
Nederland energieneutraal
in 2050  |  p.3

Samen verduurzamen
groene woning en bewoner  |  p.9

Comfortabel en gezond wonen  |  p.12
Helemaal happy in 

mijn huisje |  p.15

Alle woningen 

maximaal op label A++ |  p.10-11  

DICHTBIJ IS HET MAGAZINE VOOR HUURDERS EN PARTNERS VAN WONINGSTICHTING NIJKERK

Gert Dijkhuizen

Er is zoveel 
moois te  
vinden | p.4-5

EERSTE JAARGANG
NR 2  |  DECEMBER 2018

EEN  

2019  

duurzaam

WONINGSTICHTING  NIJKERK

EEN  

2019  

duurzaam



2 | DICHTBIJ

Beste lezer,

Ongeveer een maand geleden werd ik aangenaam verrast door een bijeenkomst 

over duurzaamheid van Marjan Minnesma van Urgenda. Misschien kent u haar wel, 

ze heeft pas de rechtszaak gewonnen tegen de staat der Nederlanden, waarin 

ze eist dat voor 2020 Nederland 25% CO2 reductie moet hebben gehaald. Ik was 

aanvankelijk wat sceptisch maar wat blijkt, Nederland staat van alle Europese 

landen op nummer 10 als het om CO2 uitstoot gaat. Bovendien dragen de gebou-

wen in Nederland voor 1/3 bij aan CO2 uitstoot. Toen ik dit hoorde was ik niet meer 

zo sceptisch. Zeker met de kennis dat CO2 niet wordt afgebroken. Dus alles wat 

we uitstoten komt er bij en breekt niet meer af. CO2 maakt dat de aarde warmer 

wordt en als de temperatuur met meer dan 1,5 graad stijgt verandert definitief 

ons klimaat. 

U vraagt zich waarschijnlijk af wat de link is met WSN en wat u ervan merkt als 

huurder? Als woningcorporatie staat WSN de komende jaren voor een flinke 

uitdaging: het verduurzamen van de woningen. Wij hebben in het verleden al veel 

duurzaamheidsmaatregelen genomen, daar kunt u in dit magazine ook meer over 

lezen. Bovendien voldoen wij nu al aan de norm waaraan woningcorporaties moe-

ten voldoen in 2020. Daar zijn we trots op maar er is nog steeds een uitdaging.  

De uitdaging zit vooral in de manier hoe we dit verder gaan aanpakken, aangezien 

er meer dan 100 miljoen euro nodig is om de verduurzaming te realiseren.  

Dit betekent slim samenwerken en goede afspraken maken met de gemeente 

Nijkerk als het gaat om het verduurzamen en de woningen tegelijk betaalbaar 

houden. Concreet betekent dit dat we voor de verschillende wijken kijken welke 

ingrepen en maatregelen zinvol zijn zodat de energierekening omlaag kan en de 

woonlasten ook. Een ding is zeker; uw belang als huurder staat 

bij deze verduurzamingsuitdaging in ieder geval voorop! Ik ben  

ook benieuwd naar uw mening over het verduurzamen van de 

woningen. Deel gerust uw ideeën voor duurzame initiatieven 

met ons, de kracht is om dit samen aan te pakken.

 

Peter Toonen

DIRECTEUR-BESTUURDER

WONINGSTICHTING NIJKERK

Vragen, suggesties, complimenten of 

klachten over ons magazine?

Redactie dichtbij  Van ’t Hoffstraat 40, 
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Dichtbij Magazine is een  

onafhankelijke uitgave van WSN en 

heeft geen verbintenis met derde 

commerciële partijen. We plaatsen 

daarom geen advertenties of  

advertorials.

Dichtbij Magazine is bedoeld om u  

een vereenvoudigde indruk te geven 

van zaken die zich voordoen op 

volkshuisvestelijkgebied. U kunt geen 

rechten ontlenen aan de artikelen in 

dit magazine. Voor meer uitputtende 

informatie kunt u contact opnemen 

met WSN of kijken op www.wsn.nl

Wilt u Dichtbij niet meer ontvangen? 

Mail uw naam en adres naar  

dichtbij@wsn.nl.
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THEMA VERHAAL

Nederland energieneutraal 

in 2050 

OGEN OPEN EN 

VERSTANDIG 

INVESTEREN

In het jaar 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen zijn. Dat heeft de 

Rijksoverheid als doelstelling neergezet. Alle woningen van WSN moeten dan  

energieneutraal zijn. Een dergelijk huis wekt even veel energie op als er wordt gebruikt. 

Bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen, isolatie of nieuwe warmte-oplossingen.  

Deze ambitie is een pittige opgave voor WSN, waarbij we goed moeten nadenken hoe we  

woningen bouwen, onderhouden en renoveren. 

De benodigde techniek bestaat 

nog niet

‘De stip aan de horizon is helder. De maatregelen waarmee 

we het exact voor elkaar krijgen zijn nog ongrijpbaar’, aldus 

Jaap van de Werfhorst, manager Vastgoed bij WSN. ‘Met de 

huidige techniek gaan we het niet op een betaalbare manier 

halen. Toch ben ik ervan overtuigd dat het lukt. De techno-

logie gaat er komen. Let maar op! Overal zien we nieuwe 

technieken ontstaan die ons dichterbij het doel brengen. 

Wat het exact zal zijn? De toekomst gaat het ons leren.’

Niet mee-jojoën met de  

ontwikkelingen

De afdeling Vastgoed volgt de nieuwe ontwikkelingen daar-

om nauw op de voet. ‘Dat is nodig om het kaf van het koren 

te scheiden. Bij WSN vinden we het belangrijk dat een nieu-

we techniek zich bewezen heeft voordat wij het toepassen. 

We voorkomen daarmee dat we mee-jojoën met de markt en 

vandaag materialen gebruiken die morgen achterhaalt zijn. 

Ook testen we nieuwe technieken in het klein uit, voordat we 

het op meer plekken toepassen. Wij hoeven geen trendset-

ter te zijn. WSN is een verstandige verduurzamer’, zegt Van 

de Werfhorst nuchter. ‘Ons motto daarbij is: ogen open en 

verstandig investeren.’

