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Tips en adviezen 
om energie te 
besparen 
 

Gefeliciteerd met je aankoop Tips en advies slim energie besparen. 

Je hebt nu toegang tot enkele van de meest succesvolle adviezen en 

energiebesparing tips die je eenvoudig kunt toepassen en direct een 

besparing opleveren. 

Ook geef ik je wat tips over LED verlichting met een handige 

vergelijkingstabel LED ten opzichte van een gewone lamp en uitleg over 

kleurtemperatuur LED lampen. 

Ben je geïnteresseerd in een maatwerkadvies, zonnepanelen of de aanschaf 

van energie zuinige verlichting, stuur dan een e-mail naar info@loogies.nl.  

http://www.loogies.nl/energie-besparen.html
http://www.loogies.nl/zonnepanelen.html
http://www.loogies.nl/energie-zuinige-verlichting.html
mailto:info@loogies.nl
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BELANGRIJK 

Nadat je klaar bent met het lezen van mijn boek en inmiddels honderden 

euro heb bespaard beveel ik je van hart aan om de adviezen en tips te 

promoten.  

Dit boek wordt regelmatig bijgewerkt. Als klant, heb je voor altijd recht op de  

bijgewerkte laatste versie, stuur een email naar info@loogies.nl en je 

ontvangt bij het antwoord een bijgewerkt exemplaar. Vergeet niet een bewijs 

van je aankoop van je E-Book mee te sturen. 

Veel lees plezier en doe je voordeel met de energie besparende tips. 

 

Laat je inspireren… 

 

Peter van Oers 

 

M 06-54622220     - T 078-6440042 

E peter@loogies.nl - I www.loogies.nl 

Abonneer je op onze gratis digitale magazines duurzaam ondernemen en 

duurzame energie 

  

mailto:peter@loogies.nl
http://www.loogies.nl/
https://flipboard.com/@ofmgroep/duurzaam-ondernemen-np4b52qoy
https://flipboard.com/@ofmgroep/duurzame-energie-7hse1s7vy
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Hoofdstuk 1 Slim energie besparen 

Energie bespaar tips 

In deze financieel uitdagende tijd is het goed na te gaan op welke manieren 

de vaste lasten kunnen worden verlaagd. Energiebesparende maatregelen 

zijn hier een voorbeeld van. Energie besparen is op veel manieren te 

realiseren. Het belangrijkste is om uw energieverbruik in de gaten te houden. 

Uiteraard zijn er zaken die makkelijk en snel te regelen zijn zoals het 

consequent lager zetten van de verwarming, spaarlampen indraaien, een 

waterbesparende douchekop monteren, tochtstrips plaatsen, radiatorfolie 

aanbrengen, apparaten na gebruik uitzetten, opladers na het opladen uit het 

stopcontact halen en wassen op een lage temperatuur. 

Slim besparen 

Echt slim besparen op energie zit in het goed isoleren van uw woning. Dat is 

een eenmalige investering, maar het kan structureel de energiekosten 

verlagen en maakt het aangenamer in huis. Staat er een onzuinige cv- of 

combiketel in huis, of een elektrische boiler? Overweeg die dan te vervangen 

door een hoog rendement combiketel op gas. En heeft u weleens gedacht aan 

zonnepanelen? Deze zijn tegenwoordig heel betaalbaar. Bent u nieuwsgierig 

naar besparingsmogelijkheden? Verken snel en makkelijk uw mogelijkheden 

met behulp van VerbeterUwHuis.nl. Voor een uitgebreid advies neemt u 

contact op met een maatwerkadviseur van Loogies. 

Weinig moeite, groot effect 

Veel maatregelen zijn heel makkelijk uit te voeren en hebben meteen een 

groot effect. Met de aantrekkelijke Energiebespaarlening kunt u de 

maatregelen financieren. Afhankelijk van de hoeveelheid verbruikte energie, 

kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van de 

Energiebespaarlening te dekken*. Mogelijk is er zelfs wat extra’s te besparen. 

U kunt op verschillende manieren uw huis verduurzamen. Soms kan dat met 

weinig moeite, bijvoorbeeld met spaarlampen, soms zijn de maatregelen wat 

ingrijpender. Heeft u een onzuinige cv- of combiketel, of een elektrische 

boiler? Overweeg die dan te vervangen door een hoogrendement combiketel 

op gas. En heeft u weleens gedacht aan zonnepanelen? Deze zijn 

http://www.verbeteruwhuis.nl/
http://www.loogies.nl/energie-besparen.html
https://ikinvesteerslim.nl/maatregelen
https://ikinvesteerslim.nl/Energiebespaarlening
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tegenwoordig heel betaalbaar. Voor het financieren van de volgende 

energiebesparende maatregelen kunt u de Energiebespaarlening aanvragen. 
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Hoofdstuk 2 Besparen op elektriciteit  

Energiezuinige verlichting voor elke kamer 

Een gemiddeld huishouden gebruikt ongeveer veertien procent van de 

elektriciteit voor verlichting. Energie besparen door de lampen wat vaker uit 

te zetten of spaar- of ledlampen in te draaien helpt. U merkt het aan uw 

energienota. 

Doe het licht uit 

Doe het licht uit in ruimtes waar niemand is. Dat bespaart energie! Voor 

ruimtes waar u vaak in en uit gaat, zoals de gang en het toilet, kan een licht- 

of bewegingssensor uitkomst bieden. Dan gaat de lamp vanzelf uit als het 

licht is of als er niemand is. Ook een tijdklok kan helpen om lampen vanzelf 

uit te laten gaan. Zeer energiezuinig en makkelijk. 

Een spaarlamp indraaien, loont 

Inmiddels mogen gloeilampen niet meer op de markt komen; winkeliers 

mogen wel hun voorraad nog verkopen. Gloeilampen die u nog in huis heeft, 

mag u nog gebruiken. Maar waarom zou u?! Spaar- en lampen zijn weliswaar 

duurder in aanschaf. Maar gloeilampen verbruiken vijf keer zoveel stroom als 

een spaar- of ledlamp! Daarnaast gaan deze lampen veel langer mee dan 

gloeilampen. Een gemiddeld huishouden bespaart zo’n 60 euro per jaar aan 

stroomkosten als de overgebleven gloeilampen plaatsmaken voor led- of 

spaarlampen. Voor sfeervolle verlichting zijn er tegenwoordig ook tal van 

spaar- en ledlampen te koop, in diverse kleuren en tinten en met 

mogelijkheden om te dimmen. 

Spaarlamp, ledlamp of halogeenlamp? 

Spaar- en ledlampen besparen 80% stroom ten opzichte van gloeilampen. 

Halogeenlampen zijn weliswaar ook zuiniger dan gloeilampen, maar besparen 

maar 25%. Halogeenlampen met infraroodcoating besparen 40% energie. Uit 

energieoogpunt hebben de spaar- en ledlamp dus de voorkeur. Elk type lamp 

heeft daarnaast ook bepaalde eigenschappen die hem meer of minder 

geschikt maakt voor bepaalde situaties. 
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Spaarlamp en kwik? 

In spaarlampen zit kwik. Maar het is een fabeltje dat ze daarom veel slechter 

zijn voor het milieu dan andere lampen. Als de spaarlamp wordt ingeleverd 

zoals het hoort, bij het klein chemisch afval (KCA) komt het kwik niet in het 

milieu. Een gloeilamp zorgt juist voor meer kwikuitstoot; in 

elektriciteitscentrales komt namelijk ook kwik vrij bij het opwekken van 

stroom en een gloeilamp gebruikt veel meer stroom dan een spaarlamp. Dat 

is een stuk slechter voor het milieu. 

Ook hoeft u, bij het kapot vallen van de lamp, niet bang te zijn voor uw 

gezondheid. Let wel goed op dat u de juiste maatregelen neemt. Zorg dat 

kinderen, zwangere vrouwen en dieren de ruimte verlaten en niemand door 

de resten van de lamp loopt. Er komt weinig kwik vrij uit een kapotte 

spaarlamp; door de kamer gedurende 15 minuten goed te ventileren, 

verdwijnt dit snel. Open de ramen en sluit deuren naar andere ruimtes, zet 

de verwarming en airco uit en ga zelf naar een andere kamer. Ruim 

vervolgens de resten zorgvuldig op: doe handschoenen aan en gebruik papier 

om de resten te verzamelen. Kleine stukjes glas en poeder kunt u opruimen 

met brede tape of plakband. Gebruik geen doekje, geen stoffer en blik en 

geen stofzuiger (dan kan kwik zich verspreiden via de luchtuitlaat van de 

stofzuiger). Doe de resten in een plastic zak bij het KCA. Als iemand met 

schoenen door de resten van de lamp heeft gelopen, maak dan de zolen zeer 

grondig schoon met een vochtige doek. Deze doek gaat in de plastic zak bij 

het KCA. Ook kleding die in contact is gekomen met de kapotte spaarlamp 

moet in een plastic zak bij het KCA; deze mag niet in de wasmachine worden 

gewassen. 

Led-verlichting is – naast de spaarlamp – hèt energiezuinige alternatief voor 

gloeilampen en halogeenlampen. Waar moet u precies op letten als u een 

led-lamp aanschaft? 

Wat is led? 

Led is een afkorting voor Light Emitting Diodes. Een led-lamp is opgebouwd 

uit meerdere van dit soort diodes (halfgeleiders), die direct licht geven zodra 

er stroom doorheen wordt geleid. Hierin verschillen led-lampen van 

gloeilampen, die werken met een gloeidraad, en van spaar- en tl-lampen, die 

licht geven met behulp van kwikdamp. 
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Wat maakt led-lampen zo zuinig? 

Bij led-lampen gaat bijna geen energie verloren aan warmte. Dat maakt ze 

veel zuiniger dan gloeilampen, die slechts 3 tot 9 % van alle energie die ze 

verbruiken omzetten in licht. De rest gaat verloren in de vorm van warmte, 

want hoe heter de gloeidraad, des te meer licht een gloeilamp geeft. Led-

lampen zijn ongeveer 80% zuiniger dan gloeilampen. 

Een led-lamp kiezen 

In de winkel heeft u keuze uit vele modellen en soorten energiezuinige 

lampen. Aangezien energiezuinige lampen anders werken dan een gloeilamp, 

hebben ze ook andere eigenschappen. Dat betekent dat u in de winkel op 

andere dingen moet letten dan u gewend bent, op de lichtkleur bijvoorbeeld. 

