
1.  
“Dat geld laat je toch niet liggen?” Zo reageerde mijn klant na ons energiegesprek. Nee, we hadden 
het niet gehad over grote dingen zoals zonnepanelen aanleggen. We hadden het gehad over zaken 
waar de portemonnee toereikend voor was. Wie zou denken dat er wat te verdienen valt aan iets 
waar je niets van merkt en wat zelfs helemaal niets kost? Toch bleek dat het geval te zijn. Uit 
gewoonte en zonder erover na te denken gingen de gordijnen beneden ’s avonds nooit dicht. “We 
hebben niets te verbergen, dus waarom zouden we die dingen dicht doen?”  Ik haalde er de 
berekeningen maar eens bij en ik was ook wel benieuwd of je nu werkelijk geld ging verdienen als je 
de gordijnen ’s avonds dicht deed. Bij keurig dubbel glas bespaar je 26 euro per jaar, als je ramen 
beneden net als in dit huis samen 8 vierkante meter zijn. Maar stel dat je nog enkel glas hebt, dan 
wordt dat bedrag al 76 euro. Een vuistregel is dus: je kunt met de gordijnen dicht 3,5 euro per 
vierkante meter dubbel glas besparen of 9,50 euro per vierkante meter als je nog enkel glas hebt. 
Dan zie je ook direct wat een verschil dubbel glas maakt. Maar dat weet iedereen natuurlijk al. Bij 
enkel glas krijg je altijd koude schouders en je blijft maar stoken. In dit huis was er boven bij twee 
slaapkamers nog enkel glas. Maar ja, ’s nachts staat daar het raam altijd op een kier en de 
verwarming is altijd uit. Dan ga je natuurlijk eerst over iets anders nadenken om geld te besparen! 
En dat hebben we dan ook in een mooi plannetje gezet. Daarover een andere keer meer. 
En achteraf kreeg ik nog een berichtje: “we merken dat het ’s ochtends in de kamer veel minder is 
afgekoeld. Toch wel lekker bij het ontbijt, dat de warmte nog een beetje is blijven hangen!”. 
 

2.  
De verwarming in de hal staat bij veel mensen altijd aan, want dat voelt ook zo lekker behaaglijk als 
je van buiten komt. We hebben eens getest hoe behaaglijk het nog voelt als die radiator uit staat. 
Wat blijkt? Als je van buiten naar binnen gaat, heb je nog steeds dat behaaglijke gevoel. Eigenlijk heel 
logisch want het is in de winter buiten een stuk kouder dan binnen. En niemand gaat toch in de hal 
een boekje zitten lezen? Dus, we proberen het een tijdje met de radiator uit. Nog geen idee hoeveel 
dat kan opleveren. Bij het energiegesprek bespreken we altijd wanneer je nu het beste ’s avonds de 
verwarming uit kan doen en hoe laag je dan de thermostaat moet zetten. Daar blijkt nog iets aardigs 
tevoorschijn te komen. Mijn klant zette uit zuinigheid de thermostaat ’s nachts altijd op 15 graden en 
het duurde ’s ochtends best lang voor het een beetje lekker warm werd. Na het energiegesprek ging 
ze twee weken controleren wat het gasverbruik was bij 15 graden en wat bij 17 graden. Wat bleek? 
Bij vloerverwarming was er geen verschil tussen de lage en de hogere nachttemperatuur. Het duurt 
namelijk heel lang voor die hele vloer weer op temperatuur is. En al die tijd staat de CV-ketel maar 
aan. Dan kies je natuurlijk wel voor die 17 graden!  
Wat wel een enorm verschil blijkt te zijn is het moment waarop je de thermostaat laag zet. Stel je 
woont in een rijtjeshuis van vóór 1945 en je doet iedere avond een uurtje voor het naar bed gaan de 
verwarming al uit. Daar voel je nauwelijks iets van. Maar dan betaal je per jaar wel 25 euro minder 
aan gas. Hij voelt er wel wat voor om dat eens te gaan proberen. Zij denkt dat ze het niet lekker 
vindt. Viel dat even mee met een vestje aan! Toch weer een besparing gevonden, zonder moeite. 
 

3.  
Veel mensen hebben al ledlampen in huis, maar zelfs als je denkt dat je alles al hebt vervangen in de 
loop der jaren, dan kun je tijdens het energiegesprek nog verrast worden. We nemen het hele huis 
eens rustig door. Ja hoor, heel veel ledlampen, allemaal al in die warme gezellige kleur. Heel wat 
anders dan de eerste ledlampen die je vroeger kon kopen, dat was altijd koud wit licht. Daar staan 
toch twee dimbare vloerlampen zonder ledlampen! Met halogeen-buisjes. Ha, daar valt wat te 
verdienen. En er zitten ook nog drie halogeen spotjes aan het plafond. Hier gaan we eens even 
rekenen: Die spotjes zijn gemiddeld 4 uur per dag aan. Samen scheelt dat bijna 33 euro per jaar als 
we ze vervangen door een ledlampje. Dat verdien je binnen een jaar terug en daarna heb je er alleen 
maar profijt van. Maar nu die dimbare vloerlampen. Wat blijkt? Als die lampen uit zijn, maar ze zitten 
nog in het stopcontact, dan blijven ze stroom gebruiken. Dat is gauw verdiend als je de stekker eruit 



trekt na gebruik. En die lampen zelf, die gebruiken per lamp bijna 11 euro meer dan een ledlamp. 
Nou is zo’n ledbuisje voor een dimbare gloeilamp niet gratis: kost denken we wel 18 euro. Maar dan 
nog, toch binnen twee jaar terugverdiend. We hebben hier naar 5 lampen gekeken, drie aan het 
plafond en twee vloerlampen en daarmee zit je aan 54 euro per jaar minder elektriciteitskosten. Dat 
gaat toch aantikken. En bij een andere klant hebben we in het hele huis 12 oude gloeilampen en 
halogeenlampen gevonden. Natuurlijk staan de lampen in de slaapkamers maar even aan en ook die 
in de wc. Misschien maar een half uur per dag.  Reken maar dat bij 4 uur gemiddeld gebruik je bijna 
11 euro bespaart. Dus als je gaat vervangen, begin dan in de woonkamer en de keuken en de 
slaapkamers waar kinderen hun schoolwerk maken en spelletjes doen. We denken dat hier met 12 
lampen vervangen, zes in de kamer en de keuken en zes op slaapkamers de jaarlijkse rekening met 
70 euro naar beneden gaat.  
 

4. 
Dweilen met de kraan open. 
 
Er zijn veel zaken waar je ongemerkt veel energie kunt besparen. Met vier kinderen in huis keken we 
eens goed naar de douche. Daar zat nog geen waterbesparende douchekop in! Wat kun je daar 
eigenlijk mee uitsparen? Bij een dagelijkse douche van 5 minuten is dat 36,50 per persoon. Dus bij 6 
personen 219 euro per jaar. We keken direct op het internet en binnen 5 minuten had onze klant de 
waterbesparende douchekop aangeschaft. 18 euro, inclusief bezorgkosten. Verder bleek bij dit 
energiegesprek dat het best een sport was om nog iets te vinden waarmee de energierekening 
omlaag zou kunnen gaan. Keurig al overal ledlampen, de stekkers uit de stopcontacten, en de 
thermostaat niet boven de 21 graden.  Maar wat voelde het daar toch onbehaaglijk koud langs je 
schouders en aan je voeten. Er lagen wel twee kleden op de vloer. Het gordijn voor zijraampje werd 
zelfs overdag dicht gehouden tegen de kou. De gordijnen waren keurig op maat zodat ze boven de 
vensterbank konden hangen en niet voor de radiator. Maar,…. alle ramen hadden nog enkel glas en 
langs de voordeur gierde de wind, ondanks de tochtstrippen gewoon naar binnen. Dat is per 
vierkante meter glas 24 euro per jaar extra stookkosten. Zo, dat is dus 360 euro per jaar weggegooid 
geld. De woning is van de corporatie in Noordwijk. Zolang die geen HR++ glas in de huurwoningen zet 
blijft het dus dweilen met de kraan open. 
 
 

5.  
 
Inregelen, dat kan beter! 
 
We zijn in een huis dat al heel goed is geïsoleerd, maar het is toch niet comfortabel. Ten eerste zijn 
de ramen in de badkamer steeds beslagen. Dan wordt de luchtontvochtiger aangezet en dat jaagt de 
energierekening omhoog. Hier is de oplossing: tijdens of direct na het douchen het raam openzetten. 
Hoeft niet lang, kwartiertje is meer dan genoeg. Weg is de waterdamp. En het gekke is dat langer dan 
een kwartiertje het raam openzetten averechts werkt. Dan koelt niet alleen de lucht af, maar gaat er 
ook kou zitten in de muren en de vloer. Dat wil je niet. Verder is ook in de rest van het huis de lucht 
te vochtig. Omdat het buiten waait zijn de roosters in het raam dichtgedaan. Ai, dan blijft de lucht 
nat en dan kost het heel veel werk van de CV ketel om de lucht op te warmen. Droge lucht is zo 
warm, maar natte lucht niet. Dus, toch maar de roosters zoveel mogelijk open.  
En dan is hier ook nog het probleem dat de temperatuur in de kamer waar vloerverwarming ligt raar 
schommelt: zet je de thermostaat op 21, dan wordt het snel veel warmer dan 21. Daarna slaat de 
ketel af en doen de radiatoren in de rest van het huis niet meer. Als je in de Coronatijd boven zit te 
werken, dan heb je het koud. Wat valt daar aan te doen? De watertemperatuur van de 
vloerverwarming staat te hoog. Die kun je zelf gewoon naar beneden brengen. Dan stroomt er niet 
zulk erg warm water door de vloer. Rustig over de hele dag wordt dan de temperatuur constant 



gehouden en ook boven blijven de radiatoren in de werkkamer lekker warm. En, het mooiste is: dat 
kost allemaal niet meer energie. Enne, de thermostaat op 19 zetten overdag is bij vloerverwarming 
ook prima hoor. Je hoofd zit dan in 19 graden lucht, maar je voeten zijn lekker warm. 
 