We lopen voor

Dat deze nuchtere aanpak zijn vruchten afwerpt, blijkt. De 

afgelopen jaren heeft WSN namelijk al flink geïnvesteerd in 

duurzaamheid en het resultaat mag er zijn. Bijna het hele 

bezit is voorzien van spouwmuurisolatie en dubbele begla-

zing op de begane grond. 768 woningen zijn aangesloten op 

een zonneboiler die de bewoners voorziet van warm water. 

Voor het opwekken van elektra heeft WSN 5922 zonnepa-

nelen in bedrijf. ‘Ik houd niet van opscheppen, maar we zijn 

echt goed bezig’, zegt Van de Werfhorst kalm. ‘We hadden 

als doelstelling om eind 2020 met onze woningen gemiddeld 

op energie label B te zitten met een energie-index van 1,40 

(hoe lager hoe beter). Momenteel zijn we daar al voorbij, met 

een gemiddelde index van 1,34. Dat geeft ons lucht en tijd 

om goed na te denken wat de volgende verstandige stappen 

zijn en tegelijkertijd nieuw beleid op te stellen. Ik ben trots 

op ons team dat we dat bereikt hebben.’ 
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‘We eten 
elke dag smakelijk. 

Daar hebben we 
geen feestdagen 

voor nodig.’
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Gert Dijkhuizen:  
‘Er is zoveel moois te vinden’
Duurzaamheid. Tegenwoordig hoor je het overal, maar voor Nijkerker Gert Dijkhuizen is 

er niets nieuws onder de zon: ‘Ik heb altijd veel liefde voor de natuur gehad. En daarom 

wil ik er zo zuinig mogelijk mee omgaan.’

‘Als kind kreeg ik al mee hoe waardevol natuur is. En daar is 

weinig aan veranderd, ook niet nu ik samen met mijn vrouw 

Irene alweer heel wat jaren in hartje Nijkerk woon. We heb-

ben een natuurlijke tuin, dat wil zegen dat ik zoveel mogelijk 

natuurlijke materialen gebruik. En als dat op een of andere 

manier niet lukt of niet handig is, dan kies ik voor hergebruik 

van bijvoorbeeld tegels. Zo heb ik een muur met rotsplant-

jes gecreëerd. Ik werk zoveel mogelijk zonder lawaaierig 

gereedschap. Met gewoon twee handen kun je ook een hoop 

voor elkaar krijgen.’

Raam open
‘Binnen hebben we ervoor gekozen om alleen de woonkamer 

te verwarmen. De andere kamers zijn dus niet verwarmd. De 

centrale verwarming is eruit, we gebruiken een gaskachel. 

Ja, boven is het koel, maar dat moet toch ook? Sowieso is 

het gezond om met het raam open te slapen. Heerlijk, frisse 

lucht!’ De vraag of een houtkachel niet nóg beter zou zijn, 

heeft Gert wel vaker gehoord. ‘Een houtkachel kan voor 

behoorlijk wat overlast zorgen qua geur. Ik vind dat zelf niet 

prettig en we willen niet dat de buren last van ons hebben. 

We willen allemaal aangenaam leven, toch?’

Niet nieuw, wel goed
‘Ik houd er niet van om nieuw te kopen, terwijl tweede-

hands zaken en kringloopwinkels rekken vol kleding hebben 

hangen. Er is zoveel moois te vinden. Wat de een niet meer 

wil hebben, kan voor een ander van waarde zijn. Dat is hoe 

ik naar spullen kijk. Verder rijden we geen auto en we reizen 

nooit met het vliegtuig. Soms pakken we de trein: onze 

dochter woont in Den Haag. In de buurt pakken we graag de 

fiets. Het valt trouwens niet altijd mee om rond Nijkerk een 

goede route te vinden. Veel bermen liggen vol puin. Eén auto 

erlangs en je rijdt in een grote stofwolk. Dat zou ik graag 

anders zien. Je wilt onderweg tenslotte van de omgeving 

genieten.’  

Voedselbank
‘Als vrijwilliger bij de Voedselbank ben ik een bekend ge-

zicht; ik werk daar nu tien jaar een paar dagen per week. We 

gaan langs de winkels om voedsel op te halen, we wisselen 

producten uit met andere voedselbanken en we delen het 

weer uit aan wie het nodig heeft. Het is mooi om contact te 

hebben met mensen en om jezelf nuttig te maken voor de 

samenleving van Nijkerk. Ik ben hier geboren en getogen. 

Noem een plek en ik heb er herinneringen aan, zoals het 

bruggetje bij de Langestraat. Daar gingen we altijd visjes 

vangen met een blikje. De sfeer is nog altijd gemoedelijk, 

hoewel ik er meteen bij zeg dat vriendelijkheid doorgaans 

van twee kanten komt. Wie goed doet, goed ontmoet - dat is 

gewoonweg waar.’

Alle dagen smakelijk
‘De dagen zijn nu donkerder, dat hoort bij deze tijd. Het past 

niet bij ons om tijdens de feestdagen enorm uit te pakken 

met versiering en verlichting. We hebben één heel oude 

kunstboom, daar zijn we tevreden mee. Ja, natuurlijk zetten 

we tijdens de kerstdagen wat lekkers op tafel. Geen grote 

lappen vlees, zoveel mogelijk vegetarisch. Maar om eerlijk 

te zijn: we eten elke dag smakelijk. Daar hebben we geen 

feestdagen voor nodig.’

