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1. Begrijpen 

De impact van bestanden begrijpen  

Alles wat op uw computer is opgeslagen verbruikt geheugen en stroom en kan hem daarom 

vertragen, vooral als deze bestanden op uw bureaublad zijn opgeslagen. Door bestanden te 

sorteren, op te ruimen en te verwijderen, kunt u ruimte vrijmaken computer en zal hij dus beter 

presteren. Bron 

 

Het uiteindelijke doel van het verwijderen van gegevens op uw computer is de verlenging 

van de levensduur van uw toestel. Hoe meer ruimte u op uw toestel vrijhoudt, hoe minder 

hij zal vertragen en hoe meer u in staat zult zijn om de nodige updates van de software en het 

besturingssysteem uit te voeren voor een vlotte werking. Hoewel de productie van een toestel 

goed is voor 78% van zijn koolstofvoetafdruk (Bron), is het ook van fundamenteel belang 

mechanismen te vinden om uw toestellen te onderhouden en hun levensduur te verlengen.  

 

Wat is volgens u het aandeel van de koolstofimpact van computers onder alle digitale 
apparatuur? 

 
Computers zijn verantwoordelijk voor meer dan 37% van de koolstofimpact (over de 

volledige levenscyclus: fabricage tot einde levensduur) van alle terminals. Op de tweede 
plaats komen telefoons met bijna 23%, gevolgd door televisies met 14%. Bron 

  

Ook wat in de cloud wordt opgeslagen is niet onbelangrijk: de gegevens worden opgeslagen 

in datacenters, die veel energie verslinden.  

 

Er bestaan alternatieven om de ecologische impact van datacenters te verminderen. Voor 

koelsystemen kunnen in plaats van gas of steenkool hernieuwbare energiebronnen worden 

gebruikt. Ook kan de warmte die geproduceerd wordt door de datacenters hergebruikt worden 

om openbare gebouwen of voorzieningen te verwarmen. Bron 

 

 

De impact meten 

Om de impact van het opschonen van uw gegevens te achterhalen,  

 

Als u op een bedrijfsserver of persoonlijke computer werkt:  

Maak alvorens te beginnen een tijdelijke map aan met de naam "Digital Cleanup". Zet er 

naarmate uw opschoonactie vordert de bestanden in die verwijderd moeten worden. Daarna 

volstaat het om de grootte van deze map te meten aan het einde van uw opschoonactie, 

alvorens de bestanden die erin zitten definitief te verwijderen. 

 

Als u in een cloud werkt:  

U moet de omvang van de opslagruimte voor en na de operatie registreren om een 

vergelijking te kunnen maken. U kunt deze meting desgewenst ook aanvullend op uw 

computer uitvoeren. 

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-numerique-environnement-ademe-arcep-volet02_janv2022.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-numerique-environnement-ademe-arcep-volet02_janv2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y0seF6g95yo
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#1 Op uw computer 

 

In Windows 10: Ga naar het menu "Start" > "Instellingen" > "Systeem" > "Opslag".  

U krijgt een lijst waarin uw opslagruimte per bestandscategorie wordt weergegeven. 

 
 

 

Op een Mac: Ga naar het menu “Apple" > "Over" > “Opslag". U krijgt een diagram waarin uw 

opslagruimte per bestandstype wordt weergegeven.  

 

 
 

 

 

 

 

#2 In de Cloud 

Op OneDrive 

Via de synchronisatietoepassing: Klik op het blauwe OneDrive-pictogram en vervolgens op 

"Instellingen" > “Opslag beheren". U krijgt toegang tot de metrische opslaggegevens. 
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Via de website: Klik op het wieltje in de rechterbovenhoek om het tabblad "Instellingen" te 

openen en klik vervolgens op "OneDrive-instellingen". Er wordt een nieuwe pagina geopend: 

klik links op "Meer instellingen" en vervolgens onder "Functies en opslag" op "Metrische 

opslaggegevens". 
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Op Google Drive 

 

Voor particulieren:  

 

Klik op Google Drive op uw profielfoto, rechts bovenaan, en vervolgens op "Uw Google-

account beheren" 

Ga naar de rubriek "Betalingen en abonnementen" en vervolgens naar "Accountopslag". 

 De opslagruimte van elke tool kan vanuit deze ruimte worden geraadpleegd en beheerd. 

 

U hoeft alleen maar te klikken op "Maak opslagruimte vrij in je account". 

U krijgt toegang tot al uw Google-gegevens en diverse tools om ze op te schonen. 

 

 
 

Voor gebruikers van Gsuite en Workplace: 

 

● U kunt aan de linkerkant zien welke ruimte 

ingenomen wordt door uw bestanden. 

 

● Voor meer details over de grootste bestanden kunt 

u klikken op "Opslagruimte". 

 

 
 

Nu u het gewicht van uw bestanden kent, bent u klaar om tot actie over te gaan! 
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Op Dropbox 

 

Klik op Dropbox op uw profielfoto rechts bovenaan en vervolgens op "Instellingen". Ga naar 

de rubriek "Abonnementen". 

