
100 woningen per jaar duurzamer maken: dat is ons doel voor de komende 
tien jaar. 73 woningen aan de Goudenstein verduurzaamden we in 
2018. In 2019 en 2020 is de Valkhof in Barneveld aan de beurt.

Verduurzaming 

Aan de Valkhof staan in totaal 169 woningen uit 
1974. Enkele zijn al verduurzaamd toen er een 
nieuwe huurder in kwam. Dat betekent dat 
Woningstichting Barneveld het komende jaar hier 
ongeveer 160 huurwoningen een flinke duurzaam-
heids ‘upgrade’ geeft. Projectleider Fred den 
Ouden: ‘Bewoners hebben de keuze om wel of 
niet mee te doen. Soms doen huurders niet mee 
vanwege hun leeftijd of als ze verhuisplannen 
hebben of tegen de overlast opzien.’
 
Zo min mogelijk overlast
Die overlast probeert de woningstichting uiter-
aard tot een minimum te beperken. Tijdens de 
werkzaamheden (zie kader voor een overzicht) 
kunnen huurders in hun woning blijven. ‘Zelfs bij 
het verwijderen van asbest hoeven de bewoners 
niet weg. Dat gaat niet meer zoals vroeger, toen 
we met mannen in maanpakken naar binnen 
gingen en de bewoners het huis moesten verlaten. 
Nu schermen we de plek waar asbest zit af, 
door het ter plekke in te pakken. Verder zijn er 

160 woningen Valkhof  

naar energielabel A 

Wat doen we aan de Valkhof?

‘ Het  
comfort  
wordt  
veel beter’

100 woningen per jaar duurzamer maken:  
dat is ons doel voor de komende tien jaar.  
73 woningen aan de Goudenstein 
verduurzaamden we in 2018. Nu is de  
Valkhof in Barneveld aan de beurt.

• Asbest saneren
• Zolderisolatie aanbrengen
• Kruipruimte begane grond isoleren
• Plaatsen nieuw HR++ glas
• Na-isoleren spouwmuur
• Zonnepanelen aanbrengen (8 per woning)
• Kierdichting – tochtvrij maken woning
•  Nieuwe mechanische installatie   

(met Co2 melding) aanbrengen

tijdens de werkzaamheden natuurlijk werklui over de 
vloer en spullen moeten worden verplaatst  – daarbij 
helpen we waar nodig. Als extra service is ook een 
wisselwoning beschikbaar. Daar kunnen mensen 
overdag verblijven als ze willen.’

Aanpak
‘We pakken de woningen blok voor blok aan.  
Ongeveer twee weken zijn we per woning bezig. 
In november zijn er kijkdagen in de modelwoning voor 
bewoners, daarna bezoeken we de woningen om te 
kijken met welke specifieke zaken we rekening 
moeten houden. We hopen nog voor het einde van 
het jaar met enkele woningen te kunnen starten.’
 
Comfort
‘Nu hebben de huizen energielabel C of D.  
Straks wordt dat A of A+. Het comfort wordt veel 
beter en de bewoners gaan minder energie 
verbruiken. Er staat geen huurverhoging tegenover. 
Wel vragen we twaalf euro per maand als vergoeding 
in de servicekosten voor de zonne panelen. Naar 
verwachting besparen huurders gemiddeld 28 euro 
per maand aan energielasten. Het exacte bedrag is 
afhankelijk van het individuele verbruik van de 
bewoner. Wat ik terug hoor van bewoners van 
Goudenstein, is dat hun woning aangenamer, 
behaaglijker is geworden en dat ze aanzienlijk op 
energie besparen.’
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