‘Ik heb altijd veel liefde 
voor de natuur gehad. En 
daarom wil ik er zo zuinig 

mogelijk mee omgaan.’
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Huurachterstand?  
Contact = belangrijkste stap

Met een nieuw begin de kerstdagen in
Maandelijks hebben gemiddeld 125 huurders van WSN een betalingsachterstand. Zij kunnen 

de huur niet betalen. Als maatschappelijke verhuurder zitten we daar direct bovenop. Uit 

ervaring weten we namelijk dat het belangrijk is dat mensen zich niet verder in de financi-

ele nesten werken. ‘Er zit altijd een persoonlijk verhaal achter’, zegt Stephana Jansen, een 

van de klantconsulenten van WSN. ‘De aanleiding is vaak schrijnend, soms is het domme pech 

of hebben mensen financiële keuzes gemaakt die ze boven het hoofd groeien.’ De overeenkomst 

bij ieder verhaal? Schaamte! ‘Dat gevoel kun je het beste maar even aan de kant zetten’, aldus 

Stephana. ‘Neem juist contact met ons op. Samen kunnen we dan naar een oplossing zoeken en 

voorkomen dat het verder uit de hand loopt.’

i

Alles over huur 

betalen

www.wsn.nl



• Schaam je niet als je financiële problemen hebt. 
Speel open kaart. Zoek steun.• Kom je er niet uit? Zoek hulp bij het gebiedsteam van 
de gemeente. Kijk op www.nijkerk.eu.• Maak een overzicht van inkomsten en uitgaven.  
Kijk op www.nibud.nl hoe dat moet.• Wonen is een belangrijke basis. Betaal eerst huur, 
water, gas en licht. Zorg voor een automatische 
incasso, dan vergeet je niet te betalen.• Lukt het betalen van de huur niet? Neem contact 
op met WSN via www.wsn.nl of (033) 247 74 00. We 
zoeken dan samen naar een passende regeling. • Verandert je telefoonnummer of e-mailadres? Geef 
dit door aan WSN, dan kunnen we je altijd bereiken.

Dit artikel heeft geen enkel verband met een lopend dossier bij WSN. 
Namen van huurders zijn gefingeerd. Beschreven situaties dienen 
ter illustratie van de praktijk.

 Belangrijke tips
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Gordijnen dicht

Het is een zonnige woensdagmorgen. Een woonconsulent 

van WSN zet zijn fiets op slot in het kleine voortuintje. 

Voordat hij aanbelt, neemt hij het huis aandachtig in zich op. 

Gordijnen dicht. Een stapel post schemert door het matglas 

achter de voordeur. De plantjes op de vensterbank laten het 

hoofd hangen. 

Ook ‘s avonds kan WSN u bellen

‘Dit zien we meer bij mensen die achterlopen met de huur’, 

zegt Stephana. ‘Het liefst verstoppen zij zich en sluiten zich 

helemaal af van hun omgeving. WSN probeert daarom altijd 

contact te zoeken. We mailen, bellen en als dat niet lukt, 

gaan we langs.’ Zo’n telefoontje doet Stephana samen met 

andere collega’s overigens steeds vaker ‘s avonds. De kans 

is dan het grootst dat we contact kunnen leggen. We vinden 

het belangrijk om te overleggen en zaken helder op te los-

sen. Lukt het ons niet om contact te krijgen, dan vragen we 

het gebiedsteam van de gemeente om mee te helpen. 

Mama, er staat een meneer voor 

de deur 

De deurbel rinkelt. Na enkele seconden schuift het gordijn 

een stukje opzij. Een klein blond koppie met blauwe ogen 

kijkt verlegen omhoog. ‘Mama, er staat een meneer voor de 

deur’. Even later gaat de deur voorzichtig op een kier. ‘Ik ben 

van WSN en wil graag met u praten over een oplossing voor 

uw huurachterstand.’ De vrouw knikt en antwoord schuch-

ter: ‘Ik ben Froukje’. Ze stuurt haar zoontje naar boven om te 

spelen. Even later zitten ze rustig in gesprek aan de eettafel.

Schaam je niet, maar zoek contact

‘Ik schaam me gewoon kapot’, zegt Froukje. ‘Na mijn schei-

ding heb ik alles op alles gezet om niet mijn hand te hoeven 

ophouden. Ik werkte parttime, zodat ik voldoende tijd had 

om voor mijn zoontje Danny te zorgen. Mijn inkomen was 

niet hoog, maar ik kon de eindjes prima aan elkaar knopen. 

Sinds drie maanden ben ik mijn baan kwijt en lijkt het alsof 

mijn wereldje in elkaar is gestort. Voor Danny ben ik vrolijk, 

maar ik zit er gewoonweg doorheen. Ik zit met mijn oude 

werkgever in een conflict en bij het UWV ben ik het over-

zicht kwijt. Het lukt me gewoonweg niet om orde op zaken 

te stellen.’ De woonconsulent van WSN knikt begripvol en 

stelt nog enkele vragen om het volledige beeld te hebben. 

Even later hangt hij aan de telefoon met een medewerker 

van het gebiedsteam van de gemeente. ‘Om 13.00 uur mag 

je langskomen bij het gebiedsteam’, vertelt hij Froukje. 

‘Iedereen die ondersteuning nodig heeft bij schulden, werk 

en inkomen kan bij deze collega’s van de gemeente terecht. 

Zij kunnen je helpen om noodzakelijke dingen te regelen. 

Graag zie ik je daarna bij ons op kantoor om de zaken verder 

te regelen met Stephana.’

Voorkom dat de deurwaarder 

langs komt

Op kantoor van WSN geeft Stephana meer uitleg. ‘De huur 

moet de eerste van de maand bij WSN op de rekening staan. 

In het huurcontract staat de afspraak, dat de huur altijd 

vooraf betaald moet worden. Is dat niet het geval? Dan 

sturen wij herinneringen. Dat klinkt allemaal streng, maar 

als corporatie zijn we geen bank. We hebben simpelweg alle 

huurinkomsten nodig om de huren voor iedereen betaalbaar 

te houden. Als huurders na herhaald verzoek in gebreke 

blijven komt het bij de deurwaarder en krijg je te maken met 

wettelijke incassokosten’, zegt Stephana ernstig. ‘Dat laatste 

willen we het liefst te allen tijde voorkomen. Ons nadrukke-

lijke advies is daarom: heb je problemen met de betaling? 

Steek dan niet je kop in het zand, maar neem direct contact 

met ons op! Als sociale verhuurder zijn we bereid om een  

betalingsregeling te treffen. Zo voorkom je dat je jezelf  

verder in de nesten werkt’. 

 

Blij gezicht

Froukje staat de week erop in de hal van WSN met Stephana. 

Haar gezicht staat een stuk vrolijker dan de week ervoor. 

