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Automatisch energie besparen
Energie besparen, wie wil dat nou niet? Om die wens te realiseren is inzicht nodig in je energiegebruik. Als je weet wat je verbruikt, kun je je gedrag en het gebruik van apparaten aanpassen.
Slimme huiselijke elektronica (domotica) kan hierbij helpen.
Om te weten wat je kunt besparen,
moet je weten wat je verbruikt. Klinkt
simpel, maar een energielabel of de
verbruiksinformatie van een apparaat
zegt niet alles. Daarom kan het handig
zijn om e-domotica te installeren,
slimme huiselijke elektronica die het
stroomverbruik op elk moment van
de dag meet. Een bekend voorbeeld
hiervan is Toon, van Eneco. Maar daar
is niet iedereen een voorstander van:
je betaalt er namelijk flink voor én je
gegevens worden in een database opgeslagen (al worden ze alleen anoniem
verwerkt). Daarnaast is het onlogisch
om een apparaat te gebruiken dat zelf
ook flink stroom verbruikt, door het
grafische informatiescherm aan de
muur. Dan is het veel handiger om
zelf een klein apparaatje op je meter
aan te sluiten, zoals de YouLess die je
gewoon op je meter plakt. Het meet
het energieverbruik de hele dag door
(uit te lezen tot de seconde nauwkeurig) en je kunt de gegevens uitlezen via
de smartphone, tablet of desktop die
je toch al hebt. Een andere optie is de
Wattcher, die simpeler werkt: je plugt
’m in een stopcontact en ziet continu
hoe het staat met je stroomverbruik.
Slaat de meter ineens heel hoog uit,
dan weet je dat er een apparaat flink
energie aan het slurpen is.
Sluipverbruik
Met een energiekostenmeter vind je
eenvoudig de apparaten die energie
slurpen: plaats het apparaatje tussen
de stekker en het stopcontact en op
het display lees je eenvoudig af wat
het verbruik en de kosten voor het
betreﬀende apparaat zijn. Kies voor

een energiekostenmeter die ook laag
stroomverbruik kan meten, dan vind
je meteen de sluipverbruikers: apparaten gebruiken ook stroom als ze niet
aanstaan. Een tv die stand-by staat,
vraagt toch nog steeds stroom. Wij
hebben thuis een stekkerblok voor de
hele tv-hoek (daarop zijn de televisie,
spelcomputer, receiver en luidsprekers
aangesloten) zodat we met één druk
op de knop alles kunnen uitzetten. Er
zijn ook handige ‘doordrukstekkers’
met een timer, die je bijvoorbeeld
kunt gebruiken voor een oplader. Bij
ons in de badkamer staat bijvoorbeeld
een scheerapparaat de hele dag op de
lader (die fungeert als een soort houder). Op het moment dat het echt opgeladen moet worden, kun je de knop
omzetten op een timer. Bijvoorbeeld
acht uur tot het apparaat is opgeladen. Daarna hoef je er niet meer aan
te denken om de stekker er weer uit
te trekken: het stroomverbruik wordt
vanzelf stopgezet.
Elimineren van sluipverbruik kan een
flinke besparing opleveren, je kunt
je bespraring uitrekenen op http://
tinyurl.com/bereken-sluipverbruik,
Slimme thermostaat
Het grote verbruik, en dus ook de
grote besparingsmogelijkheden, zit in
gas, in veel huishoudens goed voor minimaal de helft van de totale energierekening. Vooral het huis verwarmen
kost veel energie. De thermostaat lager
draaien leidt tot veel minder gasverbruik: 1 graad lager bespaart ongeveer
7 procent op je energierekening voor
verwarmen. Voor een gemiddeld huishouden is dit ongeveer 80 euro per

jaar. Raakt het goede voornemen om
elke dag een uur voor het slapengaan
de thermostaat omlaag te draaien snel
in het slop? Een slimme thermostaat
kan dit werk voor je doen. Deze analyseert je stook-gedrag en helpt je dit
te veranderen. Let wel op, want net als
bij een stroommeter kunnen de kosten
voor een slimme thermostaat flink
oplopen als je hiervoor een contract
afsluit met je energieleverancier. Het
kan voordeliger uitpakken om er zelf
een aan te schaﬀen, maar let ook dan
op de kosten voor onder meer installatie en updates.
Bespaarenergie.net
Energieleveranciers.nl/slimme-thermostaten
Milieucentraal.nl/energie-besparen
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