 

6. Thuiswerken bij Corona 
 
Vandaag hebben we een typisch probleem dat door de Coronaregels veroorzaakt wordt. Drie 
schoolgaande kinderen zitten iedere dag thuis op hun eigen kamer huiswerk te maken en ze vinden 
dat het beneden in de woonkamer veel lekkerder is dan in hun kamer. Ze zitten stil achter hun 
computers en ze hebben koude voeten. Tja, de radiatoren in hun kamers zijn berekend op het 
gebruik als slaapkamer. Ze zijn klein en alleen direct bij de radiator is het wel lekker. De ouders 
hebben al bedacht dat ze bij de CV ketel de temperatuur van het water wel hoger kunnen zetten. 
Hoe je dat doet staat in een grappig filmpje op het internet. Daar zie je dat een kind de temperatuur 
kan regelen! Natuurlijk is een watertemperatuur van 60 graden in de meeste gevallen prima en niet 
te duur. Als je het water in plaats van 60 graden wel 80 graden heet laat worden, dan worden de 
radiatoren boven veel warmer. Maar, de ouders vragen of de energienota dan niet omhoog zal gaan. 
Ja, dat is ook zo! Is hier een andere oplossing te bedenken? Ja, hier kunnen zogeheten 
radiatorventilatoren ’speed comforts’ of ‘climate boosters’ of ‘heat fans’ wel een handje helpen. Het 
zijn kleine apparaatjes die je onder de radiator klikt. Zodra de radiator warm wordt, gaan ze draaien 
en blazen zo de warme lucht door de hele kamer. Dan heb je veel sneller een behaaglijk gevoel. Maar 
ja, die kosten ook wel wat.  Ben je dan duurder of goedkoper uit? Volgens informatie op het internet 
ben je uiteindelijk goedkoper uit. Het is ook niet zo’n gek idee om een kruik met heet water op de 
grond te leggen en daar je voeten op te zetten. Dan hou je een koel hoofd, dat is lekker om te leren 
en je voeten zijn warm. Verreweg de goedkoopste en echt heel doeltreffende oplossing. 
 

 
7. Ook een huurder kan geld besparen! 

Vandaag het energiegesprek gehad met bewoners van een seniorenflat van de woningstichting in 
Noordwijkerhout, een flat uit 2015. Mooi Hoog Rendement dubbelglas, goede ventilatieroosters, 
genoeg ruimte om een bank niet tegen de radiator te hoeven plaatsen. Waar zitten dan die hoge 
energiekosten in?  
Een ventilatierooster blijkt recht boven de bank te zitten: tocht in de nek. Bewoners doen het rooster 
dicht en zetten elders een raam open voor de frisse lucht. Dat raam open jaagt teveel en te lang 
koude lucht de woning in. Door het open hebben van het raam reageert de thermostaat met een 
berichtje aan de radiatoren: jullie moeten aan gaan! Als je het raam openzet, moet je wel de 
thermostaat lager zetten. Anders ga je de buitenlucht verwarmen.  
Hoe hoog staat die thermostaat? Dag en nacht op 20 graden. Bewoners dachten dat het opwarmen 
’s ochtends teveel tijd en energie zou kosten, als ’s nachts de thermostaat op 15 graden zou gaan. 
Maar dat is echt niet zo. En als ’s ochtends de zon de kamer opwarmt, dan hoeft de verwarming 
helemaal niet al direct aan. 
Ook hebben we alle thermostaatkranen op de radiatoren gecontroleerd. Daar zaten rare dingen bij: 
in de slaapkamer op de hoogste stand, terwijl de bewoners graag een koele slaapkamer hebben. Ik 
moest wel met mijn neus 10 cm van de grond gaan liggen om die kraan bij te kunnen stellen. In de 
hal stond de verwarming ook op stand 5. Helemaal niet nodig voor deze bewoners. Sommige mensen 
vinden het juist fijn als er ook koelere en warmere plaatsen zijn. Ieder heeft zijn eigen voorkeuren. 
Nadat we alles hadden doorgesproken bleek er een besparing van 149 euro per jaar mogelijk te zijn. 
Toch wel erg leuk als dat bedrag wordt teruggestort bij het bekend worden van de volgende 
jaarnota! 
De woningstichting zelf doet ook aan energie besparen en opwekken. Mooie zonnepanelen op het 
dak. Maar, bij het ontmoetingsplekje voor de senioren hangt uit zuinigheid een bewegingssensor. 



Geen lampje dat je zelf aan en uit kunt doen. Zitten er een paar senioren met elkaar gezellig te 
praten, op Coronaafstand uiteraard, dan gaat steeds het licht uit. Dan moet iemand met zijn armen 
zwaaien om het licht weer aan te krijgen. Dan is de lol er gauw af.  Dit lijkt me nou niet slim 
besparen. 
 

 
8. Het geheim van de hoge gasrekening 

In een goed geïsoleerd huis toch een gasverbruik hebben dat bijna het dubbele is van wat andere 
vergelijkbare huizen hebben. Waar zou dat aan kunnen liggen? De bewoners zijn echt bewust bezig, 
de thermostaat staat overdag op 20 in plaats van 21 graden en al twee uur voor het naar bed gaan, 
gaat die wat lager. We vinden vier belangrijke punten.  

 De garage wordt wel, als het erg koud is, verwarmd. Er zitten grote kieren in de garage. Dat is 
stoken voor de buitenlucht. Met eenvoudige tochtstrips kan al wat bespaard worden.  

 Dan constateren we dat er wel 30 vierkante meter glas is waar ’s avonds geen gordijnen dicht 
gaan. Tja, dat kan zomaar 120 kuub gas schelen. Maar…., of die dicht gaan is nog even de 
vraag, want de bewoners zijn zo gewend aan open gordijnen.  

 Dan blijkt dat de hele nacht, ook in de winter, de slaapkamerdeur naar buiten openstaat. 
Voor de frisse lucht. Een ventilatierooster is hiervoor echt wel genoeg. Wat die koude lucht 
doet: die maakt niet alleen de slaapkamer koud, maar de kou trekt ook in de muren en in de 
vloer en hiermee door naar het hele huis! En dan staan ook de ramen van de slaapkamer 
heel lang open. Ook als de zon op de zuidgevel staat gaat de openslaande deur open. De zon 
geeft nu al wel lekkere stralingswarmte, maar met de tuindeur open koelt toch de lucht in 
huis erg af. Ventileren is goed, nodig zelfs. Maar zo lang ramen en deuren open hebben, daar 
moet de CV ketel hard voor werken. Iedere dag 15 minuten ventileren is genoeg.  

 En dan komen we aan het vierde punt: hoe warm is het water dat door de vloerverwarming 
stroomt en hoe warm is de temperatuur van het water in de radiatoren? Terwijl we dit 
bespreken komt juist de verwarmingsinstallateur binnen. Hij vindt dat 40 graden voor de 
vloerverwarming en 75 graden voor de CV ketel prima is. Mijn advies die watertemperatuur 
flink naar beneden te brengen. We spreken af dat dit in stapjes gaat gebeuren. Eerst eens 
naar 30 en 60 graden en als het dan nog gewoon heel comfortabel voelt: nog eens naar 
beneden. Ik hoop dat de energienota flink kan worden bijgesteld na het experiment! 

