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Steek
uw licht op!

energids is meer dan zomaar een
naam! Het is het magazine dat u in
handen houdt. Een blad boordevol nietcommerciële energietips en handige
weetjes dat drie keer per jaar bij de
550 000 inwoners van het Brusselse gewest
in de bus valt. Om te lezen en te herlezen…
Maar kent u ook Energids.be, onze
website over alles wat energie aangaat?
U kunt er niet alleen terecht voor nuttige
wenken, maar eveneens voor diepgravende artikels, themadossiers, het antwoord op 350 vragen en een lexicon. Een
online informatiebron die inmiddels de
referentie vormt voor zo’n 100 000 bezoekers per maand! U vindt er bovendien de
vorige nummers van het magazine.
Tot slot is Energids ook een elektronische
nieuwsbrief, die elke maand allerhande
praktische energietopics aansnijdt.
Interesse? Doe dan zoals meer dan 8 000
mensen voor u en abonneer u op de nieuwsbrief! Inschrijven kan op energids.be.

➜ Klantendienst

• 02 549 41 00

PREMIES 2018

Schrijf ons:
redactie@energids.be

Andere nuttige nummers
➜ Defect openbare verlichting gewestweg

• www.ﬁxmystreet.brussels
of mobilite@sprb.brussels
of 0800 94 001
➜ Factuurprobleem

➜ Gasreuk

Eenvoudiger
en sneller

• 0800 19 400
➜ Elektriciteitsstoring

• 02 274 40 66
➜ Defect openbare verlichting

• www.sibelga.be
• in noodgevallen: 02 274 40 66

energids.be

Energids is een initiatief van sibelga,
uw distributienetbeheerder die
zorgt voor een kwaliteitsvolle energietoevoer en het onderhoud van haar netten. Sibelga wil echter meer! U helpen
bij een doordacht energiegebruik bijvoorbeeld. Dat is de bestaansreden van
het Energids totaalconcept. Zonder
commerciële bedoelingen dus!

Een suggestie of
opmerking over
dit magazine ?

Sibelga
tot uw dienst
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Maar wie verstrekt al deze
kosteloze informatie?
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• Neem eerst contact op met uw leverancier
➜ Conﬂict

• Bel de Energiebemiddelaar op 02 211 10 60
of Brugel op 0800 97 198
➜ Energieleverancier kiezen

• Vergelijk op www.brusim.be
➜ Energiepremie aanvragen

• www.leefmilieubrussels.be

in een notendop
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Gespot op Batibouw
50 miljard slimme
objecten tegen 2020

© Okofen

Steeds meer
‘connected’

Groene
warmte en
hernieuwbare
elektriciteit

Onder de nieuwigheden op de beurs ook een pelletketel op basis
van een Stirlingmotor – externe-energiemotor – die in combinatie
met zonnepanelen tegelijk warmte en elektriciteit kan produceren. Een geslaagde combinatie van condensatie, zonne-energie
en warmte-krachtkoppeling die u het hele jaar door groene,
hernieuwbare energie biedt!

De thermostaat
die u volgt
Qua slimme objecten stelen de thermostaten van diverse fabrikanten de
show. Zo is er een programmeerbare
thermostaat met ingebouwde WiFiverbinding, touchscreen en slimme
energiebesparingsfuncties. Hij schakelt
de verwarming in of uit op basis van de locatie waar de
gebruiker zich bevindt. Daarnaast is het toestel compatibel
met de stemassistenten die verscheidene grote
informaticamerken op de markt brengen.

© Honeywell

Het ‘internet of things’ krijgt stilaan gestalte,
en dan vooral in huis. Allemaal objecten die
ons het leven makkelijker maken, maar tegelijk
ook de deur op een kier zetten voor kwaad
opzet. Voordat u een ‘slim’ of ‘connected’ toestel koopt, informeert u dus best eerst even
hoe het zit met de beveiliging. Goed om te
weten: sommige bedrijven bieden al beveiligingssystemen aan, een beetje vergelijkbaar
met antivirusprogramma’s die uw computer
beschermen.

Fietsen in Brussel
met nog meer vrijheid

© oBike

Naast Villo! (geel) en Blue Bike (blauw) telt Brussel voortaan
ook twee andere ﬁetsdeelnetwerken: de Billy Bike (zwart en
elektrisch) en de oBike (geel). Voordeel? U kunt ze nemen en
terugzetten waar u wilt en niet noodzakelijk in een station.
Om ze te ontgrendelen is wel een smartphone nodig.
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Belgische Energieen Milieuprijs
Sinds 2006 werd deze prijs al aan meer dan 2 300 Belgen uitgereikt die op een
bijzondere manier lokaal, gewestelijk of nationaal meebouwen aan een duurzame
toekomst. Dat kan individueel of via hun organisatie (school, instelling, kmo, bedrijf,
enz.). Het succes van de Energie- en Milieuprijs bewijst dat veel Belgen liever
handelen dan te ondergaan.

