
Bespaar waar je kan!



Waarom wil je energie besparen?

Betere wereld voor jou/kinderen/kleinkinderen
Besparen van geld/ energie
Comfort



Je gedrag aanpassen?
Moeilijk want:

Je hersenen zijn lui/automatische piloot
Focus heden: we denken max 2/3 jaar vooruit
We creëren een prettige werkelijkheid, crisis is
groot en abstract
Risico inschatten met veel onzekerheid 
Voordeel maatregelen maken we zelf niet mee

Dus ben niet te hard voor jezelf!



En toch moet het! 

De gemeente Zeist wil vóór 2050 energieneutraal
zijn.
Hoeveel procent energie moeten wij met elkaar
besparen om dit mogelijk te maken?

A. Meer dan 10%
B. Meer dan 25%
C. Meer dan 50%



Het antwoord is: C. Meer dan 50%



elektriciteit in kWh 
gas in m3 

Eerste stap is inzicht in je verbruik!

Bekijk de jaarafrekening:

vergelijk op www.milieucentraal.nl



Isolatie van je woning
Ligging van je woning
Stookgedrag van je buren
Ouderdom van je cv-ketel
Al (gedeeltelijk) aardgasvrij
Elektrische auto
Veel of weinig thuis
Aantal elektrische apparaten in huis
Gedrag (kleine maatregelen en nieuwe
gewoontes)

Afwijkingen van het
gemiddelde gas/stroom door:



Wat doe je met: 

1 kWh

1 m3

120 uur 13 uur 166 uur1,5 X 60  

1 uur 6 maaltijden 20 min 1X 



Als je op gas kookt: Hoeveel procent
van het gas gaat gemiddeld naar
koken? 

 

A. 5%
B. 10%
C. 20%



En het antwoord is:
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stijgen sterk
afhankelijk van oorlog
afhankelijk van contract
gas aan elektra
gekoppeld

Prijzen stroom en gas:



1.239 kuub gas 

2.741 kWh stroom 

Gemiddeld huishouden:
maart bij een nieuw contract

prijzen tussen 1,78 en 3,15 betekent
jaarlijks tussen € 2205 en  € 3902

prijzen tussen de 38 en 69 cent per kWh betekent jaarlijks
tussen € 1041 en € 1872

opgeteld tussen € 3246 en € 5774 is tussen 270 en 481
per maand!
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Welke van de onderstaande apparaten
verbruikt gemiddeld de meeste stroom per jaar?

A. Een ouderwetse wasdroger (condens-droger)
B. Een gloeilamp van 60 watt, die gemiddeld 4 uur per dag
brandt
C. Alle apparaten samen in standby-stand (sluipverbruik)



En het antwoord is
(bij een prijs van 0,28 per kWh)

A.Een ouderwetse wasdroger (condens-
droger) 
> 320 kWh = € 89
B.Een gloeilamp van 60 watt, die gemiddeld
4 uur per dag brandt 
> 87 kWh = € 24 
C.Alle apparaten samen in stand-by-stand
(sluipverbruik) 

> 450 kWh = € 126 



En nu gaan we besparen!



douche 5 ipv 9 minuten, scheelt gezin € 106 - €
189 
thermostaat graad lager en trui aan, scheelt je
minimaal € 120
vervang alle halogeen en gloeilampen voor led,
besparing tussen € 3 en € 10 per lamp per jaar
haal alle apparaten van de standby af,
gemiddeld € 126 per jaar

Dé grote klappers!



Kieren dichten overal!
Keteltemperatuur op 60 graden of lager
Isoleer cv-leidingen in onverwarmde ruimtes
Radiatorfolie (vooral bij niet-geïsoleerde buitenmuren)
Tochtstrippen en brievenbusborstel

Radiatoren ontluchten
Thermostaatknoppen op je radiatoren (behalve in de woonkamer)
Systeem waterzijdig laten inregelen

Kleine maatregelen gemakkelijk:

Kleine maatregelen moeilijker of laten doen

Verwarmen (selectie)



Periodiek onderhoud cv-ketel
Periodiek waterdruk checken
Thermostaat een graadje lager en warme trui aan 
Verwarming lager als je weg bent of slaapt 
Verwarm alleen de ruimtes waar je bent 
Zet de verwarming een uur eerder uit
Sluit alle deuren in je huis

Nieuwe gewoontes:

Verwarmen (selectie)



 Warmtebeeldfoto's kitten!



