
 

 
Het zijn de kleine dingen die het gezamenlijk doen… onderstaand wat tips om mogelijk zuiniger met 
energie en water te zijn en hiermee zo min mogelijk kosten te maken: 

1. Handen wassen met koud water en zeep wast net zo schoon als warm water en zeep. 
2. Ongemerkt staat de waterkraan vaak verder open dan nodig met handen wassen én douchen.   
3. Laat de keuzehendel van de mengkranen (warm en koud water) in keuken en badkamer 

standaard op de stand koud water staan, voordat het warme water daadwerkelijk bij de kraan 
is, ben je vaak al klaar en sluit je alweer de kraan. 

4. Laat de douche niet op jou wachten tot jij er klaar voor bent, maar jij op het warme water. Kan 
je het koude water nog ergens voor gebruiken wat tot die tijd stroomt? (Opvangen en misschien 
de kraan ook niet helemaal open) 

5. Poets je tanden bij de wasbak. Als je het onder de douche doet, verspil je 2 minuten (warm) 
water 

6. Met koud water en zeep dweilen geeft geen strepen, met warm water en zeep vaak wel.  
7. Je laatste shirt strijken kan ook met de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact, er zit echt nog 

voldoende hitte in. 
8. Lucht de kleding die echt nog wel een dag gedragen kan worden, dan is de wasmachine (en 

mogelijk droger) misschien pas een dag later (of 2) vol, en was je per jaar echt minder.  
9. Is de vaatwasser echt vol of kan hij een halve dag later aan en bespaar je op jaarbasis een 

aantal wasbeurten met water, vaatwastablet en elektra. 
10. Die paar boodschappen, lopend of met de fiets in plaats van met de auto (krijg je het in de 

winter ook warm van).   
11. Vaak staat de radiator in de badkamer de gehele dag aan, kijk of het minder warm kan.   
12. Als jouw voeten warm zijn, dan hoef je het huis minder te verwarmen, draag in de winter dikke 

sokken en of pantoffels.  
13. Zet de verwarming een (half) uur eerder uit dan dat je naar bed gaat. 
14. Zet de radiatoren in ruimten die niet gebruikt of verwarmd hoeven te worden uit of op de 

vorstbeveiligingsstand. (Staat hij echt uit, denk hieraan bij extreme vorst om schade te 
voorkomen) 

15. Zorg dat de waterdruk in jouw verwarmingsinstallatie in orde is (zie handleiding) en stel de 
temperatuur zo laag mogelijk in voor een optimaal rendement (65 graden of lager).  

16. Bedenk of het buitenlicht voor de sfeer is of functioneel en of er een zuinige lamp in zit. Mogelijk 
een bewegingssensor plaatsen.   

17. Welke adapters in het stopcontact slapen bij jou meer dan dat ze functioneel zijn. 
18. Een apparaat van 20 Watt, welke het hele jaar aan staat consumeert ‘stiekem’ 175 kWh per jaar. 

Bekijk eens wat echt nodig is en wat jouw apparaten verbruiken.  
19. Er zijn vele apps die inzicht in jouw energieverbruik kunnen geven, hier haal je een gedetailleerd 

inzicht uit om eventueel tot actie over te gaan. Als je lijnt sta je ook geregeld op de weegschaal 
om de voortgang te monitoren. (O ja, voor het werk is het natuurlijk energiemissie.nl) 

20. Mogelijk heb je de koelkast en de vriezer ooit een keer laag in temperatuur gezet, kijk eens of 
deze optimaal staat ingesteld, misschien hoeft het niet zo koud.   

21. Als je vloerverwarming in huis hebt, draait de pomp dan het hele jaar of via een geschakelde 
thermostaat met periodieke inschakeling. 

22. Beschik je thuis over een airco, bedenk of inschakelen echt nodig is of kan je af met een 
ventilator of zelfs zonder. ’s Morgens luchten met koude lucht scheelt ook al een stuk en de 
gordijnen/ zonwering sluiten.  

23. Het laatst blok hout in de gezellige haard net voordat je gaat slapen is zonde.   
24. Ventileer jij jouw woning goed, te weinig of te veel. Overweeg een CO2 meter als hulpmiddel.  
25. De buitendeur openzetten in het voor- of najaar lijkt misschien lekker, maar mogelijk stook je 

hierdoor aan het einde van de middag al veel eerder.  
26. Kloppen de verwarmingstijden in de thermostaat nog en zet de nachttemperatuur niet te laag. 

