
 
 

 

Duurzaam  
met energie 
Minder energie verbruiken, daar dragen we 

allemaal aan bij. Zo besparen we geld én 

zorgen we beter voor onze wereld. En dus 

voor mens, dier en milieu. We geven je graag 

tips voor binnen en buiten Dichterbij. Ze zijn 

vaak direct of makkelijk toe te passen. Waar 

je ook mee start, weet dat alle beetjes 

(bijtjes) helpen. Waar begin jij mee? 

 

Verwarmen 

□ Zet de verwarming laag als je niet thuis bent of als er geslapen wordt. Op 

15 graden (niet lager, want dan kost opwarmen weer te veel energie). Zet 

de verwarming ook al eerder op deze temperatuur: een uur voordat je 

vertrekt of gaat slapen.  

 

□ Draai de thermostaat maximaal op 19 graden. Als je je verwarming een 

graad lager zet normaal, bespaar je gemiddeld zo'n 80 euro per jaar. En 

met een lekkere warme trui aan, merk je het verschil niet zo snel.  

 

□ Houd deuren dicht naar ruimtes die je niet verwarmt. Zo lekt er minder 

warmte weg. 

 

□ Gordijnen of meubelen voor de radiatoren verspillen warmte. Laat de 

verwarming dus vrij. 

 

□ Gebruik radiatorfolie. Dat kan onzichtbaar tegen de achterkant van de 

verwarming. Deze folie bespaart energie bij geïsoleerde muren én niet-

geïsoleerde muren en bespaart al snel zo’n 120 euro per jaar.  

 

□ Het klinkt gek, maar je bespaart ook energie door in de winter te 

ventileren. Het verwarmen van vochtige lucht is lastiger dan het 

verwarmen van droge lucht. Ventileren is ook belangrijk voor een gezond 

binnenklimaat! Lucht de ruimte 10-15 minuten wanneer de verwarming 

(nog) niet aanstaat. En tijdens of na het koken en douchen. Houd ook de 

ventilatieroosters open of zet een ventilatiesysteem op een hogere stand.  

 

 



 
 

 

Verlichting 

□ Doe het licht uit als je niet in een ruimte bent. Klinkt heel logisch, maar 

toch wordt het vaak vergeten.  

 

□ Vervang je lampen voor LED-lampen, de zuinigste lampen die er zijn. Kijk 

bij het kopen van een lamp sowieso naar het energielabel. Misschien is de 

lamp wat duurder, maar dat verdien je dus zo weer terug.  

 

□ Gordijnen half dicht? Liever niet: laat het daglicht binnen als het er is. Dan 

zet je in de ochtend de lampen eerder uit en in de avond later aan. Doe je 

toch de lampen aan, sluit dan wel lekker de gordijnen. Die isoleren weer 

extra.  

 

Apparaten en water 

□ Ken je dat? Ineens signaleer je dat de tv nog aanstaan, terwijl niemand 

kijkt. Een enorme inkopper natuurlijk, maar toch: zet een apparaat uit als 

je het niet gebruikt. En dan ook echt uit, niet op stand-by. Dat kost nog 

steeds stroom. 

 

□ Grote wasjes, kleine wasjes…. Nee, dat laatste dus niet! Laat de 

wasmachine, droger en vaatwasser pas draaien als ze écht goed vol zijn. 

En was zoveel mogelijk op de ecostand of op lage temperatuur.  

 

□ Koop je een nieuw apparaat? kies voor een zuinig model met een 

(donker)groen energielabel. Laat je oude apparaat meenemen door de 

nieuwe leverancier of breng het naar de milieustraat om te laten recyclen.  

 

□ Zorg goed voor je apparaten, dan blijven ze beter werken en gaan ze 

langer mee. Houd ze goed schoon en reinig aanwezige filters.  

 

□ Kan jij bij het toilet doortrekken kiezen uit twee knoppen? Gebruik de 

grote knop bij een grote boodschap, en anders de kleine knop. Die laatste 

gebruikt namelijk de helft minder water.  

 

□ Als we het dan toch over water hebben: 80% van ons warmwaterverbruik 

stroomt door de douche. 1 minuut minder langer douchen scheelt direct 7 

liter water. En je bespaart weer op gas. Dus als het kan, douche iets 

minder lang.  

 

  



 
 

 

In de zomer 

□ Hang de was lekker buiten. Dat scheelt een ritje met de droger, de was 

ruikt lekker fris en het ziet er ook nog eens huiselijk uit.  

 

□ Het is aanlokkelijk om ramen en deuren open te zetten. Maar wordt het 

écht warm? Houd de warmte dan buiten door ze dicht te houden. Lucht in 

de koelere ochtend en avond.  

 

□ Op zoek naar verkoeling? Zet dan de ventilator aan, want die gebruikt 15 

x minder stroom dan een airco. Wordt het echt warm, vul dan een paar 

plastic flessen voor driekwart met water en zet die voor de ventilator. 

 

□ Heb je een zonnescherm? Doe deze dan overdag naar beneden. Dit zorgt 

ervoor dat de zon niet fel op de ramen staat en dat er schaduw ontstaat 

op de buitenmuren van je woning. Hierdoor blijft het huis koeler. 

 

□ Probeer (gloei)lampen en andere apparatuur die warmte afgeven zo veel 

mogelijk te mijden. Zet alle elektrische apparaten die je niet gebruikt 

uit. Dat is natuurlijk sowieso duurzaam.  

 

□ Goed nieuws voor de groene vingers: Wist je dat tegels en stenen in je 

tuin warmte lang vasthouden? Maak daarom je tuin groener. Dat scheelt 

direct in temperatuur.  

 

Extra ideeën 

Heb jij extra tips of ideeën? Laat van je horen! We nodigen je uit om lid te 

worden van de intranetgroep ‘groen bezig’ en daar je ervaring te delen. Hier vind 

je ook handige tips en leuke acties. Je kunt bij vragen altijd mailen naar 

groenbezig@dichterbij.nl. 

 

 

 

https://intranet.dichterbij.nl/groepen/groen-bezig-duurzaamheid/1786/profile
mailto:groenbezig@dichterbij.nl

