
CONSUMENTENGIDS, OKTOBER 2013 CONSUMENTENBOND.NL24

Drogen met 
minder stroom

Test wasdrogers

huis & tuin
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De warmtepompdroger is hard 
bezig gewone condens- en af-
voerdrogers te verdringen. Het 

aanbod groeit, de prijzen dalen en de on-
derlinge verschillen nemen toe. Zo kost 
de AEG T97685IH met warmtepomp een 
gemiddeld gezin per jaar slechts €20 aan 
stroom. Met de beste condensdrogers 
ben je daarvoor €50 meer kwijt. Om de 
zuinigheidskampioen aan te schaffen 
moet je wel een ruime beurs hebben, 
want met €1250 is de AEG de duurste 
machine uit de test. Samen met de LG is 
het ook de traagste en de minst nauw-
keurige (zie verderop) van het stel. 
Toch gaat de al jaren geldende regel dat 
warmtepompdrogers langzamer zijn dan 
condensdrogers niet meer op. Toegege-

De goedkoopste droger uit deze test, van €350, 

zorgt voor de hoogste energierekening. Voor 

€100 meer koop je een warmtepompdroger die 

zichzelf in twee jaar terugverdient. 

ven; snelle én zuinige jongens zijn nog 
steeds niet goedkoop, maar de Whirlpool 
Green 850 combineert prima rapport-
cijfers met een prijs onder de €700.
Langzame machines (– in de tabel) heb-
ben ongeveer 150 minuten nodig voor 
een goed kastdroog resultaat, terwijl 
snelle machines (+) dit in 100 minuten 
kunnen. Opmerkelijk is dat zowel de 
twee beste warmtepompdrogers als de 
twee beste gewone condensdrogers snel-
heid koppelen aan nauwkeurigheid. De 
gekozen programma’s leveren de was 
droog af. Altijd.
Goed nieuws is dat je al een warmte-
pompdroger hebt voor €400. De Ignis 
AWH 407 kost ongeveer evenveel (en is 
even goed) als de twee beste condensdro-

gers uit deze test, maar halveert de ener-
gierekening. Een besparing van zo’n €35 
per jaar. Ten opzichte van de goedkoop-
ste condensdroger verdien je de Ignis in 
één tot twee jaar terug, afhankelijk van 
hoe vaak per week de machine draait. 
Onze droogkosten zijn gebaseerd op drie 
keer drogen per week. 

Zeg eens A
Het nieuwe energielabel maakt de aan-
schaf  van een wasdroger er niet 

In
Detail

BOSCH WTY87700NL 
SIEMENS WT47Y700NL
Prijs: €1000
Testoordeel: 7,5
Deze Bosch en ook broertje 
 Siemens zijn zuinige én snelle 
warmtepompdrogers. Alleen op 
kreuk  laten de machines punten 
liggen. Ze zijn voorzien van 
 startuitstel,  antikreukfase, trom-
melverlichting en onderhouds-
indicatoren. 

MIELE 
T8861WP
Prijs: €1200
Testoordeel: 7,2
Deze warmtepompdroger is 
zuinig en snel, en de omge-
ving blijft zeer goed droog. 
Wel komt de was fl ink ge-
kreukt uit de machine. Met 
startuitstel, antikreukfase, 
trommelverlichting en infor-
matie over onderhoud.

WHIRLPOOL 
GREEN 850
Prijs: €680
Testoordeel: 7,0
Dit is een zuinige warmte-
pompdroger, maar wel wat la-
waaiig. De droger heeft start-
uitstel, toont informatie over 
onderhoud, maar heeft geen 
trommelverlichting en geen 
geluidssignaal aan het einde 
van het programma.

Handdoek 
helpt niet
Op internet circuleert de 
bespaartip om een droge 
handdoek bij de natte was 
te doen, maar dit levert 
geen voordeel op. Het 
zorgt er mogelijk voor dat 
de droger eerder uitscha-
kelt, maar de was is dan 
ook minder droog.

Tekst Harry van Dooren, Elles van Steijn

»
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Tips & 
weetjes
 

 Buiten drogen aan de lijn is 
het voordeligst.
 Binnen drogen is ook voor-
delig, maar zorgt ’s winters 
voor meer stookkosten.
 Voor drogen aan de lijn 
hoef je niet maximaal te 
centrifugeren. Een beetje 
restvocht scheelt kreuk en 
dus strijkwerk.
 Een afvoerdroger is onzui-
niger in een onverwarmde 
ruimte.
 Houd de ruimte waar de 
droger staat stofvrij.
 Maak de fi lters regelmatig 
schoon.
 Centrifugeer maximaal in 
de wasmachine.
 Sneldrogende materialen 
als synthetische sportkle-
ding zijn aan de lijn beter 
af dan in de droger.
 Kies bij gemengde bela-
ding eerst voor strijkdroog, 
haal dat deel eruit en 
droog de rest aanvullend 
op kastdroog.
 Vul de droger zo mogelijk 
maximaal.

realiteit is dat velen regelmatig kleinere 
hoeveelheden wassen en drogen. In deze 
test hebben we dan ook voor het eerst 
gemeten met een kleine belading van 2,5 
kilo, in plaats van 3 kilo. 
Daarna draaiden we een droogbeurt 
waarbij we de trommel voor 70% van het 
aanbevolen gewicht vulden (voorheen 
was dit 80%). We mengden beddengoed, 

spijkerbroeken, over-
hemden en hand-
doeken, omdat dat in 
de praktijk ook vaak 
gebeurt. 
Het oordeel over de 
nauwkeurigheid van 

het programma is geveld over het door 
de fabrikant aanbevolen eerstekeus-
programma. Daarbij kijken we niet al-
leen of  het wasgoed er te nat uitkomt, 
maar ook of  het niet te droog is. Dat is 
namelijk schadelijk voor de vezels. Met 
name ‘easy care’-textiel dat behandeld is 
om kreuk tegen te gaan, kan niet goed 
tegen te warm en te droog. 

