Uw huis aardgasvrij maken? Wacht tot
uw oude cv-ketel het begeeft!
Overal hoor je dat je je huis
straks niet meer met gas kunt
verwarmen. “Help, wat nu?”
Sommige eigenaren van de oude
enkelsteens woningen in het
landelijk gebied zijn erg bezorgd.
Maar misschien valt het wel (een
beetje) mee.

De verhalen over verduurzaming
van woningen, die de ronde doen,
gaan vaak over huishoudens waar de
cv-ketel kapot is en vervangen moet
worden of waar men verduurzaming
meteen meeneemt in een grote verbouwing. Voor de gewone bewoner
geldt:
- Als uw huidige CV-ketel nog goed
werkt, doe dan nog even niets. Een
logisch moment om van het aardgas af te gaan is als u uw cv toch
al moet vervangen of als u gaat
verbouwen. De gemeente komt per
wijk met een plan voor verduurzaming. Daarop kunt u straks (met
de buurt door bijv. bulk-inkoop)
voortborduren.
- Als uw CV-ketel wél al aan vervanging toe is, kies dan voor een
(hybride) warmtepomp. In het nationale concept-energie-akkoord
wordt gesproken over subsidieregelingen. Of die er echt komen,
wat die inhouden en voor wie die
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Agenda
Zondag 3 februari

• 14.00 – 16.30 uur: Nieuwjaarsreceptie vereniging ‘De Oeverlanden blijven!’
met Soep en Zopie. Gebouw De Waterkant, De Oeverlanden.

Dagelijks

• Politiebureautje open op verzoek: Ben Meijer, beme@dds.nl, Dorpsplein 5.
Toon Dekker en Fia van der Veldt (Osdorperweg 485A, Oud Osdorp) zijn
duurzaamheids-pioniers: “Straks komen er nog meer zonnepanelen bij. Dan
wekken we zelf hopelijk voldoende op voor ons eigen elektraverbruik en voor
de verwarming.” (Foto: Fia)

Geborduurd
wapen

gaan gelden, is nog niet bekend.
De gemeente Amsterdam biedt de
subsidie ‘Amsterdam aardgasvrij’.
- Er zijn tegenwoordig warmtepompen die weinig geluid (vergelijkbaar met een koelkast) maken. Als
uw huidige ketel het begeeft, kunt
u met behoud van uw bestaande
verwarmingsinstallatie overstappen op een warmtepomp (voor
huisverwarming en douchewater).

Riek en Albert – voor velen mevrouw
en mijnheer – Kemeling waren jarenlang actief betrokken bij de Sloterkerk. Riek borduurde in die tijd ook
het kleurige wapen van de voormalige gemeente Sloten (ongeveer het
gebied waar nu Nieuw-West ligt).
Dit meesterwerkje hing vervolgens
jarenlang, tot de kerkrestauratie in
2003, in de consistoriekamer van de
kerk te stralen. Vorig jaar overleed
Riek en dochter Rinie vroeg zich af
of het wapen misschien een mooi
plekje op Sloten kon krijgen. “Ja,
natuurlijk!”, was het antwoord. Rinie

Akertje
IJSvogels Vrije Geer

IJsvogels houden níet van ijs. De
kleine blauw-oranje vogel vist uit
(onbevroren) open water kleine
visjes en waterinsecten om in
leven te blijven. Jaap Tolk van de
Beheergroep Vrije Geer zorgt er
ook dit jaar weer voor dat er altijd
een wak voor deze bijzondere
vogels open blijft. Geen zorgen:
Dit gebeurt niet op een eventuele
schaatsplek!
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Gezocht voor AED: € 905

Het gaat goed met de actie om een
tweede AED voor Sloten bij elkaar
te sparen, maar we zijn er nog
niet. Toen deze Westerpost naar de
drukker ging, was er € 1.830 (66%)
opgehaald. We komen dus nog een
derde: € 905 tekort! Doet u ook nog
een duit in het zakje? Ga naar de
website buurtaed.nl en doneer. Ieder bedrag is welkom. Wilt of kunt
u  niet betalen via internet, maar
wilt u wel meedoen: bel dan met
Belinda Kreugel: 06 - 466 57 166.

Als u dan ook elektrisch zou gaan
koken, hoeft u geen aardgas meer
te gebruiken.
- Om te testen of uw huis nu al
voldoende geïsoleerd is om straks
met een elektrische warmtepomp
verwarmd te kunnen worden, kunt
u de stooklijn van uw CV-ketel nu
al op 55 graden instellen. Als uw
woning deze winter goed uit deze
test komt, dan is de warmtepomp
waarschijnlijk een goed alternatief
voor de cv-ketel. Krijgt u uw huis
op 55 graden níet goed warm, dan
is het verstandig om alvast na te
gaan hoe u uw huis (beter) kunt
isoleren.
- Woning isoleren? Denk dan bijvoorbeeld aan het opvullen van de
spouw (bij dubbelsteense muren),
dubbel glas, isolatie van de zolder
en onder het huis en (heel makkelijk) radiatorfolie áchter en (voor
verhoging effectiviteit) speciale
ventilatoren ónder de radiatoren
plaatsen. In het energie-akkoord
van het Rijk zullen waarschijnlijk
subsidieregelingen voor wonin-

gisolatie worden opgenomen,
maar daarover is nog niets bekend.  
- Zelf duurzame energie opwekken
zorgt voor een lagere energierekening. Op Sloten zijn veel daken
(door hun formaat en ligging)
minder geschikt voor zonnepanelen. De huidige generatie panelen
is ook niet mooi in het Beschermd
Dorpsgezicht. Op Oud Osdorp

schonk het geborduurde wapen aan
de werkgroep Historie en voortaan
kan iedereen het bewonderen in het
Politiebureautje (dat vanaf april
weer op alle weekendmiddagen van
13.00 tot 17.00 uur geopend is).
zijn meer mogelijkheden. Het is
nog onduidelijk welke vergoeding
u over een paar jaar over de zelf
opgewekte stroom gaat ontvangen.
In plaats van panelen op eigen
dak, is deelname aan een windmolen- of zonnepanelenproject (op
bedrijven) misschien (voorlopig)
een betere optie. Dan hebt u daarvan inkomsten en wordt ook het
onderhoud centraal geregeld.

