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Lemmer |Hoemaak jemensen ener-
giebewust? Door energiezuinige
huurders te belonen, bedachten
wooncorporatie Lyaemer Wonen in
Lemmer en aannemer VDM Wonin-
gen uit Drogeham.

Bewoners van de nieuwe 28 ener-
giezuinige en levensbestendige
huurwoningen aan de Steile Bank en
Urkerstraat in Lemmer krijgen de ko-
mende twee jaar honderd euro per
jaar, als zij minder energie verbrui-
ken dan vooraf is ingeschat. ,,Die in-
schatting is gemaakt op basis van ge-
gevens van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) van het gemiddel-
de verbruik van vergelijkbare wonin-
gen”, licht Gerard van der Duim van
VDM toe. ,,Daarnaast zijn de huizen
getest op kierdichtheid en eventuele
koudelekken in de isolatie. En we in-
ventariseren bij de bewoners of ze
energievretende apparaten hebben
zoals een zonnebank of oude diep-
vries,want datmaaktnogalwatuit in
het energieverbruik.”

Met prijzen tussen de 600 en 650
euro zittendehuizen inhet duurdere
segment. Maar de animo voor de
huurwoningen was zo overweldi-
genddat er gelootmoestworden.Van
der Duim: ,,Op de informatieavond
kwamen 150 belangstellenden van
wie er 72 daadwerkelijk een huis wil-

den huren.” Steeds meer mensen
hebben volgens Van der Duim door
dat hogerewoonlasten voor een com-
fortabel huis makkelijk gecompen-
seerd worden door een lagere ener-
gierekening.

Het zijn levensbestendige wonin-
gen waar een slaapkamer en badka-
mer beneden kanworden aangelegd.
Wie dat nu niet wil heeft een grotere

woonkamer en een bijkeuken. Van
der Duim: ,,En mocht de bewoner
hulpbehoevend worden, dan is met
een simpel muurtje en het ombou-
wen van de bijkeuken tot badkamer,
de woning aangepast.”

De aannemer en wooncorporatie
hadden, gezien het type woning,
vooral oudere belangstellenden ver-
wacht. Maar tot hun verrassing had-

den ook veel jonge gezinnen belang-
stelling. ,,De huizen zijn comforta-
bel, ruim en hebben veel slaapka-
mers, dat bleek voor jonge gezinnen
aantrekkelijk.”

De helft van de nieuwe woningen
zijn sinds afgelopen kerst bewoond.
Ofmensenomhunenergiedoel te ha-
len een maandje in de kou gaan zit-
ten? Yeb Tiemensma van Lyaemer

verwacht het niet. ,,Het zou natuur-
lijk kunnen. Maar zien we dat men-
sen boven het geschatte verbruik zit-
ten, dan gaan we met ze in gesprek.
Stel dat hun oude vrieskist stroom
vreet, dan raden we ze aan een nieu-
we te kopen. Het gaat uiteindelijk
niet om die honderd euro maar om
het energieverbruik, dus ookde reke-
ning, omlaag te brengen.”

Hoewel energiezuinigheid bij
VDM belangrijk is, koos de aanne-
mer bewust niet voor een energie-
neutrale woning. Van der Duim:
,,Die blijken vaak een utopie. Op pa-
pier kan een woning energieneu-
traal zijn, maar hoe gaan de bewo-
ners met energie om? Deze wonin-
gen verbruiken gemiddeld niet
meer dan vijfhonderd euro aan
stookkosten per jaar. Die laatste
paar kuub kwijtraken vraagt zoveel
extra investeringen, dat is niet ren-
dabel. Vandaar onze keuze de bewo-
ners energiebewuster te maken.”

Voor VDM zijn de ervaringen in
Lemmer belangrijk. ,,Watwe hier op-
steken willen we bij andere corpora-
ties onder de aandacht brengen. Er
wordtnog teveel alleengekekennaar
de huur. Het is beter de totalemaand-
last in kaart brengen zodat verhuur-
ders beseffen dat wonen in een duur-
der maar comfortabel en energiezui-
nig huis per saldo niet meer kost dan
een goedkope huurwoningmet hoge
stookkosten.”

Of Lyaemer het energiebelonings-
systeem ook bij andere woning in-
voert kan Tiemensma niet zeggen..
,,We wachten eerst de ervaringen af
bij deze proef, dan kijkenwe verder.”

100 euro voor energiebewuste huurder

: Hogere woonlasten worden
makkelijk gecompenseerd
door lagere energierekening
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