Vlieland Duurzaam
samen op weg naar een CO2-vrij eiland

“Op naar de volgende stap in het verduurzamen
van de sociale huurwoningvoorraad op Vlieland”
Wat? “We willen onze gehele woning-

Wie? Rudo de Bert is relatiemanager bij
WoonFriesland. “Ik onderhoud contacten
met diverse Friese gemeenten, huurders
en belangenorganisaties. Waaronder op
Vlieland. Samen maken we afspraken
over de woningvoorraad, woonlasten,
leefbaarheid, wonen en zorg en uiteraard
verduurzaming. Goed en betaalbaar
wonen staat daarbij altijd centraal.
Dat doen we onder het motto “Gewoon
doen en gewoon dóen.”

voorraad naar hetzelfde duurzaamheidsniveau brengen. Dat doen we door
stapsgewijze verbeteringen bij zoveel
mogelijk van onze huizen. Vanuit de
overheid moeten alle huurwoningen in
2021 een energielabel-B hebben.
Op Vlieland bereiken we dat in 2020 al.
Tweederde van de huurwoningen heeft
daar nu al een label B, A of zelfs beter. De
nieuwbouw op het voormalig Zeester-terrein
draagt hier ook weer ten positieve aan bij.”

Hoe? We zetten in op energiebesparing, het opwekken van energie
en duurzame nieuwbouw. We werken
ook aan innovatie. Het is namelijk best
een uitdaging het label-B-niveau van
onze huizen verder te brengen naar
gasloos of nóg beter in 2050. Technisch
is al veel mogelijk, maar het gaat ook

WoonFriesland

Wat betekent dat voor Vlieland?
“Duurzame energie, comfortabel en
betaalbaar wonen gaan vaak hand
in hand. Dat zullen huurders ook
merken. Daar zetten we ons elke
dag voor in. Met de verduurzaming
van onze woningvoorraad dragen we
stap-voor-stap bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en
het grotere plaatje, het tegengaan van
klimaatverandering.”

Ook profiteren van groene
stroom met zonnepanelen
van eigen dak?

Op Vlieland heeft WoonFriesland
188 huizen in het bezit. Het sociaal
verhuurbedrijf werkt aan kwaliteitsverbetering en verduurzaming van
haar woningen.
Energie besparen
Sinds 2016 heeft WoonFriesland
op Vlieland bijna 3 miljoen euro in
kwaliteitsverbetering geïnvesteerd.
Waaronder het aanbrengen van
isolatie (dak, gevel, vloer) als basis
voor verdere investeringen in
warmteterugwinningsystemen of
bijvoorbeeld zuinigere installaties.

huurder de kans te profiteren van
zonne-energie. Wocozon financiert en
installeert de zonnestroominstallaties
en zorgt voor het onderhoud.
Huurders kiezen op vrijwillige basis
voor zonnepanelen op het dak van
hun huurhuis en kunnen zo gebruik
maken van zeer aantrekkelijk geprijsde
zonnestroom. Op steeds meer huurdaken zijn zonnepanelen zichtbaar.

Duurzame energie opwekken
In samenwerking met stichting
Wocozon biedt WoonFriesland haar

Nieuwbouw
De in aanbouw zijnde woningen
van project de Zeester zullen hun
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om hoe duurzaam wonen betaalbaar,
comfortabel en gebruiksvriendelijk kan
zijn. Met Bouwgroep Dijkstra Draisma en
partijen verbonden aan de TU Delft doen
we onderzoek in project Dreamhûs. Bij
succes willen we die natuurlijk ook op
Vlieland toepassen.” Op www.dreamhus.nl
is meer informatie te vinden.

Benieuwd naar de mogelijk
heden voor zonnepanelen op
uw huurhuis? Via woonfriesland.nl/ik-huur/zonnepanelen
vindt u meer informatie en kunt
u zich aanmelden.
Marjo de Meer, wijkconsulent
van WoonFriesland op Vlieland
kan u ook verder op weg helpen. Zij is te bereiken via:
088 995 23 87.
warmte straks via een warmtepomp
aangeleverd krijgen. Daarnaast zijn ze
voorzien van o.a. zonnepanelen, een
extra dik pakket isolatie, HR++-glas,
laag temperatuur vloerverwarming en
warmteterugwin-installatie.

samen op weg naar een CO2-vrij eiland

Op vrijdag 1 november organiseerde de
gemeente Vlieland voor het tweede jaar
op rij een duurzaamheidsbeurs in
De Jutter. Diverse inwoners, ondernemers en raadsleden vonden hun weg
naar de ‘beursvloer’ om zich te laten
informeren en inspireren op het gebied
van duurzame energie.

DÉ
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HEIDSBEURS

Ook was het mogelijk om aan te melden
voor een warmtemeting, over te stappen
naar CO2-vrije energie, een presentatie
bij te wonen of om een proefrit te maken
in een van de elektrische wagens die
met medewerking van Rederij Doeksen
naar het eiland waren gebracht.

“Dé Duurzaamheidsbeurs was een
soort ‘one-stop-shop’. In een keer ben
ik heel wat informatie en inspiratie
rijker van partijen die vaak al op
Vlieland werkzaam zijn. Dat scheelt
een hoop uitzoekwerk.”

Inmiddels is het gezin verhuisd naar
nieuw huis van WoonFriesland en is de
woning net van zonnepanelen voorzien.
“Ook nu hebben we ons weer opgegeven
voor een warmtemeting. Het is goed om
te zien hoe het met je eigen huis zit en
wat je kunt doen. Het is gewoon zonde
om voor de buitenlucht te stoken. Ik raad
een warmtemeting aan iedereen aan!”

Duurzame aanpakkers
In de rubriek Duurzame Aanpakkers
komen eilanders aan bod die zich
inzetten op het gebied van duurzame
ontwikkeling. Dit keer Bianca Kikstra
die samen met haar man Cees Visser
en hun zoontje Ties in een WoonFriesland-huis woont aan de Bremweg.

Ook een warmtemeting
laten uitvoeren? Meld je
aan bij: Barbara de Bruijn
b.debruijn@vlieland.nl of 06 - 126 211 29

“Vorig jaar hebben wij ons opgegeven voor
een warmtemeting. We woonden toen nog
aan de Willem de Vlaminghweg. We waren
heel erg benieuwd of, en zo ja, waar de
warmte ‘weg zou lekken’ uit ons huis.”
“Jan den Ouden van de energiecoöperatie heeft ons huis van binnen en buiten
met een warmtemeter bekeken. Aan
de kleuren op de warmtecamera kon je
zien waar warmte uit de woning verloren
gaat. Op basis daarvan hebben we
tips gekregen. We hoefden eigenlijk
niet veel te doen. WoonFriesland had
onze woning namelijk net opnieuw
geïsoleerd, en ook dubbelglas en een
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zonneboiler aangebracht. Als tip kregen
we om de cv-ketel te laten verhangen
bij vervanging. Nu hangt die aan een
buitenmuur, dit is energiezuiniger wanneer
die aan een binnenmuur hangt. Een
borstel aanbrengen onder de voordeur
was een tweede tip”, zegt Bianca lachend.

Vragen of ideeën? Mail naar:
communicatie@vlieland.nl
www.vlieland.nl/duurzaamheid
@gemeenteVlieland
@VlielandDuurzaam
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