Link: https://www.dropbox.com/account/plan 

 
 

Voor meer details over de grootste bestanden, ga naar de pagina "Alle bestanden". Beweeg 

de muis over de kop van een kolom; klik op de knop met het pijltje  en vink vervolgens 

"Grootte" aan: 

 

 

 
 

Nu kunt u uw bestanden rangschikken op grootte door te klikken op de desbetreffende kolom.

https://www.dropbox.com/account/plan
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2. Tot actie overgaan  

Uw bestanden opschonen: stap voor stap 
 

#1 (Lokale) tijdelijke bestanden opschonen 
 

Alvorens met het grote werk te beginnen en uw bestanden te sorteren, is een kleine 

opschoonactie op zijn plaats.  

Op de meeste computers gebruiken en creëren een aantal programma's namelijk tijdelijke 

gegevens.  

Die gegevens zijn inherent aan de software en besturingssystemen, dus het heeft geen zin 

om ze handmatig op te schonen. 

Hiervoor kunt u tools gebruiken zoals Bleachbit (https://www.bleachbit.org/). 

Dit handige programma vindt al die bestanden die ruimte innemen op uw computer. 

 

 
 

Wanneer u het programma start, gaat u naar "Systeem". Vink vervolgens het vakje "Tijdelijke 

bestanden” en “Verwijderingsprogramma's" aan. 

Afhankelijk van uw browser (Firefox, Chrome) kunt u het vakje "Cache" en "De databases 

optimaliseren" aanvinken. 

 

Zodra u uw keuze hebt gemaakt, kunt u op "Voorbeeldweergave" drukken om een voorbeeld 

te krijgen van wat er zal worden verwerkt. 

U hoeft alleen nog maar op "Opschonen" te klikken om de procedure te starten. 

 

Deze software biedt tal van mogelijkheden. We raden u aan om de extra opties in detail te 

bekijken, afhankelijk van uw geïnstalleerde programma's. 

https://www.bleachbit.org/


Digital Cleanup Day 2023 - Handleiding 3: Uw computer en Drive opschonen        

      8/11 

#2 De bestanden organiseren 
 

Het reorganiseren van uw bestanden zal u helpen om de bestanden te identificeren die 

echt nuttig voor u zijn, waardoor het gemakkelijker wordt om ze te sorteren. U kunt sorteren 

op periode, project, bestandstype of andere criteria die u relevant acht.  

 

Als u in een bedrijf werkt, vergeet dan natuurlijk niet de geldende regels voor het bewaren 

van documenten na te leven en let ook op de regels van de AVG voor wat persoonsgegevens 

betreft. Als u voor een openbare instantie werkt, moet u het administratief of historisch 

belang van het document beoordelen alvorens te overwegen om het te verwijderen: 

 

Als u voor een openbare instantie werkt, neem dan contact op met de desbetreffende 

openbare archiefdienst, die u zal helpen bij de selectie. 
 

 

Open elk bestand en vraag u af of het voor u nuttig is. Zo niet, zet het dan in de map Digital 

Cleanup (of de prullenbak, als u in de cloud werkt). 

 

 

 

#3 Foto's, video's en audiobestanden sorteren 

Multimediabestanden (foto's, video's, audio) kunnen zwaarder zijn, maar het zijn vaak de 

duplicaten en bestanden die u niet meer raadpleegt die veel ruimte innemen. Er is maar één 

manier om het uit te zoeken: trakteer uzelf op een rondje "Herinneringen"! 

 

Identificeer onscherpe foto's en mislukte video's en verwijder ze. Wanneer u meerdere foto's 

of filmpjes van hetzelfde onderwerp hebt gemaakt, bewaar dan alleen de beste. Doe 

hetzelfde voor audiobestanden (muziek of opnames).  
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#4 Bewustwording en meten 

Bij het sorteren van uw bestanden hebt u ze in de map Digital Cleanup of in de prullenbak 

geplaatst. Het is tijd om deze map te openen om het type verwijderde bestanden te 

analyseren. Misschien levert dit u ideeën op voor een beter beheer in de toekomst? 

 

Het is tijd om het totale gewicht van de te verwijderen bestanden te noteren: klik rechts op 

de tijdelijke map "Digital Cleanup" die u hebt aangemaakt en selecteer "Eigenschappen".  

Vergeet vervolgens niet de map te verwijderen en de prullenbak leeg te maken !  

 

Als u voor een openbare instantie werkt: geen enkele verwijdering is mogelijk zonder 

toestemming van de persoon die verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke en 

technische controle van de staat. Neem contact op met de bevoegde openbare 

archiefdienst om de procedure te kennen. (Toepassing van de Franse "Code du patrimoine 

sur les archives publiques") 

 

Als u in de cloud werkt, of als u geen tijdelijke map hebt aangemaakt op uw computer, moet 

u eerst de items in uw prullenbak definitief verwijderen en vervolgens uw gebruikte 

opslagruimte opnieuw controleren om het verschil met uw oorspronkelijke meting te zien.  

