
« MET MEER DAN ÉÉN MILJOEN BRUSSELAARS, TELT ELK GEBAAR »

TE BESPAREN
OM ENERGIE 

HANDELINGEN

Ik verlucht 
mijn woning

Ik schakel de
 verwarming ‘s 

nachts uit

Ik pas de 
temperatuur 

van de kamers aan

Ik zet de verwarming
1 graad lager

Ik sluit de deuren
Ik maak mijn radiatoren 

vrij en reinig ze

Ik vermijd elektrische 
verwarming

Ik sluit mijn
 gordijnen ‘s avonds

Ik schakel mijn 
verwarmingsketel

 uit in de zomer
Ik plaats 

Ik beperk 
onaangename 

koudeluchtstromen

Ik plaats 
een thermostaat

Ik plaats 
thermostatische

kranen

Ik laat mijn 
verwarmingsketel

 onderhouden

Ik isoleer  
mijn woning

Ik verkies een douche
 van 5 minuten  
boven een bad

Ik isoleer
 warmwaterleidingen

Ik gebruik een 
spaardouchekop

Ik sluit een timer aan
op mijn boiler

Ik ontdooi  
mijn vriezer

Ik was op 30 °C
Ik vermijd 

elektrische 
wasdrogers

Ik gebruik lampen
 van klasse A

Ik dek mijn pannen
 en potten af

Ik kies voor een 
groenestroomle-

verancier

Ik koop 
minder elektronica

Ik eet minder vlees

Ik vermijd 
voedselverspilling

Ik leg een 
groentetuin aan

Ik denk goed na
voor ik iets aankoop

Ik verplaats me
 zonder wagen

Ik vermijd 
het vliegtuig

En u, 
welke handelingen

 kiest u? 

35

Ik doof lampen 
die ik niet nodig heb

Ik gebruik 
ecoprogramma’s

Ik gebruik een meer-
voudige stekkerdoos  

met schakelaar
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