Wilt u ook een project voorstellen ?
Schrijf u in vóór 22 april!
Info: www.eeaward.be

Stop deur-aan-deurverkoop!
U bent vrij om uw energieleverancier te kiezen... Houden zo! Vele
mensen kregen al agressieve verkopers aan de deur die werken in
naam van energieleveranciers. Zij maken misbruik van beïnvloedbare en goedgelovige mensen om hen gelijk wat aan te smeren.
Om dergelijke praktijken te bestrijden, zijn een aantal verenigingen,
waaronder Test-Aankoop en Samenlevingsopbouw, overgegaan tot
actie. Zo zijn er al meer dan 400 000 stickers ‘Geen verkoop aan
de deur’ uitgedeeld! Ook u kunt deelnemen (en leurders
ontmoedigen) door de sticker op uw deur aan te brengen.

Alles
over de
gasconversie
in Brussel
De helft van de Belgische
gasverbruikers zal geleidelijk
omschakelen van arm naar rijk gas.
Een verandering die gespreid wordt
over verscheidene jaren. Vanaf juni
2018 vertelt Energids u er alles over.
Meer info in ons speciaal dossier!
Verneem nu al wanneer uw
gemeente omschakelt en wat u
dan precies moet doen:

www.gasverandert.brussels

Bestel uw sticker via:
www.inforgazelec.be of 02 209 21 90

METEROPNEMING

03/2018
1160 Oudergem

Opnamekalender
Maandelijks doet Sibelga de ronde bij Brusselaars
voor de opname van de meterstanden. Is uw
gemeente weldra aan de beurt? Kijk snel op
deze kalender. Na de opname geeft Sibelga
de exacte cijfers van uw verbruik door aan uw
energieleverancier zodat die de jaarfactuur kan
opstellen.
Voor een opzoeking op straatnaam of een volledig
overzicht van de meteropnames, surf naar:
www.sibelga.be

energids.be
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1082
Sint-Agatha-Berchem

05/2018
1170 Watermaal-Bosvoorde
1030 Schaarbeek (deel 1)

1140 Evere
1080 Sint-Jans-Molenbeek (deel 1)

04/2018
1000
Brussel Ambiorix
1090 Jette
1081 Koekelberg

06/2018
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
1083 Ganshoren
1150 Sint-Pieters-Woluwe

vernieuwend
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Smart Readymeter nog
niet meteen
‘slim’
een slimme, elektronische
meter die je vanop afstand kan
raadplegen en bedienen. De
smart ready kan het in principe allemaal, maar… nog niet
meteen. een woordje uitleg.
Van polshorloge en personenweegschaal tot koelkast en wasmachine,
tegenwoordig zijn al onze apparaten
elektronisch en communicerend. Dankzij
deze technologie zijn heel wat functies
mogelijk, zoals instellen, programmeren,
regelen, beveiligen, enz.
Ook de energiemeter ontsnapt niet aan
deze evolutie. De meeste woningen zijn
nog uitgerust met het oude elektromechanische model, de zogenaamde
Ferraris. Die zorgt weliswaar al decennialang voor betrouwbare metingen,
maar heeft beperkte functies. Voorts
produceren steeds minder fabrikanten deze meter. Daarom zal uw netbeheerder Sibelga stapsgewijs een nieuw
elektronisch metermodel moeten installeren. De Smart Ready, wat ‘klaar om slim
te zijn’ betekent, biedt u de mogelijkheid om uw energieverbruik beter op te
volgen en voldoet zodoende aan de
eisen van Europese Richtlijn 2009/72/EG.
Wat is een ‘sliMMe’ Meter?
Dit is een toestel dat niet alleen de verbruikte
kWh registreert, maar ook de verbruikshistoriek per periode weergeeft. Zo krijgt u
meteen nuttige aanwijzingen die u moeten
helpen om energiekosten te besparen.

SLIM, MAAR NIET
VOOR METEEN
De Smart Ready wordt gebruikt
als een traditionele meter. Zo
communiceert hij alleen voor
maintenance en monitoring, bvb.
om de goede werking van de
meter te controleren en de klok te
synchroniseren. In Brussel zal
Sibelga het toestel binnenkort
installeren in nieuwbouw en in
geval van grote renovaties waarbij
de elektrische installatie volledig
vervangen wordt.
Ondertussen plaatste Sibelga wel
al enkele Smart Ready-meters
voor de opleiding van haar technici. Toch verloopt het beheer van
deze meters in de systemen en
processen net hetzelfde als bij de
oude Ferrarismodellen. De activering van de afstandsfuncties volgt
later, zodra het gewest een wettelijk
kader heeft vastgelegd en de markt
er klaar voor is.

