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Deze week de zoveelste hittegolf en dus de vraag ‘Hoe hou ik mijn
huis koel?’ We delen opnieuw 7 verkoelende zomertips voor uw huis
én tuin. 

Zomerse temperaturen ? 
Zo houdt u uw huis en tuin koel !

Nieuwsbrief



1. Houd ramen en deuren gesloten

Warmte die er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Houd daarom

op tropische dagen de ramen en deuren potdicht en zet ze pas

’s nachts en in de vroege avond tegen elkaar open om het huis

te laten doortochten. Dat is de allergoedkoopste koelmethode.

Laat trouwens ook de zonneschermen zakken en sluit de gordij-

nen. Het eerste is effectiever dan het tweede, want zonwering

aan de buitenzijde - of het nu een luifel, schaduwdoek of een

luik is - werkt twee keer zo goed als aan de binnenzijde. 

2. Isoleer uw huis (ja, dat werkt ook in de zomer)

Bij isoleren denkt u misschien als eerste aan energie besparen

en warmte behouden. Dat klopt: in de winter. Maar in zomerse

condities voorkomt een goed geïsoleerd huis juist dat de

warmte een voet tussen de deur krijgt. Met een stevig geïso-

leerd dak, muren, vloer annex kruipruimte en superieur hoog-

rendementsglas zou u het zelfs hartje zomer binnen nog frisjes

kunnen vinden. Het scheelt in elk geval zo een paar graden.

3. Reflecteer zonlicht

Een relatief goedkope oplossing is zonwerende raamfolie, die u

aan de buitenkant plakt. Of door een vakman laat plakken, als 

u de kans op lelijke bobbels wil voorkomen. Zonwerende folie 

is van binnenuit gezien vrijwel doorzichtig, dus qua zicht levert

u niet veel in. Mensen die dat niet erg vinden of meer op hun

privacy zijn gesteld, willen tijdens een hittegolf nog wel eens 

ordinaire aluminiumfolie op hun ruit bevestigen. Ziet er niet uit,

werkt wel. 

4. Kom van dat (hete) dak af

Platte daken kunnen loeiheet worden. Bent u niet van plan er

een eitje op bakken, dan kunt u er beter een groen plat dak van

maken. Voor een groen dak hebt u geen groene vingers nodig,

want naar de sedumplantjes hebt u nagenoeg geen omkijken.

Het verkoelende effect van planten wordt tussen de twee en

vier graden geschat. Overigens geldt dat ook voor muurpartijen,

reden wellicht om klimop een comeback te laten maken.

Afhankelijk van de ligging en stevigheid van het platte dak is de

combinatie van een groen dak met zonnepanelen te overwegen.

Door de schaduwwerking wordt de temperatuur nog verder 

gereduceerd, wat weer voor meer energieopwekking zorgt.

Want zonnepanelen presteren minder als het bloedheet is. Een

win-win-situatie dus.

Als groen niet uw ding is, dan is wit een goed alternatief. Een

wit oppervlak absorbeert namelijk beduidend minder zonlicht

dan zwart, tot wel 80 procent minder. Verven is een goede

optie, witte kiezels leggen ook. Een minder permanente oplos-

sing die verlichting biedt, is ‘blauw’: een laagje water op het

dak sproeien.

5. Zorg voor plaatselijke verkoeling

Net als aan een airco zit aan een ventilator een stekker. 

Het verschil is dat een ventilator niet de hele ruimte, maar een

persoon afkoelt. Dat kost aanzienlijk minder stroom - factor 15

zelfs - en is ook in andere opzichten veel milieuvriendelijker. 

De luchtstroom van de ventilator voert de lichaamswarmte af en

laat het zweet verdampen. Een ventilator hebt u al voor een

paar tientjes, maar u kunt er ook meer dan 700 euro voor neer-

tellen. Voor die aderlating hebt u dan wel het absolute top-

model: de Dyson Pure Humidify + Cool. Dit strak ontworpen

gadget simuleert een natuurlijke bries die van windrichting 

verandert, maar zorgt ondertussen ook volautomatisch dat 

de vochtigheidsgraad oké blijft en filtert pollen, huisstof en

schadelijke gassen uit de lucht.

Deze alleskunner en -vreter zorgt dus letterlijk voor een frisse

wind en gezond leefklimaat in huis.

6. Probeer een coole hack

Slimmeriken hebben allerlei gadgets en trucs, ook wel ‘hacks’

genoemd, bedacht om in elk geval de gevoelstemperatuur te

laten dalen. Een populaire hack is bijvoorbeeld een bevroren

waterfles voor de ventilator plaatsen.

Ook zijn er spotgoedkope foefjes voor de te warme slaapkamer.

Zo zijn er mensen die met natte, gekoelde sokken in hun bed

stappen, of de lakens bevochtigen en even in de vriezer leggen

voordat ze eronder kruipen. Wat bewerkelijker, maar wellicht

iets om rekening te houden bij nieuwbouw- of verbouwings-

plannen, is om het woon- en keukengedeelte op de eerste 

verdieping te situeren, en de slaapkamer op de begane grond.

Want warmte stijgt nu eenmaal op. De kelder is de koelste plek,

de zolder de warmste.

7. Minder stenen = minder zweten

Verhardingen zoals terrastegels slaan warmte op en blijven die

warmte ook lang afgeven. Bekijk welke verharding u echt nodig

hebt in uw tuin en haal her en der tegels weg. Uw tuin wordt

koeler en u creëert ineens ook plaats voor meer groen.
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