
Energiebesparing in de Hoeven 



Waarom zou je het doen? 
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Waarom zou je het doen? 

Bron: The Economist 
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Hoeveel betaalt u per jaar aan energiekosten? 

 
• Gemiddeld € 1.800 per huishouden (landelijk) 

 

• In De Hoeven: € 100,- a € 120,- per maand; dus ong € 1.300,- 

 

 

 

Waar gebruiken we energie voor? 



Waar gebruiken we energie voor? 

Energienota: waar betaalt u voor?  
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Energienota: waar betaalt u voor?  

Verwarming 

Warmwater 

Wassen en Drogen 

Koelen en vriezen 

Verlichting 

TV, geluid, PC 

Eten bereiden 

Overig 

Waar gebruiken we energie voor? 



Gasverbruik 

75%: Verwarming 

22%: Warm Water 

3%: Koken 



Elektriciteitsverbruik 

Bron: www.wattcher.nl  

http://www.wattcher.nl/




Woningen de Hoeven 1979 - 1981 

Huizen gebouwd in de periode 1976 tot en met 1982 hebben 
tijdens de bouw spouwmuurisolatie gekregen en 5 centimeter 
dakisolatie.  

Alleen de ramen in de woonkamer hebben dubbel glas. 

 

De isolatie van woningen uit deze bouwperiode gaat vooruit 
met vloerisolatie en isolerend glas (HR++ glas) in ramen die 
nog enkel glas hebben. En als de ramen of kozijnen in de 
woonkamer aan vervanging toe zijn, dan is vervanging van het 
dubbel glas aldaar door HR++ glas aan te bevelen.  

 

Wanneer je plannen hebt voor een renovatie van het dak of de 
zolder, denk dan aan extra dakisolatie. 

 



Aan welke rente op de spaarrekening staat een investering in 

vloerisolatie gelijk? 

 

A) 2% 

B) 5% 

C) 8% 

D) 12% 
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Gevelisolatie: 12%, Dakisolatie 9%, Dubbelglas 7% 





Trends  
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Handige sites 

www.milieucentraal.nl 

 

www.regionaalenergieloket.nl 

 

www.energielabelatlas.nl 

 

www.mijnwoningdossier.nl  

 

www.energiesubsidiewijzer.nl 





Met investering 



Wat kan je zelf doen? 

Verwarming 





Wat kan je zelf doen? 

Warm water  



Wassen en drogen 



Koeling 



Wat kan je zelf doen? 

Elektrische Apparaten  



Wat kan je zelf doen? 

Verlichting 



Rekenen aan de energie 

Gloeilamp (60 watt)  

 

Aanschaf 

8 x € 0,59 

Verbruik 

0,060 Kw x 8000 h x € 0,22 

 

Totaal = € 110,32 

Spaarlamp (13 watt) 

 

Aanschaf 

1 x € 4,95 

Verbruik 

0,013 Kw x 8000 h x € 0,22 

 

Totaal = € 27,38 



Overig 

Wat kan je zelf doen? 


