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Zuinig omgaan met energie: gedragstips 

 

Besparen op je energiefactuur hoeft niet altijd moeilijk of duur te zijn. Ook door te letten op je 

verbruiksgedrag kan je energie besparen. We geven je hieronder een aantal tips mee. Ontdek 

hoeveel je kan besparen! 

 

DE VERWARMING 

Meer dan de helft van je energieverbruik, gaat naar de verwarming. Minder of beter verwarmen is 

dus een eerste belangrijke stap in het snoeien in je energieverbruik. 

 

1. Verwarm overdag tot maximum 19 à 20 graden.  

De temperatuur in je woning met één graad lager zetten, bespaart 6 tot 7% op je energiefactuur.  

 

2. Verlaag ’s nachts de temperatuur tot 16 graden. Schakel een uur voor je gaat slapen, de 

verwarming al op nachtstand. 

Een omgevingstemperatuur van 16 graden is zeker voldoende wanneer je ’s nachts onder de wol ligt. 

Zorg ervoor dat de temperatuur in je woning overdag en ’s nachts niet te veel verschilt. Als de woning 

te sterk afkoelt, is er veel meer energie nodig om opnieuw te warmen.  

 

3. Als je voor een langere tijd van huis weg bent, stel je de verwarming best in op maximaal 12 

graden.  

 

4. Sluit ‘s nachts je gordijnen en rolluiken. 

Zo kan je het warmteverlies via je ramen met 30 tot 50% verminderen, zeker  wanneer het buiten 

koud is en je enkele beglazing hebt. Zorg er voor dat je gordijnen niet vlak boven of voor de radiatoren 

hangen. Anders verwarm je het raam in plaats van de ruimte.  

 

5. Sluit kieren en spleten onder deuren of aan rolluikkasten af. 

Tochtstrips zijn hiervoor een handig instrument. Je wint 10€ per meter tochtstrip per jaar.  

 

6. Ontlucht je radiatoren. 

Als slechts een deel van je radiator warm is of wanneer je radiator een tikkend geluid maakt, is het 

wellicht tijd om je radiator te ontluchten. Lucht in de leidingen kan ervoor zorgen dat de sommige 

radiatoren niet goed opwarmen en je onnodig veel verbruikt.  

 

7. Houd je radiotoren vrij: leg er niets op of zet er geen kasten voor. 

Door je radiator te bedekken of er een meubel voor te plaatsen, wordt de warmteafgifte belemmerd. 

De efficiëntie van je radiator daalt hierdoor met 10%!  

 

8. Laat de zon binnen. 

Open bij zonnig maar koud weer van ’s morgens vroeg de gordijnen of rolluiken. De zon in combinatie 

met glazen elementen zoals vensters, schuiframen en koepels zal de woning op een natuurlijke manier 

verwarmen. Simpel maar doeltreffend.  

 

9. Isoleer de leidingen van je centrale verwarming in de ruimtes die niet verwarmd worden. 

Plaats een schuimrubberen omhulsel rond leidingen in niet-verwarmde delen van je woning. Je 

besparing? 4€ per jaar per strekkende meter buisisolatie.  

 

10. Niet alleen isoleren, maar ook ventileren en verluchten: zet elke dag in elke kamer het raam 

een kwartier wijd open.  

Je hoeft niet de ganse dag een raam op kipstand te zetten om je woning te verluchten. Hierdoor gaat 

heel veel warmte verloren.  
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11. Beperk bijverwarming op elektriciteit. 

Elektrische vuurtjes jagen de energiefacturen omhoog en zijn dus best te vermijden.  

 

 

WARM WATER 

Een gezin van 3 tot 4 personen verbruikt gemiddeld 90 liter warm water per dag. Dit komt neer op 

ruim 10% van het energieverbruik. Ook hier kan je eenvoudig snoeien op je energiefactuur door het 

toepassen van enkele spaarzame gewoontes. 

 

1. Neem een snelle douche in plaats van een vol bad.  

Voor een douche gebruikt u 40 liter water tegenover 100 tot 130 liter voor een bad. Je bespaart 

hiermee liefst 50%! 

 

2. Laat geen warm water lopen tijdens het poetsen van je tanden of het inzepen.  

Je kan 40€ per jaar besparen door water niet onnodig te laten lopen.  

 

3. Beperk de temperatuur: 50 graden voor een doorloopsysteem, 60 graden voor een boiler.  

Je verbruikt hierdoor niet alleen minder energie maar je voorkomt ook kalkaanslag in je toestel. 

 

4. Gebruik bij voorkeur een boiler op aardgas. 

Een boiler op aardgas verbruikt bijna de helft minder dan een boiler op elektriciteit.  

 

5. Vergeet niet te ontkalken.  

Kalk die zich vastzet op de weerstand, vermindert de doeltreffendheid van je toestel. Je zal hierdoor 

meer energie nodig hebben om je water op warmen. 

 

 

VERLICHTING 

Verlichting is goed voor 5% van je energieverbuik. Vermijd verspilling en bespaar nog extra op je 

energiefactuur. 

