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Het antwoord op al uw enerGievraGen in BruSSel

Brussel wordt
lage-emissiezone
vanaf 2018
op kot?
enkele praktische tips

dossier
wasmachine
p.10

Zo bespaart
u tijd en
energie!

van de redactie
edito

Hulp nodig?

➜ Gasreuk
• Sibelga 0800 19 400

➜ Stroomstoring
• Sibelga 02 274 40 66

➜ Defect openbare verlichting
• Gemeentewegen:
online: www.sibelga.be
of 02 274 40 66 (noodgevallen)
• Gewestwegen:
online: www.fixmystreet.brussels
of mobiliteit@gob.brussels
of 0800 94 001

➜ Factuurprobleem
• Eerst navraag doen bij uw
leverancier
• Indien nodig,
Ombudsdienst voor Energie:
02 211 10 60
• Of nog, Brugel: 0800 97 198

➜ Een energieleverancier kiezen
• www.brusim.be
de Brusselse simulator

➜ Een energiepremie aanvragen
• www.leefmilieubrussel.be

➜ Suggesties of opmerkingen?

Brussel gaat voor
een ander
energiebeleid
Energids hoeven we u vast niet meer
voor te stellen. U weet wel, ons informatieplatform dat naast dit huis-aanhuisblad ook bestaat uit een website
en een newsletter boordevol nuttige
tips over energiegebruik en -besparing. Een kosteloze service die Sibelga
al sinds 2010 aan de Brusselaar biedt. Onze website is een
absolute voltreffer: sinds begin dit jaar tellen we elke maand opnieuw meer dan
100 000 bezoekers!
Maar wist u dat ook overheidsbedrijven en instellingen op onze steun en advies
kunnen rekenen? Deze actie, hoewel minder bekend bij particulieren, kwam
eind februari 2017 in een stroomversnelling. Toen lanceerden wij SolarClick,
een ambitieus programma voor de installatie van zonnepanelen. Het is gekoppeld aan NRClick, een compleet aanbod van energiediensten. De Brusselse
regering wil met deze programma’s volop de kaart trekken van hernieuwbare
energie en energiebesparingen doorvoeren. Dat kan door het grote potentieel
te benutten van de gebouwen die eigendom zijn van de Brusselse gemeenten en het gewest (kantoren van administraties, sportinfrastructuur, scholen,
zwembaden, crèches, enz.).
De regering gaf aan Sibelga, in samenwerking met Leefmilieu Brussel, de
opdracht om NRClick en SolarClick op te zetten. Met haar grote ervaring in doeltreffend energiegebruik, kan Sibelga de gemeentelijke en gewestelijke overheden
volkomen neutraal advies geven. Voorts begeleiden wij deze instanties ook in
hun besparingsinspanningen en bij hun voorbeeldrol voor de Brusselaars.
In het kader van SolarClick wordt maar liefst 85 000 m2 dakoppervlakte
tegen 2020 uitgerust met zonnepanelen. Dat zal het huidige fotovoltaïsche
vermogen in Brussel met ongeveer 22,5% doen toenemen.

• redactie@energids.be

Het Energids-team van Sibelga

Wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?
Bent u huishoudelijke klant? Kampt u met financiële problemen en heeft uw leverancier u een
ingebrekestelling gestuurd? Laat het probleem dan
niet verergeren en vraag meteen het statuut van
‘beschermde klant’ aan bij uw OCMW. Als u voldoet aan de voorwaarden, wordt het contract met
uw commerciële leverancier geschorst. Sibelga
zal u dan als sociaal leverancier gas en elektriciteit aanleveren, met een vermogensbegrenzer van
2 300 watt (of 4 600 watt op vraag van het
OCMW).

energids.be
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dit zijn de toegepaste sociale tarieven:
Elektriciteitsprijs
excl. 21% btw

Gasprijs
excl. 21% btw

normaal tarief

0,1332 €/kwh 0,0238 €/kwh

tweevoudig uurtarief dag

0,1366 €/kwh

tweevoudig uurtarief nacht 0,1085 €/kwh
tarief ‘uitsluitend nacht‘

0,0817 €/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 2017,
exclusief federale bijdrage en extra taksen.

kort nieuws

3

2016, recordjaar
voor houtbouw

onzichtbare schakelaar
... met wuifbediening
© Duotecno

© Architect Gengoux Verjus

In België wordt één nieuwbouwwoning op tien tegenwoordig opgetrokken
met hout. Bij renovatie of uitbreiding is dat al 3,5 %. In de stad krijgen huizen
vaak een extra verdieping. Hout is dan ideaal: geen overbelasting van de oude
funderingen en geen droogtijd voor het houten bouwskelet. Administratief
vormen stedenbouwkundige houtbouwplannen geen probleem.