Wat Met De afstanDsfUnCties?
net zoals de smart ready, meten
slimme meters zowel het verbruik (de
elektriciteit die u van het net afneemt)
als de geïnjecteerde elektriciteit (de
elektriciteit die u zelf produceert, maar
niet meteen verbruikt en dus in het
net injecteert). Ze kunnen bijgevolg
worden geplaatst bij Brusselaars die zelf
energie produceren, bijvoorbeeld met
zonnepanelen. Nog een voordeel is dat
dezelfde meter uw verbruik in enkel- en
tweevoudig tarief meet.
Met de slimme meter kunnen meterstanden op elk moment vanop afstand
worden opgenomen. Dit in tegenstelling tot de smart ready. Ook openen,
sluiten of het vermogen beperken, kan
vanop afstand.

Info : www.sibelga.be/smart
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Uurregeling dag/
nachttarief wijzigt
Meer besparing mogelijk
Dit is niet de enige tariefnieuwigheid:
• hebt u een dag/nachtmeter?
Op feestdagen wordt uw verbruik
voortaan de hele dag gefactureerd
tegen het voordelige nachttarief;
• h ebt u daarnaast ook een exclus i e v e n a c h t m e t e r (o n g e v e e r
4 300 Brusselaars)? Vanaf 1 april
2018 schakelt die eveneens over van
23u-8u naar 22u-7u. Voorts zullen
al uw apparaten die op deze meter
zijn aangesloten, tijdens weekends
en feestdagen op elk uur van de dag
dit voordeeltarief genieten.

Pas de programmatie
van uw apparaten aan!

Vanaf 1 april (en da’s heus geen
aprilvis!) zullen alle tweevoudige
elektriciteitsmeters in Brussel
gelijktijdig overschakelen van
‘dagtarief’ naar ‘nachttarief’.
Deze uurregeling, voortaan
dus overal ‘22u – 7u’, levert u
heel wat voordelen op. Maar er
is meer…

Neder-Over-Heembeek

Jette

Ganshoren

Haren

Laken

Evere
Schaarbeek

Om historisch-technische redenen verschilt het tijdstip voor de overschakeling
van dagtarief naar nachttarief in Brussel
van gemeente tot gemeente. Alvast
tot 1 april, want dan zal het deel van
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
(zowat 100 000 energiemeters) waar de
uurregeling voor het nachttarief nog
23 u - 8 u was, eveneens overstappen op
het regime 22 u - 7 u.
Concreet betekent dit dat het voordeligere nachttarief op werkdagen voortaan overal in het gewest ingaat vanaf
22 u. U kunt uw boiler, wasmachine,
droogkast en vaatwasser dus een uurtje vroeger inschakelen. Handig voor wie
graag wat vroeger onder de wol kruipt!

Sint-Joost-Ten-Node
Brussel

Sint-Gillis
Elsene

Vanaf 1 april
overal 22u-7u
in Brussel
Uurverandering
Geen uurverandering

energids.be
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Ook op feestdagen
geldt het tweevoudig
tarief
U hoeft niets te doen
Alles verloopt automatisch:
• als deze uurverandering u aanbelangt,
krijgt u een brief of mail;
• S ibelga verstuurt het signaal van
de uurverandering vanop afstand.
Aanpassing van uw meter is niet nodig;
•
e r moet geen Sibelga-technicus
langskomen, een afspraak is dus
overbodig;
• uw elektrische binneninstallatie moet
niet worden aangepast.
Nuttige tip
Tracht te vermijden dat energie ver slind end e to e s te ll en na 7 u
‘s ochtends (voorheen 8 u) moeten
draaien, want vanaf dat tijdstip geldt
voortaan het dagtarief. Pas dus best
de programmatie van uw apparaten
aan, als die automatisch star ten
tegen het einde van de nacht.

