
 
 
 
 
Energiebesparing 
1. Bijhouden en documenteren van het energiegebruik 
Het bijhouden van het energiegebruik geeft inzicht in de hoogte van het verbruik. U ziet ook 
onverwachte afwijkingen of structurele stijgingen in het verbruik. Aanbevolen wordt om maandelijks 
het verbruik bij te houden en te vergelijken met de verwachte waarde. 
 
Besparing 
Het goed bijhouden van het energiegebruik en het vergelijken van het verbruik met het verwachte 
verbruik levert jaarlijks gemiddeld een besparing op van 5%. 
 
2. Spaarlampen 
Een spaarlamp of een PL lamp is 80% efficiënter dan een gloeilamp. Daar komt bij dat de spaarlamp 
veel langer meegaat. Dit zorgt er voor dat de spaarlamp een zeer korte terugverdientijd heeft. In het 
overzicht onderaan is aangegeven welke gloeilampen u door welke spaarlampen kunt vervangen. 
 
Besparing 
De besparing hangt samen met de tijd dat de lamp aanstaat. Als u uitgaat van 1.000 branduren, dan is 
er sprake van de volgende besparingen: 

 
 
    
 
   

  
3. Koelkasten 

- Vervang een oude koelkast (ouder dan 10 jaar) door een nieuwe koelkast met een A-label.  
- Stel de thermostaat van de koelkast niet lager in dan noodzakelijk (circa 5° C is prima). 
- Gebruik bij voorkeur geen koelkast met een geïntegreerd vriesvak. 
- Zet geen warme spullen in de koelkast, maar laat deze eerst afkoelen. 
- Ruim bij een zomer—of winterstop de koelkast leeg en zet deze uit. 
- Maak één keer per jaar de condensors (aan de achterzijde) van de koelkast schoon. 
- Zorg dat de ruimte waar de condensor zich bevindt goed geventileerd is. 

 
Besparing 
De besparing voor een gewone huishoudelijke koelkast bedraagt per jaar circa 100 kWh (€13,-). 
 
4. Gebruik tijdschakelaars 
Veel apparaten hebben een stand-by gebruik. U kunt dit gebruik voorkomen door de apparaten met 
een tijdschakelaar uit te schakelen. 

- Controleer audio- en videoapparatuur, computers, faxen, printers en modems. 
- Controleer ook de ventilatoren in het gebouw. Vaak blijven deze aanstaan als er niemand 

meer in het gebouw is. Ook de ventilatoren kunt u schakelen met een schakelblok. 
 
Besparing 
De besparing is afhankelijk van het soort apparatuur. Reken voor computers, en audio- en video-
apparatuur een besparing van circa 20 kWh (€3,-) per apparaat per jaar. Voor ventilatoren kan de 
besparing per jaar oplopen tot wel 500 kWh (€68,-). 

Gloeilamp Spaarlampen Besparing per lamp per jaar 
40 W  7 W 30 kWh (€4,-) 
60 W 12 W 45 kWh (€6,-) 
100 W 15 W 80 kWh (€10,-) 



 
5. Deurdrangers en kierdichting 
In de winter verdwijnt veel warmte ongemerkt via deuren en kieren van het gebouw. Met eenvoudige 
middelen zoals deurdrangers en tochtstrippen kunt u dit warmteverlies voorkomen.  
 
Besparing 
De jaarlijkse besparing is circa 2m³ €0,60 gas per meter tochtstrip en 15m³ €4,50 gas per deurdranger. 
 
6. Isolatie van leidingen en appendages 
Als verwarmingsleidingen in ruimtens die niet (zo veel) verwarmd hoeven worden niet geïsoleerd zijn, 
dan gaat er veel warmte verloren door deze leidingen. Isoleer alle leidingen en de appendages in de 
c.v. ruimte, de gangen en de kleedruimten. 
 
Besparing 
Jaarlijks circa 10m³ (€3,-) gas per meter leiding of per appendage. 
 
7. Pompregeling op de c.v. pomp 
Een verwarmingspomp hoeft alleen dan te pompen als er warmte getransporteerd moet worden. Een 
pompregeling koppelt de pomp aan de thermostaat en laat de pomp alleen draaien indien nodig. 
 
Besparing 
De besparing is afhankelijk van het vermogen van de pomp. Bereken de besparing als volgt: 
Jaarlijkse besparing (kWh) = 8000 x vermogen pomp x 0,5. 
 
8. Waterbesparende douches 
Warme douches zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het aardgasverbruik voor 
warmtapwater. Neem maatregelen om het warmwatergebruik door de douches te beperken. Dit gaat 
dan om het gebruik van waterbesparende douchekoppen en zelfsluitende doucheknoppen. 
 
Besparing 
De besparing bedraag minimaal 30% op het warmwatergebruik.  
 
9. Aanwezigheidsdetectie in kleedruimten 
Schakel de verlichting in kleedruimten aan op de aanwezigheid van personen. U voorkomt zo onnodig 
branden van de verlichting. 
 
Besparing 
De besparing is afhankelijk van de mate waarin de verlichting nu onnodig brandt. Een inschatting 
wordt gegeven door: oppervlakte kleedkamer x 10 (kWh per jaar). 
 
10. Radiatorfolie 
Als een radiator voor een raam of een slecht geïsoleerde wand staat, gaat veel warmte niet naar 
binnen maar naar buiten. Plaats achter de radiator reflecterende radiatorfolie om dit warmteverlies te 
beperken. 
 
Besparing 
Indien bij een radiator voor een dubbelglas ruit radiatorfolie toegepast wordt, dan is de besparing 
circa 10m³ aardgas per jaar per m² radiatorfolie. 
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