 

1. Laat de zon binnen.  

Zonlicht is volledig gratis. Open zoveel mogelijk de gordijnen en rolluiken zodat je ten volle kan 

genieten van het zonlicht.  

 

2. Doof lampen die je niet nodig hebt. 

Er wordt soms gezegd dat het aan- en uitschakelen van verlichting extra energie kost. Dit klopt niet! 

Maak er een gewoonte van om het licht uit te schakelen in kamers die je niet gebruikt. Het is een 

gewoonte die je energiefactuur zal verminderen.  

 

3. Schilder of behang je kamers in lichte tinten. 

In een donker interieur moet de lichtsterkte twee tot drie maal hoger zijn. Hierdoor verbruik je meer 

energie. Hetzelfde geldt ook voor lampenkampen in een donkere kleur. Door te kiezen voor een licht 

interieur kan je 10€ per jaar besparen. 

 

 

KOELKAST EN DIEPVRIEZER 

1. Plaats je koelkast en/of diepvriezer op koele plaatsen.  

Koude produceren vraagt veel energie. Plaats je koelkast en/of diepvriezer dus liever in een koelere 

omgeving van 15 graden in plaats van 20 graden. Dus beter niet naast een warmtebron zoals een 

verwarming of fornuis. Je kan hierdoor 30 € per jaar besparen.  

 

2. Plaats je koelkast of diepvriezer 10 cm van een muur vandaan.  

Het koelrooster aan de achterzijde van je toestel moet zijn warmte goed kwijt kunnen. Geef je 
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koelkast of diepvriezer daarom voldoende ruimte (10 cm) om de geproduceerde warmte af te voeren. 

Je besparing? 12€ per jaar! 

 

3. Laat voedingsmiddelen afkoelen alvorens je ze in de koelkast zet. 

Je koelkast verbruikt veel meer energie als warme gerechten moeten afgekoeld worden. Laat 

bereidingen dan ook eerst afkoelen alvorens je ze in de koelkast of diepvriezer plaatst.  

 

4. Ontdooi regelmatig je diepvriezer. 

Twee millimeter ijs in je diepvries verhoogt het verbruik met 10%. Door je diepvriezer regelmatig te 

ontdooien, kan je jaarlijks 12€ besparen. 

 

5. Overlaad je koelkast niet. 

Een volle koelkast vraagt meer energie om de voedingswaren te koelen. Bovendien vermindert ook de 

bewaartijd van de voedingswaren (in een overvolle koelkast circuleert de koele lucht minder).  

 

6. Zorg ervoor dat je diepvriezer wel goed gevuld is.  

In tegenstelling tot je koelkast, moet je diepvriezer wel altijd voldoende gevuld zijn. Eventuele leegtes 

kan je opvullen met piepschuim.  

 

7. Sluit snel de deuren van je koelkast en diepvriezer.  

Laat de koude niet te veel ontsnappen, want er wordt extra energie verbruikt om terug af te koelen. 

Open de deuren slechts heel even.  

 

8. Stof de achterkant van de koelkast en diepvriezer regelmatig af.  

Een stoflaag zorgt voor extra energieverbruik. Door regelmatig af te stoffen kan je jaarlijks 12 € 

winnen op je energiefactuur.  

 

 

VAATWASSER 

1. Vul de vaatwasser volledig. 

Een vaatwasser verbruikt veel water (tussen 12 en 20 liter per wasbeurt) en elektriciteit. Gebruik je 4 

maal per week je vaatwasser, dan kost dit je bijna 50 €. Gebruik je vaatwasser dus niet onnodig en 

enkel als hij vol is. 

 

2. Maak de filter regelmatig schoon.  

Een vuile filter zorgt voor extra energieverbruik. Bovendien gaat door het regelmatig reinigen van de 

filter, je vaatwasser langer mee.  

 

3. Gebruik zoveel mogelijk de zuinige programma’s.  

Als je machine over de mogelijkheid beschikt, kies dan voor de ECO-programma’s of programma’s met 

een lagere temperatuur. Deze programma’s verbruiken minder en volstaan voor een schone vaat. 

 

 

WASMACHINE 

1. Was op een lage temperatuur.  

Programma’s van 60 graden en 40 graden volstaan. Meer zelfs, moderne wasmiddelen werken al 

perfect op 30 graden. Op 40 graden bespaar je 70% energie in vergelijking met een wasbeurt op 90 

graden ofwel 44 € per jaar.   

 

2. Sorteer het wasgoed op de juiste manier.  

Door je was te sorteren kan je altijd wassen op de laagst mogelijke temperatuur. 

 

3. Vermijd voorwassen.  

Met de moderne wasmiddelen is een voorwas vaak overbodig. Vul je machine goed en vermijd 
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voorwasjes. Je besparing? 15% aan water en elektriciteit.  

 

4. Gebruik zoveel mogelijk de zuinige programma’s. 

Een ECO-programma gebruikt een lagere temperatuur en verkort de wasduur. Je bespaart 30 tot 40% 

in vergelijking met een gewoon wasprogramma. 

 

5. Maak de filter regelmatig schoon.  

Een vuile filter zorgt voor extra energieverbruik. Bovendien gaat door het regelmatig reinigen van de 

filter, je wasmachine langer mee. 

