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De 20 
beste tips om
energie te
besparen



Energie besparen

Energie besparen is voor iedereen interessant en ook
helemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen wel weten
waar je op moet letten. Als je slim met energie
omgaat, draag je bij aan een beter klimaat én kun je je
energierekening flink verlagen.  

In deze praktische gids geven we je 20 tips waardoor
je thuis snel en makkelijk kunt besparen.



1. Vervang gloeilampen door ledlampen 

Verlichting is in veel huizen de grootste stroomverbruiker.
Vervang alle gloeilampen in huis voor energiezuinige
ledlampen en bespaar tientallen euro's per jaar op stroom. 

Laat verlichting bovendien niet onnodig aan staan, ook al
heb je zuinige lampen. 

Bespaar met deze actie
130 euro per jaar!



2. Was op lagere temperaturen 

Wassen op 30 graden is de helft goedkoper dan op 60
graden en een kwart goedkoper dan op 40 graden. De
wasmachine verbruikt de meeste energie voor het
verwarmen van het water. 

Kouder wassen scheelt dus enorm veel stroom. Om vuile
was goed schoon te krijgen op een lagere temperatuur,
moet je wel langer wassen. Daarom duurt een was op de
eco-stand vaak langer dan een gewoon programma. 

Maak ook gebruik van de eco-stand van andere 
apparaten, zoals de computer en de afwasmachine. 

Bespaar met deze actie
15-20 euro per jaar!



3. Vervang je vloerverwarmingspomp 

De vloerverwarmingspomp pompt het warme water in huis
rond. Heel veel Nederlanders met vloerverwarming hebben
een oude pomp die maar één stand heeft. Deze pompen
staan het hele jaar op vol vermogen aan, ook als de
verwarming niet aan staat. 

Er zijn inmiddels vloerverwarmingspompen op de markt die
veel efficiënter werken dan oudere modellen. In plaats van
€130, betaal je dan dus nog maar €20 per jaar aan stroom. 

Wil je je pomp niet vervangen? Kijk dan of je hem op de
laagste stand kunt zetten of koop een pompschakelaar. 

Bespaar met deze actie
tot 110 euro per jaar!



4. Maak gebruik van een waslijn of droogrek

Een gemiddelde wasdroger verbruikt iedere keer dat ‘ie aan
staat bijna een euro aan stroom. Reken maar uit wat dat in
een heel jaar kost! 

Iedere keer dat je gebruikt maakt van een waslijn of
droogrek, verdien je dus geld. 

Kun je echt niet zonder je droger? Kies dan voor een droger
met een zo goed mogelijk energielabel, bijvoorbeeld een
warmtepompdroger.

Bespaar met deze actie
50 euro per jaar!



5. Vervang je oude koelkast 

De meeste mensen vervangen elektrische apparaten pas
als deze kapot zijn, maar het is veel klimaatvriendelijker en
in veel gevallen ook goedkoper om dat eerder te doen. 

Kijk naast je koelkast, ook naar bijvoorbeeld je
wasmachine, vriezer, wasdroger en televisie. Veel
elektrische apparaten verbruiken nu de helft minder
elektriciteit dan dezelfde apparatuur een aantal jaar
geleden. 

Bespaar met deze actie
tot 40 euro per jaar!



6. Vervang je ventilatiebox 

Veel huishoudens met mechanische ventilatie, hebben nog
een oude (wisselstroom) ventilatiebox. Deze box verbruikt
ruim €80 per jaar aan stroom. Dat is meer dan de
wasmachine en de koelkast bij elkaar! 

Moderne boxen (op gelijkstroom) gebruiken tot wel tien
keer minder stroom.

Bespaar met deze actie
tot 72 euro per jaar!



7. Check je tv-kastje 

Een ledtelevisie verbruikt ongeveer de helft minder stroom
dan een lcd-tv en drie kwart minder dan een
plasmatelevisie. Hoe groter het beeldscherm, hoe meer je
kunt besparen. 

Let ook op het stroomverbruik van de settopbox (de
decoder/ontvanger/het tv-kastje). Een settopbox met harde
schijf verbruikt bijna twee keer zoveel stroom als zonder. 

Daarnaast verbruiken veel ontvangers in stand-by ook veel
stroom. Zet deze dus helemaal uit wanneer je hem niet
gebruikt.

Bespaar met deze actie
tot 67 euro per jaar!



8. Zet apparaten helemaal uit en haal
stekkers uit het stopcontact 

Veel apparaten hebben geen echte netschakelaar meer,
maar alleen een stand-by stand. Deze kun je alleen volledig
uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te trekken. 

Het gaat met name om de televisie, computer en stereo
met randapparatuur en bepaalde keukenapparatuur. 

En haal opladers uit het stopcontact als je ze niet gebruikt.
Deze blijven stroom verbruiken wanneer je ze in het
stopcontact laat zitten, vooral oudere opladers (die warm
worden) verbruiken veel stroom.  



9. Ontdooi je vriezer 

Een vriezer werkt het beste als je hem regelmatig ontdooit.
Een ijslaagje van meer dan twee millimeter op het
vrieselement betekent tien procent meer stroomverbruik!

En stel dan meteen de diepvriezer in op -18 graden Celsius,
kouder is niet nodig. 

Wil je iets uit de vriezer ontdooien? Zet het dan in de
koelkast, zo hoeft je koelkast weer minder hard te werken.



10. Gebruik een thermoskan 

Ben je een theeliefhebber? Schenk het hete water dan
meteen na het koken in een thermoskan. Zo hoef je de
waterkoker niet steeds opnieuw aan te zetten voor een
kopje thee. 