 
 

 
9. Waarom zijn we na de opknapbeurt duurder uit? 

Bij dit energiegesprek staan we voor een raadsel: hoe kan het dat in een totaal gerenoveerde 
tussenwoning de bewoners van hun energiebedrijf het bericht krijgen dat ze meer verbruiken dan 
voorzien? Deze mensen zijn zich erg bewust van hun energieverbruik en roepen onze hulp in om het 
raadsel op te lossen. Op een enkele lamp na, die nog als tijdelijke bouwlamp in de gang hangt, zijn 
alle lampen echt LED lampen. Gelukkig heeft de installateur bij de verbouwing niet gekozen voor de 
energieverslindende halogeenspotjes. De eerste boosdoener is de brievenbus waar geen borstel in 
zit. Dan waait de lucht zo naar binnen. We ontdekken dat er nog geen overgordijnen zijn. Hier kan 66 
euro bespaard worden op de gasrekening, maar dat is niet het grote verschil dat we verwachten. Wel 
staat er een oude vrieskist in de garage.  Zodra die leeg is zou die beter weg kunnen. Dat kan wel 80 
euro besparen. Om geen lelijke snoeren in het zicht te hebben is het niet eenvoudig om de televisie 
en de decoder echt uit te zetten. Die staan altijd op stand by. Daar is dan wel 40 euro mee gemoeid. 
Hoe warm wordt er gestookt? 20 graden, dag en nacht. Daar valt wel iets te winnen, want een 
graadje minder als je toch slaapt kan best. Bij vloerverwarming kun je de kamertemperatuur wel 
bijstellen, maar niet zoveel als bij een verwarming met radiatoren. Een graadje minder is goed. Dan 
komen we bij de oer-Hollandse gewoonte om de ramen in de slaapkamer ook in de winter helemaal 
open te hebben. Gewoon de ventilatierooster open hebben en een kwartiertje extra luchten met het 



raam open is ook prima en bespaart vele kubieke meters gas. Over de ventilatieroosters: we 
ontdekken met de speciale vochtigheidsmetertjes, dat de luchtvochtigheid in huis te hoog is. Dat kost 
energie. In de winters zijn de ventilatieroosters dicht, maar dat is juist geen besparing. Dan wordt de 
lucht te vochtig en dan slaat de cv-ketel juist extra aan omdat vochtige lucht verwarmen niet zo snel 
gaat als droge lucht verwarmen. Toch zijn we er nog niet uit waarom deze bewoners meer 
verbruiken dan de vorige bewoners, terwijl ze notabene het hele huis hebben opgeknapt. Het huis 
naast hen staat al een jaar leeg en is dus onverwarmd. Ja, dan is de binnenmuur een buitenmuur 
geworden en dat merk je aan je gasrekening. We hebben goede hoop dat de rekening naar beneden 
zal gaan zodra dat huis bewoond is en de overige aanpassingen zijn gedaan.  
 

10. Hoofdrekenen! 
“Ik heb niks met het milieu hoor, dat is volgens mij allemaal onzin”. Zo, dat was een binnenkomer! 
“Volgens mij is de meter kapot. Kunt u daar eens naar kijken?” Ik denk zelf dat een kapotte meter 
gewoon stilstaat, maar nooit te hard loopt, maar natuurlijk wilde ik wel even in de meterkast kijken. 
“Zullen we een test doen met een apparaat dat erg veel stroom gebruikt?” Dat kon. “Martha doe 
even de sauna aan”.  “Hoeveel verbruikt die infraroodsauna?”, vroeg ik. “4,5 kWh” kwam direct het 
antwoord. Ik dacht dat we daar wel het antwoord zouden vinden, maar zo ging het niet. We 
noteerden eerst het actuele verbruik dat de slimme meter aangaf. Best veel, dacht ik. Stralende dag, 
geen lampen nodig en ik hoorde geen machines die aanstonden. Toen ging de sauna aan. Binnen een 
seconde had mijn klant al uitgerekend dat de meter precies het verschil aangaf tussen wel of niet de 
sauna aan. Een ster in hoofdrekenen. We hadden mekaar gevonden. Ik ben  ook dol op 
rekensommetjes. “En verklaart het saunagebruik niet uw hoge energierekening?” vroeg ik. “Helemaal 
niet, die verbruikt 4,5 kWh per uur, dus zeg 200 keer per jaar dat ding een uurtje aan, 200 X 4,5 X 
0,25 dat is maar..” , “225 euro” riep ik gauw. “En waarom dacht u nu dat die meter kapot was?” “Ziet 
u die twee auto’s daar? De achterste is van mij en die prachtige wagen daarvoor van mijn buurman. 
We waren vroeger collega’s, hebben hetzelfde pensioen en AOW. Dus we hadden het erover dat die 
mooie wagen bij hem wel ging en bij mij niet. Kwamen we op de vaste lasten, de energienota. Blijkt 
dat hij ruim 170! euro per maand minder betaalt dan ik. Dus, ook al heb ik een sauna, dat kan toch 
dat enorme verschil niet verklaren? Nee, want die sauna verklaart 225 euro en geen ruim 2.040 euro. 
Het is best mogelijk dat de buurman heel erg zuinig is, en ja hij heeft een paar van die paneeltjes op 
zijn dak, maar zo’n groot verschil, daar moesten we eens induiken. We gingen door de hele waslijst 
en ja hoor: een grote oude vrieskist in de garage ( en geen moestuin meer om hem te vullen), twee 
flinke plasmatelevisies ( ze deden het nog goed, waarom zou je die vervangen) met decoderkastjes, 
overdag één van de televisies vaak aan voor de gezelligheid of op stand-by, de overgordijnen nooit 
dicht, de thermostaat continue op 22 graden ( je gaat toch geen kou lijden), ’s avonds niet lager, 
(want anders is het ’s ochtend niet meteen lekker), overal halogeen spotjes en twee grote halogeen 
vloerlampen met dimmers, een douche met rondom sproeiers en geen douchkop, maar een grote 
pannenkoek waar een enorme stortregen uit kan komen en iedere dag zeker na de sauna lekker lang 
douchen. Zeker een kwartiertje. Ik vulde alle mogelijke besparingen in op mijn formulier en voordat 
ik op de knop berekenen had kunnen drukken had mijn rekenwonder zelf het totaalbedrag al 
gevonden! Tja, als de buurman dat nu allemaal niet deed, dan begrepen we waarom hij wel in die 
mooie bak kon rijden.’ 
 

11. Hebben wij een ketel? 
“Ik denk eigenlijk dat wij geen energiecoach nodig hebben hoor, wij doen alles al zo bewust en 
zuinig.” Kijk, dat is een uitdaging. Ik krijg een heerlijke kopje thee en we beginnen maar eens met de 
energierekening. Die is echt niet hoog, dus waarschijnlijk heb ik hier niets te betekenen, of toch wel? 
Elektriciteit is heel laag, maar het gasverbruik zou misschien wel naar beneden kunnen. Toevallig zit 
ik alleen met de vrouw des huizes. Ik vind het altijd heerlijk om mensen die eerst helemaal niets 
weten van verwarming opeens enthousiast te krijgen, dus ik zet mijn beste beentje voor. Als zij ‘s 
nachts alleen thuis is, hoort ze wel eens van die akelige bonkgeluiden en kijk, zij heeft allang bedacht 
dat er waarschijnlijk gewoon tekort water in de radiatoren zit.  Nu nog zelf dat kraantje open leren 



zetten en het probleem kan in no time worden opgelost. Een kind kan de was doen. Ik vertel haar 
over een jochie van acht dat op You Tube laat zien hoe hij zonder enige hulp zelf de 
watertemperatuur naar beneden kan bijstellen. (Zet ‘m op 60) En als hij het kan, dan kan iedere 
volwassen vrouw dat ook. Maar wat heb je daaraan? Ik leg uit dat je gasrekening met gemak 15% 
naar benden kan gaan als de temperatuur van het water dat uit de ketel komt minder heet is. 
“Hebben wij een ketel, ik zou het niet weten”. Dan zitten we samen hard te lachen, want ja, 
natuurlijk heeft ‘iedereen’ een verwarmingsketel. Ik begin met de wijze les die mijn schoonvader mij 
50 jaar geleden al vertelde. Als het buiten heel koud is, dan moet het water dat de radiatoren 
instroomt flink heet zijn. Maar, als het buiten 10 graden is en je huis is goed geïsoleerd, dan kun je de 
ketel wel op 50 graden of nog lager zetten. Wat betekent dat voor je gasverbruik? Je regelt de 
temperatuur in je huis toch gewoon met de kamerthermostaat en ook, als je die hebt, met 
thermostaatkranen op je radiatoren? Ja en nee. Die kamerthermostaat is het knechtje van de 
watertemperatuurregelaar in de ketel. Zegt die ketel: ik sla af als het water bijvoorbeeld 50 graden is, 
dan kun je in de kamer de thermostaat net zo hoog zetten als je wilt, de ketel zal niet aanslaan. Maar 
wil je bijvoorbeeld in de kamer een temperatuur van 21 graden hebben en staat je ketel op 70 
graden, dan komt er iedere keer dat de ketel aanslaat een enorme bak hitte in je radiatoren. Dan 
stijgt de temperatuur snel tot wel 22 of 23 graden. De kamerthermostaat heeft allang aan de ketel 
doorgegeven: je kunt afslaan, maar dat heeft geen effect meer. Dat gloeiend hete water zit in je 
radiatoren en die blijven hitte stralen. Dus als je merkt dat de temperatuur in je kamer iedere keer 
hoger wordt dan je vraagt, dan is het water in je ketel te heet. Dan zet je die dus net zo lang een 
beetje lager tot je mooi stabiel je kamertemperatuur kunt regelen. Maar wordt de douche dan nog 
wel warm? Jazeker, dat gaat prima! En als je net als mijn man vergeet dat je de watertemperatuur 
weer omhoog moet doen als het vriest, ja dan blijft het koud in de kamer… tot je vrouw thuiskomt en 
het probleem oplost. 
 