Gemiddeld is de ideale nachttemperatuur 16 graden, maar dit kan je voor jouw type woning 
(isolatiewaarde) ook op internet vinden. De regel is: als je woning slecht geïsoleerd is, zet dan de 
nachtverlaging niet te hoog.    



 

 

27. Goed onderhoud aan jouw technische installaties (verwarming, airco, etc.) heeft ook een 
positieve invloed op het energetisch rendement. Vervuilde installaties verbruiken meer energie.  

28. Een fiets met banden op de juiste bandenspanning fietst veel lichter (minder energie) dan met 
zachte banden, dit geldt ook voor jouw auto. Controleer dit regelmatig.   

29. Schone zonnepanelen produceren meer energie dan vervuilde, reinig ze ieder jaar.  
30. Gordijnen in de winter sluiten is extra isolatie.  
31. Laat de zon naar binnen schijnen in het stookseizoen, dit levert gratis warmte op.  
32. Gebruik je in de zomer de airco, gebruik dan op tijd de zonwering om onnodige warmte van 

buiten te voorkomen.  
33. Laat warmte niet ontsnappen naar onverwarmde ruimten, zoals bijvoorbeeld via de trap, sluit 

deuren naar onverwarmde ruimtes.  
34. Van een goede wandeling krijg je het ook warm.  
35. Kunnen apparaten misschien uit in plaats van stand-by als je ze niet vaak gebruikt. Soms staat 

een TV in de slaapkamer weken op stand-by. Denk ook aan de waakvlam van de gashaard!  
36. Verwarm geen liter water voor slechts 1 kopje thee, of gebruik een thermoskan als je vaker wilt 

drinken.  
37. Kook met het deksel op de pan, dit scheelt vocht in huis en het kookt sneller.  
38. De was (gedeeltelijk) buiten drogen of op een wasrek scheelt een droogbeurt in de droger of is 

hij sneller klaar.? 
39. Sluiten alle deuren en ramen wel goed? Controleer op kieren en tocht. Gebruik eventueel 

tochtstrippen! 
40. De lampen die vaak en veel brandden, zorg dat dat energiezuinige lampen zijn.  
41. Sluit je de laptop/ computer af als je wat anders gaat doen anders blijft het scherm onnodig 

aan.  
42. Vaak kan jij bij jouw sportclub douchen en betaal je daar ook voor, douche dan daar (en ook 

kort).  
43. Sluiten de deuren van de koelkast en de vriezer nog goed?  
44. Zijn de filters van de droger, afzuigkap, stofzuiger, afzuiging, etc. goed schoon. Met een schoon 

filter is het energieverbruik aanzienlijk lager. 
45. De achterzijde van de koelkast stofzuigen laat de koelkast efficiënter/ zuiniger werken.  
46. Een schone vriezer (geen ijsafzetting) is zuiniger met energie.  
47. Laat de koelkast en vriezer niet onnodig lang open staan.   
48. Als jij een nieuw apparaat koopt, let dan op het energieverbruik/ label.  
49. Laat op tijd je winterbanden naar zomerbanden wisselen, winterbanden rijden veel minder 

zuinig.  
50. 5 minuten douchen (zonder tandenpoetsen) is echt goed te doen. (Tenzij je een dochter hebt 

met lang krullend haar) 
51. Een waterbesparende douchekop gebruiken zegt het al; zuinig met water en energie.  
52. Kleding wassen op 30 graden wordt ook schoon. 
53. Een afwasteil klinkt ouderwets, maar met stromend water afwassen verbruikt veel meer energie 

en water. 
54. Probeer eens een (halve) graad lager te stoken met een warme trui aan.  
55. Een vloerkleed kan in de winter extra comfort geven.  
56. Controleer (buiten)kranen of ze niet lekken (ook het waterreservoir van het toilet) 
57. Bij koude muren en radiatoren is radiatorfolie achter de radiator ideaal.  
58. Ben je er even helemaal klaar mee en ga je er voor langere tijd tussenuit? Zet zoveel mogelijk uit 

of in de meest energiezuinige stand. Ook al ben je ergens anders, wees lief met energie.  
59. Vroeger deed oma minimaal 25 jaar met een dienblad, tegenwoordig kopen we om de 2 jaar 

een nieuwe en gooien wij de oude weg. In ieder productie- en logistiekproces wordt ook energie 
verbruikt.   

60. De goedkoopste energie is die energie die je niet gebruikt. Want je gezond verstand gebruiken 
omtrent energie en duurzaamheid in het dag en dagelijks is ook goed voor jou. 
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