Stad Brugge koopt woonmeters aan
om energie te besparen

3 mei 2019
In 2018 organiseerde Samenlevingsopbouw een eenmalige groepsaankoop van
woonmeters voor gemeenten, OCMW’s en sociale huisvestingsmaatschappijen voor
de aankoop van woonmeters.
De woonmeter is een eenvoudige thermo- en hygrometer met vier vuistregels om
correct te verwarmen en te verluchten, een ideale instrument voor lokale
projecten rond energiebesparing. Het leert je om bewust om te gaan met energie,
het helpt je bij vocht en schimmel en het verhoogt het comfortgevoel.
Stad Brugge kocht tien woonmeters aan om ze uit te testen. De resultaten waren zeer
positief. Daarom besliste het stadsbestuur om een groot aantal woonmeters aan te
kopen. Schepen Franky Demon: “We schreven een aanbesteding uit voor de
aankoop van 4.000 woonmeters, goed voor een bedrag van30.000 euro.
Lachende of treurende smiley
De aankoop wordt betaald met stadsmiddelen en Europees geld uit het See2do

project dat de energetische renovatie van woningen vooropstelt. De aankoop van
woonmeters is zeer belangrijk, want we stellen immers vast dat woningen steeds
beter geïsoleerd worden, maar dat de ventilatie tekortschiet.
Het is noodzakelijk om regelmatig te verluchten om een gezond binnenklimaat te
bereiken. Met de woonmeter zie je wanneer de luchtvochtigheid te hoog is.
Bij meer dan 60 procent verschijnt er een treurige smiley. Dat betekent dat het raam
open moet om verse lucht binnen te laten. Wanneer de luchtvochtigheid o.k. is
(tussen 30 en 60 procent) dan lacht de smiley. De thermometer laat toe om ook de
stookkosten te drukken. We beseffen vaak niet dat het te warm is in huis.”
Verdeeld via sociale huisvestingsmaatschappijen
Burgemeester Dirk De fauw: “De woonmeters worden straks verdeeld door de sociale
huisvestingsmaatschappijen, de sociale verhuurkantoren, het OCMW voor de
woningen die door hen verhuurd worden, De Schakelaar tijdens de energiescans, de
woondienst tijdens woningkwaliteitscontroles en bij aanvraag van een opknappremie
(bijvoorbeeld bij bestrijding van vochtproblemen in de muren) zolang de voorraad
strekt.
Dit gebeurt samen met een folder die duidelijke illustraties en een bondige tekst in
klare taal bevat. We willen dat iedereen de vier vuistregels voor verwarmen en
verluchten begrijpt. De woonmeter is dus veel meer dan een gadget. Er hangt een
bewustwordingscampagne aan vast.”
Vier vuistregels voor verwarmen en verluchten
Verwarmen: Ben je thuis bezig dan heb je met 20° genoeg. Als het warmer is dan
verbruik je nutteloos meer energie. Slaap je of ben je niet thuis dan verminder je de
verwarming naar 15°. Kouder mag het niet worden anders loop je het risico op
vochtige muren en schimmel. Met de thermometer in de woonmeter weet je exact hoe
warm het thuis is en kun je te warme of te koude temperaturen vermijden.
Luchtvochtigheid: Warmte kunnen we nog redelijk goed voelen, maar bij
luchtvochtigheid wordt het moeilijker om een inschatting te maken. De
vochtigheidsmeter van de woonmeter maakt hier echt een verschil. De lucht zal zelden
te droog zijn. Vochtige lucht is er sneller dan je denkt. Voor je het weet is de
luchtvochtigheid hoger dan 60 procent. Verluchten is dan de boodschap. Dat kan via
een ventilatiesysteem of door gewoon het raam of de deur open te zetten.
De Smiley maakt het extra gemakkelijk om te weten of je goed zit. Heb je centrale
verwarming, dan moet het warm water vlot door de leidingen lopen om de warmte te
verspreiden. In de folder wordt duidelijk uitgelegd hoe de kamerthermostaat moet
afgesteld worden.
Klimaatrobuuste stad
Schepen van klimaat en energie Minou Esquenet: “Als stadsbestuur streven we ernaar
om te evolueren naar een duurzame en klimaatrobuuste stad. Ook leven in een
energievriendelijke woning hoort daarbij. Wie een inspanning levert om minder energie
te verbruiken zal dit ook beloond zien op zijn energiefactuur. Een woonmeter is alvast
een goede tool om daarbij te helpen.”
Schepen van sociale zaken Pablo Annys: “De woonmeter is ontworpen voor
maatschappelijk kwetsbare gezinnen, maar is voor iedereen zinvol. Dankzij de

eenvoudige icoontjes, is het voor iedereen duidelijk hoe je de woonmeter op een
correcte manier moet gebruiken.”
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