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SAVE AGE – Na één jaar uitvoering 

 

Na één jaar van uitvoering begint het SAVE AGE project flink op stoom te komen en langzamerhand interessante 

resultaten op te leveren. In de komende maanden zal de huidige situatie met betrekking tot de energie-efficiëntie 

in de 10 deelnemende EU lidstaten worden geanalyseerd samen met de belangrijkste redenen voor  energie-

inefficiënt gedrag en de belangrijkste behoeftes en knelpunten voor oudereninstellingen in Europa. Beste 

technieken en goede/slechte praktijkvoorbeelden zullen een leidraad vormen voor duizenden tehuizen die 

streven naar een hogere energie-efficiëntie. 

Het energieverbruik lijkt het hoogste te zijn voor verwarming van tapwater, keuken-en wasserijfaciliteiten en 

ruimteverwarming. De eerste resultaten wijzen erop dat het vooral belangrijk is om het energieverbruik terug te 

brengen voor verwarming, verlichting, wasserij en keukens. De grootste verliezen treden op door het dak, ramen 

en schoorstenen.  Verbetering van het energiemanagement is een eerste stap op weg naar hogere energie-

efficiency, naast informatieverstrekking en technische maatregelen. De beste investeringsmogelijkheden liggen in 

dakisolatie, aanpassing van warmtapwater installaties, vervanging van lampen en energiebeheerssystemen. 

Monitoring van het energieverbruik en vergelijking tussen verschillende tehuizen zal leiden tot competitie en 

verbetering van de energie-efficiëntie. 

Eén van de  komende evenementen rond het SAVE AGE project  zal zijn het internationale seminar “Reducing 

Energy Costs in European Care Homes”, dat plaatsvindt in het Clairton Hotel Prague, op 29-9-2011 van 9:00 tot 

12:00.Op deze bijeenkomst zullen de eerste resultaten van het Save Age project worden gepresenteerd. De 

deelnemers zullen informatie krijgen over energieprestaties, behoeften en knelpunten met betrekking tot 

energie-efficiëntie in tehuizen, en goede en slechte praktijken. Daarnaast zullen ze horen over  belangrijke 

oplossingen, zoals een energie informatie- en managementsysteem, een succesvol voorbeeld van een methode 

om het energiebewustzijn te vergroten, het Duitse financiële model met betrekking tot energiebesparing, en 

strategie- en actieplannen voor energiebesparing in de toekomst. Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd om 

deel te nemen aan deze bijeenkomst: 

http://www.saveage.eu/templates/saveage/pdf/reducing_energy_costs_program.pdf 
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