Geen geklik meer, even wrijven en het licht gaat
aan. Beter nog, de schakelaar onder de wand (hout,
metaal, glas, tegel, plafond) reageert gewoon op
uw hand. Zelfs met handschoenen op minder dan
5 cm afstand. Geen sciencefiction, wel een gemak
voor uw interieur, om te schilderen, te behangen
of schoon te maken. Hygiënewinst ook voor de
horeca! De schakelaar is trouwens heel eenvoudig
te installeren.

Knus op het terras?
Denk aan het
prijskaartje
Qua aankoopprijs valt een elektrische straalkachel best mee. Op en top gezelligheid voor terras of tuin tijdens koele zomeravonden!
Maar uiteraard moet u ook rekening houden
met het stroomverbruik...
Om een terras van 15 m2 te verwarmen, is een
straalkachel vereist van ten minste 1 800 w
of 1,8 kw. Voor 3 uur gebruik komt dat neer op
3 x 1,8 x 0,20 € = 1,08 € elektriciteit (tijd x
vermogen in kW x gemiddeld elektriciteitstarief
per kWh).
In plaats van de buitenlucht te verwarmen,
krijgt u het evengoed
warm met een
simpele plaid.

Zonnepaneel

95%

recycleerbaar
Zonnepanelen mogen dan wel 30 jaar meegaan,
ooit zijn ze aan recyclage toe.
Jaarlijkse afvalberg van 130 000 ton per jaar?
Neen, veeleer een schat aan kostbare materialen!
De wet verplicht namelijk elke installateur om gebruikte
panelen gratis te ontmantelen. Dankzij de nieuwe
technologieën kan tot 95% gerecycleerd worden voor
10 €/ton.
zomer 2017
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het cijfer

De werf
‘Zuidverbinding’
Met dit project, dat werd opgestart in juli 2016, komt er een extra
verbinding tussen het gasvervoersnet van Fluxys en het distributienet van Sibelga. De grootscheepse werken vinden plaats in het
zuiden van Brussel (Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, Brussel-Stad
en in mindere mate Oudergem). Enkele cijfers eind 2016:
•
•

5,4 km gelegde leidingen
5,4 km glasvezel

In totaal zal tegen eind 2017 12 km leiding gelegd zijn.

Elke maand een
repair café in Brussel
Een ontmoetingsplaats waar alles wordt gerepareerd wat u te snel
weggooit, waar u dingen bijleert of uw kennis kan delen met anderen.
Dat is het idee achter het wereldwijde netwerk van repair cafés.
Vrijwel elke gemeente organiseert een Repair Café.
Er is dus vast ook een bij u in de buurt.

Meer info op: www.repairtogether.be

Wanneer wordt uw meterstand opgenomen?
Maandelijks doet Sibelga de ronde bij Brusselaars voor de opname van de meterstanden. Is uw
gemeente weldra aan de beurt? Kijk snel in de onderstaande tabel. Na de opname geeft Sibelga de
exacte cijfers van uw verbruik door aan uw energieleverancier zodat die de jaarfactuur kan opstellen.

Meteropnemers
tot uw dienst
Wilt u een nauwkeurige
factuur? En graag ook dat uw
verbruik niet wordt aangerekend
op basis van een schatting?
Onthaal de meteropnemer
dan goed: hij garandeert u
immers een correcte
afrekening.

juni 2017
➜ 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
➜ 1083 Ganshoren
➜ 1150 Sint-Pieters-Woluwe

juli 2017
➜ 1080 Sint-Jans-Molenbeek

augustus 2017
➜ 1080 Sint-Jans-Molenbeek
(deel 3)

➜ 1040 Etterbeek

September 2017
➜ 1050 Elsene

(deel 2)

➜ 1030 Schaarbeek
(deel 2)

Voor een opzoeking op straatnaam of een volledig overzicht van de meteropnames, surf naar: www.sibelga.be

energids.be
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Brussel wordt LEZ
vanaf 2018
Opgelet, want over enkele maanden bant onze hoofdstad de meest vervuilende voertuigen.
Gelukkig bestaan er andere vervoermiddelen, die energiezuiniger en minder duur zijn.
Een schone lucht is onontbeerlijk voor
de gezondheid en het welzijn van
wie in de stad woont. Daarom hebben meer dan 200 Europese steden
zich achter het principe van de ‘Low
Emission Zones’ geschaard.
Vanaf 1 januari 2018 doet ook het
Brusselse gewest mee! De meest
vervuilende voertuigen (Euro 1 –
zie inzet) worden geweerd. Een
verbod dat vervolgens stapsgewijs
zal gelden voor alle voertuigen tot
Euro 5 in 2025.
Hoe zich verplaatsen
in Brussel?
Eerste keuze: het openbaar vervoer
van de MIVB (tram, bus, metro), De
Lijn en TEC. Dat kan al met een
enkele Mobib-kaart, die ook op pc
herlaadbaar is.
Er zijn ook andere oplossingen.
Al aan de trein gedacht? Met uw

