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Op het elektriciteitsverbruik in
woningen valt nog veel te besparen

IN DISCUSSIES EN PUBLICATIES OVER ENERGIEBESPARING IN WONINGEN GAAT HET BIJNA ALTIJD OVER ISOLEREN, VERWARMING EN VENTILATIE EN BIJNA NOOIT OVER BESPARINGEN OP HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK. OOK DE EPC EN DE ENERGIE
LABELS HEBBEN NAUWELIJKS BETREKKING OP ELEKTRICITEIT. DIT IS OPVALLEND OMDAT, ZEKER BIJ NIEUWE WONINGEN,
HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK ZOWEL IN VOLUME ALS KOSTEN GROTER IS DAN HET VERBRUIK VOOR VERWARMING EN
WARM TAPWATER. IN DIT ARTIKEL WORDT OP HOOFDLIJNEN BESCHREVEN HOE AANZIENLIJK OP HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK KAN WORDEN BESPAARD.

Meten is weten

LED verlichting absoluut niet energiezuinig.

Nederland is het helaas nog vrij onbekend en zijn

meters’ die momenteel door de netbeheerders

Bovendien is de levensduur veel korter en geven

alleen duurdere machines direct geschikt. Ook zijn

worden geplaatst, zijn niet geschikt voor een

ze veel warmte af met bij verkeerde montage zelfs

er aansluitsets te koop die voor alle machines, dus

Zowel voor monitoring van de resultaten van

echte analyse maar kunnen wel worden gekop-

brandgevaar. Wel zijn er ook veel goede spaar-

ook bestaande, geschikt zijn. Let op: Er is bij veel

energie besparingsmaatregelen als voor bewust-

peld aan echte slimme meters. In alle situaties

lampen beschikbaar. De levensduur is duidelijk

leveranciers en installateurs nog weinig ervaring

wording is het belangrijk om slimme meters te

waar elektriciteitsbesparingsmaatregelen worden

korter dan voor LED maar voor veel situaties vol-

waardoor al snel een standaard apparaat wordt

“LED verlichting is bijna

plaatsen. Er komen steeds meer mogelijkheden

overwogen is van groot belang: Wat is het actuele

doende.

geadviseerd of er worden fouten gemaakt en ver-

volwassen geworden en

op de markt variërend van een simpele meter van

energieverbruik, waar wordt het voor gebruikt,

betrekking op

ca. € 10, - tot zeer geavanceerde systemen. Voor

functioneren installaties en apparatuur naar beho-

elektriciteit”

een overzicht van alle mogelijkheden zie bijv.

ren en wat is de mogelijke invloed van gebrui-

www.milieucentraal.nl . Op deze site staat nog

kersgedrag? Het gemiddelde elektriciteitsver-

In vooral ventilatie en verwarmingssystemen wor-

ren geven energiebesparing maar om afvoerver-

veel meer nuttige informatie over besparingen op

bruik in Nederland per woning is ca. 3500

den ventilatoren en pompen toegepast. Het pro-

stoppingen en vervuiling tegen te gaan moet er af

het elektriciteitsverbruik in woningen. De ‘slimme

kWh/jaar. De spreiding, ook tussen gelijkwaardige

bleem is echter dat de hierin toegepaste elektro-

en toe met een hoge temperatuur worden gedraaid.

woningen, is echter erg groot.

motoren in de praktijk vaak het hele jaar continue

“EPC en de energie
labels hebben nauwelijks

keerde adviezen gegeven.

Pompen en ventilatoren

peratuurniveau van groot belang. Lage temperatu-

(vaak ook nog op maximum vermogen) in bedrijf

Verlichting

Naast hotfill is aandacht voor het toegepaste tem-

op energie leiden”

Wasdrogers

zijn. Bovendien zijn het vaak ook nog goedkope
maar inefficiënte motoren. Energie efficiënte

De zon is uiteraard de meest duurzame bron.

LED verlichting is bijna volwassen geworden en

motoren die alleen in bedrijf zijn als het echt nodig

Deze is echter niet altijd beschikbaar en niet

kan tot 85% besparing op energie leiden en heeft

is, leveren een forse energiebesparing op.

iedereen heeft ruimte. Moderne wasdrogers op

een lange levensduur. In de zakelijke markt is LED

basis van het Warmtepompprincipe besparen tot

Hotfill vaatwassers en wasmachines

50% t.o.v. de traditionele uitvoeringen.