groener rijden
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Rijden op
aardgas,
waarom
niet?
+ autonomie
800 km
< €voor15400 km
CNG

auto’s op lpg (liquefied petroleum gas) kent
iedereen. Maar voertuigen die rijden op Cng
(Compressed natural gas of aardgas onder druk)
zijn minder bekend. nochtans biedt zo’n wagen
misschien ook voor u een milieuvriendelijker
alternatief…
Tanken voor nog geen € 15 per 400 km en een pak minder
vervuilen. Da’s het aantrekkelijke aanbod van een auto
op aardgas (CNG), hetzelfde gas dat u gebruikt voor uw
verwarmingsketel en kookfornuis. CNG-voertuigen kennen
almaar meer succes. Zo rijden er inmiddels wereldwijd al meer
dan 20 miljoen rond.
niets Dan VoorDelen
Voertuigen op aardgas stoten nagenoeg geen fijne deeltjes
uit. Voorts zorgen ze voor de helft minder stikstofoxiden (NOx)
en bedraagt de CO2-uitstoot respectievelijk 27% en 12%
minder dan benzine en diesel. Een CNG-motor is tot 75%
geluidsarmer en verslijt minder vlug. Tanken gaat snel, de tank
is veilig en neemt geen plaats in de kofferruimte in. Auto’s
op CNG zijn toegelaten in ondergrondse parkeergarages en
genieten fiscale voordelen.
Beperkt aantal tankstations
Ondanks alle voornoemde voordelen rijden er nog maar
weinig CNG-wagens in Brussel. Wellicht omdat tanken er
slechts mogelijk is in 1 pompstation in het centrum van
Anderlecht (weldra zullen 2 andere volgen). In Vlaanderen
zijn er meer tankstations en in de rand bvb. al 9. Surf naar
www.ngva.be voor een overzichtskaart met een laatste
update. En voor wie binnen Europa reist, is er een kaart op
www.ngva.eu.
rUiM aanBoD
Er zijn tientallen modellen verkrijgbaar, die bij montage in de fabriek
aan CNG zijn aangepast. Hun eventuele meerprijs (ongeveer
€ 2 000) is heel snel terugverdiend dankzij het zuinige
verbruik. Sommige auto’s hebben een actieradius tot 800 km.
Bij de grote autoconstructeurs zijn alle voertuigtypes mogelijk
(stadsauto’s, gezinswagens, vrachtwagens, bestelwagens).

Voor meer informatie over CNG
www.aardgas.be > nl > particulier > rijden
en www.energids.be > CNG

BEREKEN UW VOORDEEL MET DE SIMULATOR OP:
www.ngva.be > nl > bereken uw voordeel
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Steek uw licht op!
om energie te besparen. of omdat uw levensstijl of woningconcept veranderd is en er almaar nieuwere
verlichtingstechnologieën beschikbaar zijn… redenen genoeg om de verlichting in huis opnieuw in
vraag te stellen.
niet langer alleen
Voor het CoMfort
De tijd dat ‘wonen’ enkel geassocieerd
werd met gezinsleven of vrije tijd is voorbij. Een woning dient voortaan ook voor
telewerk of voor een activiteit als zelfstandige. En om energie te besparen
wordt bij de renovatie en/of bouw van een
huis de natuurlijke lichtinval zo optimaal
mogelijk benut. Verlichtingstechnologieën
veranderen ingrijpend om energiekosten
te beperken en het visueel comfort te verhogen. Allemaal veranderingen waarmee
u rekening moet houden bij de keuze van
een aangepaste, praktische, aangename
en zuinige verlichting in huis. Pak het dus
best grondig aan en begin alvast met het
ontwerp van een volledig ‘verlichtingsplan’.
hoe gaat U te Werk?
1. Teken uw woning op schaalgrootte.
2. Noteer op dat plan welke ruimte voor welke activiteit dient
(eenzelfde vertrek kan verschillende functies hebben doorheen
de dag).
3. Teken cirkels waar u licht wenst – zorg dat ze elkaar niet te veel
overlappen.
4. Duid de lichtpunten aan.
5. Beslis voor elk lichtpunt welk type verlichtingstoestel u wenst
(staanlamp, luchter, plafondlamp, al dan niet ingebouwde spot, enz.).
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energids.be
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hoe liChtsterkte en -tYpe
kieZen?
Houd rekening met 4 verschillende
verlichtingsvormen:
• algemene verlichting: om schaduwzones te vermijden die door contrastwerking de ogen vermoeien;
• functionele verlichting: om op een
precieze plek een bepaalde taak uit te
voeren;
• accentverlichting: om een voorwerp
of zone in de kijker te zetten;
• sfeerverlichting: indien mogelijk met
variabele sterkte en kleur, om voor
elke activiteit de gewenste sfeer te
scheppen.
Andere bepalende factoren:
• de ‘kleurtemperatuur’ die mee de
sfeer creëert;
• het soort licht: diffuus (het licht gaat
door een wit doorschijnend oppervlak), indirect (het licht weerkaatst
op de wanden) of gericht (het licht
wordt naar een smal oppervlak geprojecteerd);
• donkere of heldere kleuren op de
muur beïnvloeden de benodigde lichtsterkte.

