Energiebesparing vroeger en nu
Energiebesparing, dat is echt iets van de 21e eeuw, zou je denken. Maar niets is minder waar.
Vroeger gebeurde er minstens net zo veel als nu. Alleen was er toen veel minder aandacht voor.
Twee bewoners uit Laak vertellen over manieren om energieverbruik te verminderen. Een kijkje in
het verleden en een blik op het heden.
Gezeten in een imposante leren armfauteuil vertelt mijnheer Uiterwijk over de veranderingen op
energiegebied die hij heeft meegemaakt in zijn leven. En in zijn 84-jarige leven zijn dat er nogal wat.
Van petroleum naar kolen, van kolen naar gas. Zijn moeder deed aan energiebesparing ‘avant la
lettre’. “We hadden het niet breed thuis. Mijn vader overleed toen ik nog jong was en mijn moeder
moest erg zuinig met geld omgaan.” Hij vertelt verder: “We hadden thuis grote zinken teilen, waar
wij in werden gewassen, maar waar ook de was in werd gedaan. Dat water werd verwarmd in een
perculator, die op een petroleumstelletje stond. Als mijn moeder erg vuil wasgoed had, liet ze dat de
hele nacht weken, zodat het de volgende dag geboend kon worden. Als klein jongetje ging ik naar de
drogist met een paar dubbeltjes om ‘peterolie’ te kopen. En de kousen uit het stelletje kocht ik aan
de Prinsengracht. Uiterwijk graaft verder in zijn geheugen: “Later, toen ik samen met mijn moeder
aan de Loosduinseweg woonde, kwam daar de waterstoker langs met warm water in een ton. Dat
kon je dan kopen. Als kind vond ik dat alleen interessant omdat hij ook snoepjes verkocht voor een
cent.” Toen de oliekachels meer gemeengoed werden, schakelden ook mijnheer Uiterwijk en zijn
moeder over. “Maar we hadden niet in alle kamers een kachel hoor, dat was veel te duur.”

Zuinigheid ging vóór comfort toen Uiterwijk jong was, en die instelling erfde hij van zijn moeder. In
1963 trouwde Uiterwijk en in 1974 verhuisde hij met zijn echtgenote naar het huis waar hij nu nog
steeds woont, middenin Laak. Pas toen de eerste baby geboren werd in huize Uiterwijk kwam er een
centrifuge: “Ik vond het toen echt tijd worden voor zo’n apparaat. Ik wilde het mijn vrouw niet
aandoen dat ze alle luiers met de hand moest uitwringen.” Uiterwijk graaft nog verder in zijn
geheugen. “Toen we hier kwamen wonen, hadden we nog kolenkachels, maar op eigen initiatief zijn

we meteen overgestapt naar gas. Het gaf een veel prettiger warmte, en met die kolen was altijd zo’n
gedoe om ze uit de schuur te halen.” Het comfort won het daarin van de zuinigheid.
Bewust verwarmen
Tegenwoordig woont Uiterwijk alleen. Het is behaaglijk warm in huis en dat wil hij graag zo houden,
alleen kost het hem wel een flinke duit. Het huis is groot en er staan vijf gaskachels in huis om het te
verwarmen. De energierekening liegt er niet om. Hij betaalt zo’n €200,- per maand. Als het huis zijn
eigendom was geweest, had hij wel geweten, zegt Uiterwijk stellig. Dan was hij à la minute
overgestapt op centrale verwarming met een Hr-ketel, en had hij er zeker ook dubbel glas in laten
zetten. Misschien had hij zelfs zonnepanelen laten plaatsen.
Toch doet hij nu ook aan energiebesparing, binnen de mogelijkheden die hij heeft: de kachel
verwarmt alleen de ruimte waar hij verblijft, in de computerkamer bijvoorbeeld is het meestal een
stuk kouder. En als Uiterwijk weggaat of slaapt, staat de kachel op de waakvlam. Ook is hij
overgestapt op led-verlichting. Enthousiast staat Uiterwijk op voor een kleine demonstratie met de
lamp die op de piano staat. “Pianospelen heb ik helaas op moeten geven, ik kan de bladmuziek niet
meer lezen. Maar dankzij de led-lampjes”, zegt hij, terwijl hij de verschillende standen van de lamp
toont, “kan ik wel weer boeken en de krant lezen. Het licht van deze lamp is veel scherper dan het
licht van gewone gloeilampen.” Daarmee slaat hij drie vliegen in één klap: de led-verlichting is goed
voor de portemonnee, beter voor het milieu en het beste voor zijn ogen!
Voorbeeldfunctie
De 48-jarige Bilal Sahin heeft eveneens overal in huis led-verlichting aangebracht. Zijn huis, waar hij
vijftien jaar geleden met zijn gezin kwam wonen, voldoet verder ook aan alle vereisten van de
moderne tijd. Er hangt een Hr-ketel, het huis heeft overal dubbele beglazing, het is goed geïsoleerd.
Kortom, het valt in de A-klasse voor wat betreft energiezuinigheid. Toch was dat niet genoeg voor
Sahin en zijn gezin, hij wilde een stapje verder gaan. “Vorig jaar heb ik een plan gemaakt om
zonnepanelen aan te schaffen. Ik kon geld op de bank zetten, of ik kon het slim gebruiken en
zonnepanelen kopen. In februari zijn ze geplaatst.” Er liggen in totaal veertien panelen op het dak
van zijn eengezinswoning. Die produceren gezamenlijk zo’n 3000 kilowattuur op jaarbasis. Sahin
heeft het uitgerekend: “Op die manier heb ik mijn investering binnen vijf jaar terugverdiend.” Hij
pakt zijn telefoon erbij en toont de app van de energieleverancier: “Kijk, hier staat het, ik heb sinds
10 februari van dit jaar al ruim €260,- terugverdiend.” Zonnepanelen zijn, zo blijkt uit deze cijfers, een
goede investering van spaargeld!