Gebruik je een filterkoffiezetapparaat? De grote
stroomslurper van het koffiezetapparaat is de
warmhoudplaat. Schenk je koffie dus zo snel mogelijk na
het zetten over in een thermoskan. 



11. Schaf een moderne hr-ketel aan 

Een cv-ketel van 15 jaar of ouder verbruikt onnodig veel
gas. Met een zuinige hr-ketel bespaar je jaarlijks 15 tot 20
procent gas vergeleken met een gewone cv-ketel. Zo
verdient een hr-ketel zichzelf dus terug. 

Zorg er ook voor dat je de druk van je ketel op peil houdt.
Als er te weinig waterdruk is, draait je verwarming minder
efficiënt. 

Bespaar met deze actie
150-200 euro per jaar!



12. Isoleer de cv-leiding 

Cv-leidingen die niet geïsoleerd zijn verliezen hun warmte,
vooral als deze door niet gebruikte, koude ruimtes lopen. 

Cv-leidingen isoleren is gemakkelijk zelf te doen, het
materiaal is in elke bouwmarkt te koop en het aanbrengen
is erg eenvoudig. 

Bespaar met deze actie
16 euro per jaar!



13. Breng radiatorfolie aan 

Een radiator geeft ook warmte af aan de achterkant. Een
deel van de warmte trekt dus in de muur. 

Radiatorfolie zorgt ervoor dat vrijwel alle warmte die de
radiatoren afgeven, in de woning blijft. Per vierkante meter
radiatorfolie levert je dat 10 m3 gasbesparing op (8 euro).

Bespaar met deze actie
50 -100 euro per jaar!



14. Zet de thermostaat een graad lager

Met iedere graad die je de kamertemperatuur verlaagt,
bespaar je zeven procent op je gasverbruik. 

Zet de thermostaat een uur voordat je weg of naar bed
gaat alvast lager, vijftien graden is dan warm genoeg. 

Ga je op vakantie, zet de thermostaat dan op vijf tot tien
graden. 

Bespaar met deze actie
70 euro per jaar!



15. Schaf een waterbesparende douchekop
aan 

Zo'n twintig procent van je gasverbruik gaat op aan warm
water. Onder de douche kun je water én energie besparen
met een waterbesparende douchekop. 

Afhankelijk van hoe lang je doucht, bespaart zo'n
douchekop je 45 euro per jaar. 

Daarnaast kun je natuurlijk ook gewoon korter douchen.

Bespaar met deze actie
45 euro per jaar!



16. Isoleer je dak 

Warmte stijgt op. Via een niet-geïsoleerd dak verliest een
woning veel warmte, waardoor je meer moet stoken om het
huis op temperatuur te krijgen. 

Een goed gesoleerd huis is comfortabeler, beter voor het
klimaat en beter voor je portemonnee. 

*Afhankelijk van je woningtype en energieverbruik.

Bespaar met deze actie
500 euro* per jaar!



17. Maak gebruik van tochtstrips 

Veel warmte gaat verloren door kieren bij ramen, deuren en
de aansluiting met het dak. 

Met tochtstrips en een brievenbusborstel voorkom je dat
koude lucht naar binnen waait. Een bijkomend voordeel van
tochtwering is dat je thermostaat (nog) een graadje lager
kan omdat het minder snel koud aanvoelt.

Bespaar met deze actie
60 euro per jaar!



18. Vervang enkel glas door HR++(+) glas 

Hoog rendement glas isoleert beter dan enkel glas, en
verbetert het comfort van je woning. Met HR++(+) glas hou
je dus de kou buiten en blijft warmte langer behouden. 

De meeste huizen in Nederland hebben al wel een
bepaalde vorm van isolatieglas, maar er zijn inmiddels
nogal wat soorten isolatieglas. De nieuwste isoleren veel
beter dan de eerste soorten dubbelglas.

*Afhankelijk van je woningtype en energieverbruik.

Bespaar met deze actie 
280 euro* per jaar!



19. Breng vloerisolatie aan 

Vloerisolatie zorgt voor meer comfort in huis, en is een
effectieve manier van energie besparen. 

Huizen met vloerisolatie verliezen minder warmte,  en
zorgen voor warme voetenwaardoor de verwarming een
graadje lager kan.

*Afhankelijk van je woningtype en energieverbruik.

Bespaar met deze actie 
200 euro* per jaar!



20. Isoleer je (spouw)muren 

Door de spouw in je muren te isoleren ontsnapt er minder
warmte uit je huis. Daardoor hoeft de verwarming minder
vaak aan. 

De kosten voor spouwmuurisolatie zijn lager dan veel
mensen denken, terwijl de besparing groot is. 

*Besparing is gebaseerd op een hoekwoning.

Bespaar met deze actie 
650 euro* per jaar!



In jouw stad of buurt zijn er genoeg mensen die recent
energiebesparende maatregelen namen. 

Op onze website kom je makkelijk in contact met een
SlimmeBuur die je graag wil vertellen over zijn of haar
ervaringen. 

Zo kom je te weten hoe de klus bij hen is uitgevoerd, wat
de kosten ervan waren en hoe tevreden ze zijn over het
resultaat. 

Zoek meteen jouw SlimmeBuur en ontdek alle kennis die
je nodig hebt om energie te besparen!

SlimmeBuur.nl is een initiatief van Klimaatstichting HIER
 

https://www.slimmebuur.nl/
https://www.slimmebuur.nl/
http://www.hier.nu/

