
Duurzaam wonen:
Wat kan ik als bewoner zélf al doen?

Woensdag 27 februari 2019, SBO Symposium 

Door: Kim Wijnen, WonenBreburg



Waarom zou ik bezig zijn met verduurzamen?



Wat kunt u zelf doen?

1. Inzicht

2. Besparen

3. Participatie



1. Inzicht: Rekeningen en afrekeningen

1. Zoek uw rekeningen van elektriciteit, gas/stadswarmte en water van 2018 op;

2. Bekijk deze aandachtig en leg ze naast de rekeningen van 2017 en 2016;

▪ Zijn de kosten hoger geworden? 

▪ Waar ligt dat aan? 

▪ Tarieven (prijs voor verbruik)?

▪ Hoogte van verbruik?

▪ Belasting (vastrecht)

3. Vergelijk ook met buren in een zelfde type woning: wat valt op? 

4. Bepaal wat voor uw huishouden het grootste aandachtspunt wordt voor 2019.



1. Inzicht: Kies uw leverancier

1. Bepaal wat u belangrijk vindt voor de leverancier van uw gas of elektra. 
Denk aan: 

▪ Prijs 

▪ Duurzaamheid (groene stroom, bijv.)

2. Ga naar een goede prijsvergelijkingssite en bekijk of u niet te veel betaalt voor uw gas 
en elektra, of dat u groener kunt inkopen. 

▪ Bijvoorbeeld: www.gaslicht.com

http://www.gaslicht.com/


1. Inzicht: Meten is weten!

▪ Bekijk uw meters en schrijf tussentijds meterstanden op. 

▪ Heeft u een energiedisplay en slimme meter in huis?

– Ga dan na wat de piekmomenten zijn gedurende de dag en waardoor dit kan komen. 
Welke apparaten of installaties staan dan aan?



1. Inzicht: De grootste elektraverbruikers 

1. Koelkast en losse vriezer: 550 kWh/jaar (110 euro)

2. Verlichting: 485 kWh/jaar (100 euro)

3. Computer met randapparatuur: 315 kWh/jaar (65 euro)

4. Televisie en stereo: 300 kWh/jaar (60 euro)

5. CV-ketel: 280 kWh/jaar (55 euro)

6. Wasdroger: 275 kWh/jaar (55 euro)

7. Vaatwasser: 235 kWh/jaar (45 euro)

8. Wasmachine: 140 kWh/jaar (30 euro)



- Koop en gebruik zoveel mogelijk apparaten met A+++ label. Een 
‘gewoon’ A-label lijkt zuinig, maar is het nu niet meer.

- Gebruik apparaten op maat: kleine koelkasten verbruiken minder.

- Verminder standby-gebruik: een Ziggo 

mediabox verbruikt op standby nog 

50W per uur, dag en nacht.

2. Besparen: Apparaten kopen en gebruiken



- Maak optimaal gebruik van daglicht. Verf muren niet te 
donker en plaats geen meubels voor ramen.

- Doe lampen altijd uit als je een ruimte verlaat, ook als het 
kort is.

- Vervang lampen die vaak aan staan 

als eerste door led-verlichting.

2. Besparen: Verlichting



3. Participatie: Laat u horen!
Sowieso bij: 

▪ Opstellen van wijkenergieplannen;

▪ Opstellen van onderhoudsplannen voor uw 
complex.

Graag ook: 

▪ In (digitale) klantenpanels van corporaties;

▪ Op social media.



3. Participatie: Laat u horen!

Klimaatmars, 10 maart, De Dam, Amsterdam
Van Milieudefensie, de FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak, Oxfam Novib en de Woonbond.

Waarom de straat op? Voor een eerlijk klimaatakkoord, met concrete afspraken. Vóór: 

▪ een eerlijke verdeling van de lasten en lusten

▪ ‘de vervuiler betaalt’

▪ toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont

▪ een toekomst met echte, groene banen



Tot in 2050!


