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Heeft u vaak last van tocht in huis? Vliegt de warmte 
bijna direct naar buiten? Betaalt u zich blauw aan 
verwarmingskosten terwijl u toch in de kou zit?  
En is dat bij de buren ook zo? Wilt u op uw energie- 
rekening besparen en toch comfortabeler wonen?  
Schakel dan de Energiebus van de Woonbond in!

Energiebus

Laat de Energiebus 
voorrijden

De medewerker van de Energiebus komt naar u  
toe en onderzoekt in een dag met een steekproef  
de huurwoningen in uw straat, buurt of complex.  
Aan de hand van de gezamenlijke klachten en 
het energie verbruik gaat de Woonbond na hoe 
het ervoor staat met de isolatie, ventilatie en de 
(verwarmings)installatie. En of er nu eenvoudige 
maatregelen of ingrijpende verbouwingen nodig 
zijn: nog dezelfde dag is er een overzicht met 
maatregelen om uw woningen energiezuiniger en 
comfortabeler te maken. Een medewerker van de 
Energiebus overlegt met uw verhuurder over de 
resultaten van het onderzoek en geeft tips voor 
verdere aanpak van de problemen.

Doorkijkje naar 2050

CO2-neutraal wonen, zonder aardgas, heeft de 
toekomst. De komende tientallen jaren zal de 
woningvoorraad in Nederland ‘van het gas af’ gaan 
en zeer energiezuinig worden gemaakt. Uiterlijk 
in 2050 moeten alle woningen CO2-neutraal zijn. 
Dat betekent dat zij geen energie meer mogen 
gebruiken die afkomstig is van fossiele brandstof. 
Koken, het verwarmen van de woning en van het 
kraanwater zullen dan allemaal zonder gas moeten 
gebeuren. De Energiebus kan u desgevraagd ook 
een indruk geven van de mogelijkheden om met 
de woningen in uw straat, buurt of complex in de 
toekomst van het aardgas af te gaan. Uitgangspunt 
daarbij is dat de te nemen maatregelen bijdragen 
aan lagere woonlasten terwijl het wooncomfort 
toeneemt.

Wat levert het u op?

– U weet snel hoeveel energie u en uw  
buren kunnen besparen.

– U krijgt direct te horen welke maatregelen  
de verhuurder kan nemen om de woningen 
zuiniger en comfortabeler te maken.

– U hoort meteen hoe u, ondanks eventuele  
huurverhoging voor energiebesparende 
maatregelen, op uw stookkosten kunt besparen. 
Uitgangspunt voor de Energiebus is namelijk  
dat de energiebesparing meer is dan de  
mogelijke huurverhoging.

– U krijgt een eerste globale indruk van de mogelijk-
heden om met uw woning in de toekomst van het 
aardgas af te gaan en CO2-neutraal te worden.

Hulp voor huurders(organisaties)



Wilt u dat de Energiebus  
bij u komt voorrijden?

Wij vragen u een aantal voorbereidingen te treffen. 
Zorgt u in ieder geval voor:
– Adressen van 4 à 5 te bezoeken woningen
– Een afspraak met de verhuurder aan het eind  

van de middag
– Een werkplek met tafel, stoel en stopcontact
– Een inventarisatie van het gasverbruik bij  

een aantal woningen. U ontvangt van ons  
nadere informatie over hoe u deze  
inventarisatie kunt doen

– Toegang tot het ketelhuis bij collectieve  
verwarming

– Publiciteit

Kosten
Huurdersorganisaties of bewonerscommissies die 
lid zijn van de Woonbond betalen voor een bezoek 
van de Energiebus € 500. Niet-lidorganisaties 
betalen € 1.000. Mochten de kosten tot problemen 
leiden, dan kunt u contact met ons opnemen.

Geef uw interesse aan door contact op te nemen  
met het secretariaat van het Energieteam: 

020 - 551 77 39 
energiebus@woonbond.nl
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Praktijkvoorbeeld

Dankzij Energiebus  
toch renovatie in Groningen 

Meerdere huurders in vochtige en koude huizen 
van corporatie Lefier aan de West-Indische 
kade in de stad Groningen durfden de kachel 
niet hoger te zetten uit angst voor enorm 
hoge rekeningen. Sommigen sliepen zelfs in 
de woonkamer omdat het in de slaapkamer te 
koud was. Omdat de woningen gesloopt zouden 
worden wilde Lefier er eerst niet aan om de 
woningen aan te pakken. Ondanks vele klachten 
van huurders over kou, vocht en tocht voerde  
de corporatie alleen kleine verbeteringen uit.  
Na jarenlang getouwtrek schakelden de huurders 
de Energiebus in. Naar aanleiding daarvan 
besloot Lefier toch om de ruim 300 woningen  
te renoveren.

Siem Goede, adviseur woningkwaliteit van 
de Woonbond, bezocht op 13 januari 2016 op 
verzoek van de bewonerscommissie enkele 
woningen om onderzoek te doen. Diezelfde 
middag presenteerde hij zijn rapport aan de 
gebiedsmanager van Lefier, de bewoners en 
vertegenwoordigers van de plaatselijke pers. 
De conclusie van het rapport was dat er flink 
wat te verbeteren valt aan de huizen. ‘Naast 
kou en vocht is er sprake van schimmelvorming. 
Bewoners zijn heel ontevreden en hebben in 
sommige gevallen een energierekening van bijna 
120 euro per maand; een behoorlijk hoog bedrag, 
als je kijkt naar het uiteindelijke wooncomfort,’ 
aldus Siem Goede. In eerste instantie werd 
er door de corporatie wat laks gereageerd op 
de resultaten uit het Energiebus-onderzoek. 
Bewoners dachten er toen over om met het 
onderzoek van de Woonbond naar de rechter te 
stappen. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. Lefier 
is inmiddels gestart met de werkzaamheden. 
Lefier verhoogt de huren niet naar aanleiding van 
de renovatie. Het energielabel van de woningen 
maakt straks een sprong van gemiddeld g en f 
naar b. De bewonerscommissie is uitermate  
blij met het resultaat.