De gasvlam dooft
Voordat de warmtepompdroger door-
brak, had de gasgestookte afvoerdroger 
de beste milieupapieren. Maar omdat er 
een extra gasaansluiting nodig is en een 
goedgeventileerde ruimte, is dit systeem 
nooit aangeslagen. Vandaag de dag wor-
den er slechts een paar modellen ver-

kocht, bijna uitsluitend via internet. 
We testten de Pirouwet NL86A. Als 
we het gasverbruik omrekenen 
naar kilowatt, kan hij zich meten 
met de minst zuinige warmte-
pompdrogers. Dat is nog altijd 
twee keer beter dan de zuinigste 
condensdroger. Drogen en 
kreuk verminderen doet hij uit-

stekend. Minpunten zijn de klei-
ne deur, de onnauwkeurige 
programma’s en het gebruiks-
gemak. Al met al een magere 6 
als Testoordeel en een stevige 
prijs: €800 (zonder instal latie-
kosten). 

overzichtelijker op. Wie A zegt, weet nog 
niets. Alle warmtepompdrogers vallen in 
de A-categorie, maar de superzuinige 
AEG T97685IH krijgt een A+++. De Ignis 
een A+. De oude labels die je ook nog in 
de winkels ziet, zijn niet zonder meer 
vergelijkbaar. De oude labels geven het 
stroomverbruik voor één droogbeurt, de 
nieuwe de stroomkosten op jaarbasis, in-

OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
wasdrogers 

clusief  sluipverbruik. In onze test is het 
verschil tussen A en A+++ zo’n €10 aan 
elektriciteit per jaar. Overigens kan de 
opgave in kilowatt door de fabrikant 
thuis gunstiger uitpakken als op 1600 
toeren wordt gecentrifugeerd. Meer toe-
ren scheelt droogtijd en dus stroom. 

Het nieuwe drogen
Voor zuinig en effi ciënt drogen moet je 
de machine maximaal vullen, maar de 

Het wasgoed mag  
ook niet té droog zijn

huis & tuin
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TEST CONDENSDROGERS

++ Zeer goed    + Goed      Redelijk    – Matig    –– Slecht

• De prijzen zijn van juli.
• De Beste koop en de energiekosten per jaar zijn gebaseerd op drie keer drogen per week.
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Weging voor Testoordeel 25% 20% 15% 10% 10% 10% 5% 5%

1. Bosch WTY87700NL €1000 7,5 ++ €26 + + + + + – 8 √

2. Siemens WT47Y700NL €1000 7,5 ++ €26 + + + + + – 8 √

3. Miele T8861WP Edition 111 €1200 7,2 + €34 + + ++ + + –– 8 √

 4. Whirlpool Green 850 €680 7,0 ++ €30 + ++ + + – – 8 √

5. Zanussi ZTH475 €650 6,7 + €35 + + ++ – 7 √

6. LG RC9055AP2Z €1000 6,7 + €34 + – + + – – 9 √

7. AEG T97685IH €1250 6,5 ++ €21 + – + ++ –– – – 8 √

8. AEG T97689IH €1300 6,5 ++ €21 + – + ++ –– – – 8 √

9. Ignis AWH 407 €470 6,4 + €34 + ++ –– 7 √

10. Siemens WT46E304NL €500 6,4 – €69 + + + + + – – 7

11. Whirlpool Economy 40 €550 6,4 + €37 + + + –– –– 7 √

12. Bauknecht TRKA 4580 €750 6,4 + €35 + + ++ –– –– 8 √

13. Electrolux RDH3386GDW €800 6,4 + €31 + + –– – + 8 √

14. Bosch WTE84104NL €390 6,3 – €69 + + + + + –– 7

15. Pelgrim PWD120WIT/P01 €750 6,2 + €33 + ++ – – 8 √

16. Zanussi ZTE283 €350 6,1 – €74 + + ++ ++ – 7

17. AEG T71270AC €500 5,7 – €70 + + + + – – 7

18. AEG T71272AC €500 5,7 – €70 + + + + – – 7

19. Bauknecht TRKD 3580 €500 5,7 – €71 + + + –– –– 8

20. Whirlpool AWZ 7456 €350 5,1 – €89 + – ++ – –– 6

  Beste uit de test      Beste koop   

Welke droger?
De warmtepompdroger is een con-
densdroger met een warmtepomp: 
een compressor die een koudemiddel 
samenperst, waarbij warmte vrijkomt. 
Daarmee wordt lucht verhit die door 
de vochtige was wordt geblazen. 
De retourlucht condenseert en de 
restwarmte wordt opnieuw gebruikt. 
Een A+apparaat kost vanaf €450.

Een ‘gewone’ condensdroger haalt 
ook vocht uit de warme lucht. Dit 
wordt net als bij de warmtepomp-
droger opgevangen in een condens-
bak (handmatig legen of op een wa-
terafvoer aansluiten). Een (klein) deel 
van de vochtige lucht komt vrij in de 
omgeving waar de  droger staat. Hij 
kost vanaf €250 voor energie label B.

Een afvoerdroger voert de vochtige 
lucht uit de was naar buiten af en 
vereist een open raam of gat in de 
muur. Een afvoerdroger is gemiddeld 
een fractie sneller dan een condens-
droger, maar vraagt meer energie als 
je hem in een koude ruimte zet, zoals 
de garage. Hij is het goedkoopst in 
aanschaf: vanaf €175 (C-label).
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