Froukje zucht: ‘Ik ben zo blij. Mijn WW-uitkering is geregeld 

en volgende week ga ik bij het UWV kijken of er een passen-

de baan te vinden is. Het komt weer goed. Dat voel ik.’ Met 

de huur gaan we ook een passende regeling treffen’, zegt 

Stephana vriendelijk. ‘Dan ga je met een nieuw begin de 

kerstdagen in.’
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Led in de boom: 7x zuiniger

Let je daarbij graag op de kleintjes? Stuur jouw  

lekkerste recept en een foto van jezelf voor  

31 januari naar dichtbij@wsn.nl. Komt jouw 

recept in het volgende magazine? Dan belonen we je met 

een VVV-bon van € 25,-. Het recept mag niet duurder 

dan 5 euro zijn voor 2 personen.   

Gek op koken?

Wegstromend geld 

 Uit onderzoek van MilieuCentraal blijkt dat 

de gemiddelde Nederlander 5 keer in de week, 

9 minuten lang doucht. Al dit water verwarmen 

kost veel gas: per huishouden 212 m3 per jaar. 

Wanneer je als huishouden een jaar lang in 

plaats van 9 minuten 

5 minuten doucht, scheelt dit genoeg gas voor 

2 jaar koken! Korter douchen helpt dus niet 

alleen het milieu, maar scheelt ook in de 

portemonnee. 

Heb je net de Sinterklaas achter de rug, staat de Kerst 

alweer voor de deur. Al die uitgebreide diners gaan je 

niet in de koude kleren zitten. Om over de cadeaus nog 

maar niet te spreken. Dit kersttoetje is, behalve lekker 

en feestelijk, ook vriendelijk voor je portemonnee. 

Pavlova (meringue) met cranberries (6 p)

4 eiwitten

1 tl maizena 

1 tl witte-wijnazijn

275 g fijne kristalsuiker

1½ tl vanille-extract

250 g cranberry’s (vers 

of diepvries)

1 sinaasappel, geraspte schil en sap

200 ml slagroom

Extra: bakpapier, bakplaat, kleine garde en geduld

Bereiding

Verwarm de oven voor op 120°C. Klop in een schone, 

vetvrije kom de eiwitten stijf, tot je er ‘pieken’ in kunt 

trekken. Meng er de maïzena en azijn door. Voeg al klop-

pend beetje bij beetje de suiker toe.Blijf kloppen tot het 

eiwitschuim stijf en glanzend is. Meng er 1 tl vanille-ex-

tract door en klop het schuim nog even goed door.

Schep het schuim in een cirkel ongeveer zo groot als 

een bord (Ø 24 cm) op een bakplaat die is bekleed met 

bakpapier, maak de randen iets hoger dan het midden 

van de cirkel, zodat er een lichte komvorm ontstaat. 

Trek met een kleine garde piekjes in de buitenste ring. 

Bak de meringue 1 uur en 30 min in de oven.

Laat de meringue in de oven nog 1 uur afkoelen. Neem 

uit de oven en verwijder het bakpapier. Breng in een 

pannetje de cranberry’s samen met suiker, sinaasappel-

rasp en -sap zachtjes aan de kook. Zet het vuur lager en 

laat 5 min zachtjes koken tot de besjes open zijn (kook 

ze niet tot moes) en laat afkoelen. Klop vlak voor het 

serveren de slagroom stijf met de rest van het vanil-

le-extract. Leg de meringue op een mooie platte schaal 

en schep er de slagroom op. Schep dan de cranberry’s 

erop. Eet smakelijk!

Ten aanval tegen de buxusmot  
Verschillende huurders met een buxus hebben te maken met 

de buxusmot. U herkent dit aan de bruine blaadjes en spinsels 

in de buxus. Maar hoe bestrijd je deze ongenode gast? Tuin-

centra verkopen bestrijdingsmiddelen op basis van pyrethrum. 

Ze zijn effectief tegen de buxusmot, maar doden meteen ook 

andere nuttige beestjes. Biologische middelen doden alleen de 

rupsen en luizen. Heb je helemaal genoeg van de buxus? 

Denk dan eens aan de Japanse hulst als alternatief. 

Begin 2019 goed!
Kinderen zoeken naar niet afgestoken vuurwerk, wees dit 

voor en lever het gratis in. Dit kan op vrijdag 4 januari van 

11.30 tot 14.00 uur op de volgende locaties: 

Nijkerk Parkeerplaats Sporthal Watergoor

 Parkeerplaats Winkelcentrum Paasbos

 Parkeerplaats Boni Corlaer

Nijkerkerveen Parkeerplaats Spar

Hoevelaken Manifestatieterrein Kantemarsweg

Doe mee en maak ook nog 

eens kans op prijzen.   

Kijk op www.nijkerk.eu.

Lekker & betaalbaar

KOKEN VOOR € 5,00Bij kerst hoort kerstverlichting, en 

dat kan sfeervol én energiezuinig! 

Wil je nieuwe lampjes in de boom? 

Kies dan voor zuinige en sfeervol-

le kerst-ledlampjes. Zet ze uit als 

niemand van de versiering geniet 

of gebruik een timer om de ver-

lichting vanzelf aan en uit te 

laten gaan. 
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Samen verduurzamen 

Groene woning en bewoner

WSN investeert veel in duurzaamheid. 

Dat is goed voor het milieu, de 

energierekening en geeft extra comfort in 

huis. Praktisch al onze woningen zijn goed 

geïsoleerd en ruim 20% van onze woningen zijn 

aangesloten op een zonneboiler die de woning 

voorziet van warm water. Gemiddeld genomen 

heeft ons woningbezit in 2018 het energiela-

bel B al gepasseerd. De komende jaren 

zal WSN hier mee doorgaan.

Niet alles kan tegelijk

‘Uiteindelijk zal ons gehele bezit duurzaam zijn’, 

zegt Kees de Ruiter, projectleider Vastgoed van 

WSN. ‘Alle nieuwbouwwoningen zijn dat al. Bestaande 

woningen verduurzamen we gelijktijdig met andere on-

derhoudswerkzaamheden. Dan kunnen we een grote stap 

maken in het wooncomfort voor de bewoners en houden we 

de kosten in de hand. Daarbij kunnen we uiteraard niet alle 

woningen in één keer aanpakken. We maken jaarlijks een 

planning welke wooncomplexen we aanpakken. Als het zover 

is overleggen we goed met de bewoners wat we gaan doen.’

