
  

Naden en kieren
Door in een tochtig huis naden en kieren 
te dichten, krijg je een comfortabeler 
huis en kan de thermostaat lager in 
plaats van hoger.€ 60,-

Waterbesparende douchekop
80 procent van het warm water wordt 
verbruikt tijdens het douchen. Een water-
besparende douchekop bespaart 20 procent 
op je water- en energieverbruik.€ 45,-

Vriezer met Energielabel A+++
Koel- en vrieskasten verbruiken veel 
elektriciteit. Nieuwe modellen zijn een stuk 
energiezuiniger. Vervang daarom je oude, 
door een nieuwe met Energielabel A+++.€ 50,-

Energiezuinige lampen
Heb je nog gloeilampen in huis? 
Vervang deze dan door energiezuinige 
ledlampen. Begin op die plaatsen waar de 
lamp de meeste uren brandt.€ 35,-

Radiatorfolie
Hangt een radiator aan een buitenmuur 
die niet is geïsoleerd? Plaats dan radiator-
folie achter de radiator. Zo ontsnapt er 
minder warmte naar buiten. € 8,- per m2.€ 25,-

Zuinige tv
Led-LCD televisies zijn het energiezuinigst. 
LCD- en plasmatelevisies zijn minder 
zuinig. Kleinere schermen gebruiken 
minder stroom.€ 17,-

  

€ 80,-

Boiler op 60°C
Heb je een boiler die een voorraad water 
warm houdt? Stel die dan in op 60°C. 
Lager dan 60°C is niet verstandig vanwege 
Legionella en het risico op bacteriegroei.€ 50,-

€ 50,-

Tweede koelkast weg
Heb je een tweede koelkast? 
Doe deze dan de deur uit en bespaar 
op je jaarlijkse energierekening.

Minder was in de droger
Hang de helft van de wasjes die normaal 
in de droger belanden aan de lijn. 
Beter voor het milieu en het levert 
ook nog geld op.€ 34,-

Korter douchen
Wen jezelf en de rest van je gezin aan om in 
plaats  9 minuten, 5 minuten te douchen. 

€ 60,-

Vaatwasser helemaal vullen 
Laat je vaatwasser pas draaien als deze 
helemaal gevuld is. Op jaarbasis scheelt je 
dit behoorlijk wat wasbeurten! 

€ 20,-

Kleding wassen op 40°C
Wist je dat de was net zo schoon wordt als 
je de ecostand gebruikt? 

€ 10,-

Vaatwasser op Ecoprogramma
Gebruik het Ecoprogramma van de 
vaatwasser en laat hem pas draaien 
als hij vol is. De vaat wordt net zo schoon, 
en je bespaart energiekosten.30%

Licht uit!
Doe het licht uit in ruimtes waar niemand 
is. Voor ruimtes waar je vaak in en uit gaat, 
kan een licht- of bewegingssensor uitkomst 
bieden. Ook een tijdklok kan helpen.€ 10,-

gratis besparen

besparing investering maatregel
€ 600 € 4.100 Isoleren schuin dak van verwarmde zolder
€ 200 € 1.400 Isoleren vloer begane grond
€ 260 € 800 Isoleren spouwmuur
€ 300 € 3.100 Vervanging enkel glas door HR++ glas (19 m2)
€ 100 € 650 Douche Warmte Terug Win Systeem met douchepijp.
€ 110 € 3.000 Zonneboiler
€ 550 € 4.400 Tien zonnepanelen, 2700 Wattpiek

grote investeringen

Deur dicht!
Sluit tussendeuren en verwarm alleen de 
ruimte waar je bent. Met een deurdranger 
gaan deuren automatisch dicht.

€ 240,-

Niet thuis? Thermostaat op 15°C
Zet de thermostaat op 15°C als je 
overdag weggaat.

€ 160,-

Thermostaat ’s nachts op 15°C
Zet je thermostaat ’s nachts op 15°C. 
Heb je vloerverwarming? Zet je thermo-
staat dan op 17°C of 18°C, anders duurt 
het opwarmen te lang.€ 100,-

Thermostaat één graad lager
Zet je thermostaat als je thuis bent één 
graad lager dan je gewend bent. Als je 
bezig bent, is 19°C vaak warm genoeg.

€ 90,-

Verwarm je slaapkamer niet
Verwarm de slaapkamers niet. 
Gebruik eventueel een kruik of 
elektrische deken.

€ 80,-

Thermostaat eerder lager
Zet de thermostaat al een uur voordat 
je gaat slapen op 15°C. Heb je vloer-
verwarming? Zet thermostaat dan op 17°C 
of 18°C  anders duurt het opwarmen te lang.€ 20,-

lagere stookkosten

investeringen

www.hetnieuwewonenrivierenland.nl

= besparing per jaar

Kijk wat jij allemaal kunt doen voor een lagere energierekening. 

