
Donderen, 02-11-2015 

Actie Energiestekkers Tynaarlo



Programma vanavond

19.35 Drenthe in Transitie (Peter Galavazi, Provincie Drenthe)

19.45 Meetresultaten (Carina Wiekens, Hanzehogeschool Groningen)

20.40 Meet- & Onderzoeksresultaten (idem)

21.10 Initiatieven in Tynaarlo (Dorinda Hijszeler-Schouwenaar, gemeente 

Tynaarlo)

21.55 Buurkracht (Marjan Hendriks, Buurkracht)

21.20 Donderen, Bunne en Yde in Transitie? 

19.30 Welkom!

- Pauze -



Peter Galavazi



Carina Wiekens



Energie & Gedrag

Missie: 

“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 

gebied van energie en duurzaamheid.”



Energie & Gedrag
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www.1000slimmehuishoudens.nl www.powermatchingcity.nl www.flexigas.nl



Energie & Gedrag
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“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 

gebied van energie en duurzaamheid.”

Duurzame bouw De Oostergast 

(gemeente Zuidhorn) 
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“Met de energiestekkers 
kunt u inzicht krijgen in 

het verbruik van uw 
elektrische apparaten”

“Wat is het verschil 
tussen een oude en 

nieuwe vriezer?”

“Is een apparaat met het label 
A+++ echt zuiniger? En hoeveel 

dan? 
Door als buurt aan de actie 

mee te doen, kunt u antwoord 
op deze vragen krijgen”

Deelnemersavond: 
Buurkracht aanwezig, kan 
u verder op weg helpen.



Meetresultaten

44% van de mensen bij wie we aanbelden deed mee!

=> Bunne: 8

=> Yde: 18

=> Donderen: 14

40 deelnemers 

In de werving hebben we “last gehad” van de vakantie



Meetresultaten

We hebben er een rekenprogramma op los gelaten en 

aanvullende informatie bij gezocht.

20 huishoudens hebben het verbruik van verschillende 

apparaten gemeten en hun resultaten gedeeld. Deze 

bewoners hebben ook beide vragenlijsten volledig 

ingevuld. (13 nameting, 7 nu nog aan het meten: Respons hoger dan in Peize!).



Meetresultaten

“Ik ben een apparaat dat, als je mij nu koopt, op 

jaarbasis een gemiddeld gezin €33,- aan 

elektriciteitsverbruik kost”

“In Tynaarlo kost ik de bewoners gemiddeld €50,- /jr”

“Er zijn geen ‘uitschieters’, maar 2 huishoudens betalen 

bij een gemiddeld gebruik 104 Euro per jaar voor mij”

(“In Peize kost ik een gemiddeld gezin €69,- per jaar!”)



Meetresultaten

Hoe komen we aan deze getallen?

De wereld van de Energielabels



Meetresultaten

Hoe komen we aan deze getallen?

De wereld van de Energielabels

1. Begrijpt u wat er staat?

2. Wat zegt de informatie over het verbruik?

3. Kunt u de wasmachines ordenen?



Energielabels: Oud & Nieuw

Omrekenen:

Jaarverbruik elektriciteit:

165 x [energiegebruik 

per cyclus] + 10 kWh

206 kWh = €47,46 170 kWh = €39,10 





Meetresultaten

“Ik ben een apparaat dat, als je mij   

nu koopt, op jaarbasis een gemiddeld 

gezin €33,- aan elektriciteitsverbruik 

kost”

“In Tynaarlo kost ik de bewoners gemiddeld €50,- /jr”

“1 huishouden betaalt bij een gemiddeld gebruik 104 

Euro per jaar voor mij”

Nieuwe kopen?



Meetresultaten

“1 huishouden betaalt bij een gemiddeld gebruik 104 

Euro per jaar voor mij”

Nieuwe kopen?

Siemens WM14Q363NL

527,-

Max. capaciteit: 7kg

Jaarlijks verbruik: 139 kWh (32,-)



Meetresultaten

Duurste: 2,5 kWh per was (60 graden, normaal 

programma)

Nieuwe kopen? => Nee & Nee

(7 jr), maar niet laten repareren

Siemens WM14Q363NL

527,-

Max. capaciteit: 7kg

Jaarlijks verbruik: 139 kWh (32,-)

Siemens WM14Q363NL

(2,01 x 220 wasbeurten + 10kWh) x ,23 = 104 Euro



25% van de deelnemers in Peize zou bij een gemiddeld 

gebruik de aanschafprijs van een nieuwe wasmachine 

er binnen 5 jaar uit hebben.

