Eerste bezoek WijkEnergieWerkt
10 Oktober 2019 was voor ons een mooie dag! We gingen op bezoek bij Mevrouw L
in Bospolder Tussendijken. Op 10/10 om 10:00 belden we aan bij de eerste van
onze 10 pilot woningen.
We spraken over de tocht en kou in huis en hoe ze ’s avonds met koude voeten en
benen naar bed gaat. Overal in huis hadden ze al tochtwerende dingen gedaan,
zoals tochtstrips bij deuren en ramen, afdichting onder de binnendeuren,
handdoeken en dekens aan de binnenkant tegen de balkondeur. Het hielp allemaal
maar beperkt.
Als je je huis zo dicht maakt is het risico dat er geen goede natuurlijke ventilatie
meer is en het te vochtig wordt in huis. Daardoor kan schimmelvorming ontstaan en
vochtige lucht is moeilijker (en kost dus meer energie) om te verwarmen. Vochtige
lucht is niet gezond. Gelukkig gaan deze bewoners daar heel bewust mee om, door
bijvoorbeeld overdag in de slaapkamers de ramen open te zetten. De vochtmeter
liet zien dat het in deze woning goed ging met luchten.
We hebben bij alle verwarming die tegen een buitenmuur staat isolatiefolie achter
de verwarming aangebracht. Zo blijft de warmte beter binnen. We hebben gelijk
even de radiatoren schoongemaakt, fijn om schone lucht in te ademen. De
tochtstrips gaan we tijdens een tweede bezoek vervangen, daar nemen we graag
even wat extra tijd voor.
Mevrouw had al heel wat spaarlampen in huis, toch hebben we haar nog blij kunnen
maken met het vervangen van 4 gloeilampen door LED lampen. En een
waterbespaarder in de keukenkraan, vooral fijn om minder warm water te gebruiken
en zo te besparen op het gasverbruik.
Het was voor ons de eerste woning. Spannend om onze kennis van de training in het
echt toe te passen. Ook spannend om zomaar bij iemand binnen te stappen en te
gaan klussen.
Erg gaaf om te merken dat we echt een verschil konden maken voor deze mensen.
Het was precies het juiste voorbeeld waarom echt WijkEnergieWerkt! Op naar de
volgende!

