
Hoe vriendelijk zijn ‘milieuvriendelijke’ adviezen eigenlijk?
Het is al weer enkele jaren geleden, dat mevrouw Barelsma* bezoek kreeg van
iemand die zich presenteerde als medewerker van één van onze grote energie-
leveranciers. 
Het was zo rond etenstijd toen haar voordeurbel rinkelde. Een aardige jongeman
vroeg of hij haar namens de energieleverancier een fantastische aanbieding
mocht doen.

Milieu
Mevrouw Barelsma bewoont een vrijstaande woning in het noorden van het land en de jongeman wilde haar
graag duidelijk maken hoe zij energie kon besparen. Want wie wil er nu geen geld besparen? Het is goed
voor het milieu en uiteraard voor uw portemonnee, vertelde de jongeman enthousiast.

Mevrouw Barelsma zou volgens de jongeman vast wel hebben gehoord, dat ‘iedereen’ tegenwoordig de wo-
ning liet isoleren. En het mooie van het hele verhaal was nog wel, dat de overheid een deel van de kosten
subsidieerde. Het kwam er volgens mevrouw Barelsma bijna op neer, dat ze zich schuldig moest voelen als
ze geen gebruik zou maken van deze fantastische, eenmalige aanbieding.

Meedenken
De kosten die mevrouw Barelsma zelf moest betalen, zou ze vanwege de besparende isolatiemaatregelen
binnen ‘no-time’ terugverdienen. De klus kon volgens de jongeman in één werkdag worden geklaard. Er be-
hoefden slechts een aantal gaatjes in de gevel te worden geboord om het isolatiemateriaal in de spouw te
spuiten. De gaatjes werden achteraf natuurlijk weer gedicht. Mevrouw Barelsma kon het zo zien, dat er tussen
de binnen- en buitengevel als het ware een opvullende deken werd aangebracht.

Dat had haar energieleverancier allemaal voor haar en al die duizenden andere gebruikers uitgedacht. En als
de overheid er ook nog aan meebetaalde, dan kon je met goed fatsoen toch geen nee zeggen? De jongeman
benadrukte nog eens, dat het klimaat ermee was gediend als we met z’n allen minder energie gebruiken.
Het moet worden gezegd, de jongeman, eigenlijk een colporteur, beschikte over veel overtuigingskracht.

Akkoord
Die isolatiesubstantie tussen haar gevels zou mevrouw Barelsma ‘straks’ veel geld opleveren. Misschien kreeg
ze straks wel geld toe, ha ha ha. Mevrouw begreep natuurlijk dat dit een grapje was van de jongeman, ha ha
ha. Het klonk mevrouw Barelsma allemaal als muziek in de oren. De gevelisolatie was goed voor haar huis,
voor het milieu en ook nog eens voor haar portemonnee.

Ze ondertekende de overeenkomst die de jongeman haar had voorgelegd en wachtte met spanning op de
dingen die gingen komen. 

Behang
We zijn inmiddels een aantal jaren verder. Enige tijd geleden leerde ik mevrouw Barelsma kennen. Ze had
mij gebeld met de vraag of ik eens naar haar gevels wilde kijken. Een korte inspectie ter plaatse maakte dui-
delijk, dat met name de gevels op de westzijde door en door nat waren. En of ik ook eens in de slaapkamer
en logeerkamer, die op betreffende westzijde waren gesitueerd, wilde kijken . 

Voor we naar binnen gingen, vertelde ze, dat ze tegenwoordig altijd aan een liedje van Eddy Christiani dacht,
dat haar vader vroeger vaak zong: “Ik woon vandaag…”. Daarin kwam onder meer de tekst voor: “Het be-
hangsel hangt in flarden aan de muren, ik hoor hoor precies de ruzie bij de buren.” De ruzie bij de buren
hoort ze niet, want ze heeft geen buren, maar het behang hangt wel in flarden aan de muren en de lakens
op de bedden zijn voortdurend klam. 

In beide kamers rook het muffig terwijl mevrouw Barelsma er toch luchtverfrissers had neergezet. Ook toon-
den metingen aan, dat de gevels aan de binnenzijde drijfnat waren. Een endocopisch onderzoek maakte
daarna meteen duidelijk dat het isolatiemateriaal verzadigd was met water. 



Geen besparing
Haar energierekening was in de loop der jaren alleen maar hoger geworden. Nee, de enthousiaste jongeman
die haar al die ‘wonderen’ had beloofd, had het niet gehad over het ‘minpuntje’ dat haar woning was voorzien
van enkelglas. Ook over de kwaliteit van de buitengevels was niet gesproken. Het ging in dit geval om een
zeer poreuze baksteensoort en in de loop der jaren ging/gaat die ‘milieuvriendelijke, kostenbesparende, kli-
maatverbeterende wonderdeken’ in de gevels het binnendringende hemelwater transporteren naar het bin-
nenblad, zelfs tot in de slaapkamers.

Kort samengevat had mevrouw Barelsma volgens mij beter door haar energieleverancier moeten worden
geïnformeerd en had men, alvorens over te gaan tot het inbrengen van het isolatiemateriaal, ook de even-
tuele noodzaak van een waterwerende bescherming (impregneren, ook wel hydrofoberen genoemd) van de
buitengevels moeten bespreken, inclusief het herstel van minder goed voegwerk. En ook het enkelglas had
zeker niet onbesproken mogen blijven.

Na veel pogingen heeft mevrouw Barelsma inmiddels contact met haar energieleverancier om haar klachten
en teleurstelling te bespreken.
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