Van de 18 metingen die onderling vergelijkbaar waren, 

verbruiken we t.o.v. de nieuwe wasmachine jaarlijks 

1433,40 kWh (330 euro) meer

Onderschatting

Meetresultaten





Tot slot over wasmachines:

www.milieucentraal.nl



Tot slot over energielabels:

Product Labels ‘op de 
markt’

Toegestaan 
op de markt

Conclusie: klassen die 
erop staan, maar niet 
toegestaan zijn:

+

+

Wasdroger: minimaal C

Hierzinger, R., Krivosik, J., SEVen (2012). “Comparison of energy efficiency requirements of energy labels and ecodesign legislations”

Aangepast op de huidige situatie (nieuwe regels)



Tot slot over energielabels:

Dus: A+ lijkt heel goed, maar 

betekent dat je een apparaat 

koopt dat aan de minimum-

eisen voldoet! 



Tot slot over energielabels:

De indeling van het nieuwe 

energielabel is nu alweer 

ingehaald door de techniek: 

Binnen de klasse A+++:
A+++-10/20/30/40 en -50%

“50% minder dan de grenswaarden van 

het energielabel”



Pauze



Meetresultaten

Ruim een derde van het energiegebruik van een 

huishouden gaat op aan stroomverbruik: 

gemiddeld 3.000 à 3.500 kWh per jaar. 

Dit zijn de grootste verbruikers in een huishouden:



1. 610 kWh/jaar (140 euro per jaar)

2. 485 kWh/jaar (112 euro)

3. 315 kWh/jaar (73 euro)

4. 300 kWh/jaar (69 euro)

5. 280 kWh/jaar (64 euro)

6. 260 kWh/jaar (60 euro)

7. 245 kWh/jaar (56 euro)

8. 140 kWh/jaar (32 euro)

Zie ook MilieuCentraal.nl
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Sluipverbruik

Randapp tv: 12 euro

TV: 1,61



Sluipverbruik

Enkele doordrukstekker: €2,35

Schakelklok: €3,-

“Het sluipverbruik (stand-by en uitgeschakeld) 

kost een gemiddeld huishouden jaarlijks 

ongeveer 103 euro” (bron: Buurkracht)



Enkele onderzoeksresultaten



Enkele onderzoeksresultaten

Mediaan en gemiddelde beoordeling actie: 7,8

Sterke punten: 

1. Meer inzicht in het energieverbruik

2. Direct actie kunnen ondernemen

3. “Eenvoudige” actie

4. “De kracht van buren is benut”



Enkele onderzoeksresultaten

Mediaan en gemiddelde beoordeling actie: 7,8

Verbeterpunten: 

1. Langere periode om te meten

2. Meer vergelijkingsmateriaal

3. Handleiding (vanaf 2e ronde niet meer genoemd)



Enkele onderzoeksresultaten

• Interesse in energie na de actie: M=5 (1-6)

• Interesse toegenomen door de actie: M=4 (1-6)

• Alle geven aan nu meer inzicht in het verbruik van 

verschillende apparaten te hebben

• Top 3 van apparaten die in huis het meest verbruiken: 

1 op de 3 geeft aan dit te weten

En nu….?!



Enkele onderzoeksresultaten

• Iedereen raadt de actie aan

• Er is een groep geïnteresseerd in (collectieve) opwek 

van zonne-energie & een aantal geïnteresseerd in 

warmtepompen

• Zelf al actie ondernomen (schakelaars, etc.)



Wat doen wij met de resultaten:

• Actie verbeteren

• Nieuwe acties ontwikkelen en testen

• Meer onderzoek naar mogelijkheden om mensen te 

helpen bewuste keuzes te maken m.b.t. het opwekken 

en verbruiken van energie



Wat zijn de keuzes die u maakt?

“Zou u nog eens aan een actie mee willen doen?” 

- 40 (waarschijnlijk) wel

- - (waarschijnlijk) niet

“Warmtecamera’s?” 

- 40 (waarschijnlijk) wel

- - (waarschijnlijk) niet



Wat zijn de keuzes die u maakt?

Wat zijn uw keuzes?



Marjan Hendriks: Buurkracht



Dorinda Hijszeler-Schouwenaar



Donderen, Bunne en Yde

in Transitie?



Donderen, 02-11-2015

Actie Energiestekkers Tynaarlo


