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december 1968 
door astronaut
William A. Anders



Energieverbruik mondiaal



2015: maar 4,2% van ons energieverbruik komt 
van duurzame bronnen

‘De Stille Beving’ www.npo.nl

Groningen



De aarde gaat het wel redden …

Foto: www.pinterest.com



Wat gebeurde in de Roerstraat?

Oktober 2007: aankoop woning
•HR107 CV ketel
•vloerisolatie
•isolatie plafonds en platte daken

Jan 2008: woning is bewoonbaar 

Jan 2009: 
•Dubbel glas achtergevel

Feb 2010: 
•HR++ glas voorgevel

Juli 2010: 
•spouwmuurisolatie

24 koophuizen

19 families
2 stellen

2 alleenstaanden

Wat gebeurde in de Roerstraat?



Wat gebeurde in de Roerstraat?
Energieborrel: Vergelijk je energierekening!
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Wat gebeurde in de Roerstraat?
Gas- en elektraverbruik in een straat



Spouwmuurisolatie
Dubbel glas

Wat gebeurde in de Roerstraat?

Meer mensen

Prijs zakt

Wat gebeurde in de Roerstraat?



Meer mensen

Prijs zakt

Nog meer mensen

Wat gebeurde in de Roerstraat?

Gemeenschappelijke verbetering van onze 
huizen

September 2009 maatwerkadviezen

13 huizen spouwmuurisolatie 

Verbetering energielabel (van E naar D)

Tot 25% besparing op gas (300 euro/jaar)
minder stoken voor dezelfde 
binnentemperatuur

10.000 kg minder CO2 uitstoot 
= 60.000 km autorijden

Groepskorting  ca. €2700

De uitvoering: Geen overlast, maar begrip

Wat gebeurde in de Roerstraat?



Samen isoleren leidde tot meer gemeenschappelijkheid

Samen energie
besparen is leuk!



Actief lid 
Vereniging Duurzaam 

Soesterkwartier 

Voor gemeentes en energiecoöperaties Voor mijn wijk

Yvonne Feuerhahn
energieregisseur

www.holland.com



Alles begon met: 
Energiebeurs Elburg

2009

Energieloket & 
Platform voor Duurzaamheid 
op de Veluwe

Samenwerking: Ermelo, Elburg, Harderwijk, 
Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten 

Doel: duurzaam bouwen, 
wonen en werken 

op de Veluwe stimuleren

Energieloket & 
Platform voor Duurzaamheid 
op de Veluwe

Huiskamerbijeenkomsten

Matchen 
bewoners en 

bedrijven

Online energieloket met 
voorbeeldwoningen

Excursies



Energieloket & 
Platform voor Duurzaamheid 
op de Veluwe

Energieadvies-
gesprekken

Informatieavonden
Collectieve inkoop 

zonnepanelen

Wat verbruik ik?
Elektraverbruik (www.nibud.nl)



Wat verbruik ik?
Gasverbruik (www.nibud.nl)

Wat verbruik ik?

In onze wijk betalen wij 

€5.000.000 
ieder jaar aan energie!



De deurbel
Ad van Wijk - duurzame energieondernemer en 
hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft 

De deurbel
Ad van Wijk - duurzame energieondernemer en 
hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft 

2 grote koelcentrales van 600 MW staan altijd aan om elektriciteit voor onze 
deurbellen (van de EU) te produceren.



Wat verbruik ik?
75% van je gasverbruik gaat naar de verwarming

Wat verbruik ik?
Bij het stroomverbruik geldt: Alle beetjes helpen!



Wat verbruik ik?
www.energiemanageronline.nl
www.slimmemeterportal.nl
Of kijk bij je energieleverancier!

Onderzocht door:
Consumentenbond, Natuur & Milieu 
Wise en Greenpeace (Oktober 2017)

www.hier.nu/groene-stroom-checker

Kies bewust!
Voor groen



Foto: Bol.com

Besparen
in de woonkamer

• Voorkom sluipverbruik: zet apparaten echt uit!

• De thermostaat overdag een graad lager 
bespaart gemiddeld 80 m³ gas (€54)

• De CV optimaal inregelen 

• Gebruik spar- en ledlampen



• Kleren wassen op 60 graden kost meer energie 
dan op 30 graden wassen. Hoeveel keer meer
energie?

Besparen
in de bijkeuken

• Wassen op 60 graden kost 3 keer zoveel energie 
dan wassen op 30 graden

• Wassen op 90 graden zelfs 5 keer zoveel

• Een kwart van de was aan de lijn drogen 
bespaart ruim € 30 per jaar

Besparen
in de bijkeuken



• Hoeveel geld bespaart u per jaar als u 
i.p.v. 8,5 minuten maar 5 minuten gaat 
douchen? (gemiddeld Nederlands gezin, 
met waterbesparende douchekop)

Besparen
in de badkamer

€ 20 € 40

• Hoeveel geld bespaart u per jaar als u 
i.p.v. 8,5 minuten maar 5 minuten gaat 
douchen? (gemiddeld Nederlands gezin, 
met waterbesparende douchekop)

Besparen
in de badkamer

€ 20 € 40



• Douchecoach helpt om binnen 5 min. (i.p.v. 8,5) 
te douchen. Zo bespaar je €40 per jaar op water 
en gas. 

• En CO2 waarvoor anders 3,5 bomen één jaar 
lang CO2 moeten binden.

Besparen
in de badkamer

Consumentengids maart 2010

Besparen
Met apparatuur en verlichting



Besparen
in de keuken

Hoe oud is uw koelkast?

Besparen
in de keuken

• Een koelkast van zeven jaar of ouder 
kunt u het beste nu vervangen. 

• Moderne koelkasten zijn 60 procent 
zuiniger dan een koelkast uit 2007. 
(bericht uit 2014)

• www.milieucentraal.nl



Voorbeeld nieuw en nieuw
Vrijstaande koelkast met vriesgedeelte > 200l

Zuinig model
Aanschaf € 400
Elektriciteit/jaar € 38

Onzuinig model
Aanschaf € 333
Elektriciteit/jaar  € 91

Besparen
in de keuken

Voorbeeld oud en nieuw
koel-vries combi uit 2007 = €80 stroom/jaar
koel-vries combi uit 2014 (A+++) = €35 stroom/jaar 

Besparen
in de keuken

Meten is weten

Wattcher



Besparen
in de keuken

Wat heb ik nodig?

Elstars  Betuwe 100 km
Granny Smith Nieuw-Zeeland 20.000 km

Ter vergelijking:
Alle Nederlandse 
huishoudens 
stoten in 2002 
32 miljoen ton 
CO2 uit.

Hoeveel voedselkilometer heb ik op mijn bord?



Bedankt voor uw aandacht


