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Zelfs de hond is duurzaam:
het is een tweedehandsje

Marco van den Berg
Zwolle

M
aak het zo simpel
mogelijk. Zeg ge-
woon: dit zijn de
maatregelen, dit
zijn de aandachts-

punten, dit kost het, dit levert het
op. En je zult zien dat veel meer
mensen hun huis duurzaam ma-
ken, voorspelt Spencer Roozeboom
(36) uit Zwolle. En hij kan het we-
ten, als bewoner van het meest
duurzame huis van Nederland.
Een twee-onder-een-kapwo-

ning met een groot voorraam, nau-
welijks voortuin en een dak vol
zonnepanelen. Dat zie je wel meer
natuurlijk, zeker in een Vinex-om-
geving. Maar kijk iets beter. Bij de
voordeur staat achter het bood-
schappenwagentje nog een auto.
Een glimmend blauwe Tesla. Spor-
tief in uitvoering, maar honderd
procent elektrisch. Kijk, dat begint
er al meer op te lijken.
Heer des huizes Roo zeboom

woont er samen met zijn vrouw
Jorien Sissing. De vlot pratende

dertiger is er zo een die het be-
treurt dat er maar 24 uur in een
dag zitten. Hij is niet alleen eige-
naar van een groot bureau voor
webdesign in Zwolle, maar doet
ook van alles om het duurzaam
bouwen en wonen te stimuleren.
Via themapagina’s op Facebook, als
adviseur van de gemeente, maar
ook middels lezingen. Zo nu en
dan stellen ze het huis open voor
kijkers. En dat allemaal op vrijwil-
lige basis. 
Geloof het of niet, maar dit is

een man met een missie. Een Te-
sla-rijder die zijn keukenstoelen
via Marktplaats koopt, omdat het
duurzamer is dan naar de winkel
rennen. Die geen vlees eet en die
zijn bezoek vriendelijk waar-
schuwt voor overmatige cafeïne-
consumptie (‘weet je dat er 37 liter
water wordt gebruikt voor een
kopje koffie’). 
Je zou bijna denken: daar heb je

weer zo’n groene zeurkous. Zo’n
zuur mannetje. Maar het tegendeel
is waar. Hij is geen type voor wol-
len ondergoed, zodat de thermo-
staat een paar graden lager kan. Hij

is ontwapenend eerlijk over zijn
guilty pleasures. Roozeboom houdt
van vliegvakanties. Naar Bali bij-
voorbeeld. Verschrikkelijk milieu-
belastend natuurlijk. Maar dat
compenseert hij dan met een gift
‘voor het behoud van bomen’. 
Bovendien gaat hij dan in Indo-

nesië niet alleen in een hangmat
liggen. Hij is er ook om zwerfplas-
tic te prikken op de stranden. Om
te voorkomen dat het in zee be-
landt. 

Prijzengeld
Zijn huis is eind vorig jaar uitge-
roepen tot meest duurzame wo-
ning van Overijssel. Een paar we-
ken later volgde ook de landelijke
titel. Dat liep via de organisatie Na-
tionale Duurzame Huizenroute.
Het prijzengeld – bij elkaar dui-
zend euro – gebruikt het stel voor
regenwaterafkoppeling. Dat zit zo.
Onder het huis, dat ze sinds 2017
bewonen, komt een hele grote zak
waar al het regenwater inloopt.
Niet alleen van hen, maar ook van
de buren. Ze gebruiken het opge-
vangen water straks onder meer
om de wc door te trekken.
Maar er is nog veel meer met dit

huis. Ze hebben 24 zonnepalen op
het dak. Er is een warmtepomp,
met behulp van grondwater. Ze
hebben alleen ledverlichting. De
keuken is gemaakt met panelen
van ‘samengeperst snelgroeiend
mais’. Er is milieuvriendelijke verf

en behang gebruikt. De pvc-vloer
is vervaardigd uit korrels gerecy-
cled plastic, van colaflessen nota
bene. Alle apparaten zijn energie-
zuinig. En die auto, ja die loopt dus
op zonne-energie. 
Ook denkt hij mee over het ge-

bruik van geothermie. Warmte uit
de aarde, die mogelijk in Stadsha-
gen wordt gebruikt bij een nieuw-
bouwproject. Energie voor 1200
woningen. Daar kan geen stroom
verslindende warmtepomp te-
genop. 
Dat er ook bouwprojecten zijn

met drie zonnepanelen op het dak,
is bizar, vindt Roo zeboom. Omdat
je van mijlenver ziet aankomen dat
drie panelen nooit kunnen leveren
wat een huishouden nodig heeft.
Zijn rekensom is simpel. Voor 3500
euro heb je panelen op het dak en
een werkend systeem. Dat levert
voor 750 euro per jaar stroom. Dus
dat is binnen vijf jaar terugver-
diend. En daarna heb je nog twin-
tig jaar gratis elektriciteit. Makke-
lijk kiezen, toch? 
Roozeboom noemt zichzelf ‘een

losgeslagen particulier’. Iemand
die inmiddels alles weet over het
onderwerp en graag anderen op
weg helpt. Zijn hondje springt op
schoot. Het interview is afgelopen.
Het beestje voelt het aan. Het komt
uit Spanje. Gered uit een asiel.
Tweedehands dus. Eigenlijk ook
duurzaam. Tja. Kon niet missen
natuurlijk.

De meest duurzame woning van
Nederland staat in de Zwolse wijk
Stadshagen. Op het oog een normaal
huis, maar laten we eens binnenkijken.
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 Minder vlees en vis. In
plaats van biefstuk bijvoor-
beeld kip. Want de vleesin-
dustrie is zeer vervuilend.
Maar ook: minder bederfe-
lijke groenten en fruit, die je
anders snel weg gooit. En
let op het land van her-
komst. Koop je bimi (soort
broccoli uit Kenia) als je
weet dat het met het vlieg-
tuig komt? Nee dus. Bana-
nen daarentegen zijn veel
duurzamer. En check ook bij
kleding waar het vandaan
komt. Via de site ranka-
brand.org, bijvoorbeeld.

 In huis alle apparaten van
stand-by afhalen. Dat kan
simpel via een stekkerdoos
met schakelaar. Goed voor
het milieu en je bespaart
100 euro per jaar op ener-
gie. Zorg ook voor bespa-
rende apparaten en zoveel
mogelijk ledverlichting. Een
minder grote koelkast
scheelt ook.

 Minder vliegen. En als je
vliegt een donatie doen aan
een CO2-compensatie-
fonds. Bij Green Seats, bij-
voorbeeld. Bij reizen binnen
Europa gewoon de trein ne-
men. Ja, dat is duurder.
Maar wel beter. De NS reist
al volledig op windenergie.

 Spullen tweedehands ko-
pen. Want dan is de impact
van het maken en het trans-
port veel kleiner. Markt-
plaats is super, vindt Roo -
zeboom.

 Een kleinere vensterbank
kan ook bijdragen. Die
houdt soms de circulatie te-
gen van de radiator. Alle
energiemaatregelen begin-
nen daarnaast met isoleren.
En die thermostaat, ja die
kan ook best een graad la-
ger...

Duurzame
tips van
Roozeboom

� Spencer Roozeboom demonstreert zijn ultrabesparende douchekop. Alle apparaten in zijn Zwolse woning zijn energiezuinig. 
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