Wil je jouw huis nog meer verduurzamen?
Kijk op HetNieuweWonenRivierenland.nl of bel 0345 - 50 40 12

ENERGIEBESPAARMETER

Deze gegevens zijn gebaseerd op basis van een gemiddelde tussenwoning, 3 personen.

Bron MilieuCentraal. Prijspeil januari 2019.

Benut de pompschakelaar 
Zet de pompschakelaar van uw (combi) 
cv-ketel op de stand ‘automatisch’. De 
pomp werkt dan alleen als het nodig is. 



Alstublie� ! 

Op de achterkant krijg je een meter vol bespaartips. Het zijn 
maatregelen die geen of niet veel geld kosten en die direct al een hoop 
opleveren: een lagere energierekening, meer comfort en een bijdrage 
aan een beter milieu. 

Uiteindelijk zullen we in Nederland zo veel mogelijk energie duurzaam 
opwekken. En dat is nodig. Zo kunnen we de opwarming van de aarde 
en de uitstoot van broeikasgassen tegengaan. En als we minder energie 
gebruiken en meer duurzaam opwekken, zijn we ook niet a� ankelijk 
van grote buitenlandse energieleveranciers. 

Ga daarom nu zelf al aan de slag in jouw eigen woning en pro� teer 
direct van de voordelen! 

 Veel succes! 
 Stefan van Tongeren
 Het Nieuwe Wonen Rivierenland

WAAR MOET JE
BEGINNEN?
Stel, je wilt graag je huis verduurzamen. Maar je 

weet even niet waar je moet beginnen. Of wat er bij 

jou in huis mogelijk is. Dan is het een goed idee om 

een keukentafelgesprek met een energiecoach aan 

te vragen. De energiecoach kijkt naar het energie-

verbruik van jouw woning. Samen kijken jullie hoe jij 

energie kunt besparen of wat er mogelijk is om zelf 

energie op te wekken. Zo krijg je snel een beeld van 

de maatregelen die jij zou kunnen nemen en welke 

stappen er nodig zijn om jou huis te verduurzamen.

Het is vaak verbazingwekkend gemakkelijk 

om de eerste stappen naar energiebesparing 

te zetten. Maar ja, dan moet je het wel 

weten! Dat is het mooie van dit werk: met simpele 

maatregelen komen we vaak al een stap verder.  En je 

ziet dan vaak dat woningeigenaren daarna enthousiast 

raken om nog meer te doen. Daar kunnen wij ze dan 

ook wegwijs in maken, want het oerwoud van isolatie 

en energie-opwek is best groot!

Dit is Marijke van den Bosch, één van 
de energiecoaches.

Het Energieloket Het Nieuwe Wonen Rivierenland helpt 

woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen of zelfs 

aardgasloos willen maken: van energieadvies op maat tot het 

vergelijken van de offertes en checklists over kwaliteit van 

oplevering. Het Energieloket is een initiatief van de gemeenten in 

de regio Rivierenland en de lokale energiecoöperaties. Kijk voor 

veel meer informatie: www.hetnieuwewonenrivierenland.nl of bel 

met 0345 - 50 40 12.

< Het team van Het Nieuwe 
Wonen Rivierenland

SAMEN OPTREKKEN NAAR 
E E N  D U U R Z A M E  W I J K : 

MELD JE AAN! 
De gemeenten en Het Nieuwe Wonen Rivierenland stimuleren 

bewonersinitiatieven om wijk of dorp te verduurzamen. 

Wil je ook jouw woning verduurzamen en wil je hierin gezamenlijk 

met jouw buurtgenoten optrekken? Neem contact met ons op! 

Gerard van Mook (dorpsraad Alem): Onze dorpsraad 
zorgt voor leefbaarheid in Alem. En duurzaamheid vormt een 
belangrijk onderdeel. Ik merk dat veel dorpsbewoners wel 
aan energie besparen of energie-opwek willen doen, maar 
het ontbreekt vaak aan kennis. En dan komt het er niet van. 
Daarom gaan we het met z’n allen doen. Iedereen die dat 
wil, kan zich aansluiten. En daar doen we het voor!

Monique Bregita (bewoonster De Kersentuin in 
Beneden Leeuwen) : Ik vind ik het niet meer dan logisch 
dat we met z’n allen aan de slag gaan om onze aarde te 
verduurzamen. Bij ons thuis willen nu wel grote stappen 
maken. Ik dacht: waarom doen we dat dan niet met de hele 
buurt? Het scheelt vast in kosten en we kunnen de kennis 
delen! Dan hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden!”