Jump-ticket (op de Mobib-kaart) van
de MIVB neemt u gelijk welke trein
van en naar een Brussels station.
Andere opties: autodelen (Drive Now,
Cambio of Zen Car), uw eigen fiets
of een gedeelde Villo!-fiets. Het aanbod van Villo! wordt trouwens binnenkort uitgebreid met elektrische
fietsen. En waarom niet zo’n nieuw
elektrisch tuig waar jongeren zo
gek op zijn: Segway, skateboard of
hoverboard!
Stappen maar!
Het Londense stadsbestuur lanceerde
het project Legible London om verplaatsingen te voet in ‘the city’ te
vergemakkelijken. Zo zijn voetgangerstrajecten er aangegeven met speciale
borden. Die vermelden ook info over
binnenwegen en de nodige ‘reistijd’.
Vaak bedraagt die minder dan met
de metro!

Euro: de Europese
emissienorm
De Euronorm (van 1 tot 6) legt
de Europese milieunormen vast
waaraan de motor van een voertuig moet beantwoorden.
Hoe hoger het cijfer, hoe minder
vervuilend het voertuig is. Deze
informatie staat normaal op de
grijze kaart van uw wagen.
Zie ook:
www.lez.brussels

Mobiliteit boven alles
Laat u ook liever de wagen
thuis? Lees meer over alle
alternatieve manieren om zich
te verplaatsen in Brussel op:
www.mobielbrussel.irisnet.be
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een man, een beroep

Cédric opent
en sluit uw
meters af
Openen en afsluiten van
meters, vermogensbegrenzers
plaatsen, da’s de job van Cédric.
Als technicus kwam hij via een
ongewone weg terecht in de
energiedistributie.
Cédric Dekandelaer werkte eerst
8 jaar als bakker-patissier. Na een
grondige opleiding ging de Brusselaar
als elektricien aan de slag bij Sibelga.
”Van een job waar ik ingrediënten
naar believen mocht mengen, stapte
ik over naar een vak dat uiterste
precisie vergt”.

stellen en dat vraagt enige tijd.
“Als de afspraak wordt gemaakt
tussen 8 en 10 u, moet de klant
aanwezig zijn om ons binnen te
laten”, steekt Cédric van wal. “De
klant moet ook aantonen over alle
elementen te beschikken. Voor een
nieuwe elektrische installatie is dat
een verslag van een erkend organisme. Bij nieuwe gasinstallaties
gaat het om een gelijkvormigheidsattest i.v.m. de NBN-normen uitgereikt door een erkende instelling.
Als een document ontbreekt, openen
we de meter niet.”

Goed gevulde dagen
Het callcenter legt gemiddeld vijf
afspraken per dag vast voor Cédric,
zodat hij de handen altijd vol heeft.
Bij iedere afspraak moet hij een
hele reeks technische handelingen

Meter wordt niet
geopend bij gaslek
Voor elk geval gelden dezelfde
voorzorgsmaatregelen. Zo moet
bij opening ten minste één toestel
op de installatie aangesloten zijn.

De dichtheidscontrole gebeurt door
bijvoorbeeld het gasfornuis open te
draaien. “Zo kunnen wij zien of de
meter correct werkt. Dan wachten
wij een tiental minuten om de dichtheid van de leiding te controleren,”
zegt de technicus.
Ook al behoort het niet tot de taak
van Sibelga, toch wordt ook grote
aandacht besteed aan de verluchting. Cédric: “Als de luchtaanvoer en
de afvoer van de verwarmingsketel
gebeuren via een schoorsteen met
dubbele stroming en als beide kanalen operationeel zijn, is alles in orde.
Bij een oude schoorsteen moet ik
nagaan of die niet afgedicht is. Elke
waterverwarmer met een luchtaanvoer en een afvoer in hetzelfde vertrek is verboden, want dan loert het
CO-gevaar. Ik let ook altijd op een
correcte verluchting van de vertrekken (verluchtingsroosters, opening
onder de deuren...).”
Eenvoudiger voor elektriciteit
Voor elektriciteit ligt het iets eenvoudiger. “Bij een nieuwe installatie
moet het verslag worden voorgelegd.
Bij oude installaties moet de bewoner geen papieren voorleggen, tenzij
wanneer er een brand is geweest”,
aldus nog Cédric.