Duurzame woning

WSN bekijkt duurzaam wonen in drie stappen. ‘Het begint 

altijd met een goede isolatie van het huis. Daarbij moet je 

denken aan dubbel glas, maar ook aan isolatie van de muur, 

het dak of de vloer. Dan heeft het huis een lekkere warme 

jas’, zegt De Ruiter. ‘De installaties in de woning zijn de 

tweede stap. Deze zorgen voor een lager verbruik, 

winnen warmte terug of zorgen voor het opwek-

ken van energie. Warmtepompen, Warmte Terug-

win Installaties (WTW) en zonnepanelen zijn hiervan 

voorbeelden.’

Wat kun je als duurzame  

bewoner zelf doen?

Verstandig omgaan met energie is de derde stap. Zelf kun 

je veel doen om de energierekening te verlagen en het 

milieu te sparen. ‘Hier zijn de bewoners zelf aan zet. Vaak 

zie je helemaal niet waaraan je energie verbruikt. Dat gaat 

ongemerkt. Verlichting is bijvoorbeeld in veel huizen een 

flinke stroomvreter. Vervang gloeilampen daarom door led-

lampen. Daarmee bespaar je zomaar 130 euro per jaar. Op 

internet zijn hier veel tips over te vinden. Uiteindelijk maken 

we samen de meest duurzame stap.’

Tips om de energierekening te verlagen 

• Huis af en toe goed luchten. Droge lucht warmt beter op.
• Vervang een kapotte gloeilamp door LED. 
•	 Ontdooi	de	vriezer	regelmatig.	Een	ijslaagje	van	2	millimeter	 
 betekent 10% meer stroom.
•	 Was	zoveel	mogelijk	op	30°.
•	 Gebruik	een	thermoskan	voor	warm	theewater	of	koffie.
• Zet apparaten niet op stand-by, maar helemaal uit.
• Laat je (telefoon) oplader niet ongebruikt in het stopcontact  
 zitten.  
•	 Gebruik	de	droger	zo	weinig	mogelijk.	
• Vervang oude apparatuur door energiezuinige alternatieven.

i

check

www.
hier.nu 



‘Er staan koopwoningen, 

huurwoningen en sommige 

mensen bouwen zelfs hun  

eigen huis.  

Alles staat door elkaar.  

WSN heeft in deze eerste fase 

83 huurwoningen  

opgeleverd. Dat zijn  

levensloopwoningen,  

eengezinswoningen en  

kleine woningen  

voor starters.’



Op enkele minuten fietsafstand verrijst ten westen van Nijkerk een nieuwe wijk. Doornsteeg. 
Een groene, kindvriendelijke en vooral duurzame wijk. Projectontwikkelaars en WSN zijn hier 
door de gemeente Nijkerk uitgedaagd om woningen te realiseren met een hoge energiepres-
tatie. De eerste fase is praktisch afgerond. De voorbereidingen voor de bouw van de andere 
buurten zijn inmiddels in volle gang. Doornsteeg telt straks drie verschillende buurten: De 
Boomgaard, De Stegen en De Beektuinen, met uiteindelijk zo’n 1.200 duurzame woningen.
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Bewoners plukken de zon 
in zonnewijk Doornsteeg

‘Het is een project met een grote diversiteit’, zegt Gerard van 

Nieuwenhuizen van WSN. Samen met collega Peter Bitterling 

maakt dit projectleiders duo een inspectieronde in de wijk. 

‘Er staan koopwoningen, huurwoningen en sommige mensen 

bouwen zelfs hun eigen huis. Alles staat door elkaar. WSN 

heeft in deze eerste fase 83 huurwoningen opgeleverd. Dat 

zijn levensloopwoningen, eengezinswoningen en kleine wo-

ningen voor starters.’

Duurzamer dan de norm
Peter: ‘Met de energiezuinigheid van alle woningen zijn we 

ver gegaan. Het is best een technisch verhaal hoor, maar ik 

probeer het simpel uit te leggen. De bouwwereld meet de 

energiezuinigheid van een huis in een getal. Dat is de zoge-

naamde EPC-norm (Energie Prestatie Coëfficiënt). De huidige 

eis voor nieuwbouw is een EPC van 0,4. Gemeente Nijkerk 

heeft de eis voor nieuwbouw in Doornsteeg aangescherpt tot 

gemiddeld EPC 0.’

Voor de consument wordt de zuinigheid uitgedrukt in het 

energielabel. Dat is ook op je koelkast en tv te vinden. Het 

werkt met letters. G is onzuinig. A is zuinig. Peter zegt met 

trots dat deze woningen zelfs een A++ label hebben gekregen. 

Geen extra kosten voor huurders
Zo’n resultaat krijg je niet vanzelf. Dit vraagt extra maat-

regelen en vergt een flinke investering. Alle woningen zijn 

luchtdicht gebouwd, voorzien van extra zonnepanelen en 

zelfregelende ventilatieroosters. ‘Niet alles is hightech’, vult 

Peter aan. ‘Ieder energiezuinig huis begint gewoon met goe-

de isolatie van vloeren, wanden en daken. Dat legt een 

schil om het huis, waardoor de warmte lekker bin-

nen blijft. Bij ieder type woning hebben we naar 

de juiste duurzame mix gezocht. We vinden het 

belangrijk dat de woonlasten betaalbaar blijven. 

Naast een redelijke huur zullen bewoners een voordeel zien 

op de energierekening. Die is waarschijnlijk lager dan ze 

gewend zijn.’

Wat een comfort
Hoe is het eigenlijk om in een duurzaam huis te wonen? ‘Wat 

je direct merkt is het comfort. Dat is nog beter als in een 

gewoon huis. Het is tot begin november natuurlijk zonnig en 

nog niet heel koud geweest, maar je merkt dat een duur-

zaam huis op koude dagen altijd heerlijk op temperatuur is ‘, 

zegt Gerard.

Het meest zichtbare zijn de zonnepanelen. Daaraan zie je 

dat het over een bijzondere wijk gaat. ‘Waar dat kan zijn de 

daken maximaal vol gelegd met zonnepanelen die elektra 

direct terug leveren op de meter. Op zonnige dagen wekt 

je huis dan zelf elektra op. Wat dat betreft hadden we het 

project ook zonnewijk Doornsteeg kunnen noemen’, grapt 

Peter. 

