
   

Het loont dik om eens te kijken 
waar je energiewinst kunt behalen!

Kierenjacht is bij oude huizen vaak de goedkoopste 
en meest effectieve manier om de stookkosten om-

laag te brengen en het comfort te verbeteren. Voor álle 
woningen geldt bovendien dat met wat extra aandacht 
onnodig stroomverbruik te beperken is. En zuiniger 
stoken geeft altijd direct kosteloos voordeel.
Bij een eigen woning is bovendien met eenvoudige 
aanpassingen nog veel meer energiewinst te behalen. 
Isoleren van muren, dak of kelder, installeren van een 
nieuwe energiezuinige cv-ketel of plaatsen van zon-
nepanelen zijn vaak een heel rendabele investering met 
een terugverdientijd van veelal aanzienlijk minder dan 
tien jaar.

De juiste keuzes
Maar hoe pak je zo’n energiebespaaractie idealiter aan? 
Wat doe je het eerste? En hoe zorg je dat de aanpassing 
goed gebeurt, zowel als je het zelf doet als wanneer 
je het uitbesteedt. Veel informatie is te vinden via 
internet, maar niet al het gebodene is onafhankelijk en 
betrouwbaar. Een mooie ingang voor basisinformatie is 
www.milieucentraal.nl. Deze site biedt onafhankelijke 
en wetenschappelijk getoetste informatie. Met ook 
veel digitale hulpjes: door ze in te vullen, kom je bij een 
advies, bijvoorbeeld over de aanschaf van apparatuur, 
een cv-ketel, isolatie of zonnepanelen. Via webvideo’s is 

te zien hoe veel aanpassingen werken en hoe je ze zelf 
kunt doen.

Onafhankelijk advies
Het advies van een onafhankelijk professional kan je 
ook een stap verder helpen. Een Energieprestatieadvies 
(EPA) voor de eigen woning, de basis ook voor een Ener-
gielabel Wonen, is sowieso vaak een goede investering. 
Voor veelal circa € 300,- heb je als eigenaar een goed 
inzicht in hoe energiezuinig je woning is. En wat de 
verbeterpunten zijn om te komen tot een gunstiger 
woonlabel, met hierbij een raming van de kosten, 
besparingen en van de mogelijkheden voor financiering 
en subsidiëring. Behalve de voordelen van een lagere 
energierekening, geven investeringen in energiebespa-
ring een positieve bijdrage aan de waarde en verkoop-
baarheid van je woning.

Meterstanden en energierekening helpen
Een keer heel goed bekijken waar je energie kunt 
besparen, is een actie die op ieder moment zinvol is en 
dik kan lonen. Af en toe de meterstanden opnemen en 
beoordelen of de jaarafrekening van het energiebedrijf 
eens goed bestuderen kan motiverend werken; lang 
niet iedereen heeft een volledig beeld van zijn energie-
verbruik en de kosten ervan.

De EnergieKrant
 met veel praktische handvatten om energie en geld te besparen

Margot Ribberink 
Weervrouw

Kijk voor het interview op pagina 4

‘Technisch is de 
overstap naar 

duurzame energie 
goed te maken; 
nu de wil nog’

                            Editie 2013/2014

Prijzen voor gas en elektra 2013   

Energielabel Woningen krijgt 
nieuwe start

Wilt u meer energie besparen? 
Met www.bespaartest.nl van Milieu 
Centraal en Nibud ontdekt u eenvoudig 
hoe u tot honderden euro’s kunt bespa-
ren met eenvoudige maatregelen. 
U kunt dit advies helemaal afstemmen 
op uw persoonlijke situatie. 

Test uw energiekennis!

1.  Hoeveel bespaar je aan 
energiekosten per jaar 
als je de verwarming 
een graad lager zet?

a. € 40,- 
b. € 60,- 
c. € 80,- 

2.  Hoeveel huishoudens in 
Nederland hebben eind 
2013 zonnepanelen op 
hun dak?

a. 30.000
b. 97.000
c. 130.000

3.  Wat is de gemiddelde terugver-
dientijd van een investering in 
spouwmuurisolatie?

a. 3 à 4 jaar 
b. 6 à 7 jaar 
c. 10 à 12 jaar

Hoeveel weet ú over energiebesparing? Beantwoord onderstaande vragen en ontdek het. 
De antwoorden staan ondersteboven onder de laatste vraag.

1:b   2:c   3:a Juiste antwoorden:  

Bespaartest

Zorgen dat je huis energievriendelijk is, geeft veel voordelen. Lagere energienota’s natuurlijk, en meestal 
meer comfort. Tegelijk zorgt verbeteren van een eigen woning dat hij beter verkoopbaar wordt.

Milieu Centraal gaat voor 2013 uit van de volgende energie-
prijzen:
• gas: € 0,65 per m3

• elektra: € 0,23 per kWh

Deze consumentenprijzen zijn inclusief energiebelasting en btw, 
maar exclusief vastrechtkosten. Er zijn wel prijsverschillen tussen 
de diverse leveranciers. Ga bij belangrijke berekeningen en 
besluiten vooral uit van de prijzen die gelden voor uw eigen 
leverancier, regio en gebruik. Wilt u weten of u goedkoper gas 
of elektra kunt inkopen? Kijk dan eens op www.energieprijzen.nl. 

Eind 2013 gaat de Tweede Kamer beslissen over het huidige Energie-
label Woningen. Óf er gaan sancties komen die zorgen dat het 
label in de praktijk breed gebruikt gaat worden; Nederland 
is een van de weinige EU-landen waar dit nog niet het
geval is. Óf er komt een vereenvoudigde variant van 
het woonlabel, mogelijk zelfs een die door de 
woningeigenaars zelf kan worden opgesteld.
Een gunstig Energielabel heeft een 
positieve invloed op de verkoopprijs 
en de verkoopbaarheid van de 
woning.

‘Eigenlijk is energie 
besparen 

heel simpel!’

Sebastiaan Hoekman 
Cameraman, acteur en presentator

Kijk voor het interview op pagina 3

De vijf belangrijkste kostenposten voor energie per jaar zijn 
gemiddeld in een huishouden:
1 Verwarming:  €  850,-
2 Warm water: €  190,-
3 Reinigen (wassen, afwassen, was drogen): €  165,-
4 Koelen en vriezen: €  135,-
5 Verlichting: €  120,-

Met de volgende tips kunt u gemakkelijk energie besparen. Samen 
kunnen ze u veel geld schelen!
1  Haal opladers uit het stopcontact als u ze niet gebruikt en zet tv 

en computer écht uit.
2  Gebruik spaarlampen of ledlampen in plaats van gloeilampen. 

Per lamp scheelt dit gemiddeld € 5,- aan stroomkosten per jaar.
3  Koop een waterbesparende douchekop. Dit bespaart aan gas en 

water gemiddeld € 50,- per jaar.
4  Zet de verwarming voor de nacht op 15 graden. Doe dit bij voor-

keur een uur voordat u gaat slapen, want zo lang blijft het huis 
nog wel warm.

5  Zet de verwarming overdag een graadje lager. Dat scheelt per 
graad gemiddeld € 60,- per jaar!

Bespaar een 
paar honderd 
euro per jaar

Een gemiddeld huishouden geeft per 
jaar ongeveer € 2.000,- uit aan gas, elektriciteit 

en water, exclusief vastrecht. Dit bedrag kan 
met weinig moeite 10 tot 25 procent 
omlaag. Dit scheelt al gauw een paar 

honderd euro per jaar!

 5      tips om energie en geld te besparen 
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Zonnepanelen: voor veel woningen een heel gunstige investering

Energielabel voor 
lampen
Sinds 2012 bestaat er een speciaal energielabel 
voor lampen. Het label is handig om te zien hoe 
energiezuinig de lamp is. Koop het liefst een lamp 
met energielabel A of B. Spaar-, led- en tl-lampen 
kunnen dit label hebben. Ook sommige halogeen-
lampen hebben energielabel B. 

Vergelijkingssites 
apparatuur met 
energiebesparing 
Vergelijkingssites voor apparatuur bieden 
informatie over het energieverbruik. Te 
zien is hoeveel de apparaten gemiddeld 
per jaar verbruiken, hoe energiezuinig ze 
zijn en wat ze kosten. Raadpleeg deze sites 
vooral als u een nieuwe tv, koelkast, vriezer, 
vaatwasser, wasmachine of wasdroger 
gaat kopen: ze kunnen een enorme bespa-
ring op de energierekening opleveren.

TiPs VOOr HET aanscHaffEn 
Van ZOnnEPanElEn  

advies op maat 
Wilt u nagaan hoe geschikt uw dak is voor zonnepanelen, hoeveel panelen 
voor uw dak en huishouden ideaal zijn en wat de geschatte kosten en 
baten zouden zijn? Kijk vooral eens op milieucentraal.nl/zonnepanelen 
en vul daar ‘Advies op maat’ in. Op deze site vindt u ook veel webadressen 
voor meer informatie.
Voor steeds meer gemeenten is informatie uitgewerkt over de geschikt-
heid van daken voor zonne-energie. Het project Zonatlas is hierbij koploper 
met informatie over 24 procent van de Nederlandse daken. Met ook infor-
matie over mogelijkheden, kosten, baten, rendement, subsidie- en financie-
ringsmogelijkheden. Andere projecten zijn Zonnekaart en Zonnescan. 
Kijk eens of er informatie over uw dak beschikbaar is op bijvoorbeeld 
zonatlas.nl of informeer bij uw gemeente.

Besparen met apparaten
Elektrische apparaten zorgen voor ongeveer 30 
procent van het energieverbruik in een huishouden. 
Enkele tips om hiermee te besparen op de energie-
rekening.

1. Kies bij aankoop voor apparaten met een laag 
energieverbruik. Ze zijn te herkennen aan ener-
gielabel a+++ of – bij apparaten met een ‘oud’ 
energielabel – a. Zuinige apparaten zijn vaak wat 
duurder in aanschaf, maar doordat ze minder 
elektriciteit gebruiken verdient u dit verschil 
meestal snel terug.

2. Vervang oude huishoudelijke apparaten die veel 
energie verbruiken, door nieuwe energiezuinige. 
U bespaart hiermee op uw jaarlijkse energiereke-
ning. 

3. De was aan de drooglijn is de milieuvriendelijk-
ste en goedkoopste manier om was te drogen. 
Gemiddeld gebruikt een wasdroger  € 55,- aan 
stroom per jaar. 

Het rendement van zonnepanelen is de laatste jaren 
verbeterd en de prijzen zijn gedaald. steeds meer 
woningbezitters overwegen hierom om panelen aan 
te schaffen. Er zijn in nederland inmiddels al zo’n 
130.000 woningen met zonnepanelen.

Nederlands zonlicht is prima geschikt om met zonne-
panelen elektriciteit op te wekken. Op een duurzame 
manier kan een huishouden zo geheel of gedeeltelijk 
in zijn eigen stroombehoefte voorzien.

Terugverdientijd
Afhankelijk van de ligging en helling van het dak en 
of subsidie is verkregen is de investering in panelen 
in ongeveer zeven tot tien jaar terugverdiend. Milieu 
Centraal heeft berekend dat het rendement van een 
investering in zonnepanelen vergelijkbaar is met een 
rente van zes procent op een spaarrekening.  
Zonnepanelen gaan zeker 25 jaar mee. De benodigde 
omvormer heeft een levensduur van ongeveer 12 tot 15 
jaar en is daarna te vervangen.

Vergoeding voor teruggeleverde stroom
Zonnepanelen produceren ook stroom op momenten 
dat deze niet gebruikt kan worden binnen het huis-
houden. Deze stroom wordt dan teruggeleverd aan 
het elektriciteitsnet. De energieleverancier verrekent 
de levering vervolgens met de elektriciteitsrekening; 
dit heet salderen.
Energiebedrijven zijn wettelijk verplicht om voor alle 
elektriciteit die een huishouden met zonnepanelen 
aanlevert het geldende stroomtarief te vergoeden, 
inclusief energiebelasting en btw. Dit voor zover de 
opgewekte hoeveelheid stroom kleiner is dan het ei-
gen verbruik. Enkele energiebedrijven salderen zonder 
limiet.
Om te weten hoeveel stroom uw zonnepanelen heb-
ben opgewekt, kan een opbrengstmeter handig zijn. 
Om te kunnen salderen moet soms de elektriciteits-
meter vervangen worden. Het kan ook nodig zijn om in 
de meterkast een extra groep te laten plaatsen voor de 
zonnepanelen. Vraag de installateur van de zonnepa-
nelen om advies.

 

milieucentraal.nl/verlichting

Subsidie voor zonnepanelen
De landelijke subsidiepot voor zonnepanelen voor 2013 is 

leeg.  Raadpleeg energiesubsidiewijzer.nl voor een 

overzicht van subsidieregelingen rond uw woonplaats. 

G f E D c B a

Uit = uit
Alle beeld-, geluids- en computerappara-

tuur tezamen gebruiken ongeveer 15 procent 
van de elektriciteit van een huishouden. Dit 
komt mede doordat veel apparaten vaak op 

stand-by blijven staan. Voor alle apparaten bij 
elkaar kost dit al snel enkele tientallen euro’s 

per jaar extra. Haal apparaten die u niet 
gebruikt daarom écht van de stroom. 

• Ga eerst na of het dak van uw woning geschikt is voor zonnepa-
nelen. Het gaat om dak en dakdelen met een gunstige ligging, 
zonder obstakels zoals schoorstenen en zonder schaduw van 
nabije bomen of gebouwen.

• Voor het plaatsen van zonnepanelen is geen vergunning nodig, 
behalve voor monumenten en beschermde stads- of dorpsge-
zichten. Doe altijd navraag bij uw gemeente. Bij huurhuizen is 
toestemming nodig van de verhuurder.

• Let bij aanschaf op keurmerken. Aan een Nederlands keurmerk 
voor zonnepanelen wordt gewerkt, tot die tijd kunt u letten op 
een Duits keurmerk: TÜV-certificaat. Zonnepanelen en omvor-
mers van slechte kwaliteit geven een lager rendement en gaan 
minder lang mee.

• Handige klussers kunnen veel zelf doen. Op een webvideo op de 
site van Milieu Centraal is te zien hoe plaatsing in zijn werk gaat.

• Er zijn in Nederland ruim 130 leveranciers van zonnepanelen. 
Vraag vooral offertes aan bij verschillende aanbieders, want de 
prijzen lopen flink uiteen. Naast de panelen gaat het om een 
omvormer, bekabeling, bevestigingsmaterialen en eventueel 
installatie. 

• Ga na welke garanties u krijgt en van wie: de leverancier, impor-
teur of de fabrikant. Garanties op de techniek kunnen 5 of 10 jaar 
geldig zijn. 

• Zonnepanelen vragen weinig onderhoud; verwijder wel elk jaar 
vogelpoep, algenaanslag en stof. 



isoleren: de weg naar lagere stookkosten en meer comfort

rEnDEMEnTEn
Een goed geïsoleerd huis is comfortabeler en gunstiger 
voor het energieverbruik. De kosten van isolatie zijn meest-
al snel terugverdiend.

Een woning zonder isolatie verliest veel warmte via ramen, 
buitenmuren, dak en de vloer van de begane grond. Goede 
isolatie gaat dit tegen, wat veel stookkosten bespaart. Bo-
vendien zorgt isolatie dat het comfortabeler wordt in huis 
en dat de kans op vochtproblemen afneemt.

aandachtspunten
1. Neem vooral eerst uw hele woning onder de loep, voordat 

u een onderdeel gaat (laten) isoleren. Een specialist kan 
hierbij helpen. Door dit voorwerk bespaart u mogelijk 
meer en kunt u onnodige problemen voorkomen. Houd 
naast isoleren rekening met de ventilatie; een goede 
ventilatie is onmisbaar voor uw gezondheid.

2. Het dichten van naden en kieren draagt vaak al veel bij 
aan comfortgevoel en energiebesparing. 

3. Kies isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde. Dit 
zorgt voor de grootste besparing.

4. Besteedt u de isolatie uit, vraag dan meerdere offertes. 
Kies bedrijven die gespecialiseerd zijn in het soort vloer-
isolatie dat geschikt is voor de betreffende toepassing in 
uw woning. De meeste isolatiebedrijven bieden maar één 
soort aan.

5. Goed aanbrengen van isolatie draagt bij aan waardebe-
houd of zelfs waardevermeerdering van uw woning.

6. Bij de materiaalkeuze zijn isolatiewaarde, prijs en levens-
duur essentieel. Ook vochtbestendigheid, geluiddemping, 
brandwerende eigenschappen en geschiktheid om aan te 
brengen in lastige hoekjes kunnen van belang zijn.

Milieu centraal heeft de rendementen van dak-, gevel- en vloerisolatie en van isolatieglas berekend. Bij onderstaande 
getallen is uitgegaan van een gemiddelde eengezinswoning die niet of nauwelijks geïsoleerd is.

Dakisolatie
Bij een verwarmde zolder.
1. Kosten: ca. € 4.300,-. 
2. Besparing: € 650,- per jaar.
3. Rendement: vergelijkbaar 

met 9% rente op een spaar-
rekening.

4. Terugverdientijd: 7 jaar.
5. Oordeel: uiterst rendabele 

investering.

spouwmuurisolatie
Hoekwoning met 105 m2 
gevel.
1. Kosten: ca. € 2.000,-.
2. Besparing: € 550,- per jaar.
3. Rendement: vergelijkbaar 

met 12% rente op een 
spaarrekening.

4. Terugverdientijd: 3 à 4 jaar.
5. Oordeel: uiterst rendabele 

investering.
De kosten voor isolatie met 
een voorzetwand aan de 
binnen- of buitenzijde van de 
gevel verdienen zich minder 
snel terug.

Vloerisolatie
Vloeroppervlak 57 m2, isolatie 
aan de onderkant, werk uit-
besteed.
1. Kosten: ca. € 1.900,-.
2. Besparing: € 210,- per jaar.
3. Rendement: vergelijkbaar 

met 8% rente op een spaar-
rekening.

4. Terugverdientijd: 9 jaar.
5. Oordeel: uiterst rendabele 

investering.

isolatieglas
Glasoppervlak 21,5 m2, ver-
vanging van enkel glas door 
HR++-glas.
1. Kosten: ca. € 3.200,-.
2. Besparing: € 280,- per jaar.
3. Rendement: vergelijkbaar 

met 7% rente op een spaar-
rekening.

4. Terugverdientijd: 11 jaar.
5. Oordeel: rendabele investe-

ring.

Gratis ‘advies op maat’ voor uw eigen woning

‘Eigenlijk is energie 
besparen heel simpel!’
‘Het afgelopen seizoen heb ik het programma Klus je 
Rijk bij RTL 4 mogen presenteren. Dat gaf ook bij mij 
een omslag in denken; het heeft me feitelijk de ogen 
geopend. Duurzaamheid is belangrijk want de aarde 
lijkt steeds kleiner te worden doordat we er met steeds 
meer mensen op wonen. En momenteel wordt er roof-
bouw gepleegd op de energievoorraad.

Ik wil mensen enthousiasmeren en energie besparen is 
leuk om over te praten. Het is nu zelfs een onderwerp 
bij de kapper. Als ik vraag of mensen weten hoe hoog 
hun energierekening is, dan blijken ze dat vaak hele-
maal niet te weten. Ik heb gemerkt dat de verandering 
meestal begint met het denken aan de portemonnee. 
En dan blijkt het zo leuk om te doen dat je steeds meer 
stappen neemt.

Binnen mijn eigen huishouden breng ik het energie-
verbruik terug door op te letten hoe lang ik douche, de 
lichten uit te doen in ruimtes waar ik niet ben en door 
de verwarming niet te hoog te zetten. Vervolgens ga 
je kijken wat je nog meer kunt aanpassen in huis. Het 
begint klein en er is niet veel nodig om de eerste stap te 
zetten. Daarna wordt het een sport om telkens grotere 
stappen te nemen. Maar met kleine dingen kan je al 
heel veel doen.’

Vraag op de site van Milieu Centraal gratis ‘Advies op maat’ 
aan, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Kijk hiervoor op 
milieucentraal.nl/adviesopmaat onder het kopje ‘Advies op 
maat woningisolatie en energiebesparing’. En vervolgens 
bij Gevelisolatie, Dakisolatie, Vloer- en bodemisolatie en/of 

Dubbel glas. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden, kosten en 
besparing. 
Op deze site staan ook tips en instructievideo’s voor dak-, 
vloer- en gevelisolatie. Doorgewinterde doe-het-zelvers kun-
nen veel werk zelf doen en zo kosten besparen. 

Cameraman, acteur en presentator

Sebastiaan Hoekman
Dakisolatie
Welk soort dakisolatie het meest geschikt is, hangt mede af 
van of het om een schuin of plat dak of dakdeel gaat, of het 
dakdeel al gedeeltelijk geïsoleerd is en of er in de betref-
fende (zolder)ruimte gestookt wordt of niet.
Enkele aandachtspunten:
• Zit er bij een houten dakbeschot al folie of dakleer, laat 

dan een bouwkundige beoordelen of de dakbedekking 
damp-open is; verkeerd isoleren kan dakrot veroorzaken. 
Ook verkeerd aanbrengen van dampremmende lagen kan 
vochtproblemen en dakrot tot gevolg hebben.

• Een plat dak is het best aan de bovenzijde te isoleren; 
isolatie aan de onderzijde geeft een grote kans op dakrot.

• Een groen dak isoleert onvoldoende; isolatie blijft nodig.

Vloerisolatie
Het aanbrengen van isolatiemateriaal tegen de onderzijde 
van de vloer levert zeer goede isolatie op én is geschikt 
voor de meeste huizen. Vloerisolatie kan onder andere met 
thermoskussens, platen van kurk, hout, vlas, EPS of schuim, 
glas- of steenwol en gespoten PUR-schuim.
In kruipruimtes wordt bij vloerisolatie bovendien een 
dampremmende folie van kunststof op de bodem aange-
bracht; dit voorkomt dat het isolatiemateriaal te vochtig 
wordt. Voor kruipruimtes waarin af en toe een laag water 
staat, kunnen luchtkussenfolie of een laag piepschuimchips 
uitkomst bieden. Ventilatie in de kruipruimte is belangrijk 
om te voorkomen dat zich radongas ophoopt of vocht-
problemen ontstaan. Zorg dat u of het isolatiebedrijf de 
ventilatiegaten niet blokkeert.
Als er geen mogelijkheden zijn voor vloerisolatie, is 
bodemisolatie een minder goede, maar wel de beste 
mogelijkheid. Hierbij wordt een bulk isolatiemateriaal in de 
kruipruimte gespoten.

Gevelisolatie
Er zijn drie methoden om een gevel te isoleren. 
• Isolatie van de spouwmuur: via kleine gaten wordt isola-

tiemateriaal in de spouw gespoten, waarna de gaten weer 
worden dichtgemaakt.

• Isolatie aan de buitenzijde van de gevel: na het plaatsen 
van het isolatiemateriaal wordt afwerkmateriaal ge-
plaatst, zoals pleister. Dit levert de grootste energiebe-
sparing op, maar is ook de duurste methode. Bovendien 
verandert hierbij het aanzien van de gevel: reden dat dit 
bij de voorgevel meestal niet is toegestaan.

• Een voorzetwand aan de binnenzijde van de buitenmuur: 
tussen de oude en de nieuwe wand komt dan isolatie-
materiaal. Deze methode is geschikt als de woning geen 
spouwmuren heeft én het aanzien van de gevel niet mag 
veranderen.

Weet u niet (zeker) of uw woning gevelisolatie heeft? Laat 
dan een gecertificeerd isolatiebedrijf inspectie uitvoeren. Bij 
woningen van 1988 of ouder is bij de bouw meestal geen of 
slechts matige gevelisolatie aangebracht.

Dubbel glas en Hr-glas 
Ook als ramen en kozijnen nog niet aan vervanging toe zijn, 
kan dubbel glas of hoogrendementsglas al rendabel zijn. 
Enkele aandachtspunten: 
• Weet u niet welk soort (dubbel) glas uw woning heeft? 

Kijk naar de aanduiding in de afstandhouder tussen de 
glasplaten: HR, HR+ of HR++. Staat er niets, dan gaat het 
bijna altijd om gewoon dubbel glas of HR-glas van voor 
1996.

• HR++ glas is iets duurder dan standaard dubbel glas, maar 
dit verschil verdient u in ruim 2 jaar terug door een lagere 
energierekening.

• Vraag bij uitbesteden aan een vakman om garantie: 10 
jaar garantie op het glas en 5 jaar op de plaatsing is niet 
ongebruikelijk.

• Onderhoud de kozijnen goed, zodat de dubbele beglazing 
minder snel ‘lek’ raakt of breekt.
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Milieu centraal: 
onafhankelijke informatie  
over klimaat en milieu  
Als je rekening wilt houden met het milieu, heb je al 
snel allerlei vragen, zoals: hoe kan ik het beste energie 
besparen? Welk apparaat, schoonmaakmiddel of 
vervoermiddel belast het milieu het minst? Milieu 
Centraal biedt hiervoor alle benodigde informatie op 
www.milieucentraal.nl. 

Milieu Centraal is een onafhankelijke organisatie met 
praktische, betrouwbare informatie voor consumen-
ten over milieu en energie in het dagelijkse leven. 
‘Besparen kunnen we allemaal’ is het uitgangspunt. 
De website geeft concrete adviezen en  praktische in-
formatie over onderwerpen als energie, zonnepanelen, 
apparaten, voeding, afval, tuinieren en vervoer. Alle 
informatie is wetenschappelijk getoetst. De bespa-
ringscijfers in deze KlimaatKrant zijn gevalideerd door 
Milieu Centraal.

Advies op Maat
Milieu Centraal biedt ook ‘Advies op maat’ op de 
website. ‘Advies op maat’ geeft antwoord op vragen 
over energiebesparing, duurzame energie en andere 
onderwerpen toegespitst op de eigen woonsituatie. 
Ga hiervoor naar
milieucentraal.nl/tests-en-advies-op-maat.
Verder heeft Milieu Centraal een aantal apps ontwik-
keld over afval scheiden, keurmerken, een groente- en 
fruitkalender en een weggooitest. Deze zijn gratis te 
downloaden.

Colofon

concept, samenstelling  en redactie
Woonwijzer Media, Judith Kars, 
Janine Tijhoff
Tekstcorrectie   Hester Bruning 
Tekst & Redactie
illustraties   A3, Tekenteam
Vormgeving en beeldredactie   
Toro Vormgeving

De EnergieKrant is een uitgave van 
Woonwijzer Media
Meer informatie:  www.woonwijzermedia.nl

De besparingscijfers in deze 
EnergieKrant zijn gevalideerd 
door Milieu Centraal.

Het Klimaatverbond – een vereni-
ging van gemeenten, provincies 
en waterschappen die door beleid 
ongewenste klimaatveranderin-
gen willen beperken – beveelt het 
inzetten van deze EnergieKrant 
van harte aan. 

© Woonwijzer Media, augustus 2013. De inhoud van 
deze EnergieKrant mag niet worden gebruikt zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Gedrukt met Wij drukken
Bio inkt & lak

© Drukkerij Tesink

©

 CO2 neutraal
© Drukkerij Tesink

CO
neutraal

De EnergieKrant is met biologische inkt 
gedrukt op fsc-papier.

Weetjes en ideetjes
• Bronwater uit een fles is niet gezonder dan 

kraanwater, maar wel 400 tot 3.000 keer 
duurder. Bovendien belasten plastic flesjes 
het milieu. Tip: probeer eens een hervulbaar 
flesje en vul deze voor uw dagelijks gebruik 
met kraanwater. 

• Er zijn voor € 10,- à €20,- energiemeters 
 te koop, waarmee u eenvoudig kunt 
 nagaan hoeveel stroom uw tv, magnetron 
 of computer verbruikt. Ook als ze niet 
 aanstaan.
• Het aantal huishoudens met zonne-

panelen op het dak groeit explosief:  
van in totaal 45.000 in 2011 tot 
90.000 in 2012 en naar verwachting  
meer dan 130.000 in 2013.

Weervrouw Margot ribberink:

‘Technisch is de overstap naar duurzame energie goed te maken; nu de wil nog!’
‘De afgelopen jaren hadden we in Nederland 
koude winters; hierdoor lijkt het voor veel men-
sen ongeloofwaardig dat de aarde opwarmt. 
Maar het is geen kwestie van geloven! Feit is 
dat de temperatuur wereldwijd de laatste 30 
jaar omhoog gaat met een snelheid die in haar 
historie niet eerder is vertoond. 95 tot 99 procent 
van de klimaatwetenschappers schrijft de opwar-
ming toe aan de CO2-uitstoot door ons energie-
verbruik. De enige mogelijkheid voor structurele 
verbetering is de overstap naar duurzame ener-
gie, wereldwijd. 
Het goede nieuws is dat de bronnen voor 
duurzame energie oneindig zijn: zon, wind en 

waterkracht. En dat er voldoende technische 
middelen zijn om helemaal over te schakelen. Nu 
nog de wil en politieke keuze om daadwerkelijk 
grote stappen te zetten. Ik vind het jammer dat 
veel landen de oplossing toch zoeken in scha-
liegas of kolencentrales: daarmee blijven we CO2 
uitstoten!

Door de klimaatverandering wordt het weer ook 
extremer. De gevolgen in Nederland vallen nog 
mee. Bovendien hebben we het geld en de kennis 
om maatregelen te nemen. In andere delen van 
de wereld neemt het aantal klimaatvluchtelin-
gen door woestijnvorming en overstromingsge-

vaar snel toe. Ook uit solidariteit met hen is het 
belangrijk dat we stappen zetten.

Wat ik zelf doe? Van ons boerderijtje hebben we 
de vloeren, muren en het dak heel goed geïso-
leerd; het energieverbruik ligt nog lager dan 
van het doorsnee rijtjeshuis in Nederland. Het 
scheelt natuurlijk ook dat we – als het even wat 
kouder is – ook binnenshuis soms een extra trui 
aantrekken. En verder allerlei kleinere acties, zoals 
kort douchen en was drogen aan de waslijn. We 
hebben nog wel een droogtrommel, maar die 
hebben we al een paar jaar niet meer in gebruik 
… dat scheelt trouwens nog een hoop geld ook.’
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De mening van...

Geef de 
radiator de 

ruimte
U benut de warmte die de radiatoren uitstralen 

het beste als u de straling de ruimte geeft. 
Plaats daarom geen bankstel of gordijnen voor 

de radiator; dat houdt de straling tegen en 
vermindert het comfort.

stoken met hout 
Houtkachels hebben het imago van milieuvriende-
lijk en goedkoop. Beide zijn niet of slechts ten dele 
waar. Nadeel van stoken met hout is de uitstoot van 
het schadelijke fijnstof. Bij een houtkachel met een 
hoog rendement is dit nadeel het kleinst. Goedkoop 
stoken is alleen het geval als je gratis of voordelig 
aan schoon, gedroogd hout kunt komen. Of dat je 
zelf plaats (en twee jaar de tijd) hebt om het hout 
te laten drogen. Houtpelletkachels geven een hoog 
rendement en branden schoner dan 
de meeste houtkachels. 
De stookkosten zijn vergelijk-
baar met het stoken 
van kant en klaar 
gedroogd 
haardhout.

Oude cv-ketel: 
vervangen of niet? 
Heeft u een oude cv- of combiketel? En vraagt 
u zich af of het slim is deze te vervangen, ook al 
werkt hij nog? Kijk dan op de onafhankelijke site 
verwarmingswijzer.nl van Milieu Centraal en 
vul de vragen in. Deze site bevat ook tools om te 
zien welk verwarmingstoestel in uw situatie de 
zuinigste keuze is.
De meerderheid van de huishoudens stookt gas 
voor verwarming en warm water. Dit veroorzaakt  
tweederde van de CO2-uitstoot van huishoudens, 
en draagt hiermee bij aan klimaatverandering. 
Met een zuinige combiketel voor cv en warm 
water kan uw gasverbruik flink dalen. Een combi-
ketel is zuiniger dan een cv-ketel met daarbij een 
apart toestel voor warm water. Kies daarom zo 
mogelijk voor een combiketel.

Heeft u nog een oudere combiketel? Met het 
vervangen van een verouderde cv- of combiketel 
door een zuinig HR-exemplaar, bespaart een 
gemiddeld huishouden van 4 personen in een 
eengezinswoning op jaarbasis ruim € 500,- aan 
energiekosten en onderhoud. Hiertegenover 
staat een eenmalige investering van tussen 
€ 1.800,- en € 2.200 in ketel plus installatie.

TiPs niEUWE 
cV-KETEl  
• Kent u geen betrouwbare instal-

lateur? Vraag dan een installateur 
van de branchevereniging UNETO-
VNI om een offerte en bespreek 
de wensen en mogelijkheden. Op 
unetovni.nl vindt u vakbekwame 
en gecertificeerde cv-installateurs.

• Heeft u nog losse toestellen 
voor warm water en verwarming? Overweeg dan een combiketel: dit 
bespaart op energiekosten en is goedkoper in aanschaf en onderhoud. 
Wel zijn dan de installatiekosten hoger, omdat er extra leidingen moe-
ten worden aangelegd.

• Wilt u energie besparen en is een flinke investering geen bezwaar? 
Overweeg dan een zonneboiler voor warm water, een warmtepompsys-
teem of een HRe-ketel. De HRe-ketel is een cv-combiketel die ook elek-
triciteit opwekt met een hoger rendement dan de elektriciteitscentrale.

• Is een nieuwe hr-ketel te duur, informeer dan bij uw installateur of 
energiebedrijf naar de mogelijkheden van huur.

• Er is geen landelijke subsidieregeling (meer) voor energiezuinige cv-
ketels. Wel zijn er regelmatig lokale en regionale subsidieregelingen 
van gemeente, provincie en energiebedrijf. Informeer bij hen naar de 
mogelijkheden of kijk op energiesubsidiewijzer.nl voor een overzicht 
van de subsidieregelingen in uw regio.

• Voor de capaciteit van de ketel is het belangrijk hoeveel warm water u 
idealiter tegelijkertijd nodig heeft voor de badkamer en de keuken. Ook 
is de grootte van de woning maatgevend, samen met de mate van iso-
latie en ventilatie. Een kleine, goed geïsoleerde woning heeft uiteraard 
de kleinste capaciteit nodig.

• Bij een slecht geïsoleerde woning kan het verstandiger (en voordeliger) 
zijn om eerst te isoleren en dan pas een nieuwe ketel aan te schaffen.