Cédric is elke werkdag in de weer vanaf 7u30.
Wie weet komt u hem tegen de volgende
keer dat u een beroep doet op Sibelga?

energids.be
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Op kot? Enkele
praktische tips
Brussel legt bij wet een aantal
energie- en veiligheidsregels
op waaraan studentenverblijven moeten voldoen.
Een kot wordt beschouwd als een
studio en is daarom ook onderworpen aan de reglementering op de
energieprestaties van gebouwen
(EPC). Het studentenverblijf krijgt
een score van A (heel zuinig) tot G
(zeer energieverslindend). Zo krijg je
als student meteen een idee van de
verwarmingskosten.
TOEKOMSTIGE HUURDER:
WAAROP LETTEN?
Student en op zoek naar een kot?
Let dan op de volgende punten:
•W
 elk verwarmingstype is er
geïnstalleerd?
• Hebben de radiatoren
thermostatische kranen
(die correct werken)?
• Is de omgevingsthermostaat
(bij een kot met gemeenschappelijke leefruimten) goed geplaatst,
namelijk in het koudste		
vertrek?

• Is er dubbele beglazing?
• In welke staat bevinden de ramen
zich? Bestaat er een risico op
waterinsijpeling?
• Wat zegt de huurovereenkomst
over gas, elektriciteit en water?
Is het verbruik in de huur inbegrepen? Of moet de huurder zelf een
overeenkomst sluiten met een
energieleverancier en de meter
op zijn naam laten openen?

•E
 r is een geschikt verwarmingssysteem en desgevallend een
rookafvoer volgens de recentste
voorschriften.
• Vochtproblemen zijn uitgesloten
(stijgvocht, insijpelingen, condensatie, enz.).
• Er is daglicht aanwezig.
• De woning is uitgerust met goed
geplaatste en goed werkende rookmelders.

EIGENAAR: ENKELE
BASISREGELS

Elke tekor tkoming zal worden
vastgesteld door de Gewestelijke
Huisvestingsinspec tie van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Deze dienst controleert de naleving
van de veiligheids-, gezondheidsen uitrustingscritera van woningen,
waaronder studentenkoten.

U bent eigenaar? De geldende reglementering legt het volgende op:
•D
 e elektrische installatie is
conform de normen.
• In de woning is er uiteraard warm
en koud stromend water.

Brussel, grootste studentenstad van het land*

* bron: Br(ik vzw

• 100 000 studenten
• 50 universiteiten, hogescholen en
kunsthogescholen
• 10 à 12 000 studentenwoningen

zomer 2017
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uitvergroot

Hoe uw ramen
Bij de keuze van nieuwe ramen zijn verschillende afwegingen nodig. Budget,
uitzicht, prestatie, maar ook uw persoonlijke situatie. Hout, pvc of aluminium?
tegenwoordig zijn het stuk voor stuk kwaliteitsvolle materialen.

Hout
prijs p
er

m2

pvc

150 tot 300 €

185 tot 240 €

isolat
waarde ieu*
van he

2 tot 2,36
W/m2K

1,6 tot 2
W/m2K

Beschikb
are
kleuren

Volledig
kleurengamma

Een tiental
kleuren
+ houtimitatie

Massief

Hol (stalen
versteviging
nodig)

onderhoud

Regelmatig reinigen +
om de 2 jaar
behandelen

Regelmatig reinigen
met vochtige doek
wegens krasgevoelig

levensduur

20 à 30 jaar of meer
volgens onderhoud

25 à 40 jaar

100 %

< 100 %

Hernieuwbaar
natuurlijk materiaal

Stevig en financieel
beter haalbaar
in de basisversies

t schrijn
werk

Structuur

recycleerbaarheid
voordelen

* de u-waarde (uitgedrukt in W/m²K) is de warmtedoorgangscoëfficiënt. Deze geeft aan hoeveel warmte er in een
bouwelement per seconde en per m2 verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1°C is.
Hoe lager de u-waarde, hoe beter de isolatie van het bouwelement.

energids.be
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kiezen?

al

3%
an

alu

de r

Ho
ut

23
%

50 %

pvc

%
24
Zoom op de
Belgische
markt

u

e

Stel de juiste vragen
Budget
• Kunt u in het begin meer geld uitgeven om
op termijn energie te besparen?
• Kunt u vrij goedkoop zelf het onderhoud
doen? Heeft u er ook tijd voor?
En wat als u de woning huurt?

245 tot 315 €
2,93
W/m2K

esthetiek
Het hele RALgamma (metaal)

• Legt de architectuur of de erfgoedwaarde
van het gebouw een bepaald materiaal op?
• Bepaalt het beschikbare kleurenpalet uw keuze?
• Verkiest u echt hout of is een degelijke imitatie
ook goed?