ALGEMENE VERLICHTING

FUNCTIONELE VERLICHTING

Voor het beste esthetische en functionele
resultaat is een combinatie van al deze
factoren nodig. Toegegeven, makkelijk
is het niet. Maar met try & error
komt u er wel. Koop dus niet te snel uw
lampen en armaturen. Doe eerst tests
met verlengkabels en tijdelijke mobiele
lampen.
Eventueel doet u een beroep op een
binnenhuisarchitect of gebruikt u een
van de online ontwerptools voor
verlichtingsplannen. Die zijn vaak
gratis beschikbaar op de websites
van fabrikanten, doe-het-zelfzaken
of verkopers van verlichtingstoestellen.

WIST U
DAT?
Verlichting vertegenwoordigt 5 à 20 % van de totale
elektriciteitsfactuur. Het
licht brandt gemiddeld
6,7 uur per dag en een
doorsnee woning telt een
twintigtal lichtpunten.

Graag toch wat meer inspiratie? Bezoek
dan showrooms en kijk goed rond
hoe de verlichting van winkels, restaurants en tentoonstellingen is opgevat.
Zo krijgt u beslist ideeën om thuis toe
te passen!

ACCENTVERLICHTING

SFEERVERLICHTING

Bron: ADEME
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RUIME KEUZE AAN
VERLICHTINGSTOESTELLEN…
• N ieuwe verlichtingstoestellen
gebruiken allemaal ledtechnologie,
in de meest denkbare vormen: grote
oppervlakken, linten, gevlochten stroken, enz. Bij sommige zijn de lampen
vervangbaar, bij andere niet. Check
dat goed, want als de ledlamp het laat
afweten, moet u het hele toestel vervangen.
• Ledlampen passen ook in oude armaturen: alle vroegere vormen van gloeilampen, spots, buislampen, enz. zijn
ook verkrijgbaar in ledversie. In de
handel vindt u zelfs reproducties van
‘vintage’ gloeilampen die niet meer
bestaan. Verlichting vernieuwen om
ze energiezuiniger te maken, kan dus
makkelijk zonder de aanschaf van een
nieuw verlichtingstoestel. Een aanzienlijke besparing!

… en lampen
Gedaan met de TL-lamp aan het plafond.
Vandaag bestaan er efficiëntere, mooiere
en energiezuinigere oplossingen. In het
winterseizoen zit iedereen lang onder
kunstlicht. Misschien loont het de moeite
om dat eens te veranderen.
Led is de toekomst, zoveel is zeker.
Gloeilampen worden niet meer gemaakt,
spaarlampen zijn verouderd en halogeenlampen worden in september 2018 uit
de handel genomen. Ledlampen daarentegen worden steeds krachtiger, goedkoper en zijn in de gekste vormen
verkrijgbaar. Sommige zijn dimbaar
en bieden zelfs nieuwe functies:
bluetooth communicatie, automatische
verlichting, autonomie van ½ u bij
stroompanne, enz.

Bij het vervangen van dimbare
halogeenspots door led-spots
kan een aanpassing van uw
elektrische installatie nodig zijn.
Informeer u
dus eerst!

energids.be
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PRAKTISCHE TIPS

Juan Gonzalez,
Technique &
Art de la lumière

De verlichting van huizen, winkels of bedrijven, da’s de
specialiteit van Juan Gonzalez. Hij geeft alvast enkele nuttige
tips voor een geslaagde verlichting in huis.
EERST TESTEN, DAN KOPEN
«Een veelgemaakte fout is in de winkel een verlichtingstoestel kopen
zonder te weten welke lichtsterkte en welk lichteffect dat thuis zal
hebben. Ga niet alleen af op esthetiek en elegantie, maar test het
toestel in de winkel. Ga best eerst thuis met enkele lampen en een
verlengsnoer na hoeveel licht er nodig is en welk effect u wenst.
Als professional zit ik er ook soms naast, hoor! Ik zweer dus bij
verlichtingstests in een reële situatie.»
Welke lichtsterkte en kleurtemperatuur zijn nodig in salon, bureau,
keuken of aan tafel? «Lichtsterkte wordt door iedereen anders waargenomen. Iedereen ziet anders, maar het is ook iets psychologisch.
En dat geldt zeker voor de kleurtemperatuur. Een leek kan die haast
onmogelijk vooraf inschatten zonder het licht werkelijk te zien. Als
ik het heb over licht van 3 000 K, kan bijna niemand zich inbeelden
hoe dat eruitziet. Zo vroeg een klant mij ooit 4 000 K omdat men hem
gezegd had dat dit ideaal was. Bij het uitproberen vond hij het toch
‘te koud’ en veranderde dus van mening.»
GOEDE VERLICHTING IS GEEN KWESTIE VAN BUDGET
«Klopt! Kledij bestaat ook in alle prijsklassen, maar je kan er evengoed
elegant uitzien met goedkopere kleren. Iedereen wil zich goed voelen
in zijn interieur. En dat kan ook zonder fortuinen uit te geven aan verlichting. Ik stel vast dat de meeste klanten dimbare verlichting willen.
Een goede beslissing . Zo kan je de sfeer aanpassen aan de behoeften
van het moment. Maar slechts enkelen gaan een stapje verder en denken ook al aan bestuurbare verlichting, aanwezigheidsdetectoren, enz.
Want ook dat is comfortabel, veilig en zuinig.»
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Pierre Lechat,
commercieel
directeur bij
Schréder