Voor particulieren is het nog problematisch door

Deze machines maken geen warm water met elek-

Koelen en vriezen

gebrek aan voorlichting (welke lamp waar?) en

triciteit maar zijn direct op de warmtebron aange-

relatief hoge aanschafkosten. Bij goede voorlich-

sloten. Met een HR-ketel kan de energetische winst

De moderne koel en vrieskasten zijn zeer zuinig in

ting en gezamenlijke inkoop moet er veel mogelijk

al oplopen tot 50% en bij duurzamere bronnen, bijv.

het energieverbruik mits ze goed worden

zijn. Gloeilampen zijn binnenkort helemaal verle-

een zonneboiler, loopt dit nog verder op. In veel lan-

geplaatst, gebruikt en het koelsysteem wordt

den tijd. Halogeen en speciale verlichting wordt

den zijn warm water aansluitingen verplicht en kos-

schoon gehouden. In de praktijk gaat het vaak

vaak als Eco verlichting verkocht maar is t.o.v.

ten de hotfill machines nauwelijks iets extra. In

fout. Er ontbreekt goede ventilatie voor het koel-

verlichting echt volwassen en in de meeste situ-

kan tot 85% besparing

aties zijn de terugverdientijden kort geworden.
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BWT - Waterbehandeling
Unieke E1 Filter
Milieuvriendelijk, duurzaam en eenvoudig in gebruik
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systeem. De apparaten worden zo ingebouwd dat
ze nauwelijks kunnen worden schoon gehouden.
Deuren sluiten slecht. Er staan oude grote combinaties in garages en schuurtjes die nauwelijks
worden gebruikt en vaak een schrikbarend hoog
verbruik hebben. De inhoud is vaak veel te groot
en er wordt onnodig veel gekoeld/ingevroren.

Koken
Elektrisch koken heeft de naam niet energetisch

BWT Nederland B.V.: Energieweg 9, 2382 NA Zoeterwoude
Telefoon 088 750 90 00, Fax 088 750 90 90, E-mail sales@bwtnederland.nl

www.bwtnederland.nl

efficiënt te zijn t.o.v. koken met gas. Volgens een

tegenover dat dergelijke woningen geen gasre-

Amerikaans onderzoek geeft inductiekoken bij

kening hebben. De omvang van dit extra verbruik

goed gebruik voor het gemiddelde huishouden

hangt vooral af van de kwaliteit, beheer en

geen hoger primair energieverbruik dan met gas

gebruik van de installatie. Bij een tegenvallend

koken. Ook de aanschafkosten van apparatuur en

elektriciteitsverbruik ontstaat altijd de discussie

pannen zijn de laatste jaren laag geworden. Dit is

of dit door de warmtepomp of door het huishou-

van groot belang, zeker nu er steeds meer wonin-

delijk verbruik komt. Daarom zou het in dergelij-

gen zonder gasaansluiting komen.

ke situaties verplicht moeten zijn om het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp apart te

Elektrische boilers
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Dé vakbeurs voor bio- energie en duurzaamheid

installatie heeft een

Zo lang de elektriciteitsvoorziening nog groten-

omdat elektriciteit vooral door de hogere Energie

behoorlijk extra elektri-

deels op fossiele brandstoffen is gebaseerd zijn

Belasting duurder is dan aardgas. Bij collectieve

citeitsverbruik t.o.v.

elektrische boilers uit oogpunt van energiebespa-

systemen wordt het probleem vaak versluierd

ring en verduurzaming inefficiënt. Een uitzonde-

omdat het extra elektriciteitsverbruik buiten het

ring vormen de doorstroomboilers op plaatsen

zicht van de bewoner valt. Goede communicatie

met zeer beperkt verbruik en grotere afstanden

en transparantie zijn daarom belangrijk.

Overige apparatuur en stand bye
De mogelijkheden zijn zeer groot onder de vol-

Openingstijden:

een behoorlijk verschil in elektriciteitsverbruik. De

• Neem dit onderwerp serieus mee bij nieuw-

13.00-22.00 uur

gebruik en beperken stand bye functies kan een

• Laat de overheid harde eisen stellen t.a.v.

forse energiebesparing geven. Een berucht voor-

maximaal toegestaan elektriciteitsverbruik
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HR-ketel”

Conclusie
gende voorwaarden:

Evenementen

een woning met een

van de warmtebron.

Voor bijna alle andere elektrische apparaten is er
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warmtepomp/WKO

zaak en gevolg liggen. Dit is extra belangrijk

goede keuze in combinatie met verstandig

beeld zijn de omvormers voor TV-toestellen. Deze
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meten. Alleen dan kun je analyseren waar oor-

“Een woning met een

bouw en bij verbouw/renovatie.

voor apparatuur en verlichting.

staan over het algemeen dag en nacht aan. Een

• Marktpartijen spelen hierop in met integrale

elektriciteitsverbruik van 40 Watt/h. betekent op

oplossingen inclusief financiering, onderhouds-

jaarbasis al een elektriciteitsverbruik van 350 kWh

garanties en voorlichting aan de gebruiker
Combineer je dit met verstandig gebruik en bijv.

Warmtepompen/WKO

eigen zonnepanelen dan kunnen de resultaten
zowel qua energetische als financiële besparin-

Een woning met een warmtepomp/WKO installa-

www.evenementenhal.nl

Ons evenement.

tie heeft een behoorlijk extra elektriciteitsverbruik

UW MOMENT.

t.o.v. een woning met een HR-ketel. Daar staat

gen indrukwekkend worden.
Tekst: Teus van Eck
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