 

#5 Duplicaten verwijderen 
Verschillende gratis digitale tools kunnen helpen bij het identificeren van dubbele 

(driedubbele, vierdubbele ...) kopieën van computerbestanden. 
Bv.: AllUp, ArchifiltreDocs 

Kies een tool die de voetafdruk van de bestanden berekent en vergewis u er altijd van dat 

het echt om een duplicaat gaat alvorens iets te verwijderen. 

 

Checklist 

❏ Tijdelijke bestanden opschonen 

❏ Uw bestanden organiseren en sorteren  

❏ Uw foto's en video's sorteren 

❏ Het type te verwijderen bestanden analyseren 

❏ De hoeveelheid te verwijderen gegevens meten (voor of na het leegmaken van de 
prullenbak, al naargelang het geval) 

 

Bravo! U hebt uw Drive en uw computer opgeschoond!  
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3. Nog verder gaan 
Nu u uw bestanden hebt opgeschoond, zou u dan niet graag uw opslagruimte het hele jaar 

door schoon houden? Hier volgen enkele tips om uw toekomstige bestanden beter te beheren. 

 

● Geef uw bestanden een goede naam, zodat ze gemakkelijk terug te vinden zijn. U 

kunt streepjes zetten tussen woorden en de datum of de versie van het document 

verduidelijken.  

● Start regelmatig een schijfopruiming op om nutteloze systeembestanden te 

verwijderen. 

● Bewaar alleen het essentiële in de cloud en schakel de synchronisatie op uw 

diverse toestellen alleen in voor mappen die echt nodig zijn.  

● Voer regelmatig een opschoonactie uit van uw verouderde gegevens 

● Zorg voor uw computer: schakel uw computer regelmatig uit en gebruik voor alle 

laptops een beschermhoes wanneer u ze vervoert.  

● Verwijder toepassingen die u niet meer gebruikt: een toepassing bestaat uit vele 

bestanden die veel ruimte in beslag kunnen nemen. Bovendien staan sommige 

programma's voortdurend aan en verbruiken ze batterijvermogen en 

netwerkgegevens.  

Maak regelmatig een inventaris op en verwijder nutteloze programma's.  

● Werk uw toepassingen regelmatig bij: updates voegen vaak nieuwe functies toe, 

beschermen u tegen veiligheidsrisico's en verminderen het verbruik van middelen.  

● Alvorens u uw pc doorverkoopt of weggeeft: denk eraan om uw systeem te 

resetten en uw gegevens te wissen (voor Windows: https://ouvaton.link/hA8s62). 

4. Bronnen 
● https://www.planetoscope.com/electronique/230-energie-consommee-par-les-data-

centers.html 

● https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf 

● https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-numerique-environnement-

ademe-arcep-volet02_janv2022.pdf  

 

5. Credits 
● Afbeelding omslag: https://fr.freepik.com 
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https://www.planetoscope.com/electronique/230-energie-consommee-par-les-data-centers.html
https://www.planetoscope.com/electronique/230-energie-consommee-par-les-data-centers.html
https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-numerique-environnement-ademe-arcep-volet02_janv2022.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-numerique-environnement-ademe-arcep-volet02_janv2022.pdf
https://fr.freepik.com/
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Bedankt aan Leefmilieu.brussels voor de vertaling 

 

7. Gebruikerslicentie van deze handleiding 
CC-by-nc-sa (Naamsvermelding/Niet Commercieel/Gelijk Delen) 

 

De CC-by-nc-sa 4.0-licentie staat elke exploitatie van het werk toe (delen, kopiëren, 

reproduceren, verspreiden, meedelen, hergebruiken, aanpassen) met om het even welk 

middel en in om het even welk formaat. Elke exploitatie van het werk of afgeleide werken, 

behalve voor commerciële doeleinden, is mogelijk. 

De volgende verplichtingen zijn aan deze licentie verbonden: 

● de makers van de oorspronkelijke werken vermelden, de bronnen aangeven en 

aangeven of er wijzigingen in de werken zijn aangebracht (verplichte 

naamsvermelding); 

● geen winst maken (directe winst of commerciële meerwaarde) uit het werk of 

afgeleide werken; 

● de nieuwe creaties verspreiden onder dezelfde voorwaarden (onder dezelfde licentie) 

als die van het oorspronkelijke werk (d.w.z. wijzigingen opnieuw toestaan en 

commercieel gebruik verbieden). 

Deze licentie verbiedt dus dat nieuwe afleidingen van het afgeleide werk voor commerciële 

doeleinden worden geëxploiteerd. 

 

 

 

 

WCD – France : 25 Rue Saint-Jacques 59000 Lille – www.worldcleanupday.fr  

INR : 23 avenue Albert Einstein | BP 33060 - 17031 La Rochelle – www.institutnr.org 

ISIT-BE: Belgique: 7 Rue Joseph Stevens | 1000 Bruxelles - https://isit-be.org/  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
http://www.institutnr.org/
https://isit-be.org/

