
15 september 2022 

20% energie besparen zonder een cent uit te geven 
 

Uitgangspunt: huis dat met cv-ketel gestookt wordt. 

NB: bij dit overzicht horen drie spreadsheets (Microsoft Excel) die het bijhouden en analyseren van 
uw verbruik sterk vereenvoudigen. Deze kunt u opvragen bij: rolfvanderkemp@hotmail.com  

1. Meten 

Zorg dat je weet wat je verbruikt, anders weet je ook niet hoeveel je bespaart.  

Hoe weet je wat je verbruikt? 

Jaarrekening: komt 1 keer per jaar. Als je tussentijds niet meet, dan is de jaarrekening altijd een 
verrassing. 

Maandelijkse overzichten: energiemaatschappijen informeren klanten met een mail of via de app. 
Als je die getallen gaat bijhouden in een overzicht, bijvoorbeeld in excel, dan kunnen die getallen 
meer inzicht gaan geven, omdat je getallen van eerdere maanden en jaren kunt vergelijken. 
Overigens geven de energiemaatschappijen vaak informatie over hoe je het doet ten opzichte van 
andere woningen van hetzelfde type (tussenwoning, hoekwoning etc.), maar we weten niet of die 
woningen echt vergelijkbaar zijn: zijn ze groter of kleiner? beter of slechter geïsoleerd? Is de 
gezinssamenstelling hetzelfde? Het geeft wel enig inzicht, maar de waarde is beperkt. Ga vooral uit 
van je eigen situatie.  

Dagelijks of nog vaker: er zijn ook mogelijkheden om nog vaker gegevens te krijgen, bijvoorbeeld via 
apps van je  energiemaatschappij, energieverbruiksmeters of door gewoon zelf meterstanden te 
noteren. Zelf maak ik gebruik van www.slimmemeterportal.nl : als je hen toestemming geeft om je 
slimme meter uit te lezen krijg je elke dag verbruiksgegevens van de dag ervoor. Voor gas is dat per 
uur te zien en voor elektra zelfs per kwartier. Hierbij kun je ook goed zien wat je dagelijkse 
sluipverbruik is. 

 

2. Analyseren en proberen 

Ik heb voor eigen gebruik een excelbestand ontwikkeld waarin ik maandelijks het verbruik bijhoud. 
Zie de bijlagen bij dit document. Het excelbestand heeft 3 tabbladen: 

 Een voor gasverbruik. 
 Een voor elektra als je geen zonnepanelen hebt 
 Een voor elektra als je wel zonnepanelen hebt. 

Het tabblad voor gas heeft een uitgebreide toelichting hoe je dat moet gebruiken. De tabbladen voor 
elektra spreken hierna hopelijk voor zich.  

Dan ga je maatregelen nemen om gas en elektra te besparen. 

En dan weer meten: wat was het effect van de maatregelen? 
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Handig om te weten: gewogen graaddagen   

Om geen appels met peren te vergelijken wordt bij gasverbruik gewerkt met ‘gewogen graaddagen’. 
Aan elke dag worden gewogen graaddagen toegekend: hoe kouder een dag is, hoe meer graaddagen 
hij krijgt. En de graaddagen in een periode kun je bij elkaar optellen.  

Voorbeeld:  

a) In 2020 waren er 2492 gewogen graaddagen, in 2021 waren dat er 2865 (denk aan de koude 
week in februari vorig jaar). In 2021 was het dus kouder. 

b) Als je in beide jaren 1500 m3 verstookte, stookte je in 2021 zuiniger dan in 2020. 

Hoe dat precies werkt wordt goed uitgelegd op de site www.mindergas.nl . 

 
Milieu centraal 

Op de website van Milieu Centraal www.milieucentraal.nl is veel betrouwbare informatie te vinden 
en de site bevat veel nuttige tips. Hieronder staan wat mij betreft de belangrijkste tips. De toelichting 
daarbij is vooral gebaseerd op persoonlijke ervaringen thuis of opgedaan in gesprekken als 
energiecoach.  