12. Boos om de airco 
Omdat de eigenaar van de woning wil gaan investeren in isolatie van de buitenboel heeft hij de 
bewoner gevraagd eerst zelf een energiebespaargesprek aan te vragen bij de gemeente. Bezuinigen 
gaat vóór investeren. Het is gloeiend heet buiten en het is wel raar om het op een hete zomerdag  
over je verwarming te hebben. Ik kijk eens om me heen. Best grote ramen pal op het zuiden. Ja, dat 
kan wel een broeikasje worden daarbinnen. “En boven is het helemaal niet om uit te houden, maar 
daar gaat de airco aan. Hebben we vorig jaar tijdens die enorme hitte aangeschaft”.  “Staat  die ’s 
nachts de hele nacht aan?”. “Ja, anders kun je niet slapen”. Maar nu komt het knelpunt, de buren 
slapen met de ramen open en de airco op het dak maakt flink lawaai. Eigenlijk zijn ze wel bevriend 
met de buren, maar de verhouding is nu een beetje bekoeld. Ik vraag of die buren dan wel kunnen 
slapen zonder airco. Bij de buren wordt het niet zo heet. Ligt dat aan betere dakisolatie? Nee, die 
daken verschillen niet maar hun hele huis is koeler. Dit wordt interessant. De ramen bij de buren 
zitten dicht, bij mijn klant staan ze open. Ik denk dat hier een verklaring zit in het verschil in 
opwarming van het huis.  Ik heb een metertje bij me waarmee je de temperatuur en de vochtigheid 
kunt aflezen. (Zo lang de voorraad strekt krijgt iedereen die een bespaaradvies aanvraagt van de 
gemeente Noordwijk gratis zo’n metertje. Gauw een afspraak maken dus, als je zo’n metertje wilt 
hebben.) 
We gaan er eens mee meten. Buiten is het 28 graden. Binnen is het 26 graden. Waarom staan dan de 
ramen en deuren open? Ja, dan waait het een beetje. Maar met dat waaien komt ook steeds 
warmere lucht naar binnen. Zodra het buiten kouder is dan binnen, dan moet je pas de ramen open 
zetten. En weer dichtdoen zodra de buitentemperatuur buiten weer gaat stijgen. Dat is met dit weer 
al om 8 uur ’s ochtends. Wel oppassen dat het geen inbrekeruitnodiging wordt uiteraard. Dan gaan 
we kijken  op de bovenverdieping: daar zit een dakraam. Precies onder het raam waar de zon op de 
vloer schijnt, is die vloer echt warm. Stralingswarmte, daar ben je in de winter blij mee, maar nu niet. 
Alles wat je aan stralingswarmte kunt voorkomen is meegenomen. Dus een donkere lap aan de 
buitenkant van dat raam tijdens de warmste dagen van het jaar helpt enorm. De gordijnen in het 
hele huis dicht houden daar waar de zon op de ramen schijnt geeft ook een hele verbetering. De 



warmte die je er niet in hebt gelaten, hoeft er ook niet uit. Deze mensen hebben echter geen 
gordijnen. Alleen een heel lichte witte soort vitrage. Voor die paar dagen dat het erg heet is, kun je 
dan grote uitgevouwen kartonnen tegen het raam zetten. Mijn klant gaat het eens met de 
gezinsleden bespreken als ik weg ben.  De volgende dag bel ik eens op om te vragen hoe het gaat. Ze 
hebben echt de kartonnen geplaatst, de lap op het dakraam gedaan en de ramen op tijd open en 
dicht gedaan. En, was de airco nog nodig? Alleen even vlak voor het slapen. Ze hebben met de buren 
afgesproken ’s avonds samen een biertje te drinken. 
 

13. Zakgeld 
Het is lekker warm weer en een van de tienerdochters is net wezen joggen. Bezweet drinkt ze in de 
keuken een flink glas water en verdwijnt dan naar boven: lekker douchen. Ondertussen zijn de 
ouders met mij net begonnen aan de puzzel hoe het energieverbruik naar beneden kan. Het is een 
typisch gemiddeld huis uit de 80-er jaren. Best al aardig geïsoleerd, een tussenwoning van 
gemiddelde afmeting. Sportieve ouders en sportieve kinderen en ze kunnen tegen een stootje. In de 
winter staat de verwarming echt niet boven de 20 graden, dus het wordt interessant te verklaren 
waarom in dit rijtjeshuis de gasrekening hoger is dan bij anderen. Gemiddeld zou een rijtjeshuis 1350 
kubieke meter gas verbruiken. Maar de rekening hier zegt iets anders: ruim 1000 kubieke meter 
meer. Ik begin een vermoeden te krijgen als ik na echt een lange tijd de tienerdochter naar beneden 
hoor komen. Ze gaat lekker even onderuit op de bank met haar mobieltje. Ik krijg een ingeving: heb 
jij vakantiewerk? Ja dat blijkt ze te hebben. Bij de supermarkt. Hoeveel hou je daar per uur aan over? 
Het blijkt netto 3,50 euro per uur te zijn. Zou ze willen weten hoeveel zakgeld ze zou kunnen 
verdienen als ze korter zou douchen? Ze kijkt me een beetje argwanend aan. Ja, dat kan echt hoor. 
Geen contract met de buurtsuper maar met je ouders. We gaan gezamenlijk eens kijken hoeveel geld 
nou een “beetje” langer douchen kost. Als de ouders nog geen spaardouchekop hebben, dan is 
dagelijks 1 minuut korter douchen 24 euro waard. Deze jongedame vindt douchen zo lekker relaxt en 
ze staat er inderdaad iedere dag wel een beetje langer onder. We lachen om die uitdrukking en dan 
zegt ze eerlijk dat het altijd wel langer dan een kwartier is. Echt kort douchen duurt 3 minuten. Dat 
kost met een niet-zuinige douchekop 72 euro per jaar. Deze jongedame doucht per jaar voor 
minstens 15 keer 24 euro, dus voor 360 euro per jaar, of nog meer. En haar broer en zus doen dat 
ook. Hier hebben we de verklaring voor de veel hogere gasrekening. Ieder kind zou, als het maar 3 
minuten per dag zou douchen, dus 360 min 72 is 288 euro kunnen verdienen. Dat is 80 uur in de 
supermarkt werken. Verdiend zonder er voor te hoeven werken. Maar, dan wel echt kort gaan 
douchen. 
Daar gaat ze wel over nadenken. 
Dan bespreek ik met de ouders ook het aanschaffen van een waterbesparende douchekop. Met zo’n 
kleine investering  van nog geen 20 euro kost een minuut douchen geen 24 maar 12 euro. Dat is een 
enorme besparing op de rekening. O, jee, dan wordt de besparing op de rekening als de kinderen 
korter gaan douchen dus wel een beetje anders. Dan kunnen ze dus voor de helft minder kosten 
maken en dus ook besparen. Ik laat de discussie hierover graag aan de ouders. 
 

14. Zomerwarmte 
In de zomer over je centrale verwarming spreken voelt een beetje raar. Is het eindelijk warm weer, 
dan ga je niet meer denken aan wel of niet een dekentje over je benen als je TV zit te kijken. Nee, nu 
gaan we denken hoe we kunnen voorkomen dat we bij echt hete dagen niet kunnen slapen van de 
hitte. Zullen we die airco nu wel of niet gaan aanschaffen? Nu zijn er mobiele en vaste airco’s. 
Natuurlijk zijn de mobiele in aanschaf goedkoper, maar ze maken meer herrie en ze zijn ook lang niet 
zo efficiënt. Toch wordt vaak de keus in een opwelling gemaakt voor de mobiele airco. Juist omdat 
het maar om een paar nachten per jaar gaat. En of je nu een mobiele of een vaste airco gebruikt: 
Eerst heb je de kosten van de aanschaf en stroom verbruiken ze allebei en dus kosten ze altijd geld. 
Kun je het niet gewoon prettig in huis hebben zonder een airco? Misschien toch wel.  
We hebben twee weken geleden al gezien hoe je het hitteprobleem te lijf kunt gaan door de ramen 
en deuren en gordijnen dicht te houden zolang het buiten warmer is dan binnen. Vooral ’s ochtends 



vroeg, als het eindelijk fris is buiten, alles tegen elkaar open zetten, eventueel met een ventilator aan 
om de lucht snel te verversen en af te koelen. Dat werkt al heel goed, als je maar op tijd begint en 
niet wacht tot de warmte al binnen is.  
Maar er zijn nog wel wat andere handige dingen die niets kosten en die je een veel beter gevoel 
geven. Dus, als je geen extra geld wilt uitgeven en energie wilt besparen dan zijn er een paar andere 
mogelijkheden. Een oud gordijn buiten tegen een raam of deur hangen, het best daar waar de zon op 
staat, kan als een soort airco werken. Als je dat gordijn maar goed nat houdt. Misschien vinden de 
buren het raar staan, zo’n gordijn voor het raam, maar misschien is het dan aan de achterkant wel 
mogelijk. Een airco laat de lucht afkoelen doordat het de vochtigheid eruit trekt. Een soort 
verdampen. En verdampen doet afkoelen.  Met een nat gordijn kun je de airco imiteren. Hang een 
gordijn van onder in een bak water. Door de warmte verdampt dat water. Verdampen kost een 
heleboel energie: dat betekent dat het glas erachter flink afkoelt. In de kamer voel je dat de lucht 
achter dat raam koeler wordt. Het is net als een dikke natte badhanddoek op de camping over je 
koeltas leggen; daar onder wordt het steeds koeler, zolang de handdoek nat wordt gehouden.  
En je eigen huid werkt ook zo. Als je met blote armen en benen in huis rondloopt kan je zweet steeds 
verdampen waardoor je je veel koeler voelt. Iedereen weet dat je in de winter niet met natte haren 
op de fiets moet gaan zitten omdat je dan een heel koud hoofd krijgt. Dan is het logisch om je haren 
juist nat te houden als het warm is. Dat doe je niet als je net een permanentje hebt gezet, maar 
anders is een natte haardos wel heel lekker. 
En ten slotte natuurlijk heel veel water drinken. In de tropen drinken de mensen veel lauw water of 
al een beetje afgekoelde thee. Ik heb het geprobeerd: het werkt reuze goed! Geniet van de zomer, 
de blogs zijn even een maandje met vakantie. 
 