Meten is weten: een project om 
van te leren
Op de eerste plaats staan de woningen er uiteraard om 

huurders een comfortabel thuis te bieden. Maar WSN 

wil ook van het project leren. Wat is de beste manier om 

ons bezit in de toekomst te verduurzamen? Gerard: ‘Bij 

vier starterswoningen zijn we daarom een stapje verder 

gegaan. Zo hebben deze woningen nog meer zonnepanelen 

en een gebalanceerd ventilatiesysteem. Hierbij wordt de 

verse lucht die het huis inkomt, verwarmd door de warme 

gebruikte lucht. Sensoren in deze woningen geven ons de 

mogelijkheid om uit te vinden welke maatregelen het 

meeste effect hebben. Op een dag moet immers ons 

hele bezit duurzaam zijn. En dat willen we op een 

slimme en kostenbewuste manier doen’.

Alle woningen maximaal op label A++

SCHIJNWERPER OP PROJECT

i

Volg onze nieuw-

bouwprojecten op

www.wsn.nl
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Cv-ketel vullen en ontluchten. 
Hoe doe je dat?

Wanneer u merkt dat uw cv-installatie kuren heeft, kan 

dit vaak gemakkelijk verholpen worden door de ketel bij te 

vullen en de installatie te ontluchten. Onze vakman Henk 

vertelt u hoe dat moet.

TIP van Henk

Vullen

1.  Draai alle radiatoren in huis volledig open. 

2.  Controleer de druk op de ketel. Deze moet tussen de 1,5 

en 2 bar zijn. Is het lager? Bijvullen! 

3.  Zet de cv-ketel uit door de stekker eruit te halen.

4.  Laat de ketel een half uur tot rust komen.

5.  Sluit de vulslang aan op een huiskraan en laat de kraan 

lopen tot er water uit de slang komt.  

Draai de kraan dicht. Op deze manier zit er geen lucht 

meer in de slang.

6.  Sluit de slang nu aan op de vulkraan. Deze zit aan uw 

cv-ketel of aan een radiator.

7.  Draai de huiskraan open, gevolgd door de vulkraan.

8.  Laat het water lopen totdat de cv-ketel een 

druk van 1,5 tot 2 bar aangeeft.

9.  Draai beide kranen goed dicht. 

10.  Ontkoppel de slang en begin met  

ontluchten.

Ontluchten 

Lucht reist omhoog. Begin met het ontluchten 

dus bij een radiator op de laagste verdieping en werk daar-

na systematisch omhoog.

1. Draai de kraan van de radiator die je gaat ontluchten 

dicht. Draai met het bijbehorende sleuteltje het ventiel 

van de radiator open. Houd een doek onder het ventiel 

terwijl u dit doet. 

2. Draai het ventiel dicht, wanneer er water uit loopt.

3. Draai de radiatorkraan weer volledig open.

4. Herhaal de bovenstaande stappen totdat alle radiato-

ren ontlucht zijn. 

5. Doe tot slot de stekker van de cv-ketel 

weer in het stopcontact. 

Het is normaal om uw cv-ketel 

1 á 2 keer per jaar bij te moeten 

vullen. Moet dit vaker?  

Controleer dan op lekken of  

neem contact op met WSN of 

Schoonderbeek.

Comfortabel en 

gezond wonen

Het zal u opgevallen zijn dat er de laatste tijd 

veel aandacht is voor het milieu en energie-

besparing. Er is veel veranderd als het gaat om 

energielabels voor woningen. Huurders merken 

daar nog niet zoveel van. Maar daar komt ver-

andering in. Dit heeft ook te maken met nieuwe 

regelgeving over aardgas. In 2030 moeten twee 

miljoen Nederlandse huizen van het aardgasnet 

af zijn. 

We wonen allemaal graag in een comfortabel 

en betaalbaar huurhuis met lage energiekos-

ten. Maar hoe kunt u daar zelf aan bijdragen? 

Heel simpel, het begint al bij opladers voor 

uw elektrische fiets of telefoon. Die zitten 

vaak te lang in het stopcontact. Of wat dacht u 

van het verbruik van oude koelkasten, dat zijn 

echte stroomvreters. Ook heeft de Huurders-

Organisatie een simpele bespaartip: vervang 

gloei- en halogeenlampen door LED verlich-

ting. Deze zijn niet alleen 85% zuiniger maar 

u verbruikt ook nog eens 75% minder stroom. 

Buitenverlichting en de kerstverlichting kunt 

u regelen met een tijdklok. Zo bespaart u per 

jaar toch behoorlijk wat euro’s. 

i

www.

ho-nijkerk.nl
27 maart 2019

jaarlijkse 

vergadering HO

31

Klaas Schaak, Jennie Top Riezebos, Gjalt van 

Rootselaar,  René Hecker, Klaas Hoekstra , 

Gerrit van Breda en Adriaan Goudswaard.

Zoek naar:

CV bijvullen - WSN

Wilt u nog slimmer omgaan met energieverbruik? 
Weet dan dat twee leden van de HuurdersOrganisatie 
een cursus energiecoach hebben gevolgd, zij kunnen u 
adviseren. Zet u ook alvast de datum 27 maart 2019 in 
uw agenda voor de jaarlijkse vergadering van de HO.  
U bent van harte welkom!



Mevrouw van der Biezen is al 8 jaar een actieve, 

enthousiaste en vrolijke huurster in Nijkerk. 

Dit keer zetten we haar in het zonnetje.  

Waarom? Omdat ze er graag samen met haar  

buurtjes op uit gaat en ze de ogen en oren in  

en rondom Zilverstaete is.

Op 10 oktober 2010 ontving mevrouw van der Biezen de 

sleutel van haar 3-kamerappartement aan de Vetkamp in 

Nijkerk. Tot op de dag van vandaag is ze nog steeds enthou-

siast over haar woonomgeving en haar woning.  