 

6. Zorg voor een volle wastrommel (maar zorg ervoor dat je nog met je hand bovenop het 

wasgoed kan).  

Een perfect gevulde wastrommel bespaart energie en water. Jaarlijks kan je hierdoor 9 € besparen op 

je energiefactuur. 

 

 

DROOGKAST 

1. Gebruik je droogkast zo weinig mogelijk. 

Een droogkast verbruikt enorm veel energie, namelijk 2 tot 3 keer meer dan je wasmachine. Droog je 

was zoveel mogelijk buiten aan de waslijn of in een goed verluchte ruimte. Leg geen was te drogen op 

je radiator want door hem te bedekken, kan de radiator de warmte onvoldoende verspreiden. Als je 

de helft van de keren je was te drogen hangt op de waslijn of het wasrek, kan je 30 € per jaar 

besparen. 

 

2. Zwier aan 1200 toeren. 

Kies voor een maximaal zwiervermogen van 1200 toeren/minuut. Hierdoor droogt de was sneller en 

verbruik je minder energie. 

 

3. Zet je droogkast bij voorkeur in een warme ruimte. 

Een droogkast heeft warme lucht nodig. Als hij deze warme lucht kan halen in de ruimte waarin hij 

staat, verbruikt hij minder energie. 

 

4. Maak regelmatig de pluizenfilter schoon.  

Een vuile filter zorgt voor extra energieverbruik. Bovendien gaat door het regelmatig reinigen van de 

pluizenfilter, je droogkast langer mee. 

 

 

FORNUIS EN OVENS 

1. Zet een deksel op je kookpotten tijdens het koken. 

Het eten wordt sneller warm en gaar als je met gesloten potten kookt. Je bespaart 50% energie per 

maaltijd die je klaar maakt. Op je energiefactuur maakt dit jaarlijks een verschil van 10 €.  

 

2. Kook met weinig water: grote kookpotten hoeven niet tot de rand met water gevuld worden. 

Groenten en aardappelen moeten maar voor één derde onder water staan. U bespaart hiermee tijd 

en… 10 € op je jaarlijkse energiefactuur.  

 

3. Zorg ervoor dat de kookpot en de kookplaat op elkaar passen. 

Pannen of potten die te groot zijn, vragen een overdreven lange opwarmtijd. Ook bij potten die te 

klein zijn voor de kookplaat, gaat heel wat warmte verloren (en dit is bovendien gevaarlijk). 

 

4. Haal voedingsmiddelen vroeger uit je diepvriezer. 

Voedingsmiddelen die op een natuurlijke manier kunnen ontdooien, hebben minder warmte en 

energie nodig om warm te worden. Haal je eten dus tijdig uit de diepvriezer. 
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5. Open niet voortdurend de oven. 

Elke keer je de ovendeur opent, gaat er warmte verloren. De oven verbruikt dan telkens meer energie 

om terug op te warmen. 

 

6. Gebruik je microgolf voor het opwarmen van kleine hoeveelheden. 

Voor dezelfde energiekost voor het opwarmen van een kleine portie aardappelen op je fornuis, kan je 

ze driemaal opwarmen in de microgolfoven. Je bespaart hiermee 8 € per jaar. 

 

7. Zet de kookplaat of de oven reeds uit, nog voor het einde van de bereidingstijd.  

Bij het afzetten van de kookplaat of oven, blijft er nog enige tijd restwarmte over. Door het tijdig 

uitzetten van de oven of de kookplaat, bespaar je ongeveer 10% op het verbruik van het toestel. 

 

 

SLUIPVERBRUIK 

Toestellen die in stand-by staan, verbruiken onnodig stroom. 

 

1. Schakel toestellen met afstandsbediening (bijv. TV, video, dvd-speler,...) volledig uit. Laat ze 

niet op stand-by staan. 

De klein waaklichtjes die blijven branden als een toestel in ‘stand-by’ staat verbruiken veel stroom. 

Onnodig verbruik dat je energiefactuur doet stijgen. Zonder dit sluipverbruik kan je 30 € besparen. 

 

2. Laat opladers (bijv. GSM, babyfoon, tandenborstel,...) niet in het stopcontact zitten als ze 

niet gebruikt worden. 

Laders die in het stopcontact zitten zonder dat ze gebruikt worden verbruiken ook stroom. Let hierop 

en bespaar 25 € per jaar. 

 

3. Gebruik je televisie niet als achtergrondmuziek. 

Je radio verbruikt veel minder dan je televisietoestel. Je bespaart ruim 15 € per jaar. 

 

 

 

MEER INFO 

 

Voor meer informatie en tips kunt u op volgende betrouwbare websites terecht: 

www.eandis.be 

www.lne.be/themas/klimaatverandering/klimaattips/klimaattips/wat-kan-je-zelf-doen 

www.energievreters.be 

www.energiesparen.be/zuinig_met_energie/tips_energiezuinig_leven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Woonwijzer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit om 

het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen. Woonwijzer kan in 

geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het 

even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het 

gebruik van de informatie of de onmogelijkheid deze te gebruiken. 