15. Wateroverlast 
Ik ben bij een familie waar ik werkelijk moeite heb om nog iets te vinden waarmee de energienota 
naar beneden kan. Het hele huis is ruim een jaar geleden onder handen genomen en het ziet er 
piekfijn uit. Er zijn een paar kleine dingen die nog beter kunnen, zoals boven de radiatoren toch 
vensterbanken aanbrengen en een paar ventilatorensetjes onder de radiatoren aanklikken. Die 
ingrepen zijn niet duur en verhogen wel het comfort. Ook de energienota gaat dan nog een beetje 
meer naar beneden. Verder is het huis al heel goed aangepakt. Daar steekt hun voortuin wel een 
beetje armoedig bij af. We zitten in de zon voor het huis. De hele voortuin is al lang geleden betegeld 
en de stenen zijn her en der verzakt. Kinderfietsjes liggen in de voortuin op de stenen en er staan 
twee bloembakjes. Ja, de tuin, die moest nog even wachten tot er weer gespaard was. Die stenen 
stralen ondertussen een flinke warmte af. En die blijft nog lang hangen ook als de zon al onder is. 
Dan is een groene tuin natuurlijk wel koeler. Omdat we over energieverbruik niet teveel te 
bespreken hebben, begin ik maar eens over die voortuin. Al vier families in de straat hebben de hele 
tuin laten betegelen en deze mensen overwegen om dat ook weer te laten doen. Best een flinke 
investering. Dat zou zo maar 2.000 euro kunnen worden. Is dat het waard? En zou je dat nu nog wel 
doen nu we aan alle kanten horen dat er in de toekomst steeds meer wateroverlast komt?  
De vrouw in huis heeft net gelezen over een wedstrijd tegels wippen tussen de gemeente Noordwijk 
en 4 omliggende gemeenten: Hillegom, Teylingen, Lisse en Katwijk. Je kunt ook als particulier je 
gewipte tegels aanmelden bij NK Tegelwippen.   Maar, meneer heeft helemaal geen zin om zich 
daarna rot te werken in een groene tuin. Als de tuin weer groen gemaakt zou gaan worden, dan eist 
hij wel dat het een echt onderhoudsarme tuin wordt die er toch mooi groen uitziet. Niet iedereen 
houdt van intensief tuinieren en ik geef hem gelijk dat hij dan een gemakkelijke voortuin wil. Dat kan 
natuurlijk best zonder alles te betegelen,  als je het slim aanpakt. Een beetje goed tuincentrum kan je 
daarin wel adviseren en anders vraag je het aan buren in de wijk die een leuke tuin hebben en er 
bijna nooit in werken. Alle gemeenten in Nederland proberen wat te doen aan wateroverlast en 
zeker met de recente drama’s in Limburg ligt het voor de hand dat overal het water zo veel mogelijk 
de grond in kan en dat de riolering niet overbelast raakt. Tegels eruit en groen erin is een heel 
efficiënte manier om enorme stortbuien op te kunnen vangen. En de temperatuur in de voortuin zal 



behoorlijk naar beneden gaan als de zon fel schijnt.  Ik ben benieuwd wat ik ga zien als ik hier over 
een paar maanden weer langsfiets. 
 

16. Gordijnen 
We hebben hier al aardig wat puntjes gevonden die met een kleine aanpassing echt wel geld gaan 
opleveren. Die energienota kan beslist lager worden.  Maar dan komen de gordijnen ter sprake. Veel 
mensen hebben hun interieur met zorg ingericht en daar horen ook wel of geen gordijnen bij. En er 
blijken ook heel wat mensen te zijn die het een raar idee vinden om ’s avonds de gordijnen dicht te 
doen, zodra het donker wordt. “Niemand bij ons in de straat doet dat”, zegt deze huiseigenaar. “Dan 
krijgen we geklets als we dat wel gaan doen”. Tja, wat moet je daarmee? Allemaal die gordijnen dicht 
zou de oplossing zijn. Ik heb in andere huizen ook al andere argumenten gehoord om de gordijnen 
open te laten. De vensterbanken staan vol, dat is lastig. Als je ze dicht doet hangen de gordijnen voor 
de verwarming. Ook niet praktisch. En zelfs ben ik al een paar keer in huizen geweest waar met veel 
zorg de zware gordijnen pas waren weggehaald en vervangen door heel dunne, half-transparante 
gordijnen. Twilight gordijnen. Voor wie dat nu net heeft gedaan, en daar een paar honderd euro voor 
heeft neergeteld, is het begrijpelijk dat die oude gordijnen niet terugkomen. Maar voor wie nu op het 
punt staat om die superdunne gordijnen te nemen, is het wel de moeite waard een kleine berekening 
te maken. In dit huishouden heeft meneer helemaal geen zin in geld uitgeven aan nieuwe dunne 
gordijnen, maar mevrouw wil ze juist wel. Haar zus heeft dat ook laten doen en het staat prachtig. 
We gaan toch maar eens na wat de nadelen zouden kunnen zijn. Ten eerste de kouval op je 
schouders als je vlak bij het raam zit. Zelfs met dubbel glas, maar vooral bij enkel glas, is het vlak bij 
het raam zonder gordijnen altijd minder aangenaam. Het lijkt wel of er een soort koude deken naar 
beneden komt. Dan ga je al gauw de thermostaat maar een beetje hoger zetten. Dat is voor de rest 
van de kamer eigenlijk niet nodig, maar wel vlak bij de ramen. We gaan eens uitrekenen hoeveel de 
rekening naar beneden gaat als je de juiste gordijnen ’s avonds dicht doet. Voor iedere vierkante 
meter glas is dat per jaar een verschil van 9,50 euro als je enkel glas hebt en 3,50 euro als je dubbel 
glas hebt. De hele pui aan de achterkant van dit huis is van glas. Dat is 15 vierkante meter. Aan de 
voorkant is er veel minder glas, 6,80 vierkante meter. Bij elkaar 21,80 vierkante meter. Gelukkig zit er 
na de verbouwing wel dubbel glas in. Hier kan dan 75 euro per jaar bespaard worden als de oude 
dikke gordijnen blijven en er geen nieuwe gordijnen worden gekocht. Die oude gordijnen moeten 
dan voortaan wel dicht gaan als het donker wordt. Bij enkel glas was de besparing 207 euro per jaar 
geweest! Gordijnen dicht doen lijkt dus wel een heel goed idee. Alleen, die flinterdunne gordijnen, 
die helpen lang niet zoveel als goede dikke gordijnen. Man en vrouw kijken elkaar eens aan. Ik zal van 
de winter nog eens langs fietsen en kijken wat het uiteindelijk geworden is: de portemonnee of de 
dunne gordijnen van de zus! 
 

17. Net dat kleine zetje 
Ik haal mijn boodschappen graag in de kleine winkels op het dorp. Vandaag stapte ik de kaaswinkel 
bij het witte kerkje binnen en de eigenaar begroet me: “Zo mevrouw de energiecoach, heeft u mijn 
nieuwe vitrine gezien?”. Eerlijk gezegd had ik er niets anders aan gezien, maar hij vertelde me dat hij 
eindelijk de oude energie slurpende vitrine had weggedaan en een energiezuinige had gekocht! Ja, 
die stukjes in de krant hadden nét dat laatste zetje gegeven. Ik werd er helemaal vrolijk van. Energie 
adviezen geven en stukjes schrijven is leuk, maar als je zo’n groot succes ziet, dan word je blij. 
Ik kreeg meteen weer zin in een gesprek dat ik daarna ging hebben met een stel dat nog niet zo lang 
in hun nieuwe huis woonde.  
Wij gebruiken bij een energiegesprek een vragenlijst om alle voor de hand liggende mogelijke 
besparingen af te lopen. Uit hun antwoorden bleek dat deze mensen echt heel energiebewust waren 
en dat hun elektriciteitsverbruik ook flink onder het gemiddelde lag. Des te vreemder dat de 
gasrekening zo hoog was. Een huis met vloerverwarming en bewoners die heus geen 22 graden 
stoken, hoe kan dan de gasrekening zo hoog zijn?  
Omdat bij vloerverwarming in principe de vloer geïsoleerd wordt, kwam ik eerst niet op het idee dat 
nu juist hier het grote warmtelek zat. Zij stookten de kruipruimte warm! De vorige eigenaar had wel 



vloerverwarming aangelegd, maar had niets aan de isolatie van de vloer gedaan. Dan is het dweilen 
met de kraan open. Juist huizen met vloerverwarming kunnen zo prettig gelijkmatig warm zijn. 
Terwijl je ’s nachts de thermostaat een graad of twee lager zet, kun je er gerust op rekenen dat ’s 
nachts de kamertemperatuur maar één graadje terug loopt, of nog minder, als de ruimte goede 
isolatie heeft. Maar hier was dat anders. De verwarming moest ’s ochtends heel lang aanstaan om 
weer de gewenste temperatuur te krijgen. Vloerverwarming zonder isolatie geeft geen comfort en de 
energierekening stijgt de pan uit. We kwamen gezamenlijk al snel tot de conclusie dat het isoleren 
van de vloer de oplossing zou zijn. Dit moet gewoon zo snel mogelijk  gebeuren. Een van de 
oplossingen voor isolatie van de vloer is het aanbrengen van aluminium lucht zakken. Je zou denken 
dat het maken daarvan weer veel CO2 uitstoot geeft, maar dat blijkt reuze mee te vallen omdat die 
zakken flinterdun zijn. Juist als de kruipruimte onder je huis niet zo diep is, dan zijn die luchtzakken 
ideaal. Bij wie kun je daarvoor terecht?  
Ik heb even snel gevraagd aan andere energiecoaches welke vloerisolatiebedrijven hier in de buurt 
bij hun thuis al naar tevredenheid aan de slag waren geweest. Ik heb wat namen door kunnen geven 
en ik hoop dat dit stel binnen korte tijd aangenaam warme voeten heeft, maar geen hoge rekening! 
 

