fors hoger. Dat had ik 
graag op tijd willen weten. Dan had ik ook voor zonnepanelen 
gekozen, maar had ik meteen onze daken laten vernieuwen. 
Dus als je aan de slag gaat met zonnepanelen, kijk dan naar 
het hele plaatje en zoek altijd vooraf contact met je  
verzekeraar.” 

© Carof-beeldleveranciers.nl 

BESPARINGSTIPS VAN 
BAARNSE ONDERNEMERS 
REGELING PER KANTOOR 

Huurders van onze kantoorruimtes werken op onregel-
matige tijden; overdag staan ruimtes soms leeg. We 
hebben de klimaatregeling zo aangepast dat die nu per 
kantoorruimte regelbaar is. Zo wordt alleen verwarmd 
waar iemand aanwezig is. Met simpele aanpassingen 
kun je soms grote besparingen realiseren. 

SLUIPVERBRUIK GEHALVEERD 
Door een energieverbruiksmeter te plaatsen, kwamen 
wij erachter dat er ’s nachts veel elektriciteit werd ver-
bruikt. We hebben het aantal sluipverbruikers terugge-
bracht en het nachtelijke verbruik gehalveerd. 

BESPAREN OP KOELING MET… ZONNEPANELEN 
Een gunstig bijeffect van zonnepanelen is dat ze 
warmte tegenhouden. Door het plaatsen van zonnepa-
nelen daalde de binnentemperatuur; we besparen 
enorm op koeling. 

WARMTEVERLIES AANPAKKEN 
We hebben de verwarmingsleidingen boven de 
systeemplafonds en in de loze ruimtes van ons pand 
geïsoleerd. Ik was verbaasd over de besparing die dat 
opleverde. 

HULP BIJ VERDUURZAMEN

VAN BEDRIJFSPANDEN 

Verschillende Baarnse ondernemers zien energiebe-

sparing en verduurzaming als een kans. Maar de over-

heid stelt de komende jaren ook steeds strengere eisen.

Gemeente Baarn en POB Duurzaam bieden Baarnse 

ondernemers hulp bij het maken van goed gefundeerde

en duurzame keuzes. 

• 50% korting op een Energiescan (zicht op belangrijkste

kansen voor energiebesparing en labelverbetering). 

Ook voor horeca en winkeliers. 

• Gratis dakscan (scant geschiktheid voor

zonne- of PVT-panelen). 

Meer info op energiekeregio.nl/baarn/
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SAMEN MAKEN WE BAARN DUURZAAM! 

VOOR ONDERNEMERS 

□ 
□ 

□ 

□ 

□ . . . ... □ 
□ 

de Winkel 
OPEN 

de Winkel 

de Winkel 
OPEN 

Een leeg dak? Een goede plek voor zonnepanelen! 
Of maak het dak groen. Een groen dak verkoelt, vangt 
regenwater op en is vriendelijk voor de natuur. 
Isoleer het bedrijfsgebouw (dak, muren, vloeren en HR+++ 
glas) 
Geef klanten een warm welkom: hou (winkel)deuren dicht 
op koude dagen 
Verminder het energiegebruik met LED-verlichting 
Scheid het afval 
Voorkom sluipverbruik: zet een apparaat 's avonds niet 
in standby-modus, maar gebruik de uit-knop! 

Vraag POB Duurzaam
naar tips hoe je dit

onderzoekt en de
energieverbruiksmeter 

Een groen dak pluszonnepanelen kan ooken levert extra op! 

Afval is een grondstof,
dus koop minder in,
hergebruik en repareer 

LEES OOK DE TIPS VAN ONDERNEMERS OP PAGINA 3 
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SUBSIDIES EN LENINGEN 

Op www.baarn.nl/duurzaamheid staat meer 
informatie over de volgende subsidies 

Subsidie voor groene daken 

Subsidie voor afkoppelen regenwater 

RREW (bijdragen voor kleinere maatregelen) 

Subsidieregeling duurzame initiatieven 

Duurzaamheidslening (lage rente) 