Het geld wat Sahin hier uiteindelijk mee bespaart, is niet zijn voornaamste drijfveer. “Het milieu vind
ik minstens zo belangrijk. Zonne-energie is schone energie.” Wat voor hem ook nog meespeelt, is de
rol die hij vervult in de wijk. Hij is coördinator in het Vadercentrum aan het Jonckbloetplein en
daarom is hij een bekende voor veel wijkbewoners. Zijn werk en energiebesparing ziet hij niet los van
elkaar. In het centrum zijn regelmatig informatiebijeenkomsten over allerhande thema’s, inclusief
energiebesparing. Ook vertelt hij aan de wijkbewoners over zijn eigen ervaringen op dat gebied. Hij is
ervan overtuigd dat hij op die manier een bijdrage kan leveren aan een verandering, vanuit de
voorbeeldfunctie die hij heeft. “Je leert en je verandert, dat doe je je hele leven. Maar dat heeft wel
tijd nodig. Mensen hier in de wijk horen iets, en ze horen het nog een keer, en nog een keer.
Langzaam nemen ze de ideeën over en stapje voor stapje veranderen ze zelf ook.”

Speciaal voor bewoners van Laak
De gemeente Den Haag wil bewoners graag een handje helpen bij energiebesparing. Daarom is de
campagne ‘Hou van je huis’ gestart.
Als u, eigenaar van een woning in Laak, een ‘groene klus’ doet waarmee u energie bespaart, maakt u
kans op een dak vol zonnepanelen. Voorbeelden van ‘groene klussen’ zijn: vervanging enkel glas
door HR++glas, isolatie van dak en/of vloer, plaatsen zonneboiler of zonnepanelen.
Wacht niet te lang en doe mee: er is nu nog subsidie voor dak- en vloerisolatie, en het lage Btwtarief voor arbeidsloon op isolatiewerken (6%) wordt weer verlengd. De verloting van het dak vol
zonnepanelen geldt alleen in 2015.
Kijk voor meer informatie op http://www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-enwijken/laak/to/Maak-kans-op-zonnepanelen.htm
Bovendien worden er onder iedereen uit Laak, dus óók bewoners van huurwoningen, twee super
zuinige A+++ koelkasten verloot, als u met een klein klusje uw woning veiliger maakt, of energie
bespaart.
Kijk voor meer informatie op http://www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-enwijken/laak/to/Verbeter-uw-woning-in-Laak-en-win-een-koelkast.htm
Als u nog vragen heeft, kunt u die mailen naar duurzaamwonen@denhaag.nl.
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Als u toch aan de slag gaat met energiebesparing…..
dan kunt u subsidie aanvragen voor dak- en vloer isolatie. Kik op de site van de gemeente:
www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/duurzaamheid.htm
Woont u bovendien in Laak?
Dan kan u zelfs een koelkast of zonnepanelen winnen.
Lees hier hoe: www.denhaag.nl/laak

