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Geachte bewoner Weezenhof, 

Vanaf 2010 helpt de BHW de huiseigenaren en huurders in de Weezenhof bij energie besparen door 

energie op de agenda te houden en nu door het pilot-project met het GroeneHert. 

Veel maatregelen kosten aardig veel geld en mensen die het krapper hebben, of huurders die dus 

geen eigenaar zijn kunnen zo verzuchten dat dit project niet voor hen is.

Daarom hierbij een korte lijst van zaken die iedereen wel kan doen!  
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Afbeelding 1: Dit is energie besparen!
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1 Dicht kieren! 

• De maatregel die echt dik op 1 staat is het dichten van kieren: is bijna gratis en levert heel 

veel rendement. Kierdichting levert volgens de boekjes tot 20% besparing. Als je tot 10% 

komt is dat per jaar toch 200 kuub gas = 180€ per jaar. En tochtband kost 5€ per pakje.

◦ Loop langs alle ramen en deuren op de begane grond en gebruik tochtband om tocht op 

te heffen. De achterdeur is vaak kromgetrokken en zo ook ramen waardoor de 

bestaande tochtstrip niet goed aansluit. Waar het waait heb je iets te doen.

◦ Doe een tochtstrip a 5€ onder de binnendeur naar de berging als daar een kier onder zit 

wanneer de berging normaal niet verwarmd is.

◦ Werk de hele deurpost van de binnendeur naar de berging af met tochtband.

◦ Een gordijn achter de voordeur is ook een goed idee

2 Leg een tegel op de schoorsteen als hij niet wordt gebruikt! 

• De schoorstenen worden meestal helemaal niet meer gebruikt. Vocht in de muren staat 

gelijk aan onnodig energieverbruik. Een natte muur geleidt warmte veel beter. Per 

ongebruikt gat loopt er per jaar door regen 8 liter water zo je huis in. Het is misschien niet 

veel, maar simpel mee te nemen als je de goot eens ontstopt.

3 Radiator folie achter de verwarmingen die je gebruikt

• Zorgt ervoor dat de warmte niet de muur opwarmt, maar je kamer.

• Radiatorfolie (Tonzon te krijgen bv via www.bespaarbazaar.nl )  samen met zelfklevende 

tape werkt goed bij plaat-radiatoren: dus radiatoren waar je niet doorheen kunt kijken 
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4 Een brede vensterbank die boven de verwarming hangt

– Met daarboven gordijnen die op die vensterbank vallen, en niet eroverheen –

• Zorgt ervoor dat net verwarmde lucht niet meteen tegen het raam afkoelt of via het 

ventilatierooster / kiepraam de buitenlucht in verdwijnt
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5 Toch glas-isolatie als je geen dubbel glas hebt of krijgt

• Enkel glas + isolerende gordijnen = dubbel glas   Eer zijn gordijnen in de handel die net zo 

werken als dubbel glas. Klik op de link voor meer informatie

• We hebben hier zelf geen ervaring mee, dus laat ons weten als je dit gaat doen!

6 Gevelgroen helpt tegen de hitte 's zomers en isoleert een beetje

• Een groen dak zal zeker helpen tegen de hitte in de zomer op de slaapkamers. Dat komt 

omdat de planten vocht verdampen, maar ook omdat de planten schaduw werpen. Maar een 

groen dak is niet goedkoop. 

• Maar het helpt ook tegen de hitte, en heeft een enigszins isolerend effect wanneer je de 

gevelmuren achter planten schuil laat gaan.

• Muren die op het zuiden en westen liggen krijgen het meeste regen en zon te verduren, dus 

daar helpt groen dus ook het meest.

Twee opties:

1. Plant bomen of struiken die rond de middag schaduw op zuid/west muren en/of je dak 

werpen. 

