WE KENDEN
TWELLO NOG NIET,
MAAR HET WAS
GELIJK RAAK:
DIT IS HET!
Marlies (31 jaar) is onlangs met haar vriend en de twee
katten Tom en Pino van Apeldoorn naar Twello verhuisd.
Op 28 maart dit jaar kregen ze de sleutel. Ze zijn geen
fanatieke klussers te noemen, maar zij streven wel naar een
energie-neutrale woning. Op een zonnige vrijdagmorgen in
augustus vertelt Marlies aan de tuintafel hoe het bevalt in
Twello en hoe duurzaam zij (willen) wonen.

Hoe zijn jullie in Twello
terecht gekomen?

Jullie hebben zonne
panelen op het dak

“Eigenlijk bij toeval”, vertelt Marlies. “Ik groeide op in Apeldoorn,
een prima plek. Ook mijn vriend is na een aantal omzwervingen met
zijn ouders in Apeldoorn terecht gekomen. Na drie jaar nieuwbouw
in Zuidbroek wilden we naar een twee-onder-één kapwoning. Ons
nieuwbouwhuis was zo verkocht. Maar het bleek moeilijk om in
Apeldoorn een geschikte woning te vinden. In Griekenland, op
vakantie, speurden we Funda af en maakten een lijstje voor de Open
Huizendag. Dit huis in de staatsliedenbuurt van Twello was het eerste
huis op ons lijstje. We kwamen van de snelweg af, reden de straat
in en gelijk raak! We hebben nog wel even verder gekeken, maar
eigenlijk wisten we al meteen: dit is het!”

Kenden jullie
Twello al?
“Nee, we moesten nog
kijken wat er te doen
is hier. Maar het dorp

“Ja, we hebben er zonnepanelen
op laten leggen. Nu oriënteren
we ons op de mogelijkheden voor
een warmtepomp. Voorlopig is
een warmtepomp nog erg prijzig.
En daarnaast is ons huis al wat
ouder (bouwjaar rond 1975) en is
het de vraag of het wel voldoende
goed geïsoleerd is, want met een
warmtepomp kun je de temperatuur
veel minder omhoog brengen dan
met een centrale verwarming. De
muren buiten moeten dan ook goed geïsoleerd zijn. We
hebben al wel vloerverwarming en een geschikte vloer
daarvoor aangelegd, vloerisolatie en de zonnepanelen op
het dak. Die zonnepanelen zijn aantrekkelijk, want daar
krijg je 21% btw op terug. We willen graag duurzaamen tegelijkertijd kostenbesparend bezig zijn. Dan zijn
zonnepanelen ideaal!”

is hartstikke leuk! Alle
voorzieningen in de buurt,
gezellig, gemoedelijk. En
lekker dichtbij Deventer.
Alles wat je nodig hebt
in het dagelijks leven is

Denk je dat je nog
bewuster duurzaam kunt
leven?
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