der

© Schré

kenner aan het WoorD

Led voor
slimme steden
ledverlichting is ook op straat aan een opmars bezig. Zo zou de
technologie de openbare verlichting onvermoede mogelijkheden
bieden. een kenner aan het woord.
«Ledlampen zijn energiezuiniger en
duurzamer, dat is inmiddels algemeen
geweten», aldus Pierre Lechat, commercieel directeur van fabrikant Schréder,
een bedrijf dat apparatuur vervaardigt
voor buitenverlichting. «Maar er is meer!
Ledverlichting verspreidt niet langer
diffuus licht over een bepaalde zone, het
licht wordt ook gericht ‘afgezet’ daar waar
het nodig is. Dat is een van de redenen
waarom ledverlichting energie bespaart
en lichtvervuiling tegengaat. Je kan namelijk heel precies de pechstrook langs een
weg verlichten terwijl je de weide ernaast
toch in het duister laat.»
Ledlampen zijn elektronisch en dat
opent meteen nieuwe mogelijkheden: «Inderdaad, zo kan men de
openbare verlichting ‘dynamisch’
maken. Verlichtingstoestellen worden dan elk apart of per straat en
per wijk bediend. Dimmen vanop
afstand gebeurt afhankelijk van het
uur of de werkelijke lichtsterkte

en de maximale verlichting wordt
verlengd bij een happening (concert, commerciële actie, wedstrijd),
of verminderd bij vuurwerk, bvb. »

OOK BIJ ONS

Tunnel wordt
kunstwerk
Tunnels zijn meestal weinig
uitnodigend en soms zelfs een
beetje creepy. Maar wat denkt
u van deze ondergrondse
doorgang tussen het Kardinaal
Mercierplein en het station in
Jette? Een geslaagde verlichting
gaf de tunnel een ludieke
toets en dankzij een spel van
kleuren werd de afstand voor
gebruiker s ‘ps ychologisch
verkort’. De verwezenlijking
is he t re sult aat van e e n
samenwerking tussen Sibelga,
LEC (Lyon) en Radiance (Luik)
en werd twee maal bekroond.

VeiligheiD Van De inWoners
«In de toekomst kunnen verlichtingstoestellen uitgroeien tot een ondersteunende structuur om het leven in de
‘smart cities’ te verbeteren », gaat Pierre
Lechat verder. «Mist- of smogsensoren
kunnen een alarmsignaal versturen en de
verlichting aanpassen, geluidssensoren
kunnen verkeersongevallen of geweerschoten melden. Voorts zijn ook drukknoppen mogelijk om de hulpdiensten
te alarmeren. »
n.V.D.r.: led is de toekomst voor de straatverlichting, zowel qua technologie als
energieopbrengst. toch is nog niet alles
geweten over betrouwbaarheid, onderhoudskosten en levensduur. Daarom is de systematische vervanging voor sibelga niet prioritair.
Die zal veeleer geleidelijk gebeuren en niet
zomaar tot elke prijs.

© Schréder

Graag meer info over verlichting?
Surf naar www.energids.be
Hoe kies ik een lamp?
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do
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verlichting

Overal in huis de ideale verlichting
pas het lichtvermogen en het soort verlichting in elk vertrek aan volgens uw behoeften.

6

De basisprincipes

3

rustige sfeer (vb. slaapkamer)
• 50 tot 150 lux
• warm licht (2 500 à 3 000 K)
• ﬁltrerend verlichtingstoestel
(lampenkap)
• diffuus licht
• dimbaar

5

3

4
4

aandachtszones (vb. tafel, sierobject,
architectuurelement)
• 150 tot 500 lux
• witter licht (4 000 à 5 000 K)
• gerichte verlichtingstoestellen (spots)

7

actieve sfeer (vb. werkvlakken)
• 150 tot 500 lux
• kouder licht (5 500 K en meer)
• verlichtingstoestellen met geringe
verduistering (plafondlamp met
reﬂectoren)

6
6

enkele begrippen
• Verlichtingssterkte:
de lichtstroom, gemeten in lux
(lumen/m²), die nodig is om een
object of vertrek te verlichten
afhankelijk van de grootte, de
gewenste sfeer en de geplande
activiteit.
• Verlichtingsvermogen:
staat voor het elektrische verbruik
van de lamp en wordt gemeten in
watt. Hoe meer watt, hoe hoger
het verbruik.