18. Het tocht hier in huis, wat een armoedig gevoel! 
Ik ben in een huis waar je een dun  stroompje lucht langs je enkels en over je schouders voelt gaan. 
Het tocht. Waar komt dat irritante luchtstroompje vandaan? De jonge bewoners hebben nog maar 
pas dit huis gekocht. De vorige eigenaar had duidelijk al een hele tijd niets aan onderhoud gedaan. 
Hier moet wel wat gaan gebeuren! Maar, het huis was al schrikbarend duur en nu is er eigenlijk geen 
geld meer voor allerlei ingrepen waarmee je op je energierekening kan gaan besparen. Of toch wel? 
Het is decembermaand en er staan diverse kaarsjes op tafel. We gaan voor de grap maar eens met 
een kaarsje in de hand op zoek naar de oorzaak van de tocht. Dat is eigenlijk niet eens een zoektocht. 
We kunnen ons beter afvragen waar het niet tocht. Het vlammetje blijft nergens netjes recht 
omhoog gaan. De kozijnen in de kamer blijken niet goed te sluiten en ook in de keuken sluiten ze niet 
goed aan bij de muur. Onder de voordeur door tocht het als een gek. Van onder de keukenkastjes 
waait het. Tussen de tuindeur en het kozijn zit een flinke kier. De ramen kieren ook. En dan zijn we 
nog niet eens naar boven gegaan. Hier is het wel echt erg, maar in heel veel huizen zijn er naden en 
kieren die je net zo goed kunt dicht maken.  
Maar met die naden en kieren ben je toch wel lekker aan het ventileren? Nee, dit is een heel 
verkeerde manier van ventileren. Want hierdoor heb je de hele tijd een naar gevoel. Het voelt zelfs 
kouder aan dan het in werkelijkheid is en daardoor ga je al gauw de verwarming een graadje warmer 
zetten. Met de huidige gasprijzen is steeds een graadje warmer stoken echt een flink verschil in je 
rekening. Dat kan in een rijtjeshuis zo al 100 euro per jaar betekenen of meer. En daarnaast moet de 
ketel ook nog harder zijn best doen, dus je hebt twee keer schade. 
Zuinige mensen kunnen uiteraard gewoon kou gaan lijden, maar dit stel wil wel comfortabel leven. 
Gelijk hebben ze. Allebei hebben ze twee linkerhanden, dus zelf klussen moet beperkt blijven. 
Gelukkig kun je best veel zelf, ook met twee linkerhanden. Waarmee pak je dat tochtprobleem aan 
en wat kost dat? We pakken de computer erbij en gaan naar de website van 
Mileucentraal.nl/energie-besparen. Die is niet commercieel en geeft gewoon goeie tips. We klikken 
Naden en kieren dicht aan. Zo komen we op het idee om bijvoorbeeld bij de aansluiting van de vloer 
en de muren te gaan kijken. Het voorzetwandje blijkt gewoon ergens een centimeter te kort te zijn 
en boven de vloer op te houden . Ja, daar waait het zeg. We zien op de website van MilieuCentraal 
dat er allerlei manieren zijn om naden en kieren dicht te maken. Allerlei soorten tochtstrippen, die je 
kunt plakken of die je moet schroeven. Ook kitspuiten en tochtborstels of zelfs gewoon specie. Het 
handige is dat erbij staat bij welke kier of naad je welke oplossing moet gebruiken. Superhandig en er 
staan ook bedragen bij van wat je ongeveer kwijt bent. Eenvoudig tochtband heb je al voor 5 euro 
per 10 meter. Er zijn goedkope, niet buigzame, en duurdere kits. De een is elastisch en duurder, de 
andere goedkoper maar bijvoorbeeld niet waterdicht. Voor iedere naad of kier een oplossing. Voor 
100 euro heb je al een hele voorraad materialen. Die 100 euro is in een seizoen terugverdiend. 



Gewoon gaan beginnen en stapje voor stapje de ergste narigheid weghalen. Dan kun je al heel snel 
veel comfortabeler zitten en eigenlijk kost dat niets! 

19. Een mooie open hal 
Veel mensen hebben nu met die Coronabeperkingen een opgesloten gevoel. Klein behuisd zijn kan 
dat gevoel nog versterken. Ik stap binnen in een klein huis waar de bewoners de deur tussen de hal 
en de kamer hebben weggehaald. Ze vinden dat het nu veel ruimtelijker is. Ja, dat is ook zo, dat zie ik 
ook. Wat ik onder tussen denk is: dat zullen jullie wel in je portemonnee voelen. Een hal zit er niet 
voor niets. Het werkt als een buffer tussen de koude lucht buiten en de warme lucht binnen.  We 
beginnen het gesprek met de jaarrekening van het energiebedrijf op tafel. Dit is de rekening van een 
huishouden van twee personen in een huis dat kleiner is dan het standaard rijtjeshuis. Je zou dan 
verwachten dat de energienota niet al te hoog is. Maar deze mensen betalen maandelijks toch een 
flink bedrag. En dat was al zo voordat er in de kranten allerlei berichten verschenen over de snel 
stijgende gasprijzen. Gelukkig hebben zij nog een contract met de energiemaatschappij voor de 
lagere prijs, maar dat contract loopt binnenkort wel af. Wat staat hun dan te wachten? Vanwege 
deze situatie hebben ze zich aangemeld op de website van de gemeente voor dit 
energiebespaargesprek. Het is helemaal niet moeilijk om te zien waar de grote besparingen kunnen 
liggen. Dat is uiteraard in het binnenhouden van de warme lucht in de woonkamer en het niet 
zomaar weg laten vliegen van de warmte door de voordeur. Dus dat voormalige halletje, dat moet ik 
gaan bespreken. Het ligt gevoelig, want de bewoners hebben echt een leuke entree gemaakt die heel 
smaakvol met de woonkamer is verbonden. Bij huizen met vloerverwarming is het minder erg als de 
voordeur de warme lucht even wegtrekt (het is nog steeds niet slim uiteraard), maar bij huizen met 
radiatoren is het gevolg veel erger.  Wat kunnen we hier verzinnen als oplossing? De weggehaalde 
deur terugplaatsen is voor allebei geen optie. Dat zou het hele idee van de openheid verpesten en 
bovendien hebben ze inmiddels een bank in de woonkamer staan waar de deur tegenaan zou 
vliegen. De deur draaide altijd naar binnen de kamer in. Nadat we hadden zitten berekenen hoeveel 
warmte er telkens het huis uitvloog, met alle keren de jonge hond uitlaten, naar het werk gaan, 
tussen de middag thuis komen, gaan sporten, etc. bleek het toch wel om een aardig bedrag te gaan 
dat werd weggegooid. Een optie is een gordijn op te hangen, maar dit idee werd al snel als truttig van 
tafel geveegd. Een tweede optie is twee smalle klapdeurtjes aanbrengen die met een rubberen strip  
goed tegen elkaar aansluiten. En een derde optie is een schuifdeur maken. Dan zou de bank die nu 
direct naast de hal staat iets van de muur worden gehaald.  Het is nu eenmaal woekeren met de 
ruimte in zo’n klein huis. Die klapdeurtjes kun je weer weghalen zodra de centrale verwarming uit 
kan en de schuifdeur kan open blijven in de zomer. Ik zag dat het stel deze twee opties wel eens 
nader wilde gaan bekijken. Ik heb ze voorgesteld dat ze dagelijks de gasmeter bekijken nu de 
aanpassing met klapdeurtjes of de schuifdeur er nog niet is en dan weer gaan meten als ze klaar zijn 
met de aanpassing. Niets is toch zo overtuigend als de cijfertjes van de gasmeter. Ik denk dat deze 
mensen die echt veel smaak hebben wel een mooie oplossing gaan vinden in de winter. Als ze kiezen 
voor een schuifdeur dan wordt het nog wel een uitdaging om die kiervrij te maken. Kieren die wil je 
niet! 
 