2. Gebruik klimplanten die langs de muur gaan. Iedereen kent klimop. Een goede tip is 

misschien Wilde Wingerd: deze plant groeit veel sneller dan klimop, maar wortelt ook niet 

zo sterk en dat is misschien wel goed gezien onze huizen met slechte voegen. Verder valt 

het blad in de herfst af maar krijgt eerst een mooie rode kleur. Koop wel een mooi 

verkleurende variëteit. Voor de prijs hoef je het niet te laten, voor 10 € per plant ben je 

klaar.

Ik heb in hoogzomer gemeten bij volle zon: een muur met een klimplant erop is 5 graden 

minder warm
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7 Isolatie rond verwarmingsbuizen in niet verwarmde ruimten

• Hoeveel het scheelt ? Hier roepen ze 9€ per jaar per meter

• Dat het scheelt is zeker.

• Eerst de buis-isolatie 

eromheen a 1€ per 

meter, bijvoorbeeld bij 

de bouwmaat

• Daarna voor de 

fanatici nog 

reflecterende folie eromheen (hetzelfde spul als achter de verwarming)

• Denk eraan: je bespaart het meest bij die buizen die:

◦ heel warm worden en

◦ die in een koude ruimte lopen
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mailto:energiewerkgroep.weezenhof@gmail.com
http://www.gezinsbond.be/index.php?option=com_content&task=view&id=746
http://www.bewoners-weezenhof.nl/


BHW Energie-bespaar tips: veel voor weinig

Woningtype “BHW” Weezenhof Nijmegen

Versie 21 januari 2012

8 Zonnepanelen

Nee, dat klopt natuurlijk niet helemaal: zonnepanelen zijn niet heel goedkoop: je bent voor het kleinste 

pakket wel 1000€ kwijt. Maar er geldt wel:

• Waarschijnlijk kunnen huurders hier wel meedoen en de subsidie van de gemeente krijgen. 

Wanneer je dat wilt neem contact op, want standaard kan dat (nog?) niet, maar wellicht via 

HGH wel.

• Bij een kleine basisset hoef je niks aan het huis aan te passen en bij verhuizen kun je 

panelen gewoon meenemen. Dus dat is wel een optie als je iets kleins wilt doen

• 20% subsidie gemeente Nijmegen, plus duurzaamheidslening is beschikbaar hiervoor

• Er zijn steeds acties bijvoorbeeld hier:

◦ http://www.wijwillenzon.nl/  

◦ http://www.123zonne-energie.nl/home/  

• Hier staan opbrengst berekeningen met terugverdientijd (rond de 10 jaar, panelen gaan 25 

jaar mee)

◦ http://www.nuon.nl/energie-besparen/zonne-energie/zonnepanelen/prijzen-en-  

opbrengst.jsp

9 Andere leuke ideeën

Bij www.bespaarbazaar.nl  zie ik steeds weer leuke nieuwe ideeën. Die kun je vast ook elders kopen, maar 

het gaat mij natuurlijk niet om de plaats waar je iets koopt, maar wat kan helpen. Er komen steeds meer 

nieuwe slimme foefjes:

• Slimme thermostaat   die verwarming lager zet als hij 2 uur geen beweging opmerkt

• Watcher  : laat in je huiskamer zien hoeveel stroom je verbruikt. Er zijn trouwens ook internet-tools 

waarmee je je verbruik kunt bijhouden

• Bandenspanningsdopjes  : laten zien of de bandenspanning van de auto nog goed is: slappe banden 

betekenen meer benzine verbruik

• Wassen zonder waspoeder  . 
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10 Wat iedereen al heeft

• Led lampen

• Isolatie van de brievenbus

• Bespaardouche. Elke liter water die je niet gebruikt onder de douche bespaart niet alleen water, 

maar ook vooral gas om dat extra water op te warmen.

11 Koofjes isoleren 

Zie de kluswijzer koofjes isoleren.  Deze volgt deze week per email.

• Kosten zijn 150€ ongeveer als je het zelf uitvoert

• Overleg wel eerst met de verhuurder!
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