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THEMANUMMER: DUURZAAMHEID
Een duurzaam huishouden
Duurzaamheid is prima toepasbaar in je eigen huishouden. De bekende toepassingen zijn onder andere de
gloeilampen vervangen door zuinige LED lampen of tochtstrips gebruiken bij slecht sluitende ramen en
deuren. Maar er zijn nog veel meer tips om je huishouden duurzamer te maken zonder enorme investeringen.
Wanneer je een oude koelkast of vriezer hebt staan kan je deze bijvoorbeeld vervangen door een nieuwe.
Oude koelkasten en vriezers hebben ook oude compressoren waar de zuigerveren van versleten zijn. Om
de juiste temperatuur te halen staan deze apparaten onnodig lang te draaien. Een investering die je vaak
snel terug verdient hebt.
Wanneer je een keukenboiler hebt kan je deze achter een tijdklok zetten. Zo kan je de boiler uitschakelen
tijdens de nacht zodat deze niet de hele nacht staat op te warmen. Gebruik uiteraard wel een tijdklok die het
vermogen van een boiler aan kan, deze hebben vaak een aanduiding met 16A.

Het klinkt tegenstrijdig maar het is beter
om niet de ECO stand van de vaatwasser
te gebruiken. Op de ECO stand zal de
machine op lagere temperaturen wassen
waardoor vet niet oplost en zal de machine
vervuilen wat leid tot hoge reparatiekosten
of een kortere levensduur. Een lang
programma van 60 graden of hoger is
hierbij de beste keus.
Ook de AUTO stand voldoet.
De energiekosten voor het maken van een vaatwasser zijn ongeveer gelijk aan 3 jaar gebruik van de
vaatwasser. Daarnaast zijn de energiekosten van de machine op een hogere temperatuur nauwelijks hoger
omdat de machine op ECO stand veel langer draait en evenveel spoelbeurten heeft, ook al doen de energielabels je anders geloven. Denk hierbij ook aan ideale omstandigheden in het testlab.
Voorspoelen van de vaat is onnodig, zet het ‘schraapschoon’ in de vaatwasser. Vette borden worden echt
niet schoon op 15 graden. Uiteraard geld dit alles ook voor de wasmachine. Ook is het raadzaam om elk
kwartaal je machine leeg op het heetste programma een flinke schep soda te laten draaien. Let er wel op dat
de wasmachine geen aluminium kruis heeft, soda tast aluminium aan. Bij een vaatwasser is dit geen
probleem.