20.   Hoe maak je het een beetje leuk? 
Als we een afspraak maken voor een energiebespaargesprek dan beginnen we zeker niet met allerlei 
maatregelen die veel geld kosten en waar je zelf niet genoeg kennis van hebt. We beginnen altijd 
met heel eenvoudige dingen zoals het vervangen van oude lampen door LED lampen, het dichten van 
naden en kieren of het aanbrengen van een borstel in de brievenbus. Ook het dichtdoen van deuren 
binnenshuis, het regelmatig luchten en het op tijd uit het stopcontact halen van allerlei opladers. Het 
is jammer dat er in een zo’n gesprek zoveel  aan de orde komt, want iedereen weet: Je kunt wel 
dingen veranderen, maar niet veel tegelijkertijd. Daarom maken we aan het eind van het gesprek een 
klein lijstje van dingen die aangepakt gaan worden en met welk ding de mensen gaan beginnen. En 
we denken ook na over hoe dat dan een beetje leuk kan. Want leuke dingen gaan nu eenmaal beter 
dan lastige dingen. Vandaag was ik bij een gezin waar iedereen heel goed zich bewust was alle 
eigenaardigheden van een ander. “Ja maar jij laat altijd zelf de tv aanstaan”, “Jij staat echt onwijs 



lang onder de douche”,  “Jij loopt altijd in te dunne kleren”, en zo wist iedereen nog heel wat meer te  
verzinnen om te laten zien dat de hoge energienota aan iemand anders lag en niet aan zichzelf. Hoe 
ga je dit nu zo aanpakken, zodat iedereen met plezier mee wil doen? In een land waar bijna iedereen 
dol is op bonnetjes sparen kun je aan de slag met energiebonnetjes sparen. Die bestaan natuurlijk 
niet echt, maar de leden van dit gezin vonden het leuk om zelf een soort spaarplan te maken. En het 
eenvoudigst om het besparen uit te rekenen is per minuut uitgespaarde energie bij het minder 
douchen. En dat kon bij de tieners van deze familie wel eens heel flink oplopen. De gemiddelde 
douchetijd is bij de kinderen 20 minuten per dag. Per jaar is dat 240 euro per kind. (Ze hebben een 
waterbesparende douchekop, anders was dit 480 euro per jaar geweest). De ouders douchen 15 
minuten per dag. Dus iedere ouder doucht voor 180 euro per jaar. Alles bij elkaar opgeteld wordt er 
hier voor 1.080 euro per jaar gedoucht. Waw, dat is wel veel geld. Stel als iedereen nu eens echt kort 
ging douchen, niet langer dan 5 minuten, hoeveel geld zou er dan overblijven? Dan hou je 730 euro 
over.  
Nu begon de discussie over wat ze samen met die 730 euro zouden kunnen doen. Uiteindelijk viel de 
keus op samen twee keer naar een pretpark gaan, de Efteling en Duinrell. En toen moesten ze nog 
gaan verzinnen hoe ze dat besparen dan gingen bij houden. De jongste wilde dit wel gaan doen. Hij 
houdt ervan alles te controleren en noteren. Maar natuurlijk gaat dat niet echt werken. Iedereen 
moet het toch zelf eerlijk doen. Daarom besloten ze het zandlopertje dat ze kregen te gaan 
gebruiken. Omdat alle kinderen ’s avonds douchen en de ouders ’s ochtends en er maar één douche 
in huis is, is het niet zo moeilijk ook een beetje op elkaar te letten. Toen alles was besproken kwam 
de jongste met een nieuw voorstel. Er waren jongens in zijn klas die uit stoerheid alleen koud 
douchen. Dan ben je nooit ziek en dan word je slimmer, zei hij. En dan bespaar ik nog extra 60 euro 
per jaar, dus die wil ik dan als zakgeld. Ja dat mannetje kon rekenen. Ik denk dat dat hij eerst moet 
bewijzen dat hij dit volhoudt! 
 

21. Maar zuiniger dan ik al doe, dat kan niet! 
Het eerste wat mijn klant mij zei was dat zij echt heel zuinig met energie omging. Ik zag op de 
thermostaat dat het 18,5 graden in haar woonkamer was. Mensen op haar leeftijd, 82, stoken 
meestal de ketel flink wat meer. Waarom had zij dan toch de hulp van een energiecoach ingeroepen? 
De energienota’s lagen al klaar op tafel, van wel twee jaar alle maandelijkse nota’s. “Hierom!”.  Er 
klonk een beetje paniek en boosheid in haar stem. Vorig jaar was de maandnota voor december 135 
euro en nu opeens 198. Bijna 200 euro! Zou het een nieuw tarief zijn, dacht ik. Helaas, het vorige jaar 
kostte het gas 83 cent per kubieke meter en uit een brief van het energiebedrijf bleek dat het gas nu 
1,43 euro ging kosten. 60 cent duurder! Dat is ruim 70%. Ik moest haar uitleggen dat er geen fout 
was en dat ze dus inderdaad zoveel meer moest betalen. “Maar”, zei zij, “als ik nu eens vaker mijn 
elektrische haard aandoe, dat is ook gezellig om naar te kijken en dan ga ik daar dichterbij zitten. Ga 
ik dan minder betalen?”.  Ik vroeg of zij wist hoeveel haar elektrische haard verbruikte. Nee, dat wist 
zij niet , maar het was wel een heel zuinige. Dus we liepen naar de meterkast en ik liet haar zien hoe 
zij op een knopje van de slimme meter kon drukken, waardoor een venstertje verlicht werd. Door 
een paar maal te drukken verscheen de tekst: actueel leveren 89 watt. Ik liep naar de elektrische 
haard en deed die aan. Zij zag tot haar verbazing het verbruik van 89 watt naar 1,050 Kwh springen. 
Die haard verbruikte dus in de lage stand bijna 1 kwh, 1.000 watt. We gingen eens uitrekenen of zij 
dat duur vond of niet. Stel dat ze die haard ’s avonds twee uur aandeed, dan was dat 2.000 watt.  
Ook de prijs voor elektriciteit is gestegen, dus twee uur zou ongeveer 80 cent kosten. Zo kun je een 
reële afweging maken. Zij gaat die haard meer aandoen en de thermostaat eerder lager zetten. Een 
heel persoonlijke keuze.  
Daarna bespraken we de lampen. We besloten alle  lampen één voor één aan te doen om te voelen 
of ze warm werden. Ja hoor, daar hingen drie gloeiend hete lampen. Met een trapje en 
pannenlappen tegen de hitte draaide ik ze eruit en verving ze direct door Ledlampen die notabene al 
in de schuur klaar lagen. Toen liepen we nog eens langs de radiatoren. In de hal wilde zij die eigenlijk 
uit, maar de knop was te oud om nog om te draaien. En wat mij ook opviel was dat er water langs de 
kozijnen liep. “Ventileer je wel?”, vroeg ik. Ja, dat deed ze zeker, Iedere dag twee keer een kwartier.  



Eigenlijk moet dat al goed werken. Ik probeerde of de roosters boven in de ramen wel open stonden. 
Die kreeg ik met geen mogelijkheid open. Heel oud. En toen keken we naar de zwarte plekken onder 
aan de muren. Oef, dat zag er ongezond uit. Vocht jaagt de stookkosten enorm op, al ben je nog zo 
zuinig. De buitenmuren waren ook ijskoud. Helaas staat haar woning niet in het lijstje van woningen 
die aan de beurt zijn voor het doen van groot onderhoud. Maar, zo’n woning met zwarte schimmel 
verhuren, dat kan toch niet meer! 
 

22. Ventileren moet je leren 
Ik kom in een appartement van de woningstichting en in plaats van een gesprek over de energienota, 
word ik meegenomen om naar de kozijnen te kijken. Ik heb al eerder zwarte schimmel gezien, 
onderaan muren bijvoorbeeld, maar hier zijn alle houten kozijnen verschrikkelijk aangetast. Het lijken 
wel abstracte schilderijen met bruin, zwart en roestig wit. O jee, dacht ik, die mensen ventileren niet. 
Ik zag nergens van die aluminium roostertjes in de ramen zitten en er klonk ook geen zacht geluid 
van een ventilatortje dat ergens permanent de afgewerkte lucht stond af te zuigen. Die roostertjes 
doen mensen ook wel vaak dicht, als het stormt, en dan vergeten ze die vaak weer open te zetten. 
Dan wordt de lucht te vochtig in huis. Maar hier waren helemaal geen roostertjes. Hoe gaat dat hier 
met het ventileren, vroeg ik? Ja, dat was wel een probleem. Je kon alleen ventileren als je een raam 
open zette. En hoe vaak doen jullie dat, vroeg ik. We vinden het in de winter wel zonde van de 
warmte, zeiden ze, maar we doen het toch. Wel twee keer per dag een kwartiertje. Of nog wel langer 
want die schimmellucht in huis is erg naar. Met de enorme stijging van de gasprijs kregen ze het 
benauwd bij het idee wat dat stoken voor de buitenlucht wel ging betekenen. En daarom hadden ze 
bij de gemeente een gesprek aangevraagd met een energieadviseur.  
Ik stond hier voor een raadsel. Hoe kun je zoveel schimmel in huis hebben als je wel ventileert? Bij 
doorvragen bleek dat de schimmel al in het huis zat toen zij het huis gingen huren. In dit geval zit er 
niets anders op dan dat de houten kozijnen helemaal opgeknapt worden. Geen likje verf er over 
heen, want daar komt de schimmel gewoon weer doorheen. Op sommige plekken zat de verf aan de 
buitenkant al met blazen. Dan lijkt het misschien of het hout aan de buitenkant aan het rotten is, 
maar dat is niet zo. De dikke lakverf aan de buitenkant laat geen vocht door, maar de verf aan de 
binnenkant laat wel vocht door en zo wordt het vocht in het hout opgesloten. Het vocht kan geen 
kant op en het hout gaat rotten. 
Hoe kun je nu ventileren in een huis zonder ventilator en zonder roosters? Juist in huizen van 
mensen met een kleine portemonnee zou die ventilatie mogelijk moeten zijn zonder de ramen 
wagenwijd open te zetten. Toch zit er niets anders op dan wel die ramen open te zetten. Niet zoals 
we vroeger dachten de hele nacht, maar wel zo dat de lucht in orde is. De gemeente geeft iedere 
energieadviseur vochtigheidsmetertjes mee om gratis uit te reiken aan de mensen die een 
energiebespaargesprek aan vragen. Zo kun je zelf zien wanneer de vochtigheid boven de 60% uit 
komt en wanneer er dus gelucht moet worden. Het is wel zo lang de voorraad strekt, dus vraag een 
gesprek aan! 
 