 

GAS 

Gas: maatregelen die helemaal niets kosten 

1. Niet stoken in ongebruikte ruimten. 
2. Deuren en ramen dicht houden. 

Zorg dat je de deur van de woonkamer naar de hal, bijkeuken etc dicht houdt. Maar ook 
deuren van slaapkamers en werkkamers moet je dicht houden, want daar verdwijnt veel 
warmte door. Ook ramen van deze kamers dicht houden, behalve wanneer je er slaapt. 
Bedenk dat er ook veel warmte door het plafond van de benedenverdieping naar boven 
verdwijnt, en als je boven ramen open zet wordt dit effect versterkt.  

3. Zet de verwarming lager:  
a. Overdag 19 graden 
b. Nachtstand 15 graden / vloerverwarming 17-18 graden 
c. Zet hem eerder op nachtstand  
d. Stook in de ochtend (tussen 6.30 – 8.30 uur) niet naar 19 of 20 graden, maar liever 

helemaal niet, of naar 17 graden, want als iedereen daarna naar werk of school is, 
heb je veel gas verbruikt en er maar kort gebruik van gemaakt.  

e. Gebruik de zon: bedenk wanneer de zon in huis komt en maak gebruik van die 
warmte. 

4. Douchen: korter douchen, minder warm douchen, kraan minder ver open, kort na elkaar 
douchen, geen tanden poetsen onder de douche. 
Thuis heb ik gemeten hoeveel gas en water onze douche verbruikt. Ik heb de douche 3 
minuten aan gezet, op 38 graden, kraan volledig open, en op de gasmeter gekeken wat het 
verbruik was. En dat teruggerekend naar verbruik per minuut. Waterverbruik heb ik gemeten 
door gedurende 1 minuut een emmer met maataanduiding te vullen.   
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 m3 gas / 
minuut 

1 m3 gas = hoeveel 
minuten douchen? 

Liter water / 
minuut 

Regendouche 21 cm diameter 0,05 20 15 
Handdouche (gewoon) 0,04 25 12 
Handdouche (gewoon) 0,03 33 9 
Handdouche (waterbesparend) 0,02 50 6 

 
Wij (2 personen) hebben ons verbruik aan warm water teruggebracht van 11m3 naar 5m3 
per maand. Dus op jaarbasis is dat een bezuiniging van 72m3 gas.  

5. Gordijnen dicht, maar zorg dat ze niet voor de radiator hangen.  
Als gordijnen voor de radiator hangen: denk na over oplossingen. Rolgordijnen dicht tot op 
de vensterbank. Als er planten in de vensterbank staan: denk na over oplossingen. 

6. Geen belemmeringen voor de radiator  
Vaak kan de radiator de warmte niet goed kwijt omdat er een bank voor staat of een 
omkasting omheen is gebouwd. 

7. Aanpassen aanvoertemperatuur in ketel 
Het aanpassen van de aanvoertemperatuur van verwarmingswater of tapwater kan iedereen 
doen, dus daar hoeft geen installateur aan te pas te komen. In de gebruiksaanwijzing is te 
vinden hoe het moet, en soms is het al zo duidelijk door de symbolen op de ketel dat je de 
gebruiksaanwijzing niet nodig hebt. 
Temperatuur verwarmingswater: wordt door installateurs vaak op 70-80 graden gezet, maar 
dit kan bijna altijd lager. Hoe beter je huis geïsoleerd is en hoe groter de warmteafgifte van je 
vloerverwarming en/of radiatoren, hoe lager de temperatuur kan. Zet hem naar 60 graden of 
lager, dan haal je meer rendement uit je ketel. Dit is echt een kwestie van proberen. Als je zo 
laag komt dat je het niet meer goed warm krijgt of dat het heel lang duurt, zet de 
aanvoertemperatuur dan weer 5 graden hoger. 
Temperatuur tapwater: houd dat op 60 graden. Dan weet je zeker dat je geen problemen 
krijgt met de legionellabacterie. 

8. Wollen truien dragen en dekentje op de bank 
Dit deed ik vroeger ook niet, maar hiermee kun je de thermostaat wel een graad lager 
houden. 
 

