
Huurder Astrid is deze zomer bij heel wat huurders thuis geweest om de energiedisplay te installeren.  
Dit handige apparaatje helpt om energie te besparen en dus ook euro’s. “Mensen waren er blij mee”, vertelt ze. 
“Vooral omdat het een cadeautje is van Waterweg Wonen.”

Ze heeft ze niet geteld, maar Astrid schat dat ze meer dan  
50 gratis energiedisplays heeft geïnstalleerd. Ze deed dat in 
de Westwijk, Indische Buurt, Holy en Vettenoordesepolder. 
“De energiedisplay is heel makkelijk in het gebruik”, vertelt 
ze. “Aan de metertjes op de display kun je zien hoeveel gas 
en elektriciteit je aan het verbruiken bent. Ook is het mogelijk 
om je verbruik terug te zien per dag, maand of zelfs per jaar.”

Tv helemaal uitzetten
Bij de installatie van de energiedisplay gaf Astrid ook  
besparingstips. Het viel haar op dat veel mensen hun 
telefoon oplader in het stopcontact lieten zitten. “Niet doen 
hoor. Dat kost allemaal stroom. Haal de stekker eruit als de 
telefoon opgeladen is. Ook zag ik veel televisies op stand-by 
staan. Het is beter om de tv helemaal uit te zetten als je  
niet kijkt.”

Zandlopertje
Astrid vervulde eerder de rol van duurzaamheidscoach  
bij Waterweg Wonen. Ze weet veel van energiebesparing.  
Een waterkoker gebruikt veel elektriciteit, merkt ze op. “Doe 
er niet meer water in dan je nodig hebt. Kook je aardappels  
of groenten, zet de gaspit een paar minuten eerder uit,  
dan gaart alles nog even door. En douche niet langer dan  
5 minuten. Gebruik een zandlopertje om de tijd te meten.”

Samen voor jou 

Maak er een spelletje van
Astrid adviseert gebruikers van de energiedisplay 
om voor het slapengaan nog even op het 
schermpje te kijken. “Je ziet dan precies of er 
ergens in huis nog iets aan staat; een lamp of een 
oplader. Maak een spelletje van energie besparing, 
dat is leuk. En goed voor de portemonnee.”  •

Blije reacties bij  
installatie energiedisplay

Gratis energiedisplay voor alle huurders

Alle huurders krijgen een gratis 
energiedisplay aangeboden. Dat  
gaat in fasen. Wie aan de beurt is, 
ontvangt een brief van Waterweg 
Wonen. Om de energiedisplay te 
kunnen installeren, is wel een slimme 
meter nodig. Deze kun je gratis aanvragen bij Stedin: 
https://www.stedin.net/slimme-meter/aanvragen of 
scan de QR-code. Vraag de slimme meter alvast aan, 
dan ben je er helemaal klaar voor.

Een beter milieu 
begint bij jou thuis
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