VOOR INWONERS 

□ 
□ 

□ 
□ 

□ 

□ 

□ 
□ ••••••••••• . □ 

Wek zelf uw elektriciteit op met zonnepanelen op uw dak 
Op een plat dak kunt u een groen dak aanleggen. Dat 
isoleert meteen en ziet er ook nog eens fantastisch uit 
Isoleer uw woning (dak, muren, vloeren en HR+++ glas) 
Breng radiatorfolie aan en bespaar op uw gasrekening 
Laat onderzoeken of uw huis warmtelekken heeft 
Met LED-verlichting bespaart u op uw energiegebruik 
Koppel de regenwaterafvoer af 
Met een regenton heeft u ook nog eens water voor de tuin 
Vervang tegels door groen (dit zorgt voor meer koeling en 
minder overlast bij hoosbuien) 

lees ook het
interview
op pagina 6 

U kunt subsidie krijgen 
als u afkoppelt. Kijk op 

www.baarn.nl/duurzaamheid 

www.OperatieSteenbreek.nl
 

Baarn is aangesloten bij VRAAG ADVIES AAN DE ENERGIECOACHES VAN BAARNDUURZAAM. 
LEES MEER OP PAGINA 7 
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“Denk eens aan 
een natuurlijke airco” 

De familie Hamersma verhuisde drie jaar geleden van hun tussenwoning naar het 
hoekhuis ernaast. Zo konden ze in hun geliefde componistenwijk blijven wonen 
en toch een grotere tuin krijgen. Drie jaar later is het al een waar paradijs. 

De tuin is een belangrijke plek voor de 
vier gezinsleden (Lieselotte (39), Johannes 
(43), Eise (11) en Douwe (8)) en hun poes 
Noxxi. Voor Lieselotte is het haar grote 
hobby, de jongens hebben er konijnen en 
weten elke eetbare struik of boom te 
vinden en ook Johannes heeft veel 
klussen gedaan in de tuin. Zo maakte hij 
bijvoorbeeld met Eise van hun oude 
oprit-stenen een handige, verhoogde 
kruidenbak. 
Bijna alle materialen die ze uit het huis of 
de tuin sloopten, hebben een tweede 
leven gekregen. Door het zelf te gebrui-
ken of via Marktplaats gratis aan te 
bieden. De familie hecht aan het recyclen 
van materialen. Ook dat telt mee in 
duurzaam bezig zijn. 

AANBOUW BLIJFT KOEL 

Lieselotte vertelt dat ze aan het huis het 
nodige hebben gedaan. “In het begin 
hebben we de zolder geïsoleerd, het 
gehele huis voorzien van hr++ en zonwe-
rend glas en de uitbouw voorzien van 
vloerverwarming met lage temperatuur 
en een groen sedum dak aangelegd.” 
Johannes: “De aanbouw blijft behoorlijk 
koel daardoor. Normaal wordt een ruimte 
met een plat dak snel warm.” “Het trekt 

ook vogels en insecten aan”, vult Lieselot-
te aan. “En zelfs de buren zijn blij omdat 
het een mooi groen uitzicht is.” 

FLINKE BOOM 
VOOR SCHADUW 

De familie heeft ook een flinke boom 
gekocht en op een strategische plek 
gezet zodat hij over een paar jaar een 
goed deel van het huis schaduw geeft. 
Johannes: “We zien best vaak dat nieuwe 
bewoners beginnen met het kappen van 
bomen en groen rond hun huis. En soms 
wordt daarna een airco geplaatst omdat 
het zo warm wordt in en rond het huis.” 
“Terwijl bomen eigenlijk natuurlijke 
airco’s zijn”, weet Lieselotte. “Een 
goed grote boom kan een flink 
aantal graden koelen. Ik zou eerst 
even aankijken hoe je juist gebruik 
kunt maken van groen en schaduw. 
Dat helpt de biodiversiteit natuurlijk 
ook nog eens.” 

ISOLATIELAAG 

Het regenwater is ook al afgekop-
peld. “Eén pijp hebben we gewoon 
afgezaagd boven de grond en 
daaronder een grindbak aangelegd”, 

laat Johannes zien. “En op twee plekken 
hebben we een regenton geplaatst.” 
Lieselotte: “Met dat water komen we een 
heel eind. We laten overigens ook de 
buitenmuren begroeien. We kunnen ze 
helaas niet na-isoleren en hopen dat de 
begroeiing een soort isolatielaag vormt 
tegen kou en warmte.”  