Kleine maatregelen:

•Boiler op lagere temperatuur maar wel op minimaal 60 graden
(ivm legionella)
•Watersparende douchekop
•Watersparende mondstukken op kranen
•Thermostaatkranen

Warm water, douche en bad



Van bad naar douche
Korter douchen 
Minder vaak douchen
Kraan alleen open als je hem nodig hebt
Boiler uit tijdens vakanties (daarna wel even goed doorspoelen ivm
legionella)

Nieuwe gewoontes:

Warm water, douche en bad



Deksel op de pan
Gas omlaag als voedsel kookt
Neem precies genoeg water
Zet het gas uit als pasta/rijst kookt
Gebruik minder pannen
Maak veel eenpansmaaltijden

Nieuwe gewoontes:
Slim koken:

ga op inductie koken
Al een wat grotere maatregel

Koken

Kleine maatregelen:
•Vervang gloeilampen en halogeenlampen door
led 
•Bewegingssensoren (op buitenlampen)

Verlichting

Lampen uit als je een ruimte verlaat
Nieuwe gewoontes:



Kleine maatregelen:

•Vervang een minimaal 10 jaar oude
oudekoelkast/koelvriescombinatie
•Koop een niet te grote
•Koelkast/vriezer niet vlakbij de oven en minimaal
10 cm van achterwand
•Zet hem waterpas, anders gaat hij kieren
•Zorg dat hij goed sluit
•Koelkast op 4-5 graden, 
vriezer op -18

Zet je 2e koelkast alleen aan als je hem
nodig hebt 
Vriezer viermaal per jaar ontdooien,
ventilatieopeningen en condensor koelkast
regelmatig schoonmaken
Niet open laten staan
Koelkast uit als je lang op vakantie gaat
Restjes buiten koelkast laten afkoelen
Restjes uit vriezer in koelkast laten ontdooien

Nieuwe gewoontes:

Koelen en vriezen

https://www.voedingscentrum.nl/nl/pers/persmappen/voedselverspilling/1-op-de-4-koelkasten-te-warm-afgesteld.aspx


Wasmachine en vaatwasser pas aan als ze vol
zijn
Sla het voorwassen over

Kleine maatregelen:

•Droger het huis uit
•Vervang de condensdroger 
door een warmtepomp-droger
•Vaatwasser de deur uit

Nieuwe gewoontes:

Was op lagere temperaturen (30-40 graden)
Gebruik de eco-stand
Was vaker uithangen ipv droger
Afwas niet met hand voorspoelen
Afwasmachine minimaal eenmaal per jaar
ontkalken
Wasmachine af en toe wel op 90 graden
(met lakens en/of vuile doeken
Filters regelmatig reinigen

Wassen en afwassen



Overige apparatuur

Stand-by killers
Tijdklokschakelaars
Let bij aanschaf van nieuwe apparaten op
energielabel
Ga over op handbediening (bijvoorbeeld
citruspers of tandenborstel)

Kleine maatregelen:

Gebruik als je kunt kiezen een laptop of
tablet 
Stekker eruit om sluipverbruik te voorkomen
TV niet als radio gebruiken

Nieuwe gewoontes:



Let op de labels
Wasmachines
Wasdrogers 
Vaatwassers
Koelkasten
Vriezers
Beeldschermen 
Lampen

Overige apparatuur

Nu

Later:



Begin met wat gemakkelijk voor je is
Maak je huis slim: Stel alle apparatuur en verwarming zoveel mogelijk
(energiezuinig) in
Maak afspraken met jezelf: op maandagmorgen, na de koffie ga ik kieren kitten!
(implementation intention)
Doe het samen met je gezin of buren
Koop desnoods een google home die je met spraak stuurt (vraag je kind of
kleinkind)
Schaf een energieverbruiksmanager aan

Maak het je zo gemakkelijk mogelijk!!
Kleine maatregelen



ergens in het zicht
liefst realtime inzicht of feedback
werkt als nudge
Keuze uit 42 producten: zie
www.energieverbruiksmanagers.nl

Inzicht met energieverbruiksmanager

http://www.energieverbruiksmanagers.nl/


Begin met wat gemakkelijk voor je is
Begin met veranderen van 1 gewoonte
Gebruik nudges (duwtjes)
Deel je gewoontes, praat er met mensen
over

Maak het je zo
gemakkelijk mogelijk!!
Nieuwe gewoontes



Ben niet te hard voor jezelf als het even
niet lukt
Beloon jezelf
Maak er een spel van met gezinsleden
Zorg voor inzicht
Het kost tijd

Maak het je zo
gemakkelijk mogelijk!!



zet streepje op de waterkoker
plak stickertje waar goede gedrag hoort
gebruik douchewekkertje 
..............................

Nudges, voorbeelden
helpen je met goede gedrag



En voel je vooral een  blij,
leuk en duurzaam persoon!

 
 



elke maand tip 
je bent de eerste die acties hoort

Geef je op 
www.omlaagdiemeter.nu

 
 



nieuws over opwekken en besparen
transitievisie warmte
bijeenkomsten

Geef je op 
www.mijngroenehuis.nu

 



Vragen?
 
 


