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Hoi, ik ben 
Charlotte!
Tof dat je dit ebook hebt gedownload en aan de 
slag wilt om jouw website te verduurzamen. Zo 
maak je óók aan de “achterkant” jouw bedrijf 
een beetje groener. Goed bezig!

Al op de basisschool vond ik het leuk om met 
HTML aan te klooien. Toen ik studeerde, begon ik 
met bloggen. Dat liep behoorlijk uit de klauwen 
en nu run ik een succesvolle ecoblog. Van daaruit 
ben ik gaan ondernemen. Ik realiseerde namelijk 
opeens dat ik die technische skills ook voor anderen kon inzetten! Zo begon ik met 
websites bouwen voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde ondernemers en 
organisaties.

Met de tijd groeide steeds meer mijn bewustzijn dat het internet ook een enorme,
wereldwijde energieslurper is. Wel meer dan 400 terawattuur per jaar! Dat is meer
dan het Verenigd Koninkrijk in totaal gebruikt. Damn. Iedere website, ieder stukje
informatie of vermaak dat je opzoekt, staat ergens op een server die dag en nacht
aan staat. En iedere keer dat je een pagina laadt en bekijkt, wordt er data
verstuurd van die servers naar jouw computer (of telefoon, of tablet). Dat kost
natuurlijk energie en grondstoffen.

Tijd om daar dus bewuster mee bezig te gaan! Inmiddels specialiseer ik me in
CO2-bewust webdesign en bied ik een aantal fijne diensten aan, die daar mooi op
aansluiten: groene webhosting, een onderhoudservice (ook heel belangrijk voor de
veiligheid) en manieren om duurzamer en bewuster om te gaan met je content.
In dit ebook wil ik je inspireren om die eerste stappen te zetten, en de CO2-
uitstoot per pageload op jouw website te verminderen. Heel veel succes en
redesign-plezier!

~Charlotte



Stap over op groene hosting
Draait jouw website op energie van 
kolencentrales of windmolens? Check op
www.thegreenwebfoundation.org of jouw 
hosting draait op groene energie.
Zo niet? Overweeg dan serieus om over te 
stappen. Kleine moeite, direct
effect. Bonuspunten als de restwarmte 
van de serverparken ook nog eens
goed gebruikt wordt, bijvoorbeeld om 
huizen of kantoren te verwarmen.

Kies voor een lichtgewicht en flexibel 
WordPress thema
Hoe lichter, hoe beter! Want hoe minder 
data er verstuurd hoeft te worden,
hoe minder CO2-uitstoot. Mijn favoriet is 
Astra.

Optimaliseer je navigatie
Iedere pageload stoot CO2 uit. Hoe minder 
jouw bezoekers hoeven te
zoeken en te klikken, hoe beter! Zorg dus 
voor duidelijke, eenvoudige en
efficiënte navigatie, en zorg dat standaard 
dingen zoals je menu, privacy
policy, contactgegevens, social media 
knoppen, etc ook gewoon allemaal op
een standaard plek staan, waar je ze 
verwacht.

Wees duidelijk, compleet en to the 
point
Over duidelijk gesproken: Wees niet alleen 
in je navigatie duidelijk, maar in al
je communicatie. Zorg dat informatie niet 
versnipperd is over je website,
maar dat alles wat bij elkaar hoort te 
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staan, ook daadwerkelijk bij elkaar op
een pagina staat. Wees ook zo volledig 
mogelijk: Noem je prijzen en maak
duidelijk wat de klant kan verwachten. 
Minder zoeken = minder overbodig
klikken = minder onnodige pageloads = 
meer duurzaam!

Gebruik minder foto’s / afbeeldingen
Ja, een foto zegt meer dan 1000 woorden. 
Maar zorg wel dat die foto functioneel 
is. Grafische elementen kun je ook 
toevoegen door iconen of emoji’s (op een 
professionele manier) te gebruiken.

Upload je afbeeldingen niet groter dan 
nodig.
Ga geen fullsize afbeeldingen van 
3000x4000pixels of whatnot op je 
website zetten. Wordt hij heel traag van 
én het braakt ontzettend veel CO2 uit.
Upload niet groter dan nodig. Met 
1920x1080 pixels vang je al een hoop af.

Zelf ga ik niet breder dan 1440 pixels. 
Wordt in sommige browsers wat 
opgerekt, maar daar merk je in de praktijk 
eigenlijk niets van. Zelf heb ik een
retinascherm (dus 2880 pixels breed) en 
alle foto’s zien er prima uit, niet pixelig of 
zichtbaar uitvergroot.

Kies de juiste afbeeldingsgrootte bij 
het invoegen
In WordPress kun je na het invoegen van 
een afbeelding bij de blokinstellingen 
kiezen wat de maximale grootte 
is. Zo hoef je een afbeelding maar 
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1x te uploaden, maar kun je hem in 
verschillende situaties en groottes
gebruiken. Kies niet voor 1280px breed als 
600px ook genoeg is.