Voor meer tips kun je een gratis energieadvies krijgen door een energiecoach.
Stuur hiervoor een mailtje naar duurzaam@gouda.nl met uw naam, adres en telefoonnummer.
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DAKPANNEN EN ISOLATIE
Het dak op
Al opgroeiend in de Geertruida Hoeve kan ik mij herinneren dat het
onderwerp dakpannen, reeds ruim 30 jaar geleden, zo nu en dan de
kop op stak. “De dakpannen zijn slecht en moeten ooit vervangen
worden”, hoorde ik zeggen. “Zal wel”, dacht ik (en velen met mij).
“Komt later wel. Ik heb nu geen problemen of lekkage”.
Tijd gaat voorbij en ondertussen ben ik mij, aan het oriënteren op
zonnepanelen. Het eerste advies dat ik krijg: “Uw dakpannen zijn
slecht en het is het overwegen waard deze eerst te vervangen
voordat u zonnepanelen neemt”. “Oké, oké, ik zal er dus echt aan
moeten geloven”.
Ongeveer gelijktijdig werd er een ‘Duurzaamheid Hoevenbuurt’-avond georganiseerd waarbij de ‘Woonwijzerwinkel’ een mooie menukaart van de Hoevenbuurt had gemaakt (29-07-2017), waarin ook het dak aan
bod kwam. Na een ‘Woonwijzerwinkel’-maatwerkadvies, vele gesprekken en bezoeken van een aantal
aannemers is bij mij het volgende beeld ontstaan:
· De dakpannen met oostelijke oriëntatie zijn er het slechtst aan toe.
· De pannen op westelijke daken lijken in iets betere staat, maar het folie daaronder zit vol met gaten.
· De isolatiewaarde van het hele dak is laag.
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor mijn dak en met die gedachte heb ik ‘mijn’ Geertruida Hoeve rij hierover
geïnformeerd (GH19 -GH33). Namens 8 huizen ben ik vervolgens op zoek gegaan naar geschikte
oplossingen/partijen.
Al vrij snel valt een bekende naam in de wijk op: ‘Bouw-en Handelsbedrijf Verweij’ ofwel Ing. K.H. Verweij.
Veel daken in de Hoevenbuurt zijn al door dit bedrijf voorzien van nieuwe pannen, panlatten en folie e.d. In
ons geval bood hij een mooie offerte (ben nog geen goedkopere partij tegen gekomen) en in geval tot
uitvoeren van de hele rij biedt hij een korting.
Zelf wilde ik isolatiewaarde-verhogende maatregen van het dak verkennen, waarbij
niet alleen de dakpannen e.d. worden vernieuwd, maar ook de bestaande isolatielaag.
Zodoende ben ik uiteindelijk uitgekomen bij ‘Radder Dakservice’. Het dak wordt door
hen vanaf het dakbeschot opnieuw worden opgebouwd. Radder bied meerdere
renovatieopties vanaf 40mm dikke isolatiepanelen. Hierbij blijft de daklijn op het huidig
niveau en wordt de isolatiewaarde verdubbeld. De dikste isolatiepanelen van 62/72mm
zijn nog toe te passen zonder vergunning, waarbijde daklijn iets hoger komt te liggen
(niet bij ‘nieuwe’ dakkapellen toepasbaar). Uiteraard vervangt Radder ook het folie, panlatten en
dakpannnen. Een kortingspercentage bij uitvoering vanaf 4 huizen aansluitend is toegezegd.
De laatste optie zal het gasverbruik zeker verminderen en in de zomer de warmte beter tegenhouden, maar
daar staat dan ook een fors kostenplaatje tegenover: reken maar minimaal twee keer zoveel als Verweij.
Toch vind ik dit een serieuze optie om te overwegen. Een ingreep als deze doe je niet meer, wanneer er al
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SAMEN VERDUURZAMEN
nieuwe pannen op je dak liggen. ‘Ons’ type dakpan heeft een gemiddelde levensduur van 40/50 jaar en zo’n
renovatie komt dus (hopelijk en waarschijnlijk) maar 1 keer voor in je leven. Het is nú of weer 40/50 jaar
wachten. Dat zijn veel kuub gas die bespaard kunnen worden; zeker als je buren, de rij of meerdere straten
mee gaan doen. Persoonlijk kies ik dus voor nú!
Met de buren van Geertruida Hoeve 19-33 ga ik verder verkennen of we tot een gezamenlijk plan kunnen
komen. Zelfs als een deel wél en een deel níet gaat isoleren, is dat technisch geen probleem
(overgangsprofielen). Estetisch gezien is het natuurlijk wel zo mooi als de hele rij dezelfde dakhoogte houdt,
al snap ik ook dat het om veel geld gaat en dat niet iedereen dit in het dak wil/kan stoppen. Deze afweging
moet éénieder voor zichzelf maken.
Mocht iemand op korte termijn van plan zijn iets aan het dak te doen, informeer dan even bij de buren.
Misschien hebben die al informatie; dat scheelt heel veel uitzoekwerk en het kostenplaatje kan misschien
wel lager uitvallen. Bij deze hebben jullie er al één gevonden. Loop gerust langs of stuur een mail
(onderhoud@12hoeven.nl)
Joost Troost
Geertruida Hoeve 29
En oh ja, de zonnepanelen. Ik denk dat ik eerst weer even moet sparen, maar in mijn mailbox zie ik dat er op
16 Oktober een vervolgbijeenkomst ‘Duurzaamheid Hoevenbuurt’ zal plaatsvinden. Ik zal daar ook
rondlopen, tot dan!