Hol

prestaties

Regelmatig reinigen
met speciale doek,
want erg krasgevoelig

• Aan welke thermische en akoestische vereisten
moeten de ramen voldoen?
• Is de gevel sterk blootgesteld aan weer en wind?
• Is inbraakbestendigheid een extra troef?

25 à 50 jaar

Beglazing onder de loep*
Voor een buitentemperatuur van -10°c

Gaat bijzonder lang
mee en visueel
aantrekkelijk

binnen
9,5°c

binnen
-1,8°c

u : 1,1

100 %

enkele BEGLAZING

duBBele BEGLAZING

u : 5,8

u : 2,8

binnen
18°c

binnen
15,9°c

De U-waarde van het raamprofiel wordt
aangegeven op het schrijnwerk.

SuperiSolerende drieduBBele
BEGLAZING
BEGLAZING
u : 1,1

u : 0,6

zomer 2017
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zuinig en milieuvriendelijk wassen

Bespaar tijd en energie
Wasmachines bieden heel wat wasprogramma’s (van 30 tot 180 minuten). Toch gebruiken we vrijwel
altijd dezelfde. Begin alvast met de gebruiksaanwijzing te lezen en uw gewoonten te veranderen,
want dat loont beslist!
Tot 95 % van het energieverbruik van
een wasmachine dient om het water
te verwarmen. Vandaar het belang
van de keuze van een energiezuinig
programma. De manier waarop de
programma’s de wasmachine laten
werken, zijn vaak een compromis
tussen tijdwinst en energie- of
waterbesparing.
Leer de mogelijkheden van uw
machine te benutten volgens het
moment dat u wast, de toestand
van uw wasgoed en andere factoren
(strijken…)!

energids.be
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GA VOOR EEN SLIMME KOOP
De eerste besparing begint
helaas met een grote uitgave.
Koop een machine van klasse
A +++. Tegenwoordig hebben de
meeste machines op de markt dit
energielabel.
Als het kan, ga dan voor een machine
van topkwaliteit met een lange
garantie. Afhankelijk van het model
en de inhoud kunnen de jaarlijkse
gebruikskosten van een machine
oplopen van € 63 tot zowat het
dubbele (€ 120), aldus Test-Aankoop.

Er zijn fabrikanten die beter doen dan
het maximum. Het etiket vermeldt
dan een bijkomende besparing van
‘A+++ - 10 %’ tot ‘- 40 %’.

11

Voor langer
wasplezier
Een licht onderhoud volstaat om
uw wasmachine in topvorm te
houden.
4 Om de 2 maanden: maak de
pompfilter schoon. U kunt
erbij via een luikje.
4 Om de 6 maanden: maak
de kleine wateraanvoerfilter
schoon. Laat de wasmachine
leeg draaien bij 90°C met
een speciaal product om de
machine te reinigen en te
ontsmetten.

© blancheporte

TIPS VOOR ZUINIG WASSEN
• A ls u een dag/nachtmeter hebt,
laat uw machine dan ’s nachts of
tijdens het weekend draaien.
• Vermijd voorwas (+ 15 % verbruik),
behalve als het wasgoed heel
vuil is.
• Doe bij heel vuil wasgoed wasballen
in de machine, die de was ‘kneden’.
• Laad de trommel tot het maximum
voor het gekozen programma, maar
druk het wasgoed niet aan.
• Wassen op 30°C of zelfs minder
volstaat doorgaans.
• Kies bij wassen op 20°C of koud
wassen voor een aangepast
wasmiddel.
•
A ls u tijd hebt, verkies dan
‘ecoprogramma’s' (- 30 tot -45 %
energie). Die zijn goed voor milieu
en portefeuille.
•
V loeibaar wasmiddel is meer
aangewezen voor snelle
programma’s en bij een lage
wastemperatuur, omdat het al
opgelost is.
• Als u wast met een snel programma
of bij ½ lading, gebruik dan geen
wastablet, want dit leidt tot
overdosering. Neem vloeibaar
wasmiddel of waspoeder dat u kunt
doseren.
• Als u een droogkast gebruikt, laat
dan op maximaal toerental draaien
(1 600 t/min.).

WASBALLEN

Gebruik regelmatig een product
tegen kalkaanslag in uw machine.

WAS MILIEUBEWUST
•
G ebruik bij niet te vuile was
eens wasnoten (vruchten van
de zeepboom – Koelreuteria
paniculata). Voeg ook enkele
druppels etherische olie toe in het
zeepbakje.
• Beperk het gebruik van wasmiddel.
Dat heef t geen zin en is nog
vervuilend ook.
• Als u zonnepanelen heeft, laat uw
machine dan overdag draaien.