Ze woont met heel veel plezier in Zilverstaete en vanaf het 

eerste moment is ze betrokken en actief.  Met z’n allen een 

pannenkoek eten of gewoon gezellig bijpraten onder het 

genot van een kop koffie met appelgebak.  Zelf is ze een van 

de jongste bewoners en bruist van de energie. Mevrouw van 

der Biezen: ‘Ik ben geen type om achter de geraniums te 

gaan zitten, ik ga er graag op uit. Er zijn zoveel leuke dingen 

te doen in de omgeving van Nijkerk.’  Ze organiseert niet 

alleen etentjes en bijeenkomsten voor bewoners, ze heeft 

ook oog voor het complex en de omgeving.  ‘Iedereen vindt 

het toch fijn als de woonomgeving er netjes uit ziet, dus als 

ik daaraan een steentje kan bijdragen doe ik het graag, ook 

voor mijn buurtjes.’

Op pad met Jan…
Met gezond groen, 
Mijn werk ligt op straat … en een mooie najaarsdag zorg-
de er voor dat ik de wijk in moest. Nijkerk is volgens de 
landelijke leefbarometer best wel groen en met de stalen 
ros als vervoer werk ik er graag aan mee om het groen te 
houden. Al fietsend in de wijk werd mijn aandacht getrok-
ken door een mooi balkonnetje met de weelderige groei 
van een paar robuuste planten. Beeldschoon. Groen. En 
bladeren met een stevige kartelrand. Wow! Dacht ik nog. 
Wat is dat gaaf om te zien. Een balkonnetje met kleur! 
Dat zouden meer mensen moeten doen. Geen TV- scho-
tel, maar groen. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Daar 
wil ik meer van weten, want zoiets kan zo maar een goed 
idee zijn voor een nieuw leefbaarheids-project. 

Vol passie ging ik recht op mijn doel af. Na een enthou- 
siaste druk op de bel deed een stevig rokende man open. 
Ik vroeg of ik even binnen mocht komen om te spreken 
over de levensvatbaarheid van mijn nieuwe idee: de 
TV-schotel weg en weelderig groen er voor terug. 

In huis bracht een geur mij in verwarring. De odeur waar-
van sommigen zouden zeggen: ‘geef mij eens een lekker 
snuiffie’. Al pratend vroeg ik de bewoner of hij ‘plantjes’ 
had. ‘Alleen voor medicinaal-gebruik’, hijgde de man 
terwijl hij diep inhaleerde. ‘Dat mag toch?’ vroeg hij quasi 
onnozel. Met enige trots nam hij mij mee naar zijn balkon. 
De schrik sloeg me om het hart en m’n droom viel in dui-
gen. Torenhoge wietplanten zo groot als kerstbomen met 
de ‘ballen’ erin, rijp voor de pluk. ‘De geur is heerlijk en fijn 
van samenstelling’ zei hij triomfantelijk. De man zag mijn 
afkeurende blik en stamelde: ‘Het is ook goed voor het 
milieu, want het vangt fijnstof!’

Ik maakte hem duidelijk dat het ‘vangen’ van fijnstof met 
behulp van planten inderdaad goed is voor schone lucht. 
Maar…of deze planten behoren tot de juiste categorie? 
Dat valt te betwijfelen. Met gezond groen, moeten we het 
doen! Laat dat ons motto maar zijn. 

Jan is woonconsulent bij WSN.  

Als echt mensen-mens houdt hij zich  

voornamelijk bezig met Sociaal Beheer.  

Dagelijks komt hij mooie mensen en  

onverwachte situaties tegen. 

Vanuit de gedachte dat alles  

goed komt als mensen plezierig  

met elkaar omgaan schrijft hij  

zijn column, waarin humor absurde 

situaties relativeert. 
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In het zonnetje…

waarvan u vindt dat die in het zonnetje gezet moet worden?’

‘Heeft u ook een bijzondere buurman of buurvrouw 

Laat het ons weten: redactie@wsn.nl

Van ‘t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk
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PARTNERS EN DE SOCIALE KANT VAN ONS WERK

 Jan Mulder is een trotse huurder van een Opstapwoning aan de Ds Kuyperstraat. Vier weken ge-

leden kreeg hij de sleutel nadat hij als spoedzoeker een motivatiegesprek voerde bij WSN. Jan 

was direct enthousiast om mee te werken aan dit interview. Op zijn verzoek is begeleider en 

medewerkster van het gebiedsteam Hoevelaken Lianne van Egmond ook aanwezig bij het gesprek.

Zijn woning is smaakvol ingericht. Met donkergroene gordij-

nen en passende groene bank. Het hippe ronde vloerkleed 

maakt de woning sfeervol en geeft de woonkamer een warme 

uitstraling. Jan woont samen met twee prachtige halsband-

parkieten. ‘Het is pas 4 weken geleden dat ik de sleutel kreeg, 

maar direct vanaf het eerste moment voel ik mij hier echt 

thuis.’ Jan is zichtbaar opgewekt en vertelt meteen bevlogen 

over zijn nieuwe bewonersinitiatief. ‘Ik heb bij het zwembad 

om de hoek geïnformeerd naar de mogelijkheden om met 

de buurtbewoners te sporten tegen een gereduceerd tarief. 

Ik vind dat gewoon leuk aangezien sommige bewoners niet 

zoveel te besteden hebben en op deze manier probeert ieder-

een wat bij te dragen.’

Positieve stappen

De tijd voor de verhuizing naar de Opstapwoning was voor 

Jan minder leuk. Hij woonde nog thuis en had jarenlang een 

zeer moeizame relatie met zijn vader. Sinds zijn pubertijd 

was het thuis lastig en zat hij niet op een lijn met z’n vader. 

Hij ging zich afzetten en dat werd van kwaad tot erger.  

Jan: ‘Thuis kon ik mijn gevoel niet goed uiten en had het 

gevoel alles fout te doen. Nu is het contact met mijn vader 

beter dan ooit. Sinds ik op mij zelf zit. Ik had altijd al het idee 

dat de problemen thuis zich zouden oplossen als ik uit huis 

zou gaan. Dat is ook echt zo. Ik kan nu mijn eigen boontjes 

doppen en laten zien dat ik het zelf kan. Ik kan mezelf uiten 

en lekker mijn eigen ding doen.’

Op gesprek voor een woning

Van de 28 Opstapwoningen zijn er 14 voor spoedzoekers. 

