
Energie besparen bij wassen 

1. Was in het weekend of in de goedkope uren van de energie. Vraag bij 

jouw energie bedrijf welke uren/dagen dat zijn. 

2. Zet een lage plastic bak in de douche als je gaat douchen. En ga erin 

staan tijdens het douchen. Dan sta je niet op de koude tegels met je 

blote voeten. Ik gooi dat warme water in de wasmachine bij de was. 

(bijv. met oude wasmiddel flessen die ik vul met het douche water uit de 

bak waarin ik sta te douchen.) Scheelt weer opwarmkosten voor het 

wassen, omdat je gelijk warm water hebt in de machine en bij het 

douche water zit ook extra zeep. Prima voor het beddengoed 

/handdoeken was programma! Ik gebruik een IKEA bak maar kijk ook 

eens bij Xenos (de opbergbakken 3 voor 12 euro: deze opbergbakken 

staan bij mij in de kledingkast), Kwantum en Leen Bakker voor grote 

plastic bakken, keuze genoeg: https://www.ikea.com/nl/nl/p/samla-bak-

met-deksel-transparant-s39440814/ deze lage gebruik ik in de douche en 

in de IKEA voorraadkast als “lade” in de kast. 

3. Was alleen met een volle trommel en alles op 40 graden. Ik heb daarom 

4 wasmanden staan naast de wasmachine: 1 voor de witte, de bonte, de 

zwarte en de fijne was. Is de mand vol (niet iedere week) dan kan die 

gelijk in het weekend  in de machine, zonder te hoeven sorteren want 

dat is al gedaan en een volle mand is een volle machine bij mij. 

4. Draai een altijd een kort programma (ik neem altijd het mix programma 

van een uur 40 graden) 

5. Vuile/stinkende was: doe bij het wasmiddel een beetje extra BIO TEX 

(eetlepel) als waskrachtversterker, was kort de eerste 20 minuten op 40 

graden programma van een uur. Zet de machine uit. Het water is dan 

opgewarmd genoeg om de was verder te weken en het waspoeder zijn 

werk te laten doen op de vlekken. Laat de was gewoon weken in de 

machine, zodat waspoeder goed zijn werk kan doen (bijv. 2 uur of in de 

nacht op vrijdag of zaterdag) draai daarna het korte was programma 

verder door/ zet het opnieuw aan (kort 40 graden van een uur bijv.) Ik 

was de geweekte was gewoon verder opnieuw in het geweekte water 

dat al in de machine zit. 
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6. Heb je een vochtig huis? Kijk of je een extra centrifuge programma hebt. 

In de winter doe ik na iedere was, dat centrifuge programma er 

achteraan draaien als 2de was programma om de was extra te drogen, 

voordat ik het ophang in huis in de douche ruimte en slaapkamer.  

7. Ik laat altijd bij was drogen in huis, alle deuren open in huis; zodat de 

warmte van de kamer nu eenmaal ook in de slaapkamer/douche kan 

komen en de vochtige lucht makkelijke weg kan ventileren. Scheelt liters 

vocht en schimmel in de douche ruime / hal.   

8. Heb je een droger? Droog de was 30 minuten i.p.v. compleet 

programma. Hang dan de was op.  

9. Hang de was (als het kan) buiten: in de tuin of op je balkon. Ik heb 

daarvoor speciale balkon droog rekken van de IKEA gekocht (staande: 

lang en smal) en op mijn balkon en in de doucheruimte heb ik op 1.90 

meter hoogte lange lijnen opgehangen aan de muren voor de lakens. 

(met lussen aan de uiteinden, zodat ik ze ook weg kan halen als ik wil)  

10. Bij de blokker kan je uittrekbare lijnen voor binnen/buiten kopen 

bijvoorbeeld: https://www.blokker.nl/leifheit-rollfix-drooglijn Ik heb er 3 

in huis: 2 in de douche ruimte: een “hoge” op 1.90 meter en een “lage” 

op 1.30 meter hangen. En 1 op balkon, die heb ik hoog opgehangen. 

11. Maak alle filters regelmatig schoon van de droger (na iedere was) dan 

gaat de droger langer mee. Ik doe dat onder de kraan in de keuken. 

12. Ik heb een extra filter in de droger gemaakt om meer kattenharen te 

filteren: van een stuk op maat gemaakte keuken afzuigfilter geknipt en 

dat in de droger voor de lamellen gedaan. Deze knip  ik maandelijks 

nieuw en vervang de oude.  

 

 

Nog meer was tips op: 

https://www.consumentenbond.nl/wasmachine/wastips  

 

Laatste tips over kleding 

1. ik stijk nooit! Geen zin in en door de droger maar 30 minuten te 

gebruiken is de was warm en vochtig als ik hem ophang.  
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2. De droger is dan een soort stomerij voor de was geweest, en ik heb 

daardoor weinig kreukels in mijn was.  

3. Ik hang alles wat ik op haken in de kast heb (vesten, bloesjes) zo veel 

mogelijk direct aan het opbergkleding haak te drogen (aan de 

douchestang) dan hangt het goed en als het droog is hoef ik alleen de 

haak te verplaatsen van de douche naar de kast omdat het vest er al aan 

hangt. Scheelt weer opvouw werk. 

4. Kleding berg ik op in doorzichtige dozen in de kledingkast op soort bij 

soort. De doos is dan een lade geworden; dat pakt makkelijker dan van 

een losse stapel.  

5. Ik pak uit de bak de kleding van onderen uit de bak en leg schoon goed 

bovenop: zo rouleer ik mijn polo’s, hemdjes, coltruien en T-shirts. Alles 

wordt zo gedragen en word dan ook gewassen en gaat niet muf ruiken in 

de kast. 

6. Schone kleding op haken hang ik links in de kast op  soort; en  pak ik 

rechts uit de kast de kleding die ik aantrek. Zo rouleert ook deze kleding: 

jasjes, bloesjes en vesten: alles wordt gedragen en wordt dus ook 

gewassen. Dan gaat de kast niet muf ruiken naar oude kleding. 

Meer opruim tips voor een kleding kast: 

https://www.elle.com/nl/interieur/a566900/kledingkast-opruimen-kleding-

tips-opbergen/  
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