WASTABLETTEN

WASNOTEN

ETHERISCHE OLIËN

zomer 2017
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zuinig en milieuvriendelijk wassen

Herstellen of vervangen?
Alles hangt af van de nog te verwachten levensduur van de machine (6 tot 9 jaar in totaal). De fabrikanten
spelen het spel niet altijd eerlijk, met dure of onvervangbare wisselstukken (ingezette rollagers).
Daarbij komen nog uurlonen, verplaatsingskosten en de ‘geprogrammeerde
veroudering’.
Deze praktijk, die erin bestaat om de levensduur van apparaten bewust
te beperken, is niet altijd negatief. Vervuilende en energieverslindende
toestellen vervangen door efficiëntere is een goede zaak. Als dat tenminste niet leidt tot een afvalberg! Daarom werkt de Europese Unie aan
een wettekst die de herstelbaarheid van producten moet waarborgen.
Een aantal solidere fabrikanten kennen al heel lange garanties toe of
ontwikkelen producten waarvan de onderdelen vlot vervangbaar zijn.
Het is tijd voor actie, want volgens verschillende experten wordt slechts
44 % van de elektrische en elektronische producten met een defect
hersteld (20 % voor de producten buiten de garantieperiode).

JONGLEREN MET DE PROGRAMMA’S
Elke machine heeft haar eigen kenmerken.
De gebruiksaanwijzing lezen is een absolute must.
Hier alvast enkele algemene regels:
•H
 et wasgoed is niet heel vuil:
gebruik een ’snel’, ’express’,
‘15 minuten’-programma.

2.30

•D
 e standaardduur gaat tot
180 minuten. Om het energieverbruik te verminderen en het
A+++ label te halen, verlengen de
fabrikanten de wastijd.

•G
 een zin om katoen en
synthetisch te sorteren?
Gebruik het ‘mix’-programma
als dat kan met uw machine.

1000

•O
 m tijd te winnen bij het
strijken, zwiert u droog bij
lage snelheid (1 000 t/min.
of minder). Zo zal het wasgoed minder gekreukt zijn.
Laat het ook niet vochtig in
de wasmachine liggen.

•H
 oe minder warm het water, hoe
minder bonte was verkleurt,
hoe minder katoen krimpt en
hoe minder wol beschadigt.

energids.be
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Voorzichtig met
warmwatertoevoer
Wie warm water op zonne-energie heeft, speelt
misschien met het idee om de wasmachine aan te
sluiten op de warmwaterkraan. Maar zo eenvoudig is
het niet…
•H
 et water van een zonneboiler kan gloeiend heet
zijn: dus geen katoen of fijne wol in de machine.
•N
 iet alle machines zijn voorzien op de aanvoer van
heet water. Soms zijn de elektrische afsluiter aan
de ingang en de plastic onderdelen er niet tegen
bestand.

De oplossing:
een voorverwarmer
Sommige fabrikanten beschikken over een
voorverwarmer die vóór de wasmachine wordt
geplaatst. Na aansluiting op de warm- en
koudwaterkraan past dit toestel de temperatuur
aan het wasprogramma aan. Dit zou niet alleen
zorgen voor 25 à 70 % energiebesparing, maar de
programma’s duren ook minder lang.
Tip: vraag informatie aan de fabrikant
of de verkoper van de wasmachine.
Sommige machines zijn namelijk voorzien
van twee ingangen.

13
GETUIGENIS
in samenwerking met

Overbodig gadget of
technisch hoogstandje
Test-Aankoop test regelmatig de nieuwste wasmachinemodellen. Volgens hun specialisten
krijgen fabrikanten het almaar moeilijker om het energie- en waterverbruik verder te verlagen,
omdat al opmerkelijke resultaten worden behaald. Wat is er dan eigenlijk nog nieuw?