Staat er nog iets op het wensenlijstje? 
De jongens hopen dat elk huis een mooie 
grote boom heeft of krijgt. Johannes en 
Lieselotte willen nog graag zonnepane-
len. Lieselotte: “Wellicht op het dak, maar 
dat moet eerst gerepareerd worden. Zo 
niet, dan komen ze op het dak van de 
schuur.” Johannes: “Het lijkt me geweldig 
om de auto met onze eigen stroom op te 
kunnen laden!” 

MEER LEZEN OVER 

NATUURLIJK KOELEN? 

• Kijk eens op www.waterenklimaat.nl 

en zoek op: De koele groene stad. 

• Kijk voor praktische tips op 

www.milieucentraal.nl 

EEN GROEN DAK OF AFKOP-

PELEN VAN REGENWATER? 

U kunt subsidie krijgen. Kijk op 

www.baarn.nl/duurzaamheid > in de tuin 
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Advies, hulp en meer informatie 
In Baarn kunt u advies, hulp en bijvoorbeeld subsidie krijgen als 
u energie wilt besparen of opwekken. Bij wie kunt u waarvoor 
terecht? 

BaarnDuurzaam* is de samenwerking van drie Baarnse 
duurzame organisaties. U vindt al onze informatie 
gemakkelijker onder één duidelijke naam: BaarnDuurzaam! 

WAT BIEDT BAARNDUURZAAM: 

• EnergieCoaches: kosteloos energiebesparingsadvies op 
maat, thuis bij woning- én monumenteigenaren.  
Aanvragen via: advies@energiekbaarn.nl 

• informatie over de aanschaf van zonnepanelen 
• informatie over energie besparen en opwekken en duur-

zaam handelen voor inwoners en voor ondernemers 
• korting voor ondernemers op een Energiescan (zicht op 

belangrijkste kansen voor energiebesparing en labelverbe-
tering). Ook voor horeca en winkeliers 

• gratis dak-scan voor ondernemers (scant geschiktheid 
voor zonne- of PVT-panelen) 

• updates (informatiebijeenkomsten) voor inwoners en 
ondernemers 

Alle informatie over duurzaamheid in Baarn vindt u op 
www.baarnduurzaam.nl. 

* BaarnDuurzaam is de samenwerking van Baarnse Klimaat Alliantie,  
EnergiekBaarn en POB Duurzaam. 

Het Duurzaam Bouwloket is dé verzamelplek voor advies  
over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie 
opwekken. 

INWONERS EN ONDERNEMERS 
KUNNEN VIA HET LOKET: 

• tips en praktijkvoorbeelden vinden, ook van andere 
inwoners en ondernemers; 

• subsidies en hulp aanvragen, zoals de EnergieCoach van 
BaarnDuurzaam; 

• de nieuwste ontwikkelingen volgen, informatie over lokale 
bedrijven vinden of onafhankelijk advies inwinnen. 

Wilt u uw huis verduurzamen of een nieuw duurzaam huis 
bouwen? Kijk op www.duurzaambouwloket.nl. 

De gemeente Baarn wil in 2030 zo veel mogelijk klimaatneu-
traal zijn. Dat kunnen we alleen samen doen. Daarom biedt de 
gemeente ondersteuning aan inwoners en ondernemers. 

VIA DE GEMEENTE KUNT U: 

• een financiële tegemoetkoming aanvragen voor de 
projectkosten voor kleinschalige verduurzamings- 
initiatieven; 

• een Duurzaamheidslening aanvragen om uw huis of 
bedrijfsruimte te verduurzamen; 

• een subsidie aanvragen voor een groen dak (sedumdak); 
• een subsidie aanvragen om regenwater in uw tuin op te 

vangen. 

Kijk op www.baarn.nl/duurzaamheid voor meer informatie. 

UITGELICHT: 
ZONNEWEIDE IJSBAAN BAARN - DOE MEE! 

Deelnemen aan Zonneweide IJsbaan Baarn betekent investeren in opwekking van 100% duurzame stroom in Baarn. Dat is goed voor het klimaat, goed voor je portemonnee, en 
goed voor jaar-rond sportontwikkeling op 
het ijsbaanterrein. (Een zonneweide is een 
wei of stuk grond met zonnepanelen.) 

Het is een project voor Baarnaars en door 
Baarnaars. Het zal naar verwachting in 2022 worden gerealiseerd op het achterste deel 
van het ijsbaanterrein aan de Geerenweg. 