Sta daar even bij stil als u een winkel binnen stapt, anders komt u thuis met 

een lamp die lelijk licht geeft of niet geschikt blijkt voor de plek waar u hem 

wilt gebruiken. Omdat een led-lamp zijn warmte goed kwijt moet kunnen, is 

deze lamp bijvoorbeeld minder geschikt voor een spotje of voor een 

lamphouder met een gesloten lampenkap. De kwaliteit van led-lampen kan 

ook sterk variëren. Naast goede led-lampen, zijn er helaas ook veel slechte 

led lampen op de markt, die kwalitatief slecht licht geven of snel stuk zijn. 

Gelukkig zijn fabrikanten verplicht om informatie op de verpakking te zetten. 

Bewaar ook de aankoopbon; mogelijk kunt u een lamp die vroegtijdig stuk is 

gegaan ruilen voor een nieuw exemplaar bij de winkel of de fabrikant. Dit is 

zeker het geval als de fabrikant garantie biedt op de lamp. De 

Consumentenbond test regelmatig de kwaliteit van led-lampen. Voor elke 

ruimte in huis zijn er geschikte led-lampen te koop, maar let u daarbij wel op 

de stralingshoek. De stralingshoek is de grootte van de hoek waarin het licht 

uitstraalt, uitgedrukt in graden. Een ronde gloeilamp heeft een stralingshoek 

van bijna 360°. De meeste led-lampen zijn halfrond en stralen het licht dus 

vooral naar voren uit, in een hoek van ongeveer 120°. Als u gerichte 

verlichting wilt is dat prima. Wilt u de lamp gebruiken om een hele ruimte te 

verlichten, dan is een grote stralingshoek wenselijker. 

Zuinige lampen duurder? Niet persé! 

Led-lampen zijn in aanschaf duurder dan gloeilampen. Maar gelet op het 

stroomverbruik en de levensduur, bent u in veel gevallen toch goedkoper uit 

met zuinige lampen. Zo gaan led-lampen gemiddeld 20.000 branduren mee. 

Dat is twintig keer langer dan een gloeilamp met dezelfde kracht. U doet met 

een led-lamp dus veel langer. En u bespaart verder jaarlijks 

elektriciteitskosten, omdat de led lamp veel minder stroom gebruikt dan de 

gloeilamp. 



Peter van Oers 11 

 

Hoe kan ik de lichtsterkte van led-lampen en gloeilampen 
vergelijken? 

De lichtopbrengst van een lamp wordt uitgedrukt in Lumen en het 

energieverbruik of vermogen in Watt. Een gloeilamp van 40 Watt heeft een 

lichtopbrengst van ongeveer 400-500 Lumen. Een led-lamp geeft met slechts 

8 Watt een vergelijkbare hoeveelheid licht. Bij de keuze van een lamp kunt u 

deze richtlijnen gebruiken: 

Gloeilamp Led-

lamp 

Lichtopbrengst Energiebesparing per 

jaar ** 

15 Watt 3 Watt 100 – 150 

Lumen 

3 euro 

25 Watt 5-7 

Watt 

200 – 300 

Lumen 

5 euro 

40 Watt 8-10 

Watt 

300 – 500 

Lumen 

8 euro 

60 Watt 11-15 

Watt 

500 – 800 

Lumen 

12 euro 

75 Watt 14-20 

Watt 

700 – 1000 

Lumen 

15 euro 

100 

Watt* 

20-25 

Watt 

1000 Lumen 20 euro 

* Er is op dit moment nog geen led-lamp op de markt die een 100W 

gloeilamp kan vervangen. 

** Bij 3 branduren per dag. Bij een elektriciteitsprijs van 23 eurocent / kWh 

(prijspeil 2013/2014). 

Zijn led-lampen geschikt als sfeerverlichting? 

Ja. Led-lampen zijn er in verschillende ‘kleurtemperaturen’. De warmte van 

het licht wordt aangeduid in Kelvin (K): 2500 tot 2800K is de meest warme 

variant, meer dan 5000K de meest koele. 
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Kun je led-verlichting dimmen? 

Ja, maar niet elke led-lamp is dimbaar en niet elke dimmer is geschikt voor 

elk soort led-lamp. Het systeem om led-verlichting te dimmen is volop in 

ontwikkeling. Gerenommeerde leveranciers weten welke dimmers 

gecombineerd kunnen worden met welke led-lampen. Anders dan bij 

gloeilampen wordt de kleur van het licht bij led-lampen in principe niet 

warmer door dimmen: de lamp gaat alleen zwakker branden. Dit effect kan 

inmiddels wel bereikt worden met systemen die tweeledig geregeld zijn: niet 

alleen de lichtsterkte vermindert, ook de lichtkleur wordt dan aangepast. Wilt 

u weten of u een led-lamp kunt dimmen? Kijk dan naar de informatie op de 

verpakking of in de bijbehorende omschrijving. 

Zijn er mogelijkheden om te besparen zonder te 
investeren? 

Ja, deze mogelijkheden zijn er. Voor bedrijven en maatschappelijke 

organisaties, zoals bijvoorbeeld een school of een gezondheidsinstelling, zijn 

er aantrekkelijke financieringsmogelijkheden om direct te besparen door het 

toepassen energie zuinige verlichting. De besparingen op elektriciteit zijn in 

de meeste gevallen groter dan wat je betaald aan rente en aflossing. Meer 

informatie vindt je op de webpagina over energie zuinige verlichting.  

De voor- en nadelen van de led lamp op een rij 

Voordelen:  

laag energieverbruik, dus goedkoop in gebruik  

zeer lange levensduur mogelijk (tot circa 20.000 uur)  

schokbestendig  

geen schadelijke stoffen 

vaak aan en uit te schakelen  

direct maximale lichtsterkte  

Nadelen:  

de kwaliteit wisselt enorm (levensduur, kleurweergave, lichtspreiding)  

http://www.loogies.nl/energie-zuinige-verlichting.html
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weinig geschikt voor gesloten lamphouders en spotjes, omdat de warmte dan 

slecht weg kan en de lamp sneller kapot gaat 

 

Verlichting: waar of niet waar 

Feiten-en-fabels-over-verlichting 

 

Nog even en de gloeilamp is voorgoed verleden tijd. Hoe zit het met 

alternatieven zoals spaar- en ledlampen, zijn die nu wel of niet te dimmen en 

hoeveel energie besparen ze eigenlijk? 

Draagt de warmte van gloeilampen bij aan de verwarming van het 
huis? 

Ja, maar de warmte van gloeilampen is zeker geen efficiënte verwarming. 

Bovendien komt de warmte vrij op een plaats waar u de warmte niet nodig 

heeft: in de bovenste helft van de kamer. 

Zit er giftig kwik in spaarlampen en tl-lampen? 

Ja, in spaarlampen en tl-lampen zit giftig kwik. Als spaarlampen het niet 

meer doen, horen ze bij het klein chemisch afval. Als een spaarlamp breekt, 

is er geen direct gevaar voor uw gezondheid, maar het is wel verstandig om 

dan ramen te openen. Als er misschien kwikdamp is, verdwijnt die op die 

manier uit de kamer. Er zijn ook amalgaam-spaarlampen met minder kwik: 

iets meer dan 1 mg. In andere spaarlampen zit ongeveer 5 mg. 

Kost het vaak aan- en uitdoen van spaarlampen of tl-lampen veel 
extra elektriciteit? 

Nee, het vaak aan- en uitdoen van spaarlampen of tl-verlichting kost geen 

extra elektriciteit, maar het zorgt wel voor wat extra slijtage aan het 

startmechanisme van de lampen. Veel spaarlampen moeten eerst opwarmen 

voor ze op volle sterkte branden. Er zijn wel spaarlampen op de markt 

waarbij dat sneller gaat, speciaal voor ruimtes waar u direct veel licht nodig 

heeft. 
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Zijn spaarlampen en ledlampen te dimmen? 

Vroeger niet, maar tegenwoordig zijn er dimbare spaar- en ledlampen die 

werken op een gewone dimmer. Dat staat op de verpakking van de 

spaarlamp. Zelfs voor tl-lampen zijn er speciale dimmers waarmee u de 

lichtsterkte kunt bepalen. 

Geven spaarlampen kil licht? 

Dat was vaak wel zo, maar er zijn tegenwoordig spaar- en ledlampen te koop 

in allerlei kleuren en tinten.  

Gaat een brandende halogeenlamp eerder kapot als je hem 
aanraakt? 

Dat klopt. Raak de lamp niet aan terwijl hij brandt of nog heet is, want het 

vet van uw vingerafdruk op de lamp kan inbranden bij de hoge 

lamptemperatuur. Daardoor gaat de lamp sneller kapot. 

Mag ik vanaf 2012 geen gloeilampen meer gebruiken? 

Gloeilampen die u nog in huis heeft mag u nog gebruiken. Maar vanaf 1 

september 2012 geldt wél het handelsverbod voor alle heldere gloeilampen 

van 65 watt of hoger. Winkeliers mogen alleen hun voorraad nog verkopen. 

Matte en heldere gloeilampen van 100 watt mogen sinds 1 september 2009 

niet meer worden verhandeld binnen de Europese Unie. 

Sfeer met led: het kan! 

Ledlampen gebruiken tot wel 90 procent minder energie dan gloeilampen. 

Dat scheelt behoorlijk op uw energienota. Helaas bestaat de gedachte dat 

ledverlichting koud en kil is. Niet iets minder waar. De nieuwste generatie 

ledlampen geeft sfeervol, warm licht. U kunt ook een sfeervol effect bereiken 

door ledverlichting op een andere manier toe te passen. Een paar tips. 