Samen verduurzamen wij de Hoevebuurt
Wil je slimmer omgaan met energie, en (flink) besparen op je energierekening? En tegelijkertijd je
wooncomfort vergroten? De gemeente Gouda helpt je! Want we willen graag de CO2-uitstoot
verminderen, en voorbereid zijn op klimaatverandering. Dat kunnen we niet alleen: samen maken
we Gouda en de Hoevebuurt duurzaam!
Gratis advies van de energiecoach!
Door de dagelijkse dingen nét iets anders te doen, kun je vaak al veel energie ‒ en dus ook geld ‒
besparen. Om je praktische adviezen op maat te geven, kan een van de speciaal opgeleide Goudse
energiecoaches (kosteloos) bij jou aan huis komen. Zodat je weet hoe je eenvoudig, zonder extra kosten, je
woning energiezuiniger kunt maken! Wil je een bezoek aanvragen, mail dan naar
info@maakgoudaduurzaam.nl.
Verduurzamen van je woning
Heeft je huis enkel of dubbel glas? Zijn de vloeren en muren
geïsoleerd? Het verduurzamen van de woning maakt veel verschil.
Voor het milieu, maar vooral ook voor jezelf. Je kunt er namelijk veel
mee besparen. En je woning levert in de verkoop ook meer op. Laat
je huis eens scannen door een specialist. Dan heb je direct inzicht in
de maatregelen die je kunt nemen. De gemeente draagt graag €50,bij aan zo’n scan. Mail naar info@maakgoudaduurzaam.nl.
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ENERGIE COÖPERATIE GOUDA
Steun Energie Coöperatie Gouda
De Energie Coöperatie Gouda is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk en zonder
commerciële belangen met bedrijven. Zij is er voor iedereen die concreet aan de slag wil met
duurzaamheid en energiebesparing. Met collectieve wijkacties voor onder andere zonnepanelen en
woningisolatie zijn voor bewoners aantrekkelijke prijzen te realiseren en wordt bijgedragen aan een
duurzamer Gouda.
Er zijn verschillende stads- en wijkprojecten. Momenteel ligt de nadruk op de wijkgerichte aanpak, dit
samen met de gemeente Gouda, bewonersvereniging De Twaalf Hoeven, bewonersorganisatie/wijkteam
Plaswijk en andere wijkverenigingen. Voor enkele wijken zoals de Hoeven is een menukaart gemaakt met
energiebesparingsmogelijkheden, gebaseerd op onderzoek van de woningen in de wijk.
De Energie Coöperatie werkt altijd samen met
deskundige en betrouwbare partijen. Met een
gewoon lidmaatschap (€12,50 per jaar) kunt u de
lokale coöperatie ondersteunen en gebruik maken
van verschillende aanbiedingen en acties. Met een
coöperatief lidmaatschap investeert u
daadwerkelijk in lokale duurzaamheids- en
energieprojecten. U kunt ook als donateur de
coöperatie eenmalig of jaarlijks steunen. Op de
website is een aanmeldformulier voor het
lidmaatschap en ook kunt zich abonneren op de
digitale nieuwsbrief.

Contactgegevens
Energie Coöperatie Gouda
p/a Wijkcentrum de Buurtstee
Gildenburg 1
2804 VJ Gouda
Website: www.energiecooperatiegouda.nl
Email: contact@energiecooperatiegouda.nl
Telefoon: 06 239 56 999
Twitter: @epgouda
Facebook: energiecooperatiegouda

Agenda Duurzaamheid en Leefomgeving
28 oktober

Duurzaamheidsdag Gouda
www.duurzaamheidsdaggouda.nl

3 november Woonwijzerwagen bij Winkelcentrum Bloemendaal
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