2

• Verlichtingskleur:
de kleurtemperatuur wordt
gemeten in kelvin. Hoe hoger,
hoe kouder de kleur (blauwachtig).
Omgekeerd spreekt men van
warm licht (oranjeachtig).

type
lampen

energids.be
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1

2

3

Klassieke
ledlamp

Ingebouwde
led- of
halogeenspot

Led- of
halogeenspot
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1
en4journée, trop peu de puissance
pour recharger un véhicule

recharger la nuit, quand la
puissance disponible est sufﬁsante

1
1

6

2
7

2

2

2

6

7

7
1

4

5

6

Led- of
halogeenlamp

Ledbuislamp

Ledstrook

7
Ledpaneel
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goede voorbeeld

nrCliCk & solarCliCk

Twee degelijke plannen
voor openbare gebouwen
De openbare gebouwen in Brussel (van gemeenten en gewest) geven alvast het goede voorbeeld en
streven naar betere energieprestaties. twee begeleidende maatregelen moeten hen daarbij helpen.
Die kwamen er met de steun van de Brusselse regering, leefmilieu Brussel en sibelga.

1

Beter energieBeheer
Met nrCliCk

NRClick is een programma dat verantwoordelijken van Brusselse
openbare gebouwen begeleidt bij hun energiebeheer. Daarbij
stelt Sibelga hen drie diensten ter beschikking:
• software voor energieboekhouding (voor continue
opvolging van het energieverbruik),

• een aanbestedingscentrale voor diverse energiediensten
zoals audits en engineering, isolatie, maintenance, enz.
• technische ondersteuning bij de opvolging van werken
die de energie-efficiëntie verbeteren.

WIST U DAT ?
• Dankzij een aanbestedingscentrale worden de
gemeenten, OCMW’s en politiezones al bevoorraad met groene elektriciteit en gas.
• De overheid heeft tientallen studies besteld en
de agenda voor 2018 staat al volgeboekt met
NRClick-werken. Bij een van de eerste werven
onder meer een gemeentelijke werkplaats in
Etterbeek en twee scholen in Sint-Joost.

energids.be

2

Maatregel 2

Maatregel 1
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Meer Zonnepanelen
Met solarCliCk

Met dit programma kunnen beheerders van openbare
gebouwen hun daken ter beschikking stellen van het
Brusselse gewest, dat er op zijn kosten zonnepanelen
installeert. De gebruiker van het gebouw mag de geproduceerde elektriciteit gratis gebruiken. Het gewest recupereert
de groenestroomcertificaten, die dan bijdragen aan de financiering van beide programma’s. Sibelga zoekt naar geschikte
locaties, organiseert openbare aanbestedingen voor de
installatie van de panelen en volgt de energieprestaties op.
Dit alles zorgt voor een beter beheer van het overheidsgeld,
wat dan weer een goede zaak is voor de belastingbetaler.

ZIJ KRIJGEN DIT JAAR
SOLARCLICK-PANELEN
• Kinderdagverblijf
Jourdan in Sint-Gillis

• Opleidingscentrum
industrie in Anderlecht

• Sportcomplex in
Sint-Agatha-Berchem

• Kantoren van de
politiezone BrusselWest in Jette

... en nog 40 andere!

ﬁnanciële steun
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ENERGIEPREMIES 2018

Eenvoudiger
en sneller

Gilles Robberechts,
architect in
Sint-Pieters-Woluwe

het jaar 2018 begon met goed nieuws voor wie energie wil besparen
zonder aan comfort in te boeten.
Gilles en Barbara bezitten een driegevelwoning met 2 verdiepingen en een
oppervlakte van 120 m² in Sint-PietersWoluwe. In 2012 voerden ze grote verbouwingswerken uit om de passiefnorm
te halen. Ze konden daarbij rekenen op
aanzienlijke premies. “Op het einde van
de rit had ik zo’n € 25 000 ontvangen,
wat een groot deel van de kosten heeft
gedekt”, aldus Gilles.
Toch ondervond hij een aantal moeilijkheden: “Eerst en vooral is het een
vrij zware administratieve procedure
en bovendien duurt het wel een poosje
voordat het premiebedrag op je rekening
staat”. Deze problemen zijn inderdaad
typisch voor passiefwoningen, omdat
de certificatie pas kan gebeuren als de
werken voltooid zijn.
Voortaan sneller
In 2018 krijgt u nog eenvoudiger
een isolatiepremie (premies B), een
premie voor een energieaudit of
studie (premies A), of voor werken
aan het verwarmingssysteem (premies
C). Voortaan kunt u met één enkel
formulier verscheidene aanvragen
tegelijk indienen. Voorts krijgt u nu vanaf
het moment dat u de laatste factuur
van de aannemer ontvangt, 12 maanden
de tijd om uw premieaanvraag in te
dienen.