23. Een droomhuis 
Dit is zo’n droomhuis uit een sprookjesboek. Helemaal verscholen in de tuin en van de straat af niet 
te zien door het weelderige groen. Een energiegesprek werd aangevraagd omdat de gasrekening 
toch wel aan de hoge kant is. Tegenwoordig hoor ik drie verschillende redenen om een gesprek aan 
te vragen: de gasrekening, de enge veranderingen in het klimaat en de enorme bedragen die via onze 
gasrekening naar een akelige oorlog gaan. Wat ook de motivatie voor een energiebespaargesprek is, 
we gaan altijd gewoon kijken naar de eenvoudige aanpassingen die vooral te maken hebben met een 
beetje je gewoonten veranderen. Daarna kijken we naar mogelijkheden en wensen om te investeren 
in betere isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen. Bij lang niet alle gesprekken valt het besluit 
om te investeren en dat is ook niet het hoofddoel.  
Hier hebben we een huishouden met twee personen die een prachtige gerenoveerde slaap- en 
werketage hebben boven de woonkamers. Ik neem eerst een kijkje in de kast waar de 
vloerverwarmingslangen uit een verdeelstuk komen. De temperatuur van het water staat op 



maximaal 32 graden afgesteld. Dat lijkt mij best hoog in het voorjaar en voor een prima geïsoleerde 
verdieping waar, behalve in één kamer, alleen geslapen wordt en gebadderd.  Tot mijn verbazing is er 
geen kamerthermostaat aanwezig. Dat betekent dus dat hier altijd de vloerverwarming aangaat 
zolang die 32 graden watertemperatuur nog niet is bereikt. En er hangt ook geen thermometer aan 
de wand om te controleren hoe warm het eigenlijk is. Ook zijn de afstelknoppen voor de diverse 
kamers niet speciaal ingeregeld, dus overal gaat evenveel warmte naar toe. Het voelt altijd heerlijk 
warm aan, daar boven, zegt de bewoonster. Ja, dat verklaart wellicht ook wel dat de gasrekening 
hoog is. Hier moet met meer precisie de vloerverwarming worden geregeld. Omdat de bewoonster 
er zelf aardigheid in heeft, stel ik voor dat ze begint met een thermometer op te hangen en goed te 
kijken wat er gebeurt. En ook de watertemperatuur van de vloerverwarming lager te zetten. Steeds 
een beetje lager, totdat ze merkt dat kamer te koud blijft. Dan weer een beetje hoger instellen. Voor 
wie dit leuk vindt is zelf zo alert bezig zijn een prima manier om geld te besparen. 
Bij de benedenverdieping is er helaas door de aannemer enkele jaren geleden geen spouw 
aangebracht. De buitenmuur is wel aan de binnenkant keurig opnieuw gestuct, maar stucwerk is 
uiteraard geen isolatie. Door die enkele muur gaat wel veel warmte zomaar direct naar de 
buitenlucht. En, omdat vocht altijd het koudste plekje in huis uitzoekt om neer te slaan, is er helaas 
ook al weer heel wat schimmel te zien op de mooie nieuwe stuc. Wat nu te doen? Natuurlijk is een 
spouw aanbrengen het beste, maar ik kan wel begrijpen dat de bewoners hier niet meer zoveel zin in 
hebben. Ik stel voor dat ze beginnen met de planten weg te halen die op een paar plekjes tegen de 
enkele muur staan en die bewaterd worden. Er staan nog genoeg prachtige planten in de tuin. 
Verder zouden een paar kleine infrarood-panelen in de kamers bij de schimmelplekken op de muur 
kunnen helpen om die muur te drogen. En zeker ook in de, gelukkig, kurkdroge kruipruimte even 
speciaal kijken hoe de balken ervoor staan die vlak bij de schimmelplekken zitten. En ten slotte: ook 
hier weer het advies goed ventileren. Droge lucht verwarmen is veel goedkoper dan vochtige lucht 
verwarmen. Ik laat een vochtigheidsmetertje van de gemeente achter zodat de bewoners zelf goed 
kunnen controleren of de luchtvochtigheid nog in orde is. 
 

24. Help, dit kunnen we niet meer betalen! 
Geen geld om investeringen te doen en een afgrijselijke verhoging van de energierekening? Daar 
zitten heel wat mensen nu mee. Energiecoaches hebben een computer die tijdens het gesprek de 
bespaarmogelijkheden thuis doorrekent. In de laatste vijf gesprekken die ik thuis bij mensen hield 
kwamen we tot de conclusie dat er per jaar tussen de 71 en 2.601 euro kon worden bespaard door 
de zaken een beetje anders te gaan doen. Dat douchen zo vreselijk duur kon zijn, hadden de meeste 
mensen nog nooit bedacht. Wie gemiddeld 15 minuten per dag doucht, betaalt bij een 
elektriciteitsprijs van 50 cent (en dat wordt nog meer!) 425 euro per jaar. Dat is 350 euro per jaar 
meer dan iemand die 5 minuten per dag doucht. Als 3 mensen in een gezin dagelijks 15 minuten 
douchen, dan is dat gezin ruim 1.000 euro per jaar meer kwijt.  Aan de wastafel met koud water 
wassen kan ook, maar dat is even wennen. Douchen is een dure aangelegenheid. Als je nog geen 
waterbesparende douchekop hebt, dan kost iedere minuut douchen nog meer: over een heel jaar 
gerekend 60 euro per minuut. Een gezin met drie tienerkinderen die alle drie minstens een kwartier 
douchen is alleen hiervoor dus al 1.275 euro kwijt. 100 Euro per maand extra.  
En dan halogeenlampjes. Die vormen ook een onverwacht dure kostenpost. Als een gloeilamp of een 
halogeenlamp gemiddeld 2 uur per dag brandt, dan is dat per jaar bijna 12 euro duurder dan een 
ledlamp. In een huis met een stuk of 10 van die lampen maakt dat zo’n 120 euro verschil. 
De dagen zijn opeens kouder geworden en in huizen met enkel glas, of heel oud dubbel glas, koelt 
het snel af.  Wie nu geen geld heeft voor beter dubbel glas en toch comfortabel wil zitten, kan er ook 
voor kiezen om eenvoudig plasticfolie te spannen voor de ruiten als een geïmproviseerd dubbel glas. 
Heel mooi staat het niet, maar het werkt prima en dat is ook wat waard. 
Zonder een cent te investeren valt er eveneens veel te winnen door juist nu de temperatuur van het 
water dat door de radiatoren van de CV stroomt niet heter te laten zijn dan nodig is. Dat kan 
iedereen zelf regelen. Op het internet staan hierover instructievideo’s. In de herfst hoeft de 
temperatuur van het CV-water (dat is niet het warmtapwater!) nog niet hoog te zijn. Zelfs bij een 



slecht geïsoleerd huis is 60 graden nu nog hoog. Pas als het gaat vriezen, dan moet het CV-water heet 
zijn. Door goed op te letten en zelf die temperatuur in de gaten te houden en aan te passen aan de 
temperatuur buiten, kun je wel zo’n 15% op je gasrekening besparen vergeleken met CV-water dat 
standaard op 80 graden staat afgesteld. 
Moet de CV nu al aan?  Wie onderhand de zenuwen krijgt van de enorme gasprijzen kan ook met 
lokale warmte comfortabel zijn. Bij stilzitten een dekentje pakken kost niets. Een mooie warme trui is 
niet alleen comfortabel maar staat ook leuk. Zonder kosten warm zijn kan ook met een ouderwetse 
kruik op de vloer onder je voeten, zoals vroeger met een stoof. Hoe kleiner de ruimte die je moet 
verwarmen, hoe goedkoper. Deuren overal dichthouden helpt, want je maakt allemaal kleine 
ruimtes. In de woonkamer huiswerk maken scheelt het verwarmen van een slaapkamer. Het lijken 
allemaal kleine dingen, maar samen maken ze een groot verschil. 


