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Communication, Behaviour & The Sustainable Society

Speur de Energieslurper

“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 

gebied van energie en duurzaamheid.”

Duurzaamheid: 

Kunnen voorzien in de behoeften van het heden

zonder daarmee het vermogen van toekomstige generaties 

te schaden om in hun behoeften te voorzien.

CBSS
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CBSS

“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 

gebied van energie en duurzaamheid.”

Hoeveel energie gebruikt u thuis?

Waar gaat de energie naartoe?

Wat is de bijdrage van uw wasmachine?

Weet u waarop u kunt besparen?

Duurzaamheid thuis
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Energie besparen / 

CO2-uitstoot voorkomen
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50 koffers zijn op reis. De koffers reizen 
door heel Nederland en gaan van 
organisatie naar organisatie. Ze gaan 
door de handen van teams met namen als 
de Zuunige Stekkers, What’s on Watts 
off, ComInActie, de Wattjes, de 
MegaWattjes, de Hummers en “Schat, het 
is je krultang”. Al deze teams hebben een 
doel: Het speuren naar de grootste 
energieslurpers. 

 
 
 
50 koffers zijn op reis. De koffers reizen 
door heel Nederland en gaan van 
organisatie naar organisatie. Ze gaan 
door de handen van teams met namen als 
de Zuunige Stekkers, What’s on Watts 
off, ComInActie, de Wattjes, de 
MegaWattjes, de Hummers en “Schat, het 
is je krultang”. Al deze teams hebben een 
doel: Het speuren naar de grootste 
energieslurpers. 

Redenen om mee te doen

1. Interesse/nieuwsgierigheid

2. Energiebesparing

3. Sociale reden

5. Overig: 

milieu, techniek, 

energietransitie, etc. 
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Vele energieslurpers gevonden!
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Meetresultaten

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

jaarbasis een gemiddeld huishouden €32,- aan 

elektriciteitsverbruik kost”

Bij een deelnemer kost ik €365,- per jaar!

Speur de Energieslurper

Meetresultaten

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

jaarbasis een gemiddeld huishouden €32,- aan 

elektriciteitsverbruik kost”

“1 deelnemer betaalt bij een gemiddeld gebruik €365,-

per jaar voor mij”

Nieuwe kopen?

Speur de Energieslurper



12-12-2019

7

Meetresultaten

Siemens WM14Q363NL

527,-

Max. capaciteit: 7kg

Jaarlijks verbruik: 139 kWh (32,-)

“1 deelnemer betaalt bij een gemiddeld gebruik €365 per 

jaar voor mij”

Nieuwe kopen?

Speur de Energieslurper: Vledderveen

In 1,6 jaar terugverdiend

Tot slot over wasmachines:

www.milieucentraal.nl

Speur de Energieslurper: Vledderveen

Wastemperatuur Kosten* voor elektriciteit per wasbeurt

15 graden € 0,03

30 graden € 0,08

40 graden met eco € 0,08

40 graden € 0,12

60 graden met eco € 0,15

60 graden € 0,21

90 graden € 0,33

* Bij 5 kg katoenwas in een gemiddelde wasmachine met 5 kg belading en 
energielabel A (oude label); elektriciteitsprijs 23 cent / kWh (prijspeil 2019).
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Ruim een derde van het energiegebruik van een 

huishouden gaat op aan stroomverbruik: 

gemiddeld 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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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)

Bij een deelnemer is de 

vriezer alleen €302

Inventum

199,-

Netto inhoud: 68 liter

Jaarlijks verbruik: 131 kWh (30,-)

Zanussi

376,-

Netto inhoud: 255 liter

Jaarlijks verbruik: 196 kWh (45,-)

<1 jaar 

Bij 1 deelnemer: vriezer 

alleen al €302

< 2 jaar

Speur de Energieslurper
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Sluipverbruik

Magnetron 0,60 euro

Senseo 0,40 euro

Internet 

(router+wifi+printer) 

43,20 euro

Wasmachine 4,43 euro

PC 14,11 euro

Oplader cd speler

4,03 euro

Speur de Energieslurper

“Het sluipverbruik (stand-by en uitgeschakeld) 

kost een gemiddeld huishouden jaarlijks 

ongeveer 103 euro” (bron: Buurkracht)

Speur de Energieslurper
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Sluipverbruik

Enkele doordrukstekker: €2,35

Speur de Energieslurper

Opvallend:

Playstation 4: €8,80 per jaar

Waterbed: €372,10 per jaar

Speur de Energieslurper

Aquarium: €112,07 per jaar

Vijver + pomp + beluchting: €613,36 euro per jaar 

Elektrische deken (wintermaanden, 4x per week 1 uur): 

€3,30 per jaar 
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Vorm samen met 

buurtgenoten een 

team

- Team van 5 personen

- Graag mailadressen opgeven

What’s on Watts off De speurneuzen

De Turfstekers

De Hummers

De Turfstokers

De energievreters

KWH

Schat, het is je krultang!

Power POI’ers Meer of Minder!?

Teams:
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Ontvang vragen via 

een link in de mail

        

      

Meet het energiegebruik 

van apparaten en noteer 

de resultaten 
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Koffer is een week in 

huis

        

        

Ontvang vragen via 

link in de mail

- Wat vond u van de actie?

- Vragen?

- Volgende stap?
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Meetresultaten 

worden verzameld en 

verwerkt
         

Slotbijeenkomst

- Resultaten

- Hoe verder?           
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=> Vergeet niet te controleren of apparaten stroom 

verbruiken terwijl ze geheel uitgeschakeld zijn

=> Deel je gegevens met elkaar

=> Deel de opgedane kennis met anderen

=> Stekker eerst aflezen, daarna uit het stopcontact halen

=> Laat het ons weten als er vragen zijn