Gas: maatregelen die relatief weinig investering vragen 

1. Radiatorfolie 
Om achter de radiator te plakken die voor een buitenmuur staat of om met magneetjes aan 
de achterkant van die radiator te bevestigen. Makkelijk aan te brengen. Kleine investering, 
snel terugverdiend.  

2. Radiatorventilatoren 
Verplaatsen de warme lucht sneller door de kamer, zodat de kamer sneller op temperatuur 
komt. En ze zorgen er zo voor dat je ook weer met een iets lagere aanvoertemperatuur kunt 
stoken. Een veel verkocht merk is Speedcomfort.  

3. Naden en kieren dichten 
Controleer hoe ramen en deuren sluiten en breng tochtstrips aan als die er nog niet zijn. 
Vervang indien nodig oude tochtstrips. Overweeg een blower-doortest uit te laten voeren. 

4. Isoleren verwarmingsbuizen in ruimtes die je niet of nauwelijks gebruikt. 
5. Waterbesparende douchekop 
6. Tochtborstel onder voordeur 
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7. Brievenbusborstel  
8. Kozijnfolie (bij enkel glas) 

Wordt met plakband op het kozijn geplakt waarna je het met een föhn glad trekt. Alleen aan 
te bevelen bij enkel glas.  

 

Elektriciteit 

Van het gas dat Nederland in 2020 gebruikte was 45% om elektriciteit op te wekken! 

Dus besparen op elektriciteit is ook besparen op gas. Ook als je zonnepanelen hebt!  

 
Elektriciteit: maatregelen die helemaal niets kosten 

1. Verbruik en sluipverbruik meten:  
Met een verbruiksmeter kun je van al je apparaten het verbruik meten. Een verbruiksmeter 
koop je vanaf € 20,-. Maar beter nog: leen er een bij buren, familie etc. Door te meten als 
een apparaat aan staat, in de stand-by stand of ‘uit’ krijg je inzicht in verbruik en 
sluipverbruik. Veroorzakers van veel sluipverbruik kunnen bijvoorbeeld zijn: TV, mediabox, 
geluidssystemen. Apparaten die zeer onzuinig blijken zo min mogelijk gebruiken of zo snel 
mogelijk vervangen. 

2. Sluipverbruik tegengaan door stekkers eruit te trekken of door er een stekkerdoos met aan-
uitschakelaar tussen te zetten. 

3. Nadenken over welk apparaat je aan doet en wanneer: moet die airco wel aan? En zo koud? 
Waarom hebben we nog terrasverwarmers? Gebruik de wasdroger zo min mogelijk. 

4. Gebruik ecoprogramma’s: ze duren langer maar zijn wel zuiniger. 
5. Apparaten (wasmachine, afwasmachine) goed vullen 
6. Vriezer: elke 6 maanden ontdooien 

 
Elektriciteit: maatregelen die relatief weinig investering vragen 

1. LED-lampen toepassen i.p.v. halogeen/spaar/gloeilampen 
2. Stekkerdozen met aan-uitschakelaar 
3. Pompschakelaar vloerverwarming: het water in een vloerverwarming wordt continu 

rondgepompt: 8760 uur per jaar. Een moderne pomp verbruikt ongeveer 28W per uur. 
Oudere pompen tot wel 80W/uur: dat is 700 kWh per jaar. Met een pompschakelaar kun je 
tot wel 75% besparen. 

 

Tot besluit 

 Het is een kwestie van beginnen. Ga aan de slag en zie wat er gebeurt.  
 Heb je behoefte aan iemand die meedenkt voor jouw situatie? Vraag een bezoek door een 

energiecoach aan via: energiecoach@energiecafemookenmiddelaar.nl. Vermeld daarbij 
eventuele specifieke vragen die u heeft.  

 Wil je gebruik maken van de excelbestanden? Stuur een mail naar 
rolfvanderkemp@hotmail.com en dan stuur ik ze je toe. Ik kan ook helpen met invullen en 
extra uitleg geven.   


