WIJK GEUZENVELDEN WORDT EEN KLIMAATWIJK !
Tips voor energiebesparing – deel 1

Beste wijkbewoner, klimaatwijker of websitebezoeker,
Het project ‘ klimaatwijken” gaat van start op donderdag 1 december en loopt tot
30 april 2006. In deze periode gaan wij met zo’n 24 gezinnen in onze wijk
proberen 8 % energie te besparen en alzo de weddenschap met de Provincie en het
Gemeentebestuur te winnen.
Samen met alle deelnemers zijn we sterk en zullen we er zeker in slagen om deze
uitdaging tot een goed einde te brengen. Maar we willen de anderen, die niet mee
deelnemen, zeker niet in de kou laten staan en bezorgen vanaf nu wekelijks of
tweewekelijks een aantal nuttige en eenvoudig uit te voeren besparingstips, dit
zowel voor electriciteit, aardgas, stookolie of water. Hopelijk kan je een en ander
opsteken van deze tips en net zoals de deelnemers aan het project een aardig
centje besparen op je energiefactuur.
Volgende tips werden ons bezorgd door de familie VINCk uit de Beemdenlaan :
“ Koud buiten, warm binnen… maar zonder verspilling “
Nu de winter haar intrede heeft gedaan worden we geconfronteerd met koude
dagen en lange,donkere avonden. We vinden het aangenaam als het overal in huis
lekker warm is : in de woonkamer waar we gezellig TV kijken of wat lezen. In de
eetkamer, waar we met het hele gezin of vrienden aan tafel zitten, in de badkamer
voor een deugddoende douche en in de slaapkamer wanneer we gaan slapen en ’s
ochtends goed uitgerust weer opstaan. Inderdaad… maar tegen welke prijs ?
Samen met warm water is het gebruik van de verwarming goed voor bijna een
derde van onze energiefactuur. Wist je dat elke extra graad warmte het verbruik
van gas of stookolie met 6 tot 7 % doet toenemen.
Hoe kunnen we het bedrag van onze factuur doen dalen ?
-

-

controleer en onderhoud regelmatig uw installatie : een slecht afgestelde
brander doet het verbruik met ongeveer 20 % toenemen. 1 mm.
roetafzetting op op het verwarmingsoppervlak doet het verbruik eveneens
met 3 % toenemen.
Als u gaat slapen, programmeer dan uw kamerthermostaat op de
nachtstand : dit is 14 tot 16 °. Bent u overdag niet thuis ? doe dan
hetzelfde. In beide gevallen bespaart u tot bijna 25 % van uw verbruik.
Beschikt u over thermostatische kranen ? worden bepaalde kamers niet of
nauwelijks gebruikt ? Schjijnt de zon vaak binnen in deze kamers ? zet u

steeds de ganse dag ramen open om deze kamers te verluchten ? werkt je
oven in de keuken op volle kracht ? In al deze gevallen hoeft u niet te veel
te verwarmen : draai gewoon de thermostatische kranen wat dichter !
Verluchten doe je best ’s morgens : zet je ramen gedurende een kwartiertje
tegenover elkaar open, dit is ruim voldoende !
- Dek radiatoren of convectoren niet af ( een handdoek of een stuk wasgoed
om te drogen) : hierdoor vermindert hun capaciteit met 10 % !
- Draai de thermostaat van de verwarmingsketel lager : het water in je
leidingen hoeft niet te koken ! Er bestaan eveneens verschillende systemen
om de temperatuur van het water af te stellen op de buitentemperatuur.
- Is je huis uitgerust met (rol)luiken en heeft u gordijnen ? Sluit ze ’s avonds :
zo zorg je ervoor dat de verkregen warmte binnen bewaard wordt.
- Isoleer je ketel : zo straalt hij geen nutteloze warmte uit en je bespaart tot
2 % brandstof. Let wel op voor brandgevaar, ga dus oordeelkundig te werk
of doe beroep op een vakman.
- Isoleer de verwarmingsleidingen alsook de leidingen voor je warm water :
zeker in kamers die niet permanent verwarmd worden ( garage, washok,
leegstaande kamers ….) Niet geïsoleerde leidingen fungeren immers als
overbodige radiatoren.
- Plaats reflecterende folie achter de radiatoren die tegen een buitenmuur
bevestigd zijn : op deze wijze kaatst de warmte terug naar binnen en beperk
je het warmteverlies met niet minder dan 70 %.
- Vergeet niet ventilatieroosters in keuken,toilet en badkamer te sluiten : ze
hoeven niet dag en nacht de warmte weg te zuigen ! Opgelet : bepaalde
verwarmingstoestellen hebben permanent luchttoever nodig als ze in
werking zijn! ( bv : geiser )
- Isoleer,waar mogelijk, de zolder,dak,zolderkamers,buitenmuren en de
rolluikkasten
- en als ze dan toch aan vervanging toe zijn : vervang je ramen met enkel glas
door dubbel of superisolerend glas. Je oude,defecte verwarmingsketel vervang je
best door een condensatieketel. Voor deze besparende maatregelen kom je in
aanmerking voor belastingvermindering en premies ( Gemeente, het Gewest,
Federale Overheid, bepaalde energieleveranciers ….)
Belastingvermindering : www.mineco.fgov.be
Premies Vlaams Gewest : www.energiesparen.be
Eventuele premies gemeente :info via milieudienst: milieudienst@schoten.be
Zo, dit was een eerste reeks tips. Eerlang een volgende reeks via deze site of in je
brievenbus.
Heb je zelf ook handige en/of originele besparingstips ? Laat ze ons weten, wij
publiceren ze graag op onze website, en wie weet, de origineelste of meest nuttige
tips zouden wel eens in de prijzen kunnen vallen …
Energieke groeten vanwege je energiemeesters,
Martine en Paul.