Ingenieur Bart Marrez is de deskundige bij Test-Aankoop die de wasmachines test. Hij stelde vast dat ‘smart’
ook hier zijn intrede doet. “Een aantal functies van de ‘connected’ wasmachine zijn in feite slechts gadgets.
Zo bijvoorbeeld kan je de wascyclus of het opstarten van het programma van op afstand controleren. Andere
zijn nuttiger. Bij een verstoorde werking verstuurt de machine een code. Die wordt geïnterpreteerd door de
applicatie op de smartphone, die dan de aard van de storing meedeelt. Soms brengt de app je zelfs in contact
met de technische dienst van het merk om een afspraak te maken!”
Nog zo’n interessante nieuwigheid: automatische dosering van het wasmiddel, op basis van het gekozen
programma en het gedetecteerde gewicht van het wasgoed. “Dat kan nuttig zijn, omdat veel mensen sowieso
te veel wasmiddel gebruiken. Vooral als ze in een machine met een grote inhoud (7 kg) geen volledige lading
wasgoed (3-4 kg) stoppen”, aldus Bart. “Wasmiddelen bestaan in alle prijsklassen. Een post waarop je dus
flink wat kan besparen, al was het door niet te veel product te gebruiken. Da’s compleet zinloos en vervuilt
onnodig. Te meer omdat je dagelijkse kleding doorgaans toch niet erg vuil wordt.”
GROTER, MAAR MOEILIJKER TE HERSTELLEN
Nauwelijks 10 jaar geleden bedroeg de inhoud van een doorsnee wasmachine 5 kg. “Vandaag worden
machines van 7-8 kg het meest verkocht en bestaan er modellen tot 9 en zelfs 15 kg”, stelt Bart vast.
“De nieuwigheid zit hem vaak in de motor, die nu doorgaans inductiemodellen zijn. Ze gaan langer mee, dat
wel, maar ze zijn ‘in modules’ opgebouwd. Bij een panne moet die helemaal worden vervangen, en dat is duur.
Hetzelfde geldt voor het elektronische paneel dat uit één stuk bestaat.”

“1 200 t/min. is de ideale
droogzwiersnelheid. Bij een hogere snelheid
is het wasgoed inderdaad wat droger, maar
ondergaat de machine meer trillingen, wat
meteen ook de levensduur verkort.”

Bart Marrez
Ingenieurdeskundige
bij Test-Aankoop
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Sibelga

pannes op het net

Depanneren, lokaliseren,
repareren…

Bij een stroompanne herstelt Sibelga eerst zo snel mogelijk uw stroomtoevoer alvorens over te gaan tot de eigenlijke reparatie. Dat is in vele
gevallen mogelijk door de structuur van het elektriciteitsnet.

Elektriciteit wordt over een hoogspanningsnet aangevoerd naar Brussel
tot aan 48 toevoerpunten. Vanaf daar zet
Sibelga de stroom om in laagspanning
en brengt die tot bij u thuis.
Er bestaan twee soorten
pannes

1

Hoogspanningspannes door
een incident in een cabine

“Een zekering smelt, een vos of een
kat dringt door tot de transformatorcabine en veroorzaakt een kortsluiting”, zegt Benjamin Windal, hoofd
van Exploitatie elektriciteit bij Sibelga.
“De panne zet dan een hele wijk zonder elektriciteit, maar die kan langs
een andere weg worden aangevoerd.
In maximum 1 tot 2 uur beschikken
de mensen weer over stroom. Als
het langer duurt, installeren wij een
stroomgroep. Hoofdzaak is om de
stroomtoevoer zo snel mogelijk te
herstellen. Pas daarna houden wij ons
bezig met de reparatie in de cabine.”

energids.be
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2

Laagspanningspannes
door een fout aan een
ondergrondse kabel

Slechts een deel van de straat zit dan
zonder stroom. “In een derde van
de gevallen gaat het om een ongeval, meestal een aannemer die de
kabel beschadigt”, licht Benjamin toe,
“In de overige gevallen is de boosdoener een isolatieprobleem van
de kabel. Dat gebeurt soms na verloop van tijd of als gevolg van grondverschuivingen.”

‘LUISTEREN NAAR DE FOUT’
In dat geval moet voor de reparatie
eerst worden gegraven, maar waar?
Daartoe brengt Sibelga een laboratoriumwagen ter plekke die vanuit
de cabine een signaal via de kabel
verstuurt.
“Vanop afstand kunnen wij het
probleem op een tiental meter na
lokaliseren. Vervolgens overloopt
een technicus de verdachte zone met
een toestel om naar de bodem te

luisteren. Wij zenden een ander
signaal uit dat de plaats van het
isolatieverlies aangeeft op 10 cm
precies. Om het ‘probleemgeluid’
boven het stadslawaai uit te horen,
is wel 5 tot 10 jaar ervaring nodig”,
benadrukt Benjamin.
Dit soort panne wordt binnen 4 tot
5 u gerepareerd.

Gemiddeld herstelt Sibelga de
stroomtoevoer bij 75 % van de
klanten in 10 tot 15 minuten.

