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Vraag het aan onze huurders...

Contact

Thús Wonen wil duurzaam  
én betaalbaar wonen in  
Noordoost-Fryslân
‘Wat betekent dat voor onze huurders’

Thús Wonen wil graag bijdragen aan duurzaam wonen en leven in Noordoost-Fryslân. Ons doel is om uiterlijk in 
2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. “Dit bereiken we door elk jaar honderden woningen te
verbeteren en nieuw te bouwen”, vertelt een van de werkvoorbereiders. 

“We verminderen de energiebehoefte door onze woningen 
beter te isoleren en we investeren in het duurzaam opwek-
ken van energie door het plaatsen van zonnepanelen”.

Isoleren
“Energiebesparing begint met goede isolatie en zorgt voor 
een comfortabelere woning”, vertelt hij. “In de afgelopen 
5 jaar hebben we bij ongeveer 40% van onze woningen 
geïsoleerd. Omdat elke woning anders is, onderzoeken we 
vooraf goed welke ingrepen het meest geschikt zijn voor de 
woning. Vaak gaat het om vloer-, dak- of gevelisolatie. De
komende jaren gaan we volop door met het isoleren van 
onze woningen en het verduurzamen van de warmte-
installaties. Dit doen we zo veel mogelijk in combinatie met 
het geplande onderhoud aan de woning”.

Zonnepanelen
Enthousiast vertelt hij verder: “Ons doel is om de komende 
vijf jaar driekwart van onze 6.500 huurwoningen te voorzien 
van zonnepanelen”. Om het gebruik van duurzame energie 
te bevorderen en de energielasten te verlagen is Thús Wonen 
begin 2019 begonnen met het aanbieden van zonnepane-
len. Als de huurwoning geschikt is, dan krijgt de huurder 
een persoonlijk aanbod om tegen een beperkte maande-
lijkse vergoeding zonnepanelen te gebruiken. “We vragen 

slechts een kleine vergoeding per zonnepaneel per maand, 
waardoor het overgrote deel van de besparing voor onze 
huurders is”.

Nieuwe woningen
“Daarnaast zijn we ook druk bezig met het vervangen van 
oude, vaak slecht geïsoleerde woningen voor nieuwe duur-
zame en energiezuinige woningen. De nieuwe woningen 
die wij bouwen, zijn gasloos en goed geïsoleerd. Hiermee 
verlagen we het energieverbruik en verminderen de CO2-uit-
stoot. Onze huurders gaan dus duurzamer en comfortabeler 
wonen”. Uiteraard doen we alles in goed overleg met onze 
huurders, want ‘verduurzamen doen we samen’.

Meer weten
Kijk ook eens op onze website voor ons filmpje over
verduurzamen. Hier staan ook handige tips over hoe je zelf 
kunt bijdragen aan duurzamere wereld, of om simpelweg 
geld te besparen op je energiekosten. 

??

graach dien!

Gesprek over zonnepanelen met de heer en mevrouw  
De Boer uit Dokkum. 

Waarom doet u mee?
Je bent een dief van je eigen portemonnee wanneer je niet 
mee gaat doen! Je kunt op deze manier iets voor het milieu 
doen en het levert ook nog iets op. 

Hoe verliep de installatie?
De installateur verdient een dikke pluim! Samen met de 
installateur hebben we een mooie oplossing gevonden voor 
de kabels en hij heeft keurig uitgelegd hoe alles werkt. Een 
paar dagen later werden de panelen op het dak gelegd en 
zijn ze aangesloten.

Hoe bevallen de zonnepanelen? 
We kijken regelmatig op de computer hoeveel er is 
opgewekt. Met de buren hebben we ook regelmatig 
gesprekken over wat de zonnepanelen opleveren. Alles 
werkt goed en het is netjes afgewerkt. We zijn er erg blij mee!

In april 2019 is Thús Wonen gestart met het plaatsen van
de eerste zonnepanelen. De reacties zijn positief en de 
huurders zijn enthousiast. Inmiddels hebben ruim 150 
woningen zonnepanelen gekregen. En we gaan door!

Persoonlijk aanbod
De huurders van ongeveer 5.000 woningen krijgen tussen 
nu en 2024 een persoonlijk aanbod. De zonnepanelen zijn
eigendom van Thús Wonen en wij vragen aan de huurders 
een vergoeding van 1 euro per paneel per maand. Hierdoor 
kunnen onze huurders flink besparen op hun energiekosten. 

Het plaatsen van de zonnepanelen
In opdracht van Thús Wonen verzorgt Wocozon de levering 
van de zonnepanelen. Wocozon is een non-profit stichting 

die huurders wil laten profiteren van zonnestroom.
Zij verzorgen voor ons het persoonlijke aanbod en het 
administratieve proces. De kwalitatief hoogwaardige 
zonnepanelen worden geplaatst door Zonmaat uit 
Sexbierum. Zonmaat maakt ook de meterkast geschikt voor 
het terug leveren aan het energienet.

Reacties van onze huurders
De reacties op onze eerste aanbiedingen zijn positief.
Meer dan driekwart van de huurders maakt gebruik van het 
aanbod om samen met ons te verduurzamen en om hun 
energielasten te verlagen. Zo werken we gezamenlijk met 
onze huurders aan duurzamer wonen! Wat doe jij?

Huurders zijn enthousiast over zonnepanelen