Jan behoort ook tot de groep van  spoedzoekers en is door 

Lianne van Egmond getipt voor de woning. Lianne: ‘Spoed-

zoekers komen niet in aanmerking voor urgentie maar zijn 

wel echt spoedgevallen. Veel mensen hebben een verhaal, 

iedere keer weer een ander verhaal en ik vind het bizar wat 

een eigen woning al doet. Opnieuw jezelf uitvinden, zelf 

je verantwoordelijkheid dragen en bedenken nu ga ik het 

doen zoals ik het wil. Het is gewoon fijn om te zien als het 

allemaal lukt.’ Eenmaal geïnstalleerd heeft een spoedzoeker 

twee jaar de tijd om een volgende woning te vinden. Daarna 

eindigt het huurcontract van de Opstapwoning.

 

Druk baasje met veel hobby’s

Door zijn nieuwe baan en de intrek in zijn woning heeft Jan 

niet meer zo veel tijd voor zijn hobby’s. Hij houdt van vogels, 

fotograferen, sporten en motorrijden. Jans grootste passie 

is zijn motorvriendenclub. Jan: ‘We zetten met de club toer-

tochten uit en wie mee wil gaat mee. Het is mijn passie om 

alle motorrijders bij elkaar te brengen op een vaste avond en 

ergens met elkaar een hapje en een drankje te doen. Volgend 

jaar wil ik het nog groter aanpakken en goede-doelen-rit-

ten gaan organiseren’. Aan goede initiatieven geen gebrek. 

Jan kijkt er ook al naar uit om begin volgend jaar gezellig te 

gaan eten met de andere huurders van de Opstapwoningen 

en elkaar zodoende beter te leren kennen. Hij vindt het een 

goed idee om het ‘bewonersetentje’ er jaarlijks in te houden. 

Jan lacht: ‘En wie weet kunnen we tegen die tijd ook sporten 

met korting.’

Het cirkeltje is rond

Jan begon met een hulpvraag ‘ik moet het huis uit, iets voor 

mezelf’. Dat is gelukt. Het cirkeltje is rond. Jan is happy in 

zijn woning en komt nog steeds thuis bij zijn ouders. Vanuit 

deze stabiele situatie kan hij de komende twee jaar op zoek 

naar een definitieve woonoplossing voor zichzelf.

Helemaal happy in mijn huisje

WSN werkt intensief samen met de vier  

gebiedsteams van de gemeente Nijkerk.

Zij bieden ondersteuning als het even niet 

lukt om zaken zelf te regelen op het gebied

van werk, inkomen, schulden, wonen, ge-

zondheid, dagbesteding, opvoeding of hulp 

in huis. Ze geven informatie of zoeken naar 

een oplossing. In de Opstapwoningen wonen 

verschillende doelgroepen voor een perio-

de van maximaal 2 of 5 jaar.

Voor de spoedzoekers is samen met de ge-

biedsteams gekeken wie in aanmerking zou 

kunnen komen voor een Opstapwoning. Door 

de samenwerking zijn er 5 bewoners ge-

huisvest in Spoorkamp.
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‘Ik kan nu mijn eigen boontjes doppen en  

laten zien dat ik het zelf kan. Ik kan mezelf 

uiten en lekker mijn eigen ding doen’



Heijmans ONE: onze Opstapwoningen 
Eenvoudig, haalbaar en betaalbaar. Met dit sobere ei-
senpakket bracht bouwbedrijf Heijmans vijf jaar geleden 
Heijmans ONE op de markt. Dit bijzondere huis biedt 
kansen voor de vraag naar betaalbare huurhuisvesting en 
verhelpt daarmee ook een maatschappelijk probleem.
De oorsprong van de Heijmans ONE ligt bij de Net-Niet-ge-
neratie: jonge volwassenen tussen de 25 en 35 jaar, 
opleiding afgerond, eerste baan, alleenstaand, de wereld 
aan de voeten. Naast de Net-Niet generatie zoeken nog 
veel meer doelgroepen een betaalbare compacte, tijdelijke 
woonoplossing. 

28 Opstapwoningen in Nijkerk
De gemeente Nijkerk en WSN hebben 28 Opstapwoningen 
geplaatst in september dit jaar. Zoals in veel gemeenten is ook 
in Nijkerk een tekort aan betaalbare huurwoningen. Veertien 
spoedzoekers kunnen twee jaar in de Opstapwoning blijven, 
daarna moeten ze een andere plek hebben gevonden. Zeven  
woningen worden verhuurd aan jongeren onder de 28 jaar en 
de overige zeven huizen worden verhuurd aan statushouders. 
Deze laatste twee doelgroepen mogen de Opstapwoning 
maximaal 5 jaar huren.

Puzzel ~ Win € 25,00!

In elk nummer van ons magazine  

fotograferen we een heel klein 

stukje van Nijkerk en omgeving.  

In welke straat is dit?

Win € 25,00
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Zweedse puzzel
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken
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duurzame kerst
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ARTIKEL

PROJECTIE-
PLAATJE 

RAD

PERSOONLIJK 
VNW. 

VIS 5

1

DROOG 
GEBIED 

AFWIJZING 12

ONGEBLEEKT

2

WIMPEL
 

RONDHOUT

GEWICHT
 

PLUS

3

VOGEL-
PRODUCT

10

WOESTIJN-
DIER

NAUWE 
DOORGANG

8

Zweedse puzzel
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken

B T K O H B
G E M A A L V O E G E R
H Y B R I D E L A D E

G A T M E E R V A L C
H A A K D I A Z E

S P E L D W O E S T IJ N
U B A N I E R O N S

E C R U E E N D E N E I
K A M E E L E N G T E

duurzame kerst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Hoe doet u mee? Los de puzzel op en laat ons weten welk woord in de balk staat. 

Stuur uw antwoord 

voor 30 januari naar: 

dichtbij@wsn.nl

Per post kan ook: Redactie Dichtbij, Van ‘t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk. 

Winnaars Dichtbij september 2018: mevrouw H. Bouwmeester-Soeren en mevrouw C.F. Deuveren. 

Interesse in een Opstapwoning?  

Kijk op wsn.nl. 