Stroompannes
opvolgen
Voor realtime info over een
hoogspanningspanne:
• volg Sibelga op Twitter
• raadpleeg
www.sibelga.be

helden van de energie
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ontMoetinG Met vZw
’BuurtHuiS Bonnevie’

Gezinnen helpen
bij hun energiebeheer
29 000 kwh. dat besparen de inwoners van
Molenbeek die het beheer van hun energieverbruik in eigen handen hebben genomen.
een succes dat onder meer te danken is aan
de energiediensten en maandelijkse doeworkshops die buurthuis ‘Bonnevie’ organiseert.
“Met de stijgende stroomfactuur vroegen steeds
meer wijkbewoners ons om advies, want ze
kregen te kampen met betalingsproblemen.
Zo hebben we een cel opgericht die vragen van
bezoekers beantwoordt en kansarme gezinnen bijstaat”, vertelt Marie-Claire Migerode, coördinatrice
van de vzw. Op vier testworkshops kwamen een
veertigtal deelnemers af.
Kor t daarna organiseerde het OCMW van
Molenbeek een themadag. Daar kon de vzw haar
workshops voorstellen en toelichting geven bij het
initiatief. 16 gezinnen beslisten om er zich voor
langere tijd achter te scharen. Zij namen deel aan
ten minste zes van de elf meetings die tussen
november 2015 en november 2016 werden gehouden. Resultaat: een besparing van 29 000 kWh!

Marie-Claire
Migerode,
coördinatrice
van de vzw

voorBeeldiG laureaat delHaiZeFondS
Het project van de vzw werd door het Delhaize
Group Fonds (Koning Boudewijnstichting) bekroond
als ‘voorbeeldig laureaat’. “De € 5 000 die wij
kregen, gingen integraal terug naar het initiatief.
Een mooie som die ons toeliet om onze sessies
te organiseren en educatief materiaal te kopen”,
benadrukt Marie-Claire.
De financiering werd niet vernieuwd voor 2017,
maar de vzw heeft nog pijlen op haar boog:
“Wij beantwoorden momenteel een offerteaanvraag die uitgaat van het project Innoviris. Wordt
ons dossier geselecteerd, dan zullen wij ons actiegebied ook uitbreiden naar eigenaars die het moeilijk
hebben. Hen helpen om hun woning te renoveren, of die beter bewoonbaar en comfortabeler te
maken. Voorts gaat het energiecollectief ook terug
van start met 20 nieuwe gezinnen. Die zijn geholpen met eenvoudige maatregelen zoals een goede
afstelling van de verwarming, de ventilatie enz.”

Buurthuis Bonnevie
Bonneviestraat 40
1080 Molenbeek
www.bonnevie40.be
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in een notendop
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Brussel streeft
naar minder
broeikasgassen

De productie van hernieuwbare energie tegen
2020 van 2 naar 4% en de uitstoot van
broeikasgassen tegen 2025 met
30% verlagen: twee ambities van
het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest.
Daar toe moeten zowel
particulieren als ondernemingen niet alleen bewust
worden gemaakt maar ook
op de hoogte zijn van de
financiële steun. Zo lanceert
het gewest een grote campagne,
een FB-pagina 'Climate.Brussels'
en een tekenwedstrijd voor de
leerlingen van Brusselse scholen.

co-vergifting

Hoe herkent u de meteropnemers van Sibelga?

opGelet voor aanSprakelijkHeid
van de eiGenaar!

Mensen met slechte bedoelingen geven zich soms
uit voor personeelsleden van Sibelga om binnen
te dringen in uw woning. Toch zijn de echte
gemakkelijk te herkennen! Zij zullen nooit enige
betaling vragen. Zij dragen allemaal een uniform en
zijn in het bezit van een persoonlijke badge met foto.
Vraag er zeker naar!

De verhuurder moet de huurder een woning ter beschikking
stellen die beantwoordt aan de normen inzake veiligheid,
verluchting en gezondheid. De huurder moet op eigen kosten zo
nodig de schoorsteen laten reinigen en de verwarmingsketel en
geiser onderhouden. Als hij dat niet doet en als de eigenaar geen
attesten vraagt, oordelen een aantal rechters dat de eigenaar mee
verantwoordelijk is bij ongevallen met koolstofmonoxide (CO).
Dat kan zware strafrechtelijke gevolgen hebben…

urban mining
Stedelijk afval wordt voor de industrie een belangrijke
bron van waardevolle grondstoffen. Vandaar de
Engelse uitdrukking: ’urban mining’ of mijnbouw
in de stad!
Recyclagecentra vormen soms zelfs de belangrijkste bevoorradingsbron van bepaalde kostbare en zeldzame
materialen. Recuperatie vraagt immers minder energie dan nieuwproductie. Het materiaal is zuiverder dan
het natuurlijke mineraal dat nog moet worden geraffineerd, en alles is binnen handbereik. Recyclage komt
neer op minder verbruik van energie en hulpbronnen en steunt de plaatselijke economie!

energids.be
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