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Introductie
wie zijn we en agenda

Rik Peeters



Wie is wie?

Circulaire Economie

Fair Trade

Lokaal Duurzaam

Energie Bedrijf Energiebesparing  & 

Duurzame Energie Opwekking

Subsidie

Opdrachten

Bewoners 

Stichtse Vecht



Wat doen we?

Energiebesparing 
& duurzame 

Energieproductie

Energie-
ambassadeurs

Bestuurders
Projectleden

Leden

o Adviesgesprekken aan huis 
o Informatie via bijeenkomsten 

en media
o Gezamenlijke inkoopacties & 

selectie bedrijven
o Zonne installaties opstarten 

& beheren

Zonnepanelen afnemen in    
zonne installaties 

Subsidie Opdrachten

Bewoners 
Stichtse Vecht



Doel van de avond
 Energieverbruik & gebruik

 Gemiddelde verbruiken

 Inzicht en besparen

 Energiethema’s en concepten

 Kennismaking
 Stichting Duurzame Vecht & 2030.nu

 Met energie ambassadeurs

 Met elkaar

 Concrete praktische tips en energieadvies



Invulling van de avond

Deel 1 Energieverbruik

Voorbeelden & cijfers

Energiethema’s en concepten

pauze

Deel 2 Keukentafelgesprek

Tips & tricks (of al in deel 1?)

afsluiting en vragen



Energiegebruik
cijfers en gemiddelden

Gerhard Hof



Wat verbruikt een huis?

 Water – toilet, drinkwater, wassen, douche

 Gas – koken en verwarming

 Energie – licht, apparatuur



Wat is uw energieverbruik?

Gemiddeld gebruik Nederlands huishouden

1500 m3 gas
3.000 kWh. elektra

dit gem. verbruik wordt steeds iets minder máár dat komt voornamelijk 
door de (ver) nieuwbouw van woningen, met steeds méér 

appartementen, waar steeds strengere energie eisen voor gelden !





Totale kosten energie

Gemiddeld gebruik Nederlands huishouden

1500 m3 gas  = € 1100,- p./jr.

3.000 kWh. elektra  = € 600,- p./jr.

€ 142,- maand

€ 1700,- per jaar 

€ 51.000,- voor 30 jaar !



Gas gebruik

Gemiddeld gebruik Nederlands huishouden

1500 m3 gas (=15.000 kWh. met 2,1 persoon)

200 m3 voor badkamer en douche , 

100 m3 keuken en koken (vast aandeel) 

1200 m3 voor verwarming (variabel) 



Elektra gebruik

Gemiddeld gebruik Nederlands huishouden

3.000 kWh. elektra

900 kWh. koeling

600 kWh. verlichting

600 kWh. wassen

600 kWh. apparatuur

300 kWh. overige



Verdeling gebruik elektra



Maar gemiddelde zegt 
niets

Verbruik afhankelijk van

 grootte huis

 type huis (rij, alleenstaand)

 samenstelling bewoning 

 isolatie

 glas oppervlak

 gewenste temperatuur

 gebruik energie



Praktijk cijfers



Wat leerden eerdere 
keukentafel gesprekken?

 Vaak niet duidelijk hoe het energiegebruik in elkaar zit

 Wel willen besparen, maar waar moet je beginnen ?

 Na de pauze voeren we zo’n gesprek om te laten zien 
hoe het gaat.

 Energie ambassadeurs bieden ‘keukentafel’ gesprekken 
om samen te kijken, waar besparingsmogelijkheden 
zitten



Energie besparen
Inzicht en actie

Jan van Dijk



Besparing tips : Gas en Elektra

Bewustwording door inzicht te krijgen, 

maar hoe doe je dat ?

 ‘Slimmemeter’ plaatsen én slim gaan gebruiken (gratis)

- tools met een P1 aansluiting die het verbruik kunnen uitlezen

 Apps die óók het sluip- verbruik laten zien (gratis) 

 schermpje in woonkamer ( bv. Toon van Eneco, niet altijd gratis )

 een Energieverbruiksmeter plaatsen ( voor elk apparaat afzonderlijk )

 overleg / vraag / bespreek het verbruik eens met andere !



per dag

Besparing tips : Gas en Elektra



per maand

Besparing tips : Gas en Elektra



per jaar

Besparing tips : Gas en Elektra



Besparing tips : Gas

 thermostaat iets lager zetten ( -1 gr. = € 70,= p/jr.)

 niemand thuis, dan termostaat lager ( slimme thermostaat )

 CV water aanvoer lager zetten ( bv. 60°C ipv. 80°C)

 radiatoren met thermostaat kranen ( per vertrek )

 CV installatie waterzijdig goed inregelen (werk voor een expert maar 

kan tot 30% besparing leiden !!! ) 

 Woning (nog) méér gaan isoleren ( zie onze actie in 2017)

bv. oud dubbelglas door HR++ met (Zero Coating)  glas vervangen

(zo wordt het verlies beperkt van 3.0 naar 1,0 W.k/m2)



Besparing Tips : Gas

 Aanvoer van 80°C naar 65 °C 

terug brengen op de CV ketel

 Waterzijdig inregelen



Besparing tips: Gas

 radiator kranen

 (slimme) thermostaat met beweging sensor

 monitoring van energieverbruik



Besparing tips : Gas

 ‘s avond gordijnen dicht,

óók bij voordeur (slimme) design oplossingen



Besparing tips : Elektra

We kunnen hier alleen op gaan besparen door:

 het gewoon zoveel mogelijk UIT te zetten

 koop het meest zuinige apperaat

 en anders door bewust te worden hoeveel iets verbruikt !

maar hoe doen we dat ? 



Besparing tips : Elektra

wat is nu het stroom (elektra ) verbruik ?

Vermogen x  Tijd

Watt  x  Uur

60 Watt x 10 uur = 600 Wh.

/ 1000  =  0,6 kWh.



Besparing tips : Elektra

kWh. tabel van kleine verbruikers die altijd aan staan



Besparing tips : Elektra

Voorbeeld 1: iets staat 24 uur per dag áán

oude wekker radio met een vermogen van 15 Watt

= 15 Watt x 24 uur

= 360 Wh.

= 0,36 kwh. per dag

= 132 kWh. per jaar !

x € 0,20 = € 26,= per jaar !



Besparing tips : Elektra

Voorbeeld 2: de lampen branden elke dag 6 uur

total vermogen = 200 Watt 

= 200 Watt x 6 uur

= 1200 Wh.

= 1,2 kwh. per dag

= 438 kWh. per jaar !

x € 0,20 = € 88,=  jaar



Besparing tips : Elektra

Voorbeeld 3: waterkoker staat maar 6 minuten aan

vermogen = 1600 Watt x 6 minuten

= 1600 Watt x 0,1 uur

= 160 Wh.

= 0,16 kwh.

x € 0,20 = € 0,03 per keer

2x per dag x 365 = € 21,90 jaar



Besparing tips : Elektra

Probleem is alleen hoe lang staat iets écht aan !

daarvoor moeten we dus het verbruik over een
bepaalde periode meten.

én die waarde naar het jaarverbruik omrekenen

hoe doen we dat ?



Besparing Tips : Elektra
Energieverbruiksmeter , Meten = Weten

 voor élk apperaat kWh. meten ( bv. 14 dagen )

 én het aantal meetdagen aflezen !

 kWh / meetdagen X 365

 in tabel plaatsen
 jaaroverzicht



Besparing Tips : Elektra

maak een kWh. tabel van alle verbruikers:



Besparing Tips : Elektra
er zijn vele soorten Energie meters, ook voor oude meters



Energie concepten
toekomst en nu

Gerhard Hof / Martine Kruiswijk



Waar te beginnen bij bestaande bouw?
energiethema’s en concepten



Keuzevolgorde



Energieconcepten



Nul-op-de-meter (NOM)



Korte pauze

Maak gebruik van de pauze om aan te sluiten bij een

voor u passende keukentafel



Keukentafel gesprekken
Oude woningen < 1980 Woningen 1980-2005

Nieuwbouw > 2005 en nog bouwen Appartement

Woning/appartement huur



Vragen en afsluiting



Informatie

 Handige apps / websites

 Milieucentraal www.milieucentraal.nl

 Rijksoverheid www.energiebesparendoejenu.nl

 Duurzaamthuis www.duurzaamthuis.nl

 SlimmemeterPortal www.slimmemeterportal.nl

 Mindergas www.mindergas.nl

 Energieverbruik www.energieverbruiksmanager.nl

 Goede kW/h meter: X4-Life Inspector III

(met dag teller) HAMA energiemeter Premium

http://www.milieucentraal.nl/
http://www.energiebesparendoejenu.nl
http://www.duurzaamthuis.nl
http://www.slimmemeterportal.nl/
http://www.mindergas.nl/
http://www.energieverbruiksmanager.nl/


bedankt voor uw 
belangstelling

Deze presentatie is terug te vinden op: 

www.duurzamevecht.nl www.bouwadvies-stichtsevecht.nl

www.2030.nu