Kies voor een lichtgewicht 
bestandformaat voor je afbeeldingen
PNG is een lossless formaat, waardoor 
het een stuk groter is dan JPG. Kies
bij voorkeur voor JPG, tenzij je écht die 
transparante achtergrond nodig hebt.

Kijk of SVG een uitkomst biedt in 
plaats van PNG / JPG
SVG is een vectorformaat. In sommige 
gevallen - bijvoorbeeld voor logo’s en
iconen - een geweldig, lichtgewicht 
alternatief voor grote PNG of JPG
bestanden.

Skip de automatische 
achtergrondcarrousels en -video’s 
en kies liever voor één sprekende 
afbeelding
Een carrousel en video zijn beiden 
eigenlijk een verzameling aan
afbeeldingen. Dat is dus veel data om te 
versturen, dus - you know the drill.
Kies liever voor één mooie afbeelding als 
je per se een achtergrondafbeelding wilt 
gebruiken voor een sectie.

Gebruik Lotties is plaats van gifjes
Betrekkelijk nieuw: Lottie animaties! Een 
heel lichtgewicht soort animatie.
Vectorbased, in plaats van een stapeltje 
afbeeldingen, zoals gif.

Vervang je dividers
Heb jij zo’n site waar je de secties op een 
pagina mooi scheidt met dividers?
En zijn dat stiekem afbeeldingen? Dan kun 
je een hoop winnen door die
afbeeldingsdividers te vervangen door 
mooi opgemaakte HTML/CSS dividers.

Beperk scripts op je site
Scripts bestaan vaak uit een grote 

hoeveelheid code, en sturen vaak ook nog
eens extra data heen en weer. Beste dus 
om ze te beperken. Relatief zware
scripts zijn onder andere Google Analytics 
en Calendly.

Stap over van Google Analytics naar 
een lichtgewicht analytics tool
Microanalytics.io is bijvoorbeeld een 
mooi, minimalistisch én AVG proof
alternatief.

Verwijder onnodige bestanden en 
andere troepjes van je site
Afbeeldingen die je nergens gebruikt? PDF 
freebies die je allang niet meer
weggeeft? Allerlei extra snufjes die je 
pagina’s alleen maar rommelig maken?
Haal ze van je site, verwijder ze uit je 
mediabibliotheek.

Verwijder content die geen 
bestaansrecht heeft
Zonde toch, als mensen rondklikken op 
pagina’s die niets meer van doen
hebben met waar jij voor staat? Verwijder 
ze. Stroomlijn je site, dat zorgt voor
minder klikken. Dit geldt niet alleen voor 
blogs, maar ook voor bijvoorbeeld
landingpagina’s die niet meer in gebruik 
zijn.

Content / blogs: ga voor kwaliteit in 
plaats van kwantiteit
Blog je als onderdeel van je 
marketingstrategie? Ga voor kwaliteit 
in plaats van kwantiteit. Zorg voor écht 
waardevolle content, in plaats van een 
hoop wollige kletsverhalen (of nog erger: 
pusherige salesy blogs) waar niemand op
zit te wachten.

Verwijder onnodige plugins
Hoeveel plugins heb jij op je website 
draaien? En hoeveel heb je er
daadwerkelijk in gebruik? Verwijder alle 
plugins die je niet gebruikt en die je
niet nodig hebt. Ook plugins die je maar 
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eenmalig kort gebruikt (bijvoorbeeld om 
een child theme te genereren) kun je na 
gebruik verwijderen.

Heb je écht voor alles wat je wilt een 
plugin nodig, of kun je dat ook
regelen in je thema, met een beetje 
eenvoudige code, of via je hosting?
Een nuttige vraag bij iedere plugin die 
maar één klein dingetje doet. Alles wat
je zonder plugins kunt doen, scheelt 
gewicht per pageload, en heeft een
positief effect op je snelheid én CO2-
uitstoot.

Maak gebruik van een caching plugin
Caching zorgt ervoor dat data compacter 
verstuurd wordt tussen jouw server
en de computer van jouw bezoeker.

Optimaliseer je afbeeldingen
Kunnen je afbeeldingen nóg lichter en 
kleiner? Ja, dat kan. Door ze te
optimaliseren kun je vaak een hoop 
gewicht verminderen, terwijl je 
(afhankelijk van hoe sterk de compressie 
is) niets of nauwelijks iets in de
afbeeldingskwaliteit merkt.

Maak gebruik van lazy loading
Dit zorgt ervoor dat alleen dát deel van de 
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pagina geladen wordt, dat
zichtbaar is voor de bezoeker. Dus niet 
onnodig de hele pagina als iemand
alleen het bovenste deel bekijkt.

Kies voor standaard fonts
Een lettertype is als een stem, en het is 
een essentieel onderdeel van je
branding. Maar ook hier kun je slimme 
keuzes in maken. Gebruik bijvoorbeeld
een standaard font zoals Arial of 
Verdana voor je body tekst, wat op iedere 
computer geïnstalleerd staat.
Kun je dit écht niet over je designershart 
verkrijgen, laad dan alleen de varianten 
van een font die je daadwerkelijk gebruikt. 
Vooral bij variabele fonts kan dit heel veel 
schelen.


