
Twee maanden leefden Donders en zijn vrouw 
Anna Pieterse in de keuken. De eetkamer 
werd voorzien van nieuwe stopcontacten en 
een duurzame open haard, en Donders 
stuukte de muren en schilderde het hout-
werk. “We moesten buitenom naar de keuken 
lopen.” Toen was de tuinkamer aan de beurt 
en bivakkeerden ze in de eetkamer. Boven is 
ook alles onder handen genomen. En nu zit 
hij na de rondleiding trots en stralend aan de 
ovale eettafel te vertellen over de verduurza-
ming van hun huis, een voormalige boerderij 
aan de Arnhemse Klingelbeekseweg. “We 
willen hier niet meer weg. Het is als nieuw, 
en toch is het ons oude huis gebleven. We 
wonen hier al 37 jaar.”

Grijpbaar en begrijpbaar Het huis is 
royaal (190 m2) en heeft een uitbouw met 
ramen rondom. Kippen scharrelen in het 
glooiende gras. De oude hooischuur, waar de 
kinderen vroeger speelden, kreeg een nieuw 

dak met vijftig zonnepanelen erop. De 
opbrengst is nu nog veel meer dan ze 
verbruiken. “We hebben er zoveel genomen 
met het oog op de toekomst. Er komt nog een 
elektrische auto, maar wie weet waar we 
later verder nog behoefte aan hebben: een 
airco of andere, nieuwe elektrische oplossin-
gen. Voorlopig leveren we energie terug aan 
het net.”

Ze begonnen anderhalf jaar geleden. Dat wil 
zeggen, toen wonnen ze advies in van een 
Woonwensencoach van het ELMG. “Hij kwam 
een avond en zei eenvoudig: laten we samen 
nadenken over wat in jullie huis mogelijk is 
en financieel haalbaar. Zonder commercieel 
belang. Dat maakte alles grijpbaar en be-
grijpbaar. Aanvankelijk wilden we het maxi-
male. Maar dan moesten we na maatregel 
nummer 3 al stoppen, rekende hij ons voor. 
Uiteindelijk hebben we alles gedaan wat we 
zinnigerwijs en redelijkerwijs konden doen, 

De laatste aannemer voor het zware werk vertrok in mei. 

Binnen is het huis gestuukt en geschilderd. Alleen buiten 

is Frank Donders nog met het houtwerk bezig. Een jaar lang 

was hij fulltime klusser en schilder in eigen huis. “Ik heb 

sinds twee dagen weer gewone kleren aan.”
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verduurzamen? 
graag, maar 

  wel met sjeu

frank  
,,We maken energie

als een wilde



met de badkamer als enige frats. Dat mocht 
ook wel een keer. Als je nou toch bezig bent…” 

Stille warmtepomp Het rijtje maatregelen 
begon met de acties die snelle winst 
opleveren: ledverlichting, dubbelglas en 
nieuwe huishoudelijke apparaten met het 
energiezuinigste label A+++. “We hadden nog 
zo’n grote SMEG-koelkast, 25 jaar oud. Bleek 
dat die nog steeds wordt gemaakt. We 
hebben dus precies dezelfde terug. Dat 
vinden we nou zo leuk!” 

Op de uitbouw heeft Donders een sedumdak 
aangelegd. Collectief met zestien huishou-
dens voorbereid, ingekocht en uitgevoerd. 
Voor warm water en het verwarmen van het 
huis kozen ze een hybride systeem: een 
warmtepomp op zonne-energie en een 
cv-ketel op gas. “We dachten eerst aan 
aardwarmte met een pomp in de tuin, maar 
dat vroeg te veel breek- en kanaalwerk. Alle 
radiatoren en vloeren hadden eruit gemoe-
ten. Dan was het ons volkomen boven het 
hoofd gegroeid. Nu staat de stille oplossing 
gewoon op zolder.”
 

Peertjes Dus de peertjes boven de tafel zijn 
ledlichtjes? “Eh, nee, haha! Dat zijn gloei-
peertjes van 20 Watt, kleine fitting. Ik heb ze 
ooit ingekocht speciaal voor die leuke 
lampjes. Nou ja, we maken toch energie als 
een wilde!” Nu hij toch op de biechtstoel zit 
bekent hij nog een zonde: “Op het overdekte 
terras doen we ’s avonds wel eens twee 
staande terrasverwarmers aan. ‘Frisjes, hè 
schat?’, zeggen we dan tegen elkaar. Een 
beetje sjeu moet je er wel in houden. Je hoeft 
niet tegen de klippen op het beste jongetje 
van de klas te zijn. Je kunt dat wegen. Als je 
gaat verduurzamen, is strengheid misschien 
wel je grootste vijand.” 

Meer informatie over verduurzamen vind je 
op www.arnhemaan.nl. ■ 
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Het sedumdak vanuit het slaapkamerraam

boerma-arnhem.nl

Durf op te vallen, 
                   verras jezelf.
Verrassend kleurgebruik en gewaagd behang. Sfeer, door de juiste vloer- 
en raamdecoratie. Een uniek interieur wordt gecreëerd. Passend bij jouw 
eigen stijl en smaak. Onze interieurprofessionals adviseren je graag!

Boerma neemt alles uit handen als het 
gaat om woon- en projectinrichting. 
U bent van harte welkom in onze winkel
aan de Rosendaalsestraat 481 in Arnhem. 
Gratis parkeren voor de deur. Of bel voor  
meer informatie: 026-44 24 910.
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