
Hoe komen we de winter door?

Energiezuinig wonen wordt vaak geassocieerd met ongemak en hoge 
kosten. Het zou er koud en onaangenaam van worden in huis. Tevens 
zouden er hoge kosten aan verbonden zijn die niet terug te verdienen 
zijn. Gelukkig is dit allemaal niet het geval. Het biedt zelfs voordelen 
voor iedereen: energiezuinig wonen is goed voor het milieu en is zelfs 
goed voor de portemonnee. 
Alex Energie heeft hier wat tips voor je, die je veel energie besparen en 
niet veel kosten. 

Tips om thuis toe te passen.

Zet de CV-ketel op 60 graden. Dit is vaak hoog genoeg en je 
kan tot €140,- per jaar besparen.  Is je huis goed geïsoleerd 
dan kun je 50  graden ook nog proberen. Zie ook  
https://alexenergie.nl/2020/12/11/zet-je-cv-op-60-graden/

 Doe waar mogelijk radiatorfolie achter de radiator.
Dit weerkaatst de warmte zodat de warmte niet via de muur 
naar buiten gaat. Zet de radiator alleen aan als je lang in die 
ruimte aanwezig bent.
En isoleer leidingen die in ruimten lopen die niet verwarmd 
hoeven te worden.

Gebruik een waterbesparende douchekop. Deze kan tot 60% 
minder water gebruiken. Probeer ook zo kort mogelijk of 
minder vaak te douchen.
 
 Zorg voor een klep en of borstel achter de brievenbus. 
Hiermee voorkom je dat er veel warmte via de brievenbus 
naar buiten trekt. Een dik gordijn bij de voordeur ophangen 
isoleert ook goed.

 Ventilatieroosters bij de ramen zij nodig voor verse lucht. 
Dit zijn enorme warmte lekken, dus laat ze niet altijd open 
staan en sluit ze in ruimten waar je zelden bent. Je kunt ook 
ventileren door een raam kort even open te zetten.  
Sluit binnendeuren eventueel met veer deurdrangers.
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Voel en kijk goed bij deuren en ramen of daar geen kieren zijn.
Gebruik tochtstrippen om deze kieren te dichten. Het klinkt 
simpel maar dit maakt in een tochtig huis veel verschil.

Vervang alle gloeilampen of halogeenlampen door ledlampen 
of spaarlampen. Hiermee bespaar je tot zo 80% elektriciteit. 
Doe het licht uit zodra je een ruimte verlaat.

Sluipverbruik kun je voorkomen door apparaten niet in de 
stand-by modus te zetten. Plaats er een stekkerdoos met 
schakelaar tussen, dan is het apparaat makkelijk uit te zetten.

Vaak kun je kleding ook wassen op een kort wasprogramma 
van 30 graden.  Ook dit scheelt in je portemonnee.

Wasdrogers gebruiken erg veel energie. Als het even kan hang 
de was op, dit bespaart veel elektriciteit en kosten.

Alex Energie bestaat uit 
een groep vrijwilligers, 
die met de bewoners 
van Prins Alexander 
de energietransitie wil 
versnellen. Dit doen we 
o.a. door grote daken 
vol met zonnepanelen te 
leggen, huizen met een 
aantal bewoners energie 
neutraal te maken, voor 
wie wil maken we gratis 

warmtescans in de winter, samen met Save The Homes gaan 
we woningen verduurzamen. 
We werken samen met o.a.: gemeente Rotterdam, Sportbedrijf 
Rotterdam, Stichting BOOR.
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Op onze site kunt je zien wat wij allemaal doen.

https://alexenergie.nl        

Zie ook: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snelle-bespaartips
               https://zetookdeknopom.nl/tips