Lichtkleur van ledlampen 

De kleurtemperatuur van led lampen wordt uitgedrukt in Kelvin (K). Hoe 

hoger het aantal Kelvin, hoe kouder de kleur van de lamp. In dit artikel 

behandel ik de meest voorkomende kleurtemperaturen voor werkverlichting 

en voor verlichting in huis. 
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Werkverlichting 

Voor werkverlichting wordt vaak 3000K of 4000K gebruikt. Op de 

‘oude’/conventionele tl-buizen staat altijd een kleurcode aangegeven. In de 

tabel heeft vindt u een overzicht welke kleurcode bij welke kleurtemperatuur 

hoort: 

Tabel: kleurcode ledlampen 

Kleurcode Kleurtemperatuur Omschrijving 

827 2700K Extra warm 

white 

830 3000K Warm white 

840 4000K Natural white 

865 6500K Cool white 

 

Op andere type lampen staat niet altijd een kleurcode aangegeven. Maar 

vaak kunt u zelf wel zien welke kleur er momenteel in zit: warm of naturel.  

Qua lichtopbrengst maakt het niet uit of u voor een 4000K of 3000K kiest. Dit 

is nagenoeg gelijk. Ondanks dat, vinden toch veel mensen het lijken dat de 

4000K net wat meer licht geeft. Dit vanwege de heldere lichtkleur. 

  



Peter van Oers 16 

 

 

Hiernaast ziet u het 

kleurverschil tussen een 

4000K (links) en een 3000K  

(rechts).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlichting in huis / Sfeerverlichting 

Verlichting voor thuis zit altijd onder de 3000K. De meest voorkomende 

lichtkleur is 2700K, welke vergelijkbaar is met normale halogeenverlichting 

en gloeilampen. 

Wilt u graag een extra warme (bijna oranje) kleur, kies dan voor bijvoorbeeld 

2200K. Deze lichtkleur is vergelijkbaar met kaarslicht en dient vaak als 

schemerverlichting. 
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Hieronder ziet u een 2700K (links) en 2200K (rechts) lamp. 

 

 

7 TIPS TOEPASSEN LED VERLICHTING 

Tip 1: gebruik led voor indirect licht 

Licht dat weerkaatst op de muur of het plafond, geeft een zacht en sfeervol 

effect. Zelfs koel licht kan zo zachter lijken. Plaats bijvoorbeeld eens een 

ledlamp achter de bank of een meubelstuk, op de grond. 
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Tip 2: Creëer een ruimtelijk effect met ledstrips 

 

Beeld: Philips 

 

Ledstrips kunt u onzichtbaar plaatsen achter bijvoorbeeld een schilderij, 

onder een bank of onder (keuken)kastjes. Door de lichtweerkaatsing lijkt het 

of de objecten los komen van de muur of vloer. Een speelse en sfeervolle 

manier om een ruimte (bij) te verlichten. 
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Tip 3: Breng warmte in huis met gekleurd licht 

 

Beeld: Philips 

Ledverlichting is er in miljoenen kleuren. Leuk voor de kinderkamer, maar 

ook heel geschikt als warme toevoeging naast andere verlichting. Plaats 

bijvoorbeeld eens een gekleurde ledlamp in een ongebruikte schouw of open 

haard! Dat geeft een warm en leuk lichteffect. 
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Tip 4: Kies voor led-inbouwspotjes 

 

 

Beeld: GP Lightig 

Inbouwspotjes doen een ruimte groter lijken en zijn geschikt voor zowel 

sfeerverlichting als functioneel licht. Hebt u thuis halogeenspotjes? Deze kunt 

u prima vervangen door zuinige ledspots. Ze zijn dimbaar, hebben een 

vergelijkbare (warme) lichtkleur en lichtopbrengst en dezelfde fitting. 
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Tip 5: Kies de juiste armaturen 

 

Beeld: Philips 

 

Armaturen kunnen de kleur en straling van licht veranderen. Een witte 

ledlamp geeft zachter, warmer licht als u deze bijvoorbeeld plaatst in een 

houten armatuur (zie voorbeeld). Of in een armatuur dat het licht op een 

specifieke manier laat weerkaatsen. Daarnaast kunnen armaturen een 

simpele lamp omtoveren tot een design pronkstuk. 

Tip 6: maak de hal chiquer met ingebouwde ledspotjes 

 

Beeld: Eyeleds.com 
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Kleine ledspotjes langs de traptreden of achter de trapleuning geven de hal 

een chique en hippe uitstraling. Bovendien zorgen ze voor extra veiligheid in 

het donker. Mocht de trap in de huiskamer staan geeft dit een speels effect 

en u betrekt zo de trap bij het interieur. 

 

Tip 7: plaats ledkaarsjes achter het raam 

 

Beeld: Philips 

 

Kaarslicht is de ultieme sfeermaker. Ledkaarslampjes zijn heel geschikt om in 

de vensterbank achter het raam te zetten. Dat ziet er zowel van binnen als 

van buitenaf gezellig uit. Bovendien hoeft u niet bang te zijn dat de gordijnen 

vlamvatten of kleine kinderen zich branden 
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Hoofdstuk 3 Besparen op GAS  

 

Verwarming 

 

Natuurlijk is het fijn als je huis lekker warm is, maar er is zeker te besparen 

op verwarming. Een klein beetje besparing levert je al snel heel wat euro's op 

per jaar. 

Geen openhaard 

De openhaard aan doen is natuurlijk heel gezellig, maar helaas is het niet 

heel energiezuinig, omdat er veel warmte verloren gaat. Gebruik je de 

openhaard of kachel niet, sluit dan de schoorsteenkap af. 

Gaskachel 

Het rendement van een gaskachel ligt ver achter dat van een cv-ketel. Kun je 

niet anders dan een gaskachel gebruiken, laat hem dan regelmatig 

onderhouden en ventileer goed. Voor nog meer tips voor minder gasverbruik 

kun je lezen bij Besparen op het energieverbruik van je verwarming. 

CV-ketel onderhouden 

Een goed onderhouden cv-ketel is veiliger, gaat langer mee en heeft minder 

storingen dan een ketel waar nooit naar wordt omgekeken. 

Energiebespaartip: CV-Ketel vervangen 

Cv-ketel kapot? Neem een HR-ketel. Een hoogrendementsketel (HR-ketel) is 

nog steeds de zuinigste verwarmingsketel. Een HR-ketel behaalt zijn hoge 
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rendement door het vocht uit de verbrandingsgassen te condenseren en de 

warmte die daarbij vrijkomt te gebruiken voor verwarming van het cv-water. 

Bij conventionele en VR-ketels (verbeterdrendementsketel) gaat die warmte 

(grotendeels) verloren. Overstappen van zo'n ketel op een zuinige HR-ketel 

kan een gemiddeld huishouden maar liefst ruim €200 tot €400 per 

jaar opleveren. 

Een HR-ketel is niet meer duurder dan een VR-ketel, maar heeft wel een 

condensafvoer nodig. Conventionele ketels en VR-ketels worden daarom 

alleen nog toegepast op plaatsen zonder afvoer, of waar de schoorsteen 

ongeschikt is voor een HR-ketel. Een conventionele ketel is in zeldzame 

gevallen noodzakelijk, zoals bij een zeer lang afvoerkanaal (schoorsteen). Bij 

een combiketel - die ook voor warm water zorgt - loopt de gasbesparing nog 

meer op. 

Moderne HR-combiketels zijn doorstroomketels. Dat wil zeggen dat ze geen 

water in een voorraadvat warm hoeven te houden. Dat scheelt energie. 

Nadeel is dat het iets langer duurt voordat het water op douchetemperatuur 

is. 

Met een zuinige cv-ketel kun je al behoorlijk wat geld besparen, maar ook 

door te wisselen van energieleverancier kan je energierekening ook omlaag. 

Bekijk in de Energievergelijker van de consumentenbond welke 

energieleverancier voor jou het voordeligst is en stap meteen over. 

Energiebespaartip: HR + zonneboiler 

Een HR 107-ketel in combinatie met een zonneboiler voor warm tapwater is 

heel erg energiezuinig. Combiketels waarop een zonneboiler kan worden 

aangesloten, zijn te herkennen aan het Gaskeur NZ-label. 

HRe-ketel 

Een HRe-ketel is een manier van warmtekrachtkoppeling op microniveau, in 

huis, en wordt daarom ook wel een microwarmtekrachtketel genoemd. Het 

betreft een HR-ketel gecombineerd met een stirlingmotor. Zodra de ketel via 

de thermostaat wordt aangezet, gaat de ketel branden. Met de warmte van 

de ketel worden het huis en het tapwater verwarmd en komt tegelijkertijd de 

stirlingmotor in beweging. 

In deze motor zit een generator die de beweging omzet in elektriciteit. Dit 

kost een beetje extra gas, maar bespaart toch zo'n €400 per jaar op de 

http://www.consumentenbond.nl/energie/overstapservice-energie/
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energierekening doordat je zo veel minder elektriciteit van het energiebedrijf 

nodig hebt. 

Te veel geproduceerde elektriciteit wordt geleverd aan het energiebedrijf. 

Verschillende fabrikanten hebben inmiddels een HRe-ketel op de markt 

gebracht. Ze zijn vooral geschikt voor huishoudens met een gasverbruik van 

meer dan 1600 m3 per jaar. Ze zijn vooralsnog zeer duur in aanschaf. 

Energiebespaar tip: Gebruik een warmtepomp 

Een warmtepomp voorziet net als een cv-installatie het huis van verwarming. 

Een warmtepompsysteem gebruikt de bodem, de lucht en grondwater als 

gratis bron van warmte. Dat bespaart energie ten opzichte van een 

traditioneel verwarmingssysteem. Een zelfstandig werkend 

warmtepompsysteem is door de hoge kosten vooral interessant voor 

nieuwbouwwoningen. Zo'n systeem kost inclusief bodembron en installeren 

meer dan €20.000. Daar komen nog kosten bij voor vloer- of 

wandverwarming. Een gasaansluiting is niet meer nodig en in de zomer kan 

het systeem de woning ook koelen.  

Voor bestaande woningen is een combinatie van HR107-combiketel en 

elektrische warmtepomp op ventilatielucht aantrekkelijker. Dan is een 

gasaansluiting wel nodig en koelen niet mogelijk. De kosten voor zo'n hybride 

warmtepomp/hr-ketel systeem liggen volgens Milieu Centraal gemiddeld 

tussen €5000 en €7000, inclusief installatie. Bij een goed geïsoleerd huis is 

aanleggen van vloer- of wandverwarming niet nodig. 