U kunt zich voorlopig en vrijblijvend
inschrijven via ijsbaan@bka2030.nl 
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BAARNSE ~KRANT 

Meer inspiratie opdoen? Eemland wonen
Agenda Klimaatweek Baarn op weg naar een duurzaam 2050 
Van zaterdag 30 oktober tot en met zaterdag 6 november 2021 
vindt de Klimaatweek Baarn plaats. Hieronder een greep uit 
wat er allemaal te doen is. 
• Kijk op www.BaarnDuurzaam.nl voor het actuele programma. 
• Landelijk is het tegelijkertijd Nationale Klimaatweek.  

Meer info: www.iedereendoetwat.nl/nkw 

ZATERDAG 30 OKTOBER 

MARKT 
Met o.a. voorinschrijven IJsbaan zonnepanelen, voorlichting 
door Energie-coaches, advies over zonnepanelen, recyclespel 
met bijzondere prijzen.
      11.00 Brink 

OPENING KLIMAATWEEK 
Wethouder Hugo Prakke, klimaatburgemeester Ad Heessels en 
Kli-maatje Barend Burggraaf.
      14.00 Brink 

NACHT VAN DE NACHT 
Gemeente dooft haar lichten. Oproep aan ondernemers en 
bewoners om ook één nacht de buitenverlichting uit te doen!
      v.a. zonsondergang gemeentehuis, heel Baarn 

zondag 31 oktober 

FILM 'I AM GRETA' 
Aanmelden: contact@energiekbaarn.nl
      15.00 Paaskerk 

maandag 1 november 
• Ondernemers ontvangen infographic met duurzame tips 

(hele week) 
• Kick off extra aandacht voor duurzaamheid op basis en 

middelbare scholen in Baarn (hele week) 

woensdag 3 november 

VOORLICHTING 'ZON OP EIGEN DAK' 
Aanmelden: contact@energiekbaarn.nl
      20.00 Lokaal O, Poorthuis - Kerkstraat 

donderdag 4 november 

DE VVE VAN DE TOEKOMST -
INSPIRATIE VOOR DUURZAAM WONEN 
Aanmelden: contact@energiekbaarn.nl
      10.00 Amaliagaarde 

vrijdag 5 november 

GROENE BORREL 
Groen bezig? Ontmoet anderen die dat ook zijn! 
Vraag een uitnodiging via contact@energiekbaarn.nl
      16.30 Paaskerk 

zaterdag 6 november 

ENERGIE-COACHES 
Voorlichting over energie besparen en -opwekken
      11.00 Brink 
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Onze ambitie is dat onze huurwoningen vóór 2050 gasloos 
en CO2-neutraal zijn. Hier is best veel geld voor nodig, 
daarom doen we dit stapsgewijs en per project. Zo kunnen 
wij efficiënter werken en inkopen, en dat bespaart kosten. 

TOT 2030 richten wij ons op het isoleren van onze woningen. 
Woningen met nog onvoldoende isolatie krijgen bijvoorbeeld 
vloer-, gevel- en dakisolatie. Waar nodig passen we ook de 
ventilatie aan. 

NA 2030 gaan wij ook aan de slag met de installaties en het 
gasloos maken van de woningen. Bij nieuwbouw en grote 
renovatieprojecten doen we dit al. Denk aan het woonge-
bouw aan de Turfstraat en nieuwbouw De Loef. 

WAT KUNT U DOEN? 

U kunt de thermostaat een uur voordat u gaat slapen al lager 
zetten. Zo bespaart u gemiddeld 20 euro per jaar. Of ook 
overdag één graad lager zetten dan u gewend bent. 
Daarmee bespaart u gemiddeld 90 euro per jaar. Kleding 
wassen op een lagere temperatuur én drogen aan de lijn 
scheelt elk week ook weer elektriciteitskosten. 

Kleine aanpassingen zoals alle lampen vervangen door 
LED-lampen of het plaatsen van een waterbesparende 
douchekop helpen ook uw energie- en waterverbruik te 
verminderen. 
Wilt u meer tips? Kijk op www.iedereendoetwat.nl/energie 

www.baarnduurzaam.nl 

www.duurzaambouwloket.nl/baarn 

www.energiekbaarn.nl 

www.pobbaarn.nl/duurzaam 

www.bka2030.nl 

www.baarn.nl/duurzaamheid 
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