hogere preMies
Ander goed nieuws is dat bepaalde
premies verhoogd zijn. Dat is het geval voor
dakisolatiewerken: de premie stijgt van
15 naar 20 €/m², van 20 naar 30 €/m² of
van 25 naar 40 €/m² afhankelijk van uw
inkomenscategorie.

het cijfer

€ 22 000 000
Dat is het totale premiebedrag
waarover de Brusselaars in 2018
kunnen beschikken.

Hoe overbodige kilo’s … CO2 kwijtspelen?
De aankoop van meubels, huishoudelektro, voeding enz., is verantwoordelijk
voor 68% van de uitstoot van broeikasgassen. Isolatie, zuinige verwarming
of goed isolerende beglazing heeft u al? Prima! Toch vergt uw gewoonlijke consumptiegedrag ook energiegebruik! Check dus zeker hoe u dat
kunt beperken.

www.leefmilieu.brussels > content > klimaat

Gilles en Barbara kozen
voor een passiefwoning,
wat hen een premie van
€ 25 000 opleverde.

U vindt alle premies op
www.leefmilieu.brussels
> De energiepremies in 2018
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in een notendop
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energids.be
vraag van de maand
Isolatie: eerst begrijpen,
dan ingrijpen
Thermische isolatie is een ruim begrip. Er bestaan haast
evenveel oplossingen als er woningen zijn. Op zoek naar
een oplossing voor uw speciﬁeke situatie?
ga naar energids.be en typ ’isolatie’ in het zoekvenster.

Het Bubble
Festival komt eraan
Leefmilieu Brussel lanceert voor de 4e maal
het Bubble Festival, met tal van projecten
rond natuur- en milieu-educatie. Inmiddels is de
oproep tot kandidaturen voor 2018 afgesloten.
Alle geselecteerde scholen zullen op 24 april hun
creatieve project rond het jaarthema 'Zero Waste'
voorstellen in het BEL, het gebouw van Leefmilieu
Brussel (Thurn & Taxis-site). Op het programma:
optredens, uiteenzettingen, experimenten, foto’s
en veel meer.
Info: www.energids.be

energiefactuur

Zin om erbij te zijn?
info: www.bubble.brussels

Wat te
doen »
bij betalingsmoeilijkheden?
L' « Urban
mining
Dit zijn de toegepaste sociale tarieven:

Bent
u huishoudelijke
Kamptune
u met
financiële
Les déchets
des villesklant?
deviennent
source
problemen
uw leverancier
u pour
een ingebrekeimportanteendeheeft
matières
précieuses
l’industrie.
stelling
gestuurd?
Laat anglaise
het probleem
dan mining
niet vererD’où cette
expression
d’urban
:
geren
en vraag
meteen
la « mine
en ville
» ! het statuut van ‘beschermde
klant’ aan bij uw OCMW. Als u voldoet aan de voorwaarden,
het contract
met uw
commerciële
Les centreswordt
de recyclage
constituent
même
parfois la
leverancier
geschorst.
Sibelga zal u danpour
als sociaal
source principale
d’approvisionnement
certaines
leverancier
gas en elektriciteit
aanleveren,elles
metcoûtent
een
matières précieuses
et rares. Récupérées,
vermogensbegrenzer
2 300 watt (of
4 600elles
wattsont
op
moins d’énergie quevan
la production
neuve,
vraag
van het
OCMW).
plus pures
que
le minerai naturel à rafﬁner, et elles

energids.be
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Elektriciteitsprijs
excl. 21% btw

normaal tarief

0,1428 €/kWh

tweevoudig uurtarief dag

0,1510 €/kWh

Gasprijs
excl. 21% btw

0,0260 €/kWh

tweevoudig uurtarief nacht 0,1119 €/kWh
tarief ‘uitsluitend nacht‘

0,0829 €/kWh

➜ voor meer informatie, contacteer de FOD Economie op 0800 120 33
➜ afspraak op http://soctar.belgium.be
Tarieven geldig van februari tot en met juli 2018,
exclusief federale bijdrage en extra taksen.
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