Warmtepompsystemen hebben een rendement voor verwarming dat in 

gunstige omstandigheden kan oplopen tot 200%, dus meer dan een hr-ketel 

die tot zo'n 110% komt. Het rendement is afhankelijk van het 

temperatuurverschil tussen bron en afgifte, en de pomp. Hoe groter het 

temperatuurverschil, des te lager het rendement. Een warmtepomp werkt 

daarom het best in combinatie met een systeem van 

lagetemperatuurverwarming, zoals vloer- en wandverwarming. De 

watertemperatuur is daarbij aanzienlijk lager dan in cv-radiatoren. 

Een warmtepomp concurreert met een cv-ketel. Een zeer zuinige 

warmtepomp kan een gemiddeld gezin een besparing opleveren van ruim 200 

euro per jaar ten opzichte van een hr-ketel. Bij een bovengemiddeld grote 

en/of vrijstaande woning valt meer te besparen.  
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Momenteel zijn de aanschafkosten van een warmtepomp nog hoog in 

verhouding tot de besparingen. De schattingen voor de levensduur lopen 

uiteen van 15 tot 30 jaar. 

Een investering in een warmtepomp laat zich nu dus niet terugverdienen. De 

landelijke subsidieregeling voor warmtepompen is gestopt, maar je kunt 

op www.energiesubsidiewijzer.nl nagaan of er misschien een lokale regeling 

geldt. 

Energiebespaartip: gebruik de Verwarmingswijzer 

Zelfs als een oudere cv-ketel nog goed werkt, kan het uit het oogpunt van 

energiebesparing slim zijn om hem te vervangen door een nieuwe, zuinige 

ketel. 

Met de Verwarmingswijzer op de site van Milieu Centraal kun je nagaan of dit 

in jouw situatie het geval is. 

Energiebespaartip: thermostaat graadje lager 

Als je de thermostaat overdag één graad lager zet, bespaar je gemiddeld 7% 

op je energiegebruik voor verwarming. Voor een gemiddeld huis betekent dat 

een besparing van zo'n €60 (90 m3 gas). Niet stoken in kamers als ze niet 

worden gebruikt, levert natuurlijk nog veel meer besparing op. 

Er zijn thermostaten op de markt die je op afstand kunt bedienen, kunt 

programmeren en die nog andere handigheden hebben. 

Modulerende thermostaat 

Een modulerende thermostaat stuurt een HR-

ketel zo aan dat deze optimaal gebruikt maakt 

van zijn modulerend vermogen: hij werkt 

dan langere tijd op laag vermogen in plaats van 

korte tijd op hoog vermogen. De cv-ketel moet 

wel geschikt zijn voor een modulerende 

thermostaat. Door een modulerende thermostaat 

te gebruiken bespaar je volgens Milieu Centraal 

zo'n 3% ten opzichte van een niet-modulerende thermostaat. 

Vloerverwarming 

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/
http://www.milieucentraal.nl/verwarmingswijzer
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Met vloerverwarming is een besparing mogelijk van 10 tot 15% op de 

stookkosten ten opzichte van gewone radiatoren. Dat komt doordat de 

temperatuur in huis lager kan blijven: de warmtestraling van de vloer zorgt 

ervoor dat het toch aangenaam is. Zo'n besparing is mogelijk in zeer goed 

geïsoleerde huizen vanaf bouwjaar 1995 of in nageïsoleerde huizen. Verder 

moet de cv-ketel geschikt zijn voor lagetemperatuurverwarming. 

Verwarming eerder laag of uit 

Als je de thermostaat een uur voor vertrek of voor het slapen gaan op 13 tot 

15 oC zet, kun je per jaar ongeveer €40 besparen. Zelflerende 

klokthermostaten schakelen vanzelf eerder naar een lagere temperatuur; ze 

gaan al lager branden of schakelen uit vóór het door jou ingestelde uur van 

vertrek of slapen gaan. 

Energiebespaartip: Zet de cv-pomp zo laag mogelijk 

De pomp vormt een aardige kostenpost op de elektriciteitsrekening, want hij 

draait vaak en lang. De snelheid is op de ketel in te stellen. Zet de pomp van 

de cv-ketel in een zo laag mogelijke stand. Worden niet alle radiatoren in 

huis gebruikt, dan hoeft de cv-pomp niet voluit te draaien. 

Worden de radiatoren in de uithoeken van het huis niet warm genoeg, dan 

moet de pomp misschien wat sneller draaien. Dit is niet bij elke ketel 

mogelijk of zinvol. Moderne ketels hebben een toerentalgeregelde cv-pomp 

en regelen de snelheid automatisch. Lees de gebruiksaanwijzing van de cv-

ketel of vraag de installateur naar de mogelijkheden. 

Energiebespaartip: Optimaliseer de ventilatie 

De meeste woningen die na 1976 zijn gebouwd, hebben mechanische 

ventilatie. Je kunt op het elektriciteitsverbruik hiervan besparen door bij 

vervanging van de ventilator een exemplaar met gelijkstroommotor te kopen 

in plaats van een wisselstroommotor. Hiermee is een flinke energiebesparing 

mogelijk, zo'n €30 tot ruim €60 per jaar. Moest de ventilator toch worden 

vervangen, dan is de meerprijs van een gelijkstroomventilator in een paar 

maanden terugverdiend. Anders duurt dat zo'n 3 tot 7 jaar. 

Bij een warmteterugwininstallatie (of: balansventilatie) wordt de warmte 

hergebruikt. Dat bespaart 250 m3 gas of €165 per jaar. 

 

Een installatie voor de woonkamer in een modale woning kost minimaal 

€1400. Daarmee is de terugverdientijd meer dan 8 jaar. Ontbreken er in de 
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woning aanvoerkanalen, dan is balansventilatie hooguit lonend als onderdeel 

van een grote renovatie. 

Energiebespaartip: Verwarming 's nachts uit 

Het is een misverstand dat de nachttemperatuur niet laag mag worden, 

omdat het dan 's morgens extra veel energie zou kosten om het huis weer op 

te warmen. Wel werkt een cv-ketel op vol vermogen (om het huis 's ochtends 

snel warm te krijgen) minder efficiënt dan bij lager vermogen, maar met een 

modulerende klokthermostaat blijft dat binnen de perken. De temperatuur 

lager zetten is in de meeste gevallen de moeite waard, omdat de ketel dan 's 

nachts niet meer hoeft aan te slaan. 

Alleen in huizen die gebouwd zijn na 1994 of die zeer goed zijn nageïsoleerd, 

kan het beter zijn om het huis 's nachts maar 1 of 2 graden te verlagen dan 

om het huis 's ochtends weer warm te stoken. Echt veel zal dat namelijk niet 

schelen, omdat deze huizen zeer goed geïsoleerd zijn. Bovendien hebben ze 

vaak vloer- of wandverwarming en dan moet de temperatuur constanter 

gehouden worden. 

Optimaal gebruik van radiatoren 

Gordijnen of kasten voor de radiatoren veroorzaken 

verspilling van warmte. Laat de radiatoren dus vrij. Je 

hebt nog meer baat van de radiator als je er 

radiatorfolie achter plakt. Dat kan onzichtbaar tegen 

de achterzijde van de radiator. De folie bespaart tot 10 

m3 gas per jaar per vierkante meter radiatorfolie op 

een geïsoleerde spouwmuur. 

Ook bij een geïsoleerde muur zorgt de folie voor besparing. Bij radiatoren 

voor enkelglas spaart het aanbrengen van radiatorfolie tot 50 m3 gas per 

vierkante meter glas per jaar. Bij dubbelglas is de besparing tot 25 m3 gas 

per vierkante meter glas per jaar. De materiaalkosten zijn binnen een jaar 

terugverdiend. 

Energiebespaartip: Doof de waakvlam van de ketel 

Heeft je cv-ketel nog een waakvlam, dan kun je die uitdoen in de zomer of 

als je langer van huis bent. Dit bespaart jaarlijks zo'n 35 m3 gas. De 

waakvlam van een combiketel moet aanblijven om warm water te leveren 

voor onder andere de douche. Alleen oude ketels hebben een waakvlam; 

moderne ketels hebben een elektronische ontsteking. 
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Koop een ketel op maat 

Koop geen ketel met een grotere capaciteit dan nodig. Ter indicatie: voor een 

bestaande eengezinswoning (inhoud circa 300 m3) is een ketel met een 

vermogen van 20 à 25 kW voldoende. Voor de beter geïsoleerde 

nieuwbouwwoningen van dezelfde omvang zou 15 à 20 kW voldoende zijn. 

Een grotere ketel is zelden nodig. Bij een combiketel is een hoger vermogen 

hooguit prettig om meer warm douchewater te hebben. Zelfs in een grotere 

woning dan doorsnee is de capaciteit van de radiatoren zelden zo groot dat 

ze het extra vermogen van een grotere ketel kwijt kunnen. Kleinere ketels 

hebben evenmin toegevoegde waarde. Een HR-ketel geeft extra rendement 

als hij juist zachtjes kan branden. 
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Hoofdstuk 4 Energie besparen met 
huishoudelijke apparaten 

Iedereen heeft een keur aan huishoudelijke apparaten in huis. Valt hier nog 

iets op te besparen? HEEL VEEL GELD kun je besparen als de volgende 101 

tips volgt. 

1. Huishoudelijk apparaat nodig? 

Heb je een huishoudelijk apparaat wel echt nodig? Ga niet te snel over tot de 

koop van een huishoudelijk apparaat dat je maar zelden zult gebruiken, zoals 

keukenapparatuur of doe-het-zelfapparaten. Misschien loont het om deze te 

huren of van iemand te lenen. 

2. Ventilator versus airco  

Een goede energiebespaartip: gebruik een ventilator in plaats van een 

airconditioner. Een ventilator kan de gevoelstemperatuur met 3 tot 5 ºC laten 

dalen en is energiezuiniger dan een airco. Bovendien zijn ventilatoren stiller 

en goedkoper in aanschaf dan een airco. 

Wil je toch per se een airco, kies dan voor een zogeheten splitsysteem. Bij 

een monosysteem moet je namelijk een slang naar buiten hangen, terwijl het 

raam of de deur op een kier blijft staan. Dit maakt het erg lastig om de 

temperatuur écht te laten dalen. Splitsystemen zijn effectiever. Deze koelen 

de binnenlucht zonder dat warme buitenlucht naar binnenkomt.  

1. Energielabel 

Let bij de aankoop van een nieuw huishoudelijk 

apparaat op het energie label. Bij ovens, airco's, 

lampen en wasdrogers is energielabel A het zuinigst. 

Bij wasmachines, vaatwassers, koelkasten en 

vriezers zijn er nog zuinigere klassen: A+++ is bij 

deze apparaten het zuinigst. 

3. Niet op standby 

Bekijk of een huishoudelijk apparaat ook echt 'uit' kan. In de standby-stand 

gebruiken de apparaten namelijk ook energie. 
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Volgens Milieu Centraal is een huishouden per jaar zo'n 450 kilowattuur 

(kWh) kwijt aan standby-verbruik. Tweederde daarvan is te vermijden door 

de apparaten echt uit te zetten; dat bespaart jaarlijks tientallen euro's! 

Top-5 van veelgebruikte sluipverbruikers: 

1. Randapparatuur bij televisie (opnameapparaat en decoder voor digitale 

tv): uitzetten bespaart €10 tot €50 per jaar. 

2. Computer met randapparatuur: bespaart €30 per jaar. 

3. Ready/warmhoudstand koffiemachine: €6 tot €16 per jaar. 

4. Stereoset/losse audioapparatuur: €6 tot €10 per jaar. 

5. (Combi)magnetron of oven met display/klok: €6 tot €10 per jaar. 

Bij de bovenstaande berekening van de besparing is uitgegaan van een 

stroomprijs van €0,22 per kWh. 

4. Opladen 

Laad oplaadbare apparaten, zoals een kruimeldief en elektrische 

tandenborstel, niet langer op dan noodzakelijk is. Nadat een apparaat 

volledig opgeladen is, blijven veel laders toch nog wat energie gebruiken. 

Trek dus tijdig de stekker eruit. 

5. Meet je energiegebruik 

Er zijn losse energiemeters te koop die informatie geven over het 

energiegebruik. 

6. Energiebespaartip: repareren of vervangen? 

Moderne apparaten zijn vaak veel zuiniger dan oude. Sommige huishoudelijke 

apparaten kun je daarom beter vervangen uit milieuoverwegingen. 

Koelkasten en vriezers van voor het jaar 2000, oudere wasmachines en 

vaatwassers zijn kandidaten voor vervanging. Nieuwe A++(+) koelkasten en 

wasmachines gebruiken veel minder energie dan oude types. De nieuwe 

wasmachines verbruiken ook veel minder water. Een wasdroger met 

energielabel A gebruikt ongeveer de helft minder energie dan een gemiddelde 

wasdroger met energielabel C. Een wasdroger op gas gebruikt zelfs 

gemiddeld 70% minder. 
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Zuinige apparaten zijn doorgaans wel duurder in aanschaf. Maar vaak verdien 

je de extra kosten dubbel en dwars terug via de verlaging van je 

energierekening. 

Om de energierekening te verlagen kun je ook wisselen van 

energieleverancier. Dit scheelt soms honderden euro's per jaar. Vergelijk zelf 

wat de voordeligste energieleverancier voor je is met 

de Energievergelijker en stap meteen over. 

7. Energiebespaartips voor batterijen 

Zo leeft een batterij langer: 

 Vermijd veelvuldig kort laden. 

 Laat batterijen niet nat, te koud of te heet worden. 

 Vermijd kortsluiting in de batterij. 

 Bij mp3-spelers die worden opgeladen via usb: laat de pc tijdens het laden 

niet in standby- of slaapstand komen, want dan loopt de accu juist leeg. 

 Een wegwerpbatterij die een stroomvretend apparaat niet meer van 

voldoende energie voorziet, kan nog voldoende 'adem' hebben om 

bijvoorbeeld een klok of wekker te laten lopen of een zaklamp te laten 

schijnen. 

 Er zijn NiMH-batterijen met lage zelfontlading verkrijgbaar. Deze batterijen 

zijn bij aankoop al opgeladen en houden hun lading veel langer vast dan 

gewone NiMH-batterijen. Dat maakt dit type oplaadbare batterij geschikt 

voor toepassingen waarvoor in het verleden weggooibatterijen nodig 

waren. 

 Als deze batterijen lange tijd leeg blijven, kunnen ze beschadigd raken. 

 Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen (boven 40 of onder 0 

graden Celsius). De batterij verliest dan capaciteit. Bij extreem hoge 

temperaturen bestaat ook de kans op spontane chemische reacties 

waardoor oververhitting en zelfs een explosie kan optreden. 

 Als je lange tijd op netstroom werkt, kun je de accu van je laptop op zo'n 

40% opgeladen eruit halen en koel bewaren, dan gaat hij langer mee. Ook 

als je een reserve-accu voor je laptop hebt blijft deze beter goed als je 'm 

niet leeg, maar 40% opgeladen bewaart. 

8. Energiebespaartips koelen en vriezen 

De koel- en vrieskast nemen maarliefst 17% van het totale 

elektriciteitsverbruik in huis voor hun rekening. Met een zuinige koel- of 

vrieskast kom je dus al een heel eind. Koop in ieder geval een koelvrieskast 

http://www.consumentenbond.nl/energie/overstapservice-energie/
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die qua grootte bij je past. Als de koelkast te groot is, staat deze voor niets 

zoveel inhoud te koelen. 

Zet een koelkast met de achterkant minstens 10 centimeter van de muur af, 

zodat de warmte die daar vrijkomt, makkelijk weg kan. Dat scheelt in het 

energiegebruik van het apparaat. 

Zet de koelkast liefst op een koele plek, niet te dicht bij een verwarming, 

fornuis of in de zon. 

9. Slim koelen 

 Zet een vers product altijd achter oudere producten en controleer 

regelmatig de houdbaarheid. 

 Benut het temperatuurverschil in de koelkast. De temperatuur in de 

koelkast varieert van plek tot plek. Dat heeft te maken met de plaats waar 

de koeling zit. Zorg er in ieder geval voor dat de temperatuur op de minst 

koude plaats maximaal 7 oC is, maar liever 3 à 4 oC. Een warmere koelkast 

verbruikt minder energie, maar het voedsel erin bederft veel sneller. 

 Bewaar bederfelijke producten, zoals vlees(waren), kip, vis, melk, 

zuivelproducten, eieren en alle gerechten die van deze producten zijn 

gemaakt, op de koudste plaatsen. 

 Stel een volle koelkast tijdelijk kouder in als je veel ongekoelde producten 

(flessen bijvoorbeeld) in de koelkast zet. 

 Voorkom warmtetoevoer. Laat warme producten, zoals kliekjes, eerst 

afkoelen voordat je ze in de koelkast zet. 

 Met vakantie? Zet de koelkast als deze niet wordt gebruikt uit en zet de 

deur op een kiertje om vieze luchtjes te voorkomen. 

 Voedsel ontdooien? Zet het in de koelkast. Dan hoeft de koelkast minder 

hard te werken. 

 Geen no-frost koelkast? Dan is het aan te raden om je koelvriescombi 

regelmatig te ontdooien. 

 Maak het rooster aan de achterkant regelmatig schoon. Door vuil en stof 

kan de koelkast minder goed zijn warmte kwijt en kan zo minder goed 

gaan werken. 

 Vervang versleten deurrubbers. 

 Een tweede koelkast kan handig lijken, maar kost een hoop extra energie. 

Koop dan liever een grotere koelkast die zuinig is met energie. 
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10. Koelkasten: ga voor energielabel A++ of A+++ 

Een koelvrieskast met een A++-label is ongeveer 30% zuiniger dan een met 

dezelfde inhoud en een A+-label. Wie zijn koelkast zonder vriesvak met 

energielabel C vervangt door eenzelfde koelkast van dezelfde maat 

met energielabel A++ kan jaarlijks zo'n €38 besparen. Nóg energiezuiniger 

zijn koelkasten met een A+++-label. Deze staan (binnenkort) in onze 

productvergelijker koelkasten. 

11. Energiebespaartip: invriescapaciteit  

Het is belangrijk niet te grote hoeveelheden in één keer in te vriezen. In de 

gebruiksaanwijzing van de vriezer is meestal aangegeven wat je apparaat 

aankan. Dat noemen we de invriescapaciteit: de hoeveelheid verse 

voedingsmiddelen die binnen 24 uur op een temperatuur van -18 oC of lager 

kan worden gebracht als de vriezer voor een kwart gevuld is en de 

omgevingstemperatuur 25 oC is. 

 

Kun je de invriescapaciteit niet in de gebruiksaanwijzing vinden, gebruik dan 

als vuistregel dat de invriescapaciteit maximaal 10% van de inhoud van de 

vriezer is. In een kast van 200 liter kun je dus per 24 uur 15 à 20 kg tegelijk 

invriezen. 

Besparen op het energieverbruik van je wasmachine 

1. Let bij het kopen van een (nieuwe) wasmachine goed op het 
energieverbruik 

Er zit bij wasmachines een enorm verschil in de mate van energieverbruik. Je 

kunt dit verbruik goed vergelijken aan de hand van het voor wasmachines 

verplichte Energielabel. Zo kan een wasmachine die qua aanschafprijs duurder is, 

uiteindelijk toch goedkoper zijn doordat je veel bespaart op energiekosten. 

 

2. Kies voor een hotfill-wasmachine  

Een hotfill-wasmachine staat aangesloten op de warmwaterkraan. Hierdoor hoeft 

de wasmachine het water niet zelf te verwarmen. Als een wasmachine het water 

zelf verwarmt kost dat meer energie.  

3. Was op een lagere temperatuur 

Vaak is het niet nodig om op een hoge temperatuur te wassen. Zet de was die je 

normaal gesproken op 40 ⁰C wast op 30 ⁰C en zet de was die je normaal 

http://www.consumentenbond.nl/koelkast/
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gesproken op 60⁰C wast op 40⁰C. Je zult merken dat alles net zo schoon wordt 

en dat je energie bespaart. 

4. Gebruik de eco-stand als de was erg vies is. 

De meeste wasmachines zijn voorzien van een eco-stand of spaarstand. In deze 

stand duurt de wasbeurt een stuk langer, maar er wordt wel minder warm water 

(en dus ook energie) verbruikt. 

 

5. Als je gebruikmaakt van een piek- en daltarief. Gebruik de wasmachine 

dan zoveel mogelijk tijdens het daltarief. 

Door te wassen tijdens het daltarief bespaar je natuurlijk geen energie. Door de 

lagere energietarieven tijdens de daluren zorg je wel voor een lagere 

energierekening. 

6. Blijven er nog lampjes branden? Zet de wasmachine na het wassen 

helemaal uit. 

Zet de wasmachine na het wassen altijd helemaal uit. Let erop dat er geen 

lampjes op de wasmachine blijven branden. Sluipverbruik is zonde van de 

energie. 

7. Probeer altijd te wassen met een volle wastrommel. 

Door altijd met een volle wastrommel te wassen, hoef je minder vaak een was te 

draaien. Minder vaak wassen is minder energieverbruik en een goede manier om 

energie te besparen. 

8. Combineer verschillende wassen door ‘kleurdoekjes’ te gebruiken. 

Er zijn tegenwoordig speciale doekjes op de markt die je in de was erbij stopt en 

het verkleuren van kleding tegengaan. Hierdoor kan je meer soorten was samen 

wassen en is het makkelijker om te wassen met een volle trommel. 

Besparen op het energieverbruik van je droger 

9. Gebruik de droger zo min mogelijk. Hang je was te drogen op als dit 

mogelijk is 

Drogers verbruiken veel energie. Door bijvoorbeeld een kwart van al de spullen 

die je normaal gesproken in de droger doet op te hangen, bespaar je al snel zo’n 
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150 kWh (ongeveer 30 euro) per jaar. 

 

10. Laat was die je stijkt niet te droog worden. Het is namelijk makkelijker 

om te strijken als de was nog een beetje vochtig is. 

Kleding strijken die nog licht vochtig is gaat veel makkelijker dan kleding strijken 

die volledig droog is. En het mes snijdt aan twee kanten: je hoeft de droger én 

het strijkijzer minder lang te gebruiken. 

 

11. Let bij de aanschaf van een (nieuwe) droger goed op het 
energieverbruik. 

Een droger is een van de grootste energieverbruikers binnen een huishouden. 

Het energielabel kan een enorm verschil maken. Het is dus zeker de moeite 

waard om bij de aanschaf van een droger goed op het het energieverbruik te 

letten. 

12. Als je gebruikmaakt van een piek- en daltarief. Gebruik de droger dan 
zoveel mogelijk tijdens het daltarief. 

Door te drogen tijdens het daltarief bespaar je natuurlijk geen energie. Door de 

lagere energietarieven tijdens deze uren zorg je wel voor een lagere 

energierekening. 

13. Laat de was eerst goed centrifugeren in de wasmachine.  

Laat de wasmachine de was zo goed mogelijk centrifugeren. Zo gaat de was al 

een stuk minder nat de droger in en gebruik je in totaal (wassen en drogen 

samen) minder energie 

14. Blijven er nog lampjes branden? Zet de droger na het drogen helemaal 

uit. 

Zet de droger na het drogen altijd helemaal uit. Let erop dat er geen lampjes op 

de droger blijven branden. Sluipverbruik is zonde van de energie.  

Besparen op het energieverbruik van je vaatwasser 

15. Let bij de aanschaf van een (nieuwe) vaatwasser goed op het 
energieverbruik. 

De vaatwasser is een van de grootverbruikers binnen een huishouden. Er zitten 

flinke verschillen in energieverbruik tussen diverse modellen. Door hier goed op 
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te letten bij het aanschaffen van een vaatwasser kun je jezelf verzekeren van 

een zo laag mogelijk energieverbruik.  

16. Ga efficiënt om met de vaatwasser. Gebruik hem pas als hij goed vol is. 

Door de vaatwasser pas aan te zetten als hij vol is, hoef je hem minder vaak te 

gebruiken. Bij een grootverbruiker als de vaatwasser levert dit een flinke 

besparing op. 

17. Zet de temperatuur niet hoger dan nodig. 

Een wasprogramma met een hogere temperatuur maakt beter schoon. Het is 

zonde om zo’n hoge temperatuur te gebruiken als dit eigenlijk niet nodig is. Kies 

het juiste programma afhankelijk van hoe vies de vaat is en gebruik de hoogste 

temperaturen zo min mogelijk. 

18. Als je gebruikmaakt van een piek- en daltarief. Gebruik de vaatwasser 
dan zoveel mogelijk tijdens het daltarief. 

Door te drogen tijdens het daltarief bespaar je natuurlijk geen energie. Door de 

lagere energietarieven tijdens deze uren zorg je wel voor een lagere 

energierekening. 

 

19. Blijven er nog lampjes branden? Zet de vaatwasser na het wassen 

helemaal uit. 

Zet de vaatwasser na het wassen altijd helemaal uit. Let erop dat er geen 

lampjes op de vaatwasser blijven branden. Sluipverbruik is zonde van de 

energie. 

Besparen op het energieverbruik van je koelkast 

20. Laat de koelkast nooit (even) openstaan. 

Door het grote temperatuurverschil met de lucht waaraan de koelkast bij het 

openen wordt blootgesteld, warmt een koelkast erg snel op als de deur open 

staat. De koelkast moet hierna weer extra hard werken om de temperatuur weer 

op peil te krijgen. Houd de momenten dat de koelkast open staat dus zo kort 

mogelijk. 
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21. Controleer of de koelkast goed sluit. Vervang eventueel de rubbers die 
voor een goede afsluiting moeten te zorgen. 

Versleten rubbers aan de binnenkant van de koelkastdeur kunnen ervoor zorgen 

dat er kiertjes ontstaan.  Via deze kiertjes warmt de koelkast op en zal hij meer 

energie moeten verbruiken om de koelkast op de gewenste temperatuur te 

houden. 

22. Let bij de aanschaf van een (nieuwe) koelkast goed op het 
energieverbruik. 

Een koelkast staat bijna altijd aan en is een van de grootverbruikers van energie 

binnen een huishouden. Door bij de aanschaf van een nieuwe koelkast goed op 

het energieverbruik te letten kun je een hoop energie besparen. 

23. Zet de koelkast precies waterpas. 

Als een koelkast niet waterpas staat kan de deur gaan kieren, waardoor er 

warme lucht kan binnendringen en de koeling meer energie moet verbruiken om 

de koelkast op de gewenste temperatuur te houden. 

24. Zet de koelkast niet kouder dan nodig. 

Vaak hoeft een koelkast niet kouder te staan dan 6⁰C om de producten 

voldoende te koelen. Hoe kouder je de koelkast zet, hoe meer energie hij 

verbruikt. Bespaar energie door de koelkast iets minder hard te laten koelen. 

25. Laat eten eerst afkoelen voordat je het in de koelkast zet. 

Als je iets warms in de koelkast zet, warmt dit de lucht in de koelkast op. De 

koelkast moet extra hard werken om op de juiste temperatuur te blijven en 

gebruikt hierdoor een stuk meer energie. Laat het eten eerst goed afkoelen voor 

je het in de koelkast zet. 

26. Laat producten in de koelkast ontdooien. 

Wil je iets laten ontdooien? Haal het eerder uit de vriezer en leg het in de 

koelkast. Het product ontdooit langzamer, maar het helpt de koelkast wel bij het 

koelen, waardoor er minder energie wordt verbruikt. 

27. Maak de condensor aan de achterkant van de koelkast af toe schoon. 

De condensor van een koelkast bevindt zich aan de achterzijde (buitenkant). 

Deze wordt snel stoffig, waardoor de koelkast minder efficiënt zal koelen. Maak 

de achterkant van de koelkast regelmatig schoon en de koelkast zal minder 

energie verbruiken. 
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28. Koop een koelkast die qua grootte bij je past. 

Grote koelkasten gebruiken vaak stukken meer energie dan kleinere koelkasten. 

Het is zonde om een grote koelkast te gebruiken als dit niet nodig is. 

29. Zet de koelkast uit als je op vakantie gaat. 

Veel producten zullen niet goed blijven als je voor een paar weken of langer op 

vakantie gaat. Zorg ervoor dat je zo min mogelijk producten over hebt als je op 

vakantie gaat en zet de koelkast uit. Vergeet hem niet leeg te halen en laat de 

deur op een kiertje staan, zodat er geen vervelende geurtjes of schimmels 

ontstaan. 

30. Gebruik geen tweede koelkast. 

Het hebben van een tweede koelkast in huis is soms erg handig, maar het zorgt 

er wel voor dat er een extra grootverbruiker van energie in huis is. Door een 

tweede koelkast weg te doen, of niet aan te schaffen bespaar je veel energie. 

31. Zet een koelkast minimaal 10 centimeter van de wand af. 

De achterkant van een koelkast geeft warme af. Hierdoor warmt de achterkant 

van de koelkast op. Als de koelkast te dicht tegen een muur staat kan de warmte 

niet goed ontsnappen en gaat de koelkast minder efficiënt koelen. 

Besparen op het energieverbruik van je vriezer 

32. Ontdooi een vriezer zodra er een ijslaagje is ontstaan. 

In vriezers ontstaat vaak een laagje ijs. Hierdoor loopt het energieverbruik van 

de vriezer flink op. Een ijslaagje van een paar millimeter zorgt al voor veel extra 

energieverbruik. Door de vriezer regelmatig te ontdooien zal het energieverbruik 

van de vriezer dalen. 

33. Controleer of de vriezer goed sluit. Vervang eventueel de rubbers die 
voor een goede afsluiting moeten te zorgen. 

Versleten rubbers aan de binnenkant van de vriezer kunnen ervoor zorgen dat er 

kiertjes ontstaan.  Via deze kiertjes warmt de vriezer op en zal hij meer energie 

moeten verbruiken om op temperatuur te blijven. 

34. Let bij de aanschaf van een (nieuwe) vriezer goed op het 
energieverbruik. 

Een vriezer staat bijna altijd aan en is een van de grootverbruikers van energie 

binnen een huishouden. Door bij de aanschaf van een nieuwe vriezer goed op het 

energieverbruik te letten kun je een hoop energie besparen. 
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35. Zet de vriezer precies waterpas. 

Als de vriezer niet waterpas staat kan de deur gaan kieren, waardoor er warme 

lucht kan binnendringen en de koeling meer energie moet verbruiken om de 

vriezer op de gewenste temperatuur te houden. 

36. Laat een vriezer nooit (even) openstaan. 

Door het grote temperatuurverschil met de lucht waaraan de vriezer wordt 

bloodgesteld als de deur openstaat, warmt de koelkast erg snel op. De vriezer 

moet hierna weer extra hard werken om de temperatuur op peil te krijgen. Houd 

de momenten dat de vriezer open staat dus zo kort mogelijk. 

37. Zet de vriezer niet kouder dan nodig. 

Vaak hoeft een vriezer niet kouder te staan dan -18⁰C om de producten 

voldoende te koelen. Hoe kouder je de koelkast zet, hoe meer energie hij 

verbruikt. 

38. Laat (warm) eten dat je wilt invriezen eerst afkoelen. 

Als je iets warms in de vriezer zet, warmt dit de vriezer op. De vriezer moet 

extra hard werken om op de juiste temperatuur te blijven en gebruikt hierdoor 

een stuk meer energie. 

39. Maak de condensor aan de achterkant van de vriezer af te toe schoon. 

De condensor van een vriezer bevindt zich aan de achterzijde (buitenkant). Deze 

wordt snel stoffig, waardoor de vriezer minder efficiënt zal koelen. Maak de 

achterkant van de vriezer regelmatig schoon en de vriezer zal minder energie 

verbruiken. 

40. Koop een vriezer die qua grootte bij je past. 

Grote vriezers gebruiken vaak stukken meer energie dan kleinere vriezers. Het is 

zonde om een grote vriezer te gebruiken als dit niet nodig is. 

41. Zet een vriezer minimaal 10 centimeter van de wand af. 

De achterkant van een vriezer geeft warme af. Hierdoor warmt de achterkant 

van de vriezer op. Als de vriezer te dicht tegen een muur staat kan de warmte 

niet goed ontsnappen en gaat de vriezer minder efficiënt koelen. 
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Besparen op je energieverbruik bij het koken 

42. Gebruik bij het koken niet meer water dan nodig is. 

Hoe meer water je aan de kook brengt, hoe meer energie het kost. Gebruik voor 

het koken van eten dus niet meer water dan nodig is. 

43. Houd bij het koken de deksel (zoveel mogelijk) op de pan. 

Als je bij het koken de deksel op de pan houdt, blijft er meer warmte bewaard. 

Als het gerecht het toelaat, houdt dan de deksel op de pan. Alle bereidingen in 

kokend water kunnen met de deksel op de pan worden bereidt. 

44. Gebruik bij elektrisch koken een pan die goed vlak is. Dit zorgt voor een 
optimale warmteoverdracht. 

De warmte van een elektrische kookplaat wordt het beste overgedragen op de 

plaatsen waar de pan tegen de kookplaat zit. Als de onderkant van de pan goed 

vlak is, sluit de pan beter aan op de kookplaat 

45. Als je elektrisch kookt, gebruik dan altijd een waterkoker om water aan 
de kook te brengen. 

Het kost minder energie om het water met een waterkoker aan de kook te 

brengen dan op een elektrische kookplaat. Breng bij het koken van eten het 

water aan de kook in een waterkoker en giet het vervolgens in de pan. Bij koken 

op gas is het niet goedkoper om het water met een waterkoker aan de kook te 

brengen. 

 

46. Zet een elektrische kookplaat alvast uit als het eten nog niet helemaal 
klaar is. 

Een elektrische kookplaat blijft nog vrij lang erg heet. Je kunt de kookplaat 

hierdoor al uitzetten terwijl het eten nog niet even door moet koken of bakken 

47. Gebruik de juiste maat pan. 

Als je een eitje bakt in een hele grote koekenpan, gaat er veel energie verloren 

doordat een groot oppervlakte van de pan niet wordt gebruikt. Zonde van de 

energie dus. 

48. Zet de afzuigkap tijdig uit. 

Een afzuigkap voert niet alleen geurtjes weg, maar ook warmte. Laat de 

afzuigkap niet onnodig aanstaan, want naast het energieverbruik van de 

afzuigkap zelf verliest je huis ook warmte 
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49. Schakel het klokje van de magnetron en/of oven uit. 

Heeft de magnetron en/of oven een klok die altijd aanstaat? Zo’n klokje verbruikt 

continu energie. Overweeg om de instellingen te wijzigen zodat de klok niet meer 

automatisch aanstaat. 

50. Zet de oven na gebruik open om de verwarming wat te ontzien. 

Gebruik je de oven op een dag dat je ook het huis wilt verwarmen. Zet de oven 

dan na afloop open, zodat de de warmte uit de oven het huis in stroomt. Zo 

hoeft de verwarming iets minder energie te verbruiken. 

Besparen op het energieverbruik van je verwarming 

51. Zet de verwarming uit in de ruimtes die je niet gebruikt. 

 Pas wel op voor bevriezing als het erg koud is. Laat de radiatoren heel licht 

aanstaan als het vriest buiten, om bevriezing te voorkomen. 

52. Houd kamerdeuren niet (te lang) open. 

Als je de ruimtes in je huis efficiënt verwarmt, houdt er dan wel rekening mee 

dat er veel warmte verloren gaat als de deur van een verwarmde ruimte 

openstaat. Sluit de deuren dus zo snel mogelijk. 

53. Wen aan een iets lagere temperatuur in huis en zet de verwarming 
lager. 

Mensen worden ook wel “gewoontedieren” genoemd.  Als je de verwarming vanaf 

nu altijd een graadje lager zet, zal dit in het begin even wennen zijn, maar al 

snel zal je lichaam zich hierop aanpassen en ben je gewend aan de nieuwe 

temperatuur in huis. De verwarming altijd één graad lager scheelt al snel zo’n 6 

tot 8% op je jaarlijkse verwarmingskosten! 

54. Draag sloffen in huis. 

Warme lucht stijgt en koude lucht daalt. Hierdoor is een vloer vaak koud. Door 

lekkere warme sloffen in huis te dragen heb je hier minder last van en hoef je de 

verwarming minder hoog te zetten. 

55. Leg dekens op de bank. 

Door lekker met een deken op de bank te liggen of zitten krijg je het veel minder 

snel koud en kun je de verwarming veel minder hoog zetten. 



Peter van Oers 43 

 

56. Zet de verwarming ‘s nachts uit, of heel laag. 

Als je onder een warme deken ligt, is het niet nodig om de verwarming in huis 

aan te hebben. Zet de verwarming ‘s nachts uit of op een lage stand. Als het 

buiten vriest, moet je de verwarming wel op een lage stand aanhouden om 

bevriezing te voorkomen. 

57. Zet de verwarming zo vroeg mogelijk op de nachtstand. 

Nadat je de verwarming op de nachtstand hebt gezet, blijft het nog wel even 

warm in huis. Zet de verwarming dus al een tijdje voor je gaat slapen op de 

nachtstand om energie te besparen 

58. Zet de verwarming laag als je niet thuis bent. 

Ben je niet thuis? Laat dan de verwarming niet aanstaan. Zonde van de energie! 

59. Kies voor een HR-ketel. 

Als je een (nieuwe) CV-ketel aanschaft, kies van voor een HR-ketel 

(hoogrendementsketel). Zo’n HR-ketel condenseert het vocht uit de 

verbrandingsgassen en gebruikt de warmte die daarbij vrijkomt om het CV-water 

te verwarmen. 

60. Gebruik een modulerende thermostaat. 

Een modulerende thermostaat zorgt ervoor dat de thermostaat niet op volle 

toeren draait als er een flink temperatuurverschil moet worden overbrugd. Als de 

thermostaat op volle toeren draait is deze qua energieverbruik stukken minder 

efficiënt. Met een modulerende thermostaat kun je flink wat energie besparen. 

61. Zet de CV-pomp zo laag mogelijk. 

Als niet alle radiatoren in huis aanstaan is het vaak helemaal niet nodig om de 

CV-pomp op hoge snelheid te laten werken. Ontdek wat de laagste stand is 

waarbij de verwarming nog voldoende goed werkt om energie te besparen. 

62. Koop een ketel op maat. 

Ketels komen in vele soorten en maten. Er zit een flink verschil in het vermogen 

van diverse modellen. Kies een ketel die niet meer vermogen heeft dan nodig is 

om het huis te verwarmen. Een ketel met meer vermogen dan nodig is verbruikt 

onnodig meer energie 

63. Doof de waakvlam van je CV-ketel (indien aanwezig) 

Oudere CV-ketels hebben vaak nog een waakvlam. Deze kun je zomers en in 

perioden dat je langer van huis bent uitdoen. 
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64. Heb je nog een gaskachel? Onderhoud en vertileer deze dan goed. 

Een gaskachel die niet goed wordt onderhouden en geventileerd werkt stukken 

minder efficiënt. Je kunt een hoop energie besparen door de gaskachel 

regelmatig te onderhouden en te ventileren. 

65. Gebruik geen open haard. 

Een open haard is natuurlijk erg gezellig, maar er gaat door een open haard gaat 

ook veel warmte verlopen. Als je de open haard niet gebruikt, kan je de 

luchtafvoer goed afsluiten om warmte binnenshuis te houden 

66. Maak zo min mogelijk gebruik van elektrische kachels. 

Elektrische kachels verwarmen een stuk minder efficiënt qua energieverbruik dan 

een reguliere verwarming. Gebruik een elektrische kachel zo min mogelijk. 

Energie besparen door middel van isolatie 

67. Maak zoveel mogelijk gebruik van dubbel glas. 

Enkel glas isoleert een huis enorm slecht ten opzichte van dubbelglas. Hoewel 

dubbelglas een stuk duurder is dan enkel glas , is de besparing op je 

energiekosten erg groot. 

68. Sluit de gordijnen. 

Door de gordijnen te sluiten wordt de warmte binnenshuis beter geïsoleerd. Let 

er wel op dat de gordijnen niet voor de radiator hangt! 

69. Isoleer het dak. 

Warme lucht stijgt. Een niet goed geisoleerd dak zorgt voor veel warmteverlies. 

Door het dak goed te isoleren zul je aanzienlijk minder hoeven stoken, doordat 

er veel minder warmte verloren gaat. 

70. Isoleer spouwmuren. 

Als jouw huis spouwmuren heeft, kun je deze beter isoleren. Bij een spouwmuur 

bestaat de muur uit 2 delen, met hiertussen een luchtruimte van zo’n 6 

centimeter. Door deze luchtruimte op te vullen met isolatiemateriaal gaat kou 

veel minder makkelijk door de muur heen. 

71. Isoleer de gevels. 

Via de gevel van een huis kan enorm veel warmte verloren gaan. Als dit voor 

jouw woning het geval is, kan het interessant zijn om de gevels te isoleren. Er 
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zijn verschillende mogelijkheden. Zo kun je de gevel van binnenuit of van 

buitenaf isoleren. Vraag een expert om advies op maat 

72. Gebruik radiatorfolie. 

Een radiator die tegen een muur staat, straalt veel warmte richting de muur. 

Deze warmte wordt in de muur opgenomen en dat in natuurlijk zonde. Door 

radiatorfolie achter de verwarming te hangen wordt de warmte weerkaatst en 

niet in de muur opgenomen. 

73. Gebruik rolluiken. 

Door rolluiken te gebruiken kun je een huis een stuk beter isoleren. 

Warmteverlies door de ramen wordt hierdoor aanzienlijk minder. 

74. Isoleer leidingen van de centrale verwarming. 

Bij de leidingen van de centrale verwarming gaat tijdens het transport van de 

warmte al veel warmte verloren. Met name in koude ruimtes is het warmteverlies 

groot. Je kunt deze leidingen met een speciaal isolatiemateriaal voor leidingen 

isoleren en zo het energieverbruik van de verwarming beperken. 

75. Gebruik tochtstrips. 

Er gaat veel warmte verloren door kieren bij ramen en deuren. Hier bieden 

tochtstrips uitkomst. Door tochtstripts te gebruiken kun je het warmteverlies 

flink beperken.  

Besparen op het energieverbruik van je elektrische 
apparatuur 

76. Let bij het kopen van elektrische apparatuur goed op het 

energieverbruik.  

Ook bij soortgelijke elektrische apparaten kan een flink verschil in 

energieverbruik zitten. Door hier altijd goed rekening mee te houden kun je een 

veel lager stroomverbruik realiseren. 

77. Laat elektrische apparaten niet op stand-by staan. 

Veel elektrische apparaten hebben een stand-by stand. In de stand-by stand 

vindt er nog wel sluipverbruik plaats. Zet het apparaat dus helemaal uit. 

http://www.loogies.nl/energie-besparen.html
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78. Gebruik stekkerdozen waarmee je een groep apparaten in één keer 
helemaal uit kunt zetten. 

Door gebruik te maken van stekkerdozen waarmee je een groep apparaten in 

één keer uit kunt zetten, maak je het jezelf een stuk gemakkelijker om 

sluipverbruik van apparaten te voorkomen. Met een druk op de knop staat alles 

uit. 

79. Gebruik een thermoskan om koffie warm te houden en niet het 
warmhoudplaatje van het apparaat. 

Koffie wordt door de meeste koffiezetapparaten warmgehouden door middel van 

een warmhoudplaatje. Dit is geen efficiënte manier om de koffie warm te 

houden. Je kunt de koffie ook in een thermoskan gieten en zodoende het 

apparaat direct uitzetten. 

80. Kopje thee zetten? Kook niet meer water dan nodig. 

Als je water kookt om thee te zetten, kook je al snel meer water dan je 

daadwerkelijk nodig hebt. Dit water kook je dus voor niets, maar het kost wel 

energie. 

81. Gebruik geen bewegende screensaver op de computer. 

Bewegende screensavers verbruiken vaak nog meer energie dan als er geen 

screensaver aanstaat. Kies er voor om het beeldscherm uit te laten schakelen in 

plaats van het inschakelen van een screensaver. 

82. Iets downloaden? Zet het beeldscherm uit. 

Moet de computer aanblijven omdat je iets aan het downloaden bent, maar 

gebruik je de computer verder niet? Dan kun je het beeldscherm gerust even 

uitzetten om energie te besparen. 

83. Stel de helderheid (of brightness) van beeldschermen minder hoog in. 

Een beeldscherm gebruikt naarmate de instellingen anders staan ingesteld meer 

of minder energie. Een hoge helderheid (of brightness) zorgt voor meer 

lichtintensiteit en meer energieverbruik. Maak de lichtintensiteit niet hoger dan 

nodig is. 

84. Laad elektrische apparaten niet langer op dan nodig. 

Apparaten die je moet opladen, kun wanneer deze zijn opgeladen het beste 

direct uit het oplaadpunt verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan een kruimeldief, 

elektrische tandenborstel of draagbare telefoon. 
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85. Haal ook de opladers uit het stopcontact als deze niet in gebruik zijn. 

Ook opladers die in het stopcontact zitten, maar niet in gebruik zijn verbruiken 

energie. Door deze opladers uit het stopcontact te halen is er minder 

sluipverbruik. Een goed voorbeeld hiervan is de oplader van een mobiele 

telefoon. 

86. Gebruik apparaten die warm worden zo min mogelijk. 

Sommige elektrische apparaten worden erg warm als je ze gebruikt. Dit is een 

teken dat de energie erg inefficiënt wordt gebruikt. Gebruik deze apparaten zo 

min mogelijk 

87. Ontsluit zo veel mogelijk apparatuur van het stopcontact als je op 
vakantie gaat. 

Voorkom sluipverbruik tijdens vakanties en haal apparaten die niet aan hoeven 

te staan uit het stopcontact. Zet eventueel de stroomvoorziening voor bepaalde 

ruimtes uit in de meterkast. 

Besparen op het energieverbruik van verlichting 

88. Laat het licht nooit onnodig aanstaan. 

Wees oplettend met het uitzetten van verlichting. Het onnodig aanhebben van 

verlichting kost veel onnodig energieverbruik. Maak er een gewoonte van om 

lichten direct uit te doen als je een ruimte verlaat. 

89. Gebruik spaarlampen of ledlampen in plaats van gloeilampen, vooral 
voor verlichting die vaak lang aan staat. 

De gloeilamp verdwijnt langzaam maar zeker uit ons bestaan, maar het is de 

moeite waard om te controleren of er nog gloeilampen in je huishouden aanwezig 

zijn. Het verschil in energieverbruik tussen een gloeilamp en een spaarlamp of 

ledlamp is groot. 

90. Als je op een lamp een dimmer gebruikt en de lamp vrijwel nooit in de 
sterkste stand gebruikt, overweeg dan een lamp met een lager wattage 
te gebruiken. 

Dimmers op verlichting zijn erg handig om de gewenste mate van verlichting in 

te stellen, maar het is niet efficiënt qua energieverbruik.  Het maximale 

vermogen van de lamp bepaald nog steeds voor een groot gedeelte het verbruik. 

Als je de meest felle stand weinig gebruikt, kan het verstandig zijn om te kiezen 

voor lampen met een lager wattage 
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91. Gebruik zo min mogelijk halogeenverlichting. 

De kwaliteit van halogeenverlichting is erg goed, maar daar betaal je ook een 

prijs voor. Halogeenverlichting verbruikt veel meer energie dan spaarlampen of 

ledlampen. Wees dus zuinig in het gebruik van halogeenverlichting  

Besparen op het energieverbruik van warm water 

92. Laat niet onnodig de warme kraan lopen. 

Warm water uit de kraan moet eerst worden verwarmd en dat kost energie. Zet 

de kraan alleen open als je het water echt gebruikt en direct daarna weer uit. 

93. Was af met een teiltje met een sopje. 

Gebruik voor een aardig afwasje een teiltje met een sopje in plaats van onder 

een lopende warme kraan. Het is handig om eens kijken hoeveel afwas je moet 

hebben om voordeliger uit te zijn qua warm waterverbruik. Dit kun je doen door 

een het warme water op te vangen met een teiltje terwijl je afwast onder de 

warme kraan. Loopt het water over of bijna over? Dan had je beter een sopje 

kunnen maken. 

94. Repareer een kraan als er water lekt. 

Als een kraan lekt, kan er warm water ontsnappen dat je niet gebruikt. Het water 

is voor niks opgewarmd. Zonde van de energie die daarvoor nodig was. 

95. Gebruik een perlator (schuimstraalmondstuk). 

Een perlator wordt ook wel een schuimstraalmondstuk genoemd. Het bespaart 

veel water en bij het gebruik van warm water bespaart het dus ook energie. De 

meeste kranen zijn al voorzien van zo’n mondstuk, maar het is de moeite waard 

om het even te controleren. 

96. Gebruik een waterbesparende douchekop. 

Een warme douche verbruikt een hoop energie. Met een waterbesparende 

douchekop verbruik je stukken minder water tijdens een douchebeurt en 

verbruik je dus minder energie. 

97. Douche korter. 

Een lange warme douche kan heerlijk zijn, maar het verbruikt ook veel energie. 

Als je energie wilt besparen doe je er goed aan om niet te lang te douchen 
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98. Douche bij de sportvereniging of op werk. 

Als je de mogelijkheid hebt om bij je sportvereniging of op je werk te douchen, 

maak hier dan gebruik van. Het verbruik van warm water zorgt voor een flinke 

post op de energierekening. 

99. Neem minder vaak een warm bad. 

Ook een warm bad kan heerlijk zijn, maar de hoeveelheid warm water die je 

hiervoor nodig hebt is ook enorm. Douchen verbruikt stukken minder energie. 

100. Plaats de boiler, geiser of ketel zo dicht mogelijk bij de plekken waar 
het meeste warme water wordt gebruikt. 

Indien je een (nieuwe) boiler, geiser of ketel in huis plaatst is het goed om te 

weten dat de afstand die het water aflegt naar het punt waar je het afneemt van 

invloed is op je energieverbruik. Het water koelt af terwijl het zich via de 

leidingen verplaatst. Door de meeste efficiënte plek te kiezen voor het plaatsen 

van de boiler, geiser of ketel kun je dus ook energie besparen 

101. Zet een close-in boiler uit met behulp van een tijdschakelaar. 

Met een close-in boiler heb je snel warm water uit de kraan. Het nadeel is wel 

dat zo’n boiler een waakvlam heeft die continu aanstaat. Je kunt energie 

besparen door de waakvlam uit te zetten op momenten dat je geen warm water 

nodig hebt. Denk aan momenten als ‘s nachts, als je op werk bent, of als je op 

vakantie bent. 


