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Nicolas en Veronique Carette hebben geen haast. 

Het kan best nog wat jaren duren voor hun woning 

aan de Churchilllaan in Rosmalen energieneutraal is. 

“Maar uiteindelijk gaat het lukken.”

Het Belgische echtpaar, alweer veertien jaar werkzaam en 

woonachtig in Nederland, ziet de lol van verbouwen wel in. 

In hun vorige huis woonden ze zeven jaar, waarvan er drie 

opgingen aan een verbouwing. Toen het klaar was, genoten 

ze er amper een jaar van. Toen liepen ze hun huidige, in 1960 

opgeleverde, huis tegen het lijf. 

Open haard

“We waren meteen verliefd op de openhaard”, vertelt Nicolas. 

Veronique: “Maar die hebben we dus gesloopt.” Ze moeten er 

zelf hartelijk om lachen. “Maar als je een woning duurzaam 

wil maken, dan moet er niet van die zwarte rook uit de 

schoorsteen komen.” En duurzaam moet het zijn. “Ik wil niet 

dat Louis, ons zoontje van 1 jaar, over twintig jaar vaststelt 

dat we er een zootje van hebben gemaakt.”

Uiteindelijk
gaat het lukken

Overigens werd er wel meer gesloopt dan de openhaard 

– tijdens het bezoek aan de woning ziet de huiskamer

eruit als een maanlandschap. “Hier komt dus vloerisolatie

en vloerverwarming. We wonen voorlopig boven.”

Daar aan de keukentafel somt Veronique op wat er

allemaal al is gebeurd: dubbel glas, maar dan wel van

een heel speciaal en kwalitatief hoogwaardig soort,

nieuwe kozijnen, gevelisolatie, dakisolatie en hemelwater

losgekoppeld van het riool. Wat er nog moet gebeuren

is ingrijpender: balansventilatie (“Noodzakelijk omdat

we het huis helemaal luchtdicht maken”), nieuwe

verwarming (“Voorlopig nog met de bestaande ketel,

op termijn komt er een warmtepomp”) en een groen dak.

“ Zonnepanelen ontbreken in het.lijstje. 
Die komen vast nog wel een keer.”
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De maatregelen

Kerst

Zonnepanelen ontbreken op het lijstje. “Die komen vast nog wel 

een keer”, voorspelt Nicolas. “Maar ik wil eerst vaststellen hoeveel 

energie we verbruiken. Want het is onzin om meer zonnepanelen aan 

te schaffen dan je nodig hebt. We hebben geen haast. Al hebben we 

wel afgesproken dat we kerst vieren in onze huiskamer.” Veronique, 

glimlachend: “Kerst 2019 dus. Niet volgend jaar.”

Het stel doet alles zonder subsidie. “We doen veel zelf en dat werk 

komt daardoor niet voor subsidie in aanmerking”, weet Nicolas. 

“Daar komt bij dat we alles in etappes doen en dat maakt het ook 

lastig om voor subsidie in aanmerking te komen. Het is niet anders.” 




