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  Management samenvatting 

De komende jaren zal de Nederlandse woningvoorraad verduurzaamd moeten 
worden, liefst zonder inzet van aardgas. In opdracht van de provincie Noord-
Holland hebben TNO, Duurzaam Bouwloket en Regionaal Energieloket de 
volgende twee vragen beantwoord: 

1. Welke verduurzamingsmaatregelen zijn nodig voor een aardgasvrije 
energievoorziening van bestaande particuliere woningen? 

2. Hoe kan online advisering worden verbeterd om eigenaren van particuliere 
woningen beter te ondersteunen in hun transitie naar een aardgasvrije 
energievoorziening? 

Onderzoeksvraag 1 

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden is een inventarisatie gemaakt van 
veel voorkomende typen van eengezinswoningen in Nederland. Hieruit is een set 
van 35 woningen afgeleid die representatief is voor in Nederland veel voorkomende 
woningen. Voor elk van deze 35 woningen zijn zes maatregelpakketten 
doorgerekend met een rekenmodel van TNO, met input van Duurzaam Bouwloket 
en Regionaal Energieloket. De maatregelpakketten bestaan uit drie niveaus van 
schilisolatie: 

● Pakket 1: ‘Beperkte isolatie’ (‘laaghangende fruit’). 
● Pakket 2: ‘Goede isolatie’. Meer schildelen worden aangepakt en met betere 

isolatie. 
● Pakket 3: ‘Zeer goede isolatie’. Alle schildelen worden aangepakt en (vrijwel) 

op het niveau van nieuwbouw (Bouwbesluit 2021) uitgevoerd. 

Elk van deze pakketten is ook doorgerekend met warmteterugwinning in het 
ventilatiesysteem plus verbeterde kierdichting, dus in totaal zijn er 3x2=6 pakketten. 

Uit de berekeningen blijkt dat door de toepassing van de maatregelpakketten de 
verwarming minder warmte per uur hoeft af te geven om de woning in de winter 
warm te houden. Daarnaast blijkt dat de temperatuur van het warmteafgiftesysteem 
lager is als de woning in plaats van met een gasketel wordt verwarmd met een 
midden temperatuur (MT) warmtenet met een aanvoertemperatuur van 70 ⁰C, of 
met een laag-temperatuur (LT) warmtenet of een warmtepomp, beide met een 
aanvoertemperatuur van 50 ⁰C. Door de lagere temperatuur van het 
warmteafgiftesysteem1 kan de verwarming minder warmte per uur afgeven. Het 
gevolg is dat een woning met een bepaald maatregelpakket alleen geschikt is voor 
bijvoorbeeld een MT-warmtenet als de afname van de benodigde warmte door de 
maatregelen groter is dan de afname van de beschikbare warmte door de verlaging 
van de temperatuur van het warmteafgiftesysteem. 

De hoeveelheid warmte die per uur kan worden afgegeven, kan worden vergroot 
door de capaciteit van het warmteafgiftesysteem te vergroten, bijvoorbeeld door 

 
1 We nemen aan dat er bij warmtenetten geen temperatuurverlies optreedt in de warmtewisselaar 
in de woning, zodat de aanvoer- en retourtemperatuur van het water in het warmteafgiftesysteem 
in de woning gelijk zijn aan die van het warmtenet. 
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 grotere radiatoren of meer radiatoren te plaatsen of door vloerverwarming aan te 
leggen. Dat helpt om woningen warm te houden bij lagere temperaturen van het 
warmteafgiftesysteem. Helaas wordt op die manier geen energie bespaard, dus het 
isoleren van de woning is altijd een goede eerste stap. 

Voor acht woningen is er naast de energiebesparing ook naar de kosten van de 
maatregelen gekeken, uitgaande van m2-prijzen voor de isolatiemaatregelen. Uit de 
energiebesparing en de kosten is de terugverdientijd van de maatregelpakketten 
voor die acht woningen berekend. 

De resultaten van de berekeningen van verduurzamingsmaatregelen leiden tot de 
volgende conclusies: 

• Als we de radiatoren in de woning niet aanpassen, is toepassing van een MT-
warmtenet voor alle 35 onderzochte woningen mogelijk met de pakketten 
‘goede isolatie’ en ‘zeer goede isolatie’, indien deze worden gecombineerd met 
warmteterugwinning in de ventilatie en verbeterde kierdichting. Met het pakket 
‘beperkte isolatie’ zijn 34 van de 35 woningen geschikt voor een MT-warmtenet. 

• Als we de radiatoren in de woning niet aanpassen, zijn voor toepassing van een 
LT-warmtenet of een warmtepomp veel ingrijpender maatregelen nodig, met 
name bij de woningen gebouwd ná 1980. Zelfs met het meest ambitieuze 
pakket van ‘zeer goede isolatie’ met warmteterugwinning en verbeterde 
kierdichting kan een LT-warmtenet niet bij alle woningen gebouwd ná 1980 
worden toegepast (bij 9 van de 11). 

• De onderzochte woningen gebouwd vóór 1980 zijn makkelijