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3) Wat is zui
niger?

Een laptop.
Een

Over opZuinig!
Al vanaf 2009 leidt het Milieucentrum bewoners op tot ‘milieucoach’. In die
functie organiseren zij milieu-voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk. Intussen
zijn er meer dan 350 Rotterdammers opgeleid tot milieucoach en velen van
hen zijn nog steeds actief. Naast het organiseren van bijeenkomsten zijn zij
ook vaak actief als ‘milieuambassadeurs’. De milieucoaches spelen vaak een
belangrijke rol bij het verduurzamen en dus energiezuiniger krijgen van woningen. Binnen hun Vereniging van Eigenaren (VVE’s) of huurdersverenigingen gaan ze aan de slag met duurzaamheid. Mensen van het Milieucentrum
geven hierbij begeleiding. De spin-off van de cursussen is dan ook groot!
Energiecafe010
Jaarlijks ontmoeten de milieucoaches (maar ook andere geïnteresseerden)
elkaar tijdens het energiecafe010. Hier worden ook workshops georganiseerd
en vindt de uitreiking van de ‘winterklaar010-schaal’ plaats: de prijs voor het
beste en energiekste duurzame bewonersinitiatief van Rotterdam.
Sinds 2016 maken we bovendien korte videofilmpjes van bewonersinitiatieven
voor het milieu in Rotterdam. Deze filmpjes zijn te vinden op de website
www.winterklaar010.nl.
Ook in 2017 willen we weer milieucoaches opleiden. Daarom ontvangt u hierbij ons plan en de bijbehorende begroting om dit mogelijk te maken.
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De groene klusjesman

Ook een cursus milieuvoorlichter voor jongeren
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1. Introductie

2. opZuinig!

Het Rotterdams Milieucentrum (RMC) werkt
aan een duurzame stad. Het RMC geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het
gemeentebestuur over duurzaamheid, klimaat, luchtkwaliteit en
stadsnatuur. Het RMC heeft
een achterban van zo’n zeventig lokale milieugroepen en
duurzame initiatieven. Het
centrum is de zusterorganisatie van de grootstedelijke
milieucentra in Den Haag,
Amsterdam en Utrecht.

In het project opZuinig! leiden we bewoners
op tot milieucoach. OpZuinig richt zich op
huurders, eigenaar-bewoners en Vereniging
van Eigenaren (VvE’s). Wij realiseren zo
enerzijds energiebesparing in huishoudens
via kleine en voor de hand liggende besparingen in het dagelijks gebruik en anderzijds
een complex- of wijkgerichte aanpak. Bij die
aanpak krijgt de cursus vaak een vervolg
via een aanvullende cursus, bijeenkomsten
of de oprichting van een duurzaamheidscommissie of groep binnen een wooncomplex of straat. Het uitgangspunt van
“opZuinig!” is niettemin altijd hetzelfde:
bewoners informeren bewoners.

Het RMC organiseert projecten
voor energiebesparing, klimaat,
luchtkwaliteit en duurzaamheid,
en dan vooral in samenwerking
met de bewoners van Rotterdam. Het RMC weet de Rotterdammers goed te bereiken met
activiteiten als MilieuDivers,
opZuinig!, “Stook je rijk”, “VvE’s met
energie”, de Rotterdams (jongeren)
Milieuvoorlichters, het Parkenoverleg en
de DakAkker. Bovendien
bereiken we de
inwoners
door de inzet
van sociale
media, lokale tv
en gedrukte
media.
Het RMC heeft de afgelopen jaren een
breed contactennetwerk opgebouwd. Daarnaast is het RMC de organisator van overlegplatforms zoals het Parkenoverleg, de
Groene Conferentie, “Stook je Rijk”, het
VVE-netwerk, het platform luchtkwaliteit.
Ook onderhouden wij een uitgebreid wandelpadennetwerk en geven we de Groene
(Uit)agenda uit.

Het RMC zoekt contact met de bewoners via
zijn netwerk in de wijken en de achterbanorganisaties. Er worden ook andere partijen
dan bewoners betrokken bij en geïnspireerd
tot het energiezuiniger maken van de bestaande bouw. Het RMC richt zich altijd
samen en in overleg met betrokken bewoners op woningcorporaties, particuliere
verhuurders, lokale overheden en VVE’s.
Deelnemers kunnen na de cursus aan de
slag met duurzaamheid binnen hun VVE,
huurderscomité, straat of buurt.
De opgeleide coaches werken met speciaal
door ons ontwikkelde middelen, zoals de
e-koffer met besparingsmaterialen, de
besparingsladder, een quiz en de website
www.opzuinig.nl (onderdeel van www.winterklaar010.nl). Hier zijn ook de tips van de
‘Groene Klusjesman’ te vinden, de mascotte van opZuinig!. Deze klusjesman is
naast een stripfiguurtje ook fysiek in te
zetten op campagnedagen in de straten.
Dan komt hij namelijk langs met z’n groene
overall op een bakfiets vol besparingsspullen.

Promotiefilmpjes Milieucoaches

3. Probleemanalyse
Duurzaam opgewekte energie is uiteindelijk de oplossing
voor de eindige fossiele brandstoffen, het terugdringen
van het versterkte broeikaseffect en de verslechtering
van de luchtkwaliteit. Maar de producenten van duurzame energie kunnen de snel stijgende vraag naar energie momenteel niet bijbenen. Bovendien zijn er
bestuurlijk nog blokkades. Energiebesparing blijft
daarom van essentieel belang! Energiebesparing is namelijk de goedkoopste en snelste variant om de uitstoot
van broeikasgassen en ongezonde stoffen te verminderen. Energiebesparing in de bestaande bouw kan een
belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de
broeikasgassen en het gebruik van fossiele brandstoffen,
terwijl tegelijkertijd de luchtkwaliteit toeneemt.
Jaarlijks stoot Nederland 200 megaton CO2, het belangrijkste broeikasgas, uit. 20% van deze totale uitstoot
wordt veroorzaakt door huishoudens: 40 megaton CO2equivalent door gebruik van gas, elektriciteit en motor-

brandstoffen. Nederland telt
meer dan 7 miljoen woningen. Hiervan kunnen ruim
6 miljoen woningen beter
geïsoleerd worden.
Er is door ‘huishoudens’
veel energie te besparen.
Dat levert een win-winsituatie op, want minder energieverbruik is ook beter voor
de huishoudportemonnees.
Het verwarmen van een goed geïsoleerd huis kost maar
een derde van de gaskosten voor een slecht geïsoleerd
huis. De meeste winst is, naast gedragsverandering, te
halen door vloer-, gevel- en dakisolatie. Het energiegebruik kan in sommige gevallen tot 50% worden teruggebracht.

De doelen worden bereikt door:
-

-

De cursus Milieucoach, waarin deelnemers op een
een laagdrempelige manier worden geïnformeerd
over energiebesparing en duurzaam handelen en
leren deze boodschap ook door te geven aan medebewoners;
Voorlichtingsbijeenkomsten op complex – of wijkniveau georganiseerd door de milieucoaches over
energiebesparing en duurzaamheid;
Het betrekken van woningcorporaties en lokale overheden van ‘onderop’ ter inspiratie energiebesparing
en duurzame energie wijkgericht aan te pakken en in
te zetten.
Het Energiecafés waarin ervaringen kunnen worden
uitgewisseld en informatie kan worden opgedaan in
workshops over duurzame energie, isolatie,
Nulopdemeter etc..
Winterklaar010, een lokale competitie tussen VVE’s
en georganiseerde huurders ondersteund door
audiovisuele middelen.

Dit inzicht vormt de grondslag voor het project ‘opZuinig!’. Dit project richt zich volledig op energiebesparing
in huishoudens. Dit gebeurt enerzijds via
kleine, voor de hand liggende besparingen
De Winterklaarschaal, prijs voor het
in het dagelijks gebruik en anderzijds via
duurzaamste bewonersinitiatief
een complex- of wijkgerichte energiebesparingsaanpak.
*) = De gemeente Rotterdam wil - in het kader van de

klimaatambitie 50 % CO2 reductie in 2025 ten opzicht
van 1990) - met het programma Duurzame Stad van het
Rotterdam Climate Initiative is het doel 250 kton CO2 te
besparen.

4. Doelen van ‘opZuinig!’
De doelen van het project zijn:
-

-

Een besparing van 10 – 20% op
energie bij de deelnemende huishoudens middels kleine energiebesparende maatregelen
(zie bijlage 2).
De start van 5 tot 10 nieuwe projecten bij VVE’s, eigenaar-bewoners of
in huurcomplexen gericht op
energiebesparing middels isolatie
en de inzet duurzame energie zoals
zon en wind.
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5. Doelgroepen
De primaire doelgroep van het project zijn bewoner van Rotterdam. Dit gaat
zowel om huurders als om eigenaar bewoners al dan niet georganiseerd in
Verenigingen van Eigenaren.

6. Aansluiting op voorgaande projecten
In 2010 startte het Milieucentrum het project opZuinig!. Wij leidden sindsdien ruim
350 bewoners op tot milieucoaches. Zij
hebben op hun beurt meer dan 300 grote
en kleine voorlichtingsbijeenkomsten belegd in Rotterdam over energiebesparing
en duurzaamheid.
OpZuinig! sluit aan op andere projecten.
De basis werd gelegd in 2009. Het RMC
startte toen het project ‘Tarwewijk doet ’t’
zelf’. Hierin leidden we vrouwen uit de
wijk op tot ‘milieuvoorlichtsters’. Deze
voorlichtsters organiseerden bij vrouwen
thuis of in het plaatselijke buurthuis voorlichting aan zo’n 200 andere vrouwen
over energie- en waterbesparing en duurzaamheid. Alle deelnemers ontvingen na
afloop een energiecertificaat uit handen
van de toenmalige milieuwethouder Rik
Grashoff.
Het RMC organiseerde tot 2014 in Rotterdam het Klimaatstraatfeest, een landelijke
campagne die RMC lokaal uitvoerde.

Het klimaatstraatfeest

Dit bracht ons in contact met veel actieve
‘Klimaatstraten’ waar mensen aan de slag
gingen met energiebesparing. Deze contacten worden nog altijd volop benut in
opZuinig!. Zo organiseerden we in de winter van 2015-2016de campagne ‘Winterklaar’. Hierin laten bewoners in filmpjes
voorbeelden zien hoe zij zelf energie besparen. De filmpjes staan op de website
www.winterklaar010.nl en waren ook te
zien op de tv-zender van Open Rotterdam.
Eind 2016 werden twee winnaars bekend
gemaakt tijdens het Energiecafé.

www.winterklaar010.nl

Toenmalig wethouder Rik Grashoff reikte in 2009 de eerste certificaten uit aan de Milieucoaches in Tarwewijk.
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7. Plan van Aanpak 2017
In 2017 willen wij voor opZuinig! de volgende producten
en activiteiten realiseren:
Cursusmateriaal milieucoach
Via bestaand materiaal stellen we een cursuspakket
samen voor milieucoach, specifiek gericht op de doelgroep. Dit pakket is in te zetten bij vrijwel alle activiteiten
van opZuinig!.
Cursus milieucoach
De cursus milieucoach richt zich op bewoners uit Rotterdam en bestaat uit vier bijeenkomsten. De onderwerpen
zijn: energiebesparing in eigen huis, waterbesparing en
duurzaamheid. Deskundige en ervaren docenten begeleiden de cursusbijeenkomsten, die feestelijk worden afgesloten met een officiële uitreiking van de
milieucoach-certificaten. De cursus wordt in 2017 tweemaal gegeven tussen oktober en december. Per cursus
doen 10 tot 15 mensen mee.
Voorlichtingsbijeenkomsten
De gecertificeerde milieucoaches kunnen na de cursus
zelfstandig aan de slag met de organisatie en uitvoering
van voorlichtingsbijeenkomsten in de stad. Zij werken
hierbij in duo’s en worden ondersteund door het RMC. De
voorlichtingen vinden plaats in huiskamers, buurt- en
clubhuizen, de pop-up-store, kerken en moskeeën, wijken verenigingsgebouwen. De coaches maken gebruik
van op de doelgroep afgestemd informatiemateriaal,
zoals de besparingsladder, de opZuinig!-quiz en een voor
opZuinig! gecreëerde e.Koffer met energiebesparend
voorbeeldmateriaal.
Voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats in de periode
maart tot en met december 2017. Er vinden tussen de 15
en 30 voorlichtingsbijeenkomsten plaats.
Energiecafé
Eind 2017 organiseren we Energiecafé010, bedoeld voor
alle milieucoaches in Rotterdam en andere geïnteresseerden. Tijdens het Energiecafé ontvangen milieucoaches hun certifcaat, wordt de ‘winterklaar010’-schaal
uitgereikt (zie hieronder) en vindt de opZuinig-quiz
plaats. Daarnaast zijn er workshops over onder meer
zonnestroom, rekenen met energie, isoleren, ‘nul op de
meter’, daken, urban wind. Het Energiecafé vormt ook

een belangrijk contactmoment tussen de vele vrijwilligers en het milieucentrum.
Het Energiecafé010 streeft naar 50 tot 150 deelnemers,
waaronder milieucoaches uit Rotterdam. Het café vindt
plaats op een laagdrempelige, centrale plek in Rotterdam, zodat ook andere geïnteresseerden langskomen.

Energiecafe010 in de Nieuwe Banier

Winterklaar010
Tijdens het Energiecafé010 wordt de ‘winterklaar010’schaal uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor het duurzaamste en meest energiebesparende bewonersinitiatief
van Rotterdam. We maken van elk initiatief een korte videofilm, die ook te zien is op de website www.winterklaar010.nl en op Open Rotterdam. Naast de schaal
krijgt het winnende bewonersinitiatief een geldbedrag
om de duurzame activiteiten te realiseren.
Voor de winterklaar010-competitie worden zes initiatieven genomineerd. Van alle finalisten maken we een
video. De winnaar ontvangt de ‘winterklaar010-schaal’,
uitgereikt tijdens het Energiecafé010.
Planning 2017:
Februari - maart:
Juni - augustus:
Sept.-nov.:
Okt. – nov.:
November/December
December – januari:

Voorlichtingsbijeenkomsten
energiesparing
Werving cursisten
cursus milieucoach
1ste serie cursussen
milieucoach
2de serie cursussen
milieucoach
Energiecafé010
Evaluatie cursustraject 2017
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8. Stakeholders en intermediairs
Belanghebbenden bij opZuinig! zijn op de eerste plaats
bewoners die willen besparen op de kosten van energie
en water én ‘een steentje’ willen bijdragen aan het milieu. Daarnaast is het project bedoeld voor de gebiedscommissies en woningcorporaties die contacten willen
opbouwen met actieve bewonersgroepen en -initiatieven.
Belangrijke intermediairs voor de activiteiten in de wijk
zijn achterbanorganisaties van het Milieucentrum, zelfhulp- en bewonersorganisaties, buurt- en bewonersinitiatieven, huurdersplatforms, Verenigingen van Eigenaren,
buurt- en opbouwwerkers, vrouwenstudio’s van Cleopatria en het emancipatiecentrum Dona Daria.

9. Evaluatie
In de evaluatie, die plaatsvindt aan het einde van 2017,
toetsen we in hoeverre we onze doelen hebben bereikt.
Parameters daarvoor zijn:
-

aantal opgeleide milieucoaches
aantal voorlichtingen in de buurt (inclusief aantal
deelnemers)
aantal deelnemende organisaties en instellingen
overname van onze informatie in (lokale) media
reacties op de (steekproefsgewijze) enquête onder
een aantal deelnemende bewoners
aantal (gestarte of geplande) ‘spin off-activiteiten’
van bewoners, huurders(groepen), woningcorporaties en VvE’s die zich richten op energiebesparing
of duurzame energie
aantal bezoekers Energiecafé
aantal likes/views op Facebook en Twitter
aantal kijkers van de video’s op YouTube (kijkers van
de uitzendingen lokale TV worden niet gemeten)

Energiebesparingsladder
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Bijlage 1:
opZuinig! is:

…innovatief
OpZuinig! onderscheidt zich van veel andere energiebesparingprojecten doordat het op een directe manier de
doelgroepen betrekt bij energiebesparing en duurzaamheid. Niet via websites, geprinte uitingen of de media,
maar door directe contacten met bewoners in de straten.
De aanpak is er op gericht dat bewoners – bewoners informeren. Hierdoor beklijft de boodschap beter bij de
doelgroep. De ‘Groene Klusjesman’ is een ludieke manier
om extra aandacht te vestigen op energiebesparing en
bewoners actief bij dit onderwerp te betrekken. Deze
klusjesman wordt zowel op locatie ingezet als zichtbaar
gemaakt op tv-zender Open Rotterdam.
Tijdens de uitreiking van de milieucoachcertificaten worden bewonersinitiatieven ‘van onderop’ gekoppeld aan
het te voeren beleid van bijvoorbeeld de woningcorporaties. Bewonersinitiatieven worden zo een inspiratiebron
voor woningcorporaties, gebiedscommissies en VvE’s
om actief aan de slag te gaan met energiebesparing in
de bestaande bouw.

tig gebleken omdat een voorstel tot verduurzaming op
deze manier veel beter beklijfd. Het project draagt bij
aan de Rotterdamse CO2-ambities en goede informatievoorziening over energiebesparing.
Ook is het project doelmatig qua aanpak. In de praktijk
blijkt het inzetten van de doelgroep bij het informeren
van de eigen groep namelijk een zeer goed middel te zijn
om een boodschap over te brengen.
…een voorbeeld
OpZuinig! heeft de potentie om uit te groeien tot een
methode die elders toepasbaar is. Het project leent zich
goed voor herhaling en opschaling. Zo zet de Woonbond
het ontwikkelde materiaal en aanpak ook in andere
wijken en steden in. Het subsidieresultaat is daarmee
blijvend.
…efficiënt
OpZuinig! is simpel en efficiënt opgebouwd. We maken
volop gebruik van de kennis en de netwerken die het
RMC in de buurt heeft. De kosten zijn relatief laag, onder
meer doordat het RMC volop gebruikmaakt van energiebesparingsproducten die al zijn ontwikkeld.

…oplossingsgericht
OpZuinig! biedt bewoners direct antwoord op vragen die
zij hebben over energiebesparing en biedt hun eenvoudig toepasbare informatie en handelingsperspectieven.
Het project stelt bewoners ook in staat stappen te nemen
richting woningcorporatie, eigenaarverhuurder of VvE
door plannen voor te stellen of uit te werken. Het project
zet bewoners op het spoor van grootschaligere energiebesparingsingrepen.
…betrokken
Energiebesparing is een onderwerp dat nog niet voldoende is doorgedrongen in de Rotterdamse (oudere)
wijken. OpZuinig! spreekt bewoners direct aan. Buurtinitiatieven, bewonersgroepen, opbouwwerk en zelforganisaties worden hierbij direct betrokken. Het RMC maakt
gebruik van haar wijknetwerk.
…doelmatig
OpZuinig! is doelmatig, want bewoners krijgen directe en
duidelijke handelingsperspectieven. Ook is het van onderop aandragen van bewonersinitiatieven zeer doelma12

Conclusie:

opZuinig! heeft een grote slaagkans.
Uit bovenstaande blijkt dat de slaagkans van opZuinig!
groot is. Deze kans wordt verder vergroot doordat het
RMC veel ervaring heeft met de uitvoering van wijkgerichte projecten. We bewezen de afgelopen jaren in staat
te zijn grote groepen bewoners actief te krijgen voor milieu, duurzaamheid, klimaat en luchtkwaliteit. Ook organiseerde het RMC de afgelopen jaren al meerdere
cursussen om mensen op te leiden tot milieucoaches.

Bijlage 2:
Toelichting bij het plan ‘opZuinig! - energiecampagne in Rotterdam’
Een analyse
10 % bezuinigen op energie
Wat vragen we van de bewoners?
OpZuinig! vraagt deelnemers minimaal 10% te bezuinigen op energie. Als meetverbruikseenheid wordt
hierbij kWh voor de elektriciteit en m3 voor gas (en water) gehanteerd, naast de veel overzichtelijkere
maandbedragen in euro’s.
Concreet wordt er van de deelnemers gevraagd gemiddeld 458 kWh per jaar te bezuinigen op elektriciteit (€ 7,90 per maand) en 144 m3 gas (€ 9,70 per maand). Dat zijn forse aantallen die betekenen dat de
bewoners moeten investeren in maatregelen of apparatuur. Wat dit extra uitdagend maakt, is dat in
veel oudere buurten (waar het inkomen lager ligt dan in andere Rotterdamse buurten) door bewoners
al fors bezuinigd wordt op energie (onderzoek COS Rotterdam).
Mogelijke maatregelen zijn het toepassen van isolatiemateriaal, waterbespaarders, waterbesparende
douchekoppen, radiatorfolie, de aanschaf van zuinigere ijskasten en wasmachines, maar vooral ook
over minder (ver)stoken, dus de thermostaat een paar graden lager. Deze laatste maatregelen kosten
geen geld. Dit sluit goed aan op de lagere bereidwilligheid van mensen om te investeren.
Rol woningcorporaties
Woningcorporaties hebben in het Convenant Energie-besparing 2012 afgesproken jaarlijks 3% energie
te besparen. Dit willen zij doen via isolatie van de woningen zoals met dubbel glas, bouw- en spouwmuurisolatie, dakisolatie, zuinigere HR++-ketels, vervanging van de trappenhuis- en galerijverlichting
door ledverlichting en de toepassing van zonne-energie. We spreken hier over het nemen van forse
‘labelsprongen’: van zeer onzuinige woningen (label G, F, E) naar C, B en zelfs A.
De totale energiebesparing door corporaties zal, conform het convenant, 20% moeten opleveren in
2020. De woningbouwcorporaties beheren ruim 150.000 woningen in Rotterdam. Om deze jaarlijkse 3%
in Rotterdam te behalen, moeten zij jaarlijks 10.000 woningen aanpakken. Maatregelen door de corporaties kunnen voor individuele huurders een grotere energiebesparing opleveren, maar deze gaat
meestal gepaard met een (extra) huurverhoging. Deze kan vervolgens wel gecompenseerd worden
doordat er minder energie wordt verbruikt.
De Nederlandse Woonbond biedt huurders en corporaties de Woonlastengarantieregeling aan. Hierdoor zijn huurders eerder geneigd akkoord te gaan met energiebesparende maatregelen die zorgen
voor een extra huurverhoging. De hoogte van de totale woonlasten wordt immers voor een bepaalde
periode – op basis van het gemiddelde van het complex - gewaarborgd. Huurders zijn eerder geneigd
akkoord te gaan met maatregelen die uiteindelijk voordelig voor hen zijn, zeker als hier een onafhankelijke, externe partij zoals de Woonbond of het Rotterdams Milieucentrum in bemiddelt. Het is daarom
van belang dat woningcorporaties gebruik willen maken van de Woonlastengarantieregeling, willen zij
huurders zover krijgen om in overleg te gaan over dergelijke maatregelen.
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Bijlage 3:
Berekening

Besparen op elektriciteit:
Gemiddelde elektriciteitskosten gezin 4 personen:
4.580 kWH*) per jaar | € 79 per maand **

Bespaar op gas- en waterverbruik
Gemiddelde gaskosten gezin 4 personen:
1440 m3 *) per jaar | € 97 per maand ***
Gemiddeld verbruik water, gezin 4 personen:
169 m3 *) per jaar | € 19,60 per maand

Het 10 % besparen op elektriciteitskosten voor een gemiddeld gezin van 4 personen
komt neer op 458 kWh en een bedrag van minimaal € 7,90 per maand, goed voor een
besparing van € 94,80 per jaar. Dit kan door:

Het 10% besparen op gasverbruik voor een gemiddeld huishouden komt neer op een
besparing van 144 m3 per jaar en € 9,70 per maand *) = € 116,40 per jaar.

-

-

Alle apparaten niet meer op stand-by laten staan -> tot 338 kWh per jaar besparing
De vriezer regelmatig ontdooien -> besparing tot 65 kWh per jaar
Zuiniger koelen met de ijskast -> besparing tot 275 kWh per jaar
Was zoveel mogelijk drogen aan de waslijn -> tot 500 kWh per jaar
Zuiniger wassen -> tot 100 kWh per jaar
Theezetten met een waterkoker
Thermoskannen gebruiken i.p.v. aan laten staan van een koffiezetapparaat
Gewone of spaarlampen vervangen door ledverlichting - > tot 275 kWh per jaar
Een laptop te gebruiken i.p.v. een PC -> besparing tot 100 kWh per jaar
TV en computers helemaal uitzetten -> 250 kWh besparing per jaar

10 % besparen met investeringen:
Een A-label wasdroger kan tot 400 kWH per jaar besparen
Een A+++-koelkast bespaart tot 250 kWh per jaar
Schaf geen waterbed aan, dit bespaart 750 kWh per jaar
Elektriciteitsverbruik en kilowattuur (kWh):
Wat is een kilowattuur (kWh). Dit is de energie die nodig is om een (gewone) lamp van
1000 watt 1 uur te laten branden.
Een kilowattuur kost ongeveer € 0,22 (prijspeil 2012/2013). Voor de stroom zelf betaalt
de burger € 0,07 de rest van de € 0,22 is btw, energiebelasting en ‘vaste kosten’ voor
de elektriciteitsaansluiting (goed voor € 246 per jaar op jaarbasis, bron Milieucentraal
). Huishoudens krijgen echter ook weer energiebelasting terug.
Bespaar op sluipverbruik. Als je 1 kWH per jaar aan laat staan als sluipverbruik, dan
kost je dat € 1,93 per jaar per kWh! Bij 50 kWh sluitverbruik doordat computers of TV’s
blijven aanstaan op ‘stand-by’, kan dit dus oplopen tot bijna € 100 per jaar!

Besparen op gas is vaak ook besparen op water (douchen, wassen, koken).
*) cijfers ECN bewerking NIBUD 2013 – inclusief btw, vastrecht
**) inclusief belastingteruggave REB (2013)
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Dit kan bijvoorbeeld door het huis goed door te luchten voordat de verwarming
aan gaat. De besparing hiervan is al € 50 per jaar.
Alleen de kamers te verwarmen waar je zit, de besparing hiervan is
€ 85,50 per jaar.
De verwarming 1 graadje lager te zetten komt neer op een jaarbesparing van € 50.
2 graden lager = € 100 per jaar!
Zet de thermostaat 1 uur voor het slapen gaan op 12 of 15 graden ->
€ 17,50 per jaar.
Gordijnen voor de ramen dichtdoen als het donker wordt, bespaart € 8,55 per jaar.
Kook zuiniger (op gas)
1 minuut minder lang douchen bespaart € 27 per jaar, en dit neemt lineair toe voor
2 minuten, 3 minuten, et cetera.
10 % besparen met een investering:
Zuinige douchekop kost vanaf € 9 en bespaart € 54 per jaar
Waterbespaarders op 4 kranen besparen € 40 op de gaskosten per jaar
25 meter tochtstrips aanbrengen bespaart € 54 per jaar, met een investering
van €5.
Radiatorfolie achter de radiator bespaart € 27 per jaar met een investering
van € 17
Gasverbruik (m3) :
De gemiddelde kubieke meterprijs van gas (m3) (= prijspeil 2012 – 2013) komt op € 0,65
per m3. De gasprijs bestaat uit de componenten verbruikskosten, energiebelasting en
btw.

***) Bij CV! Cijfers ECN bewerking NIBUD 2013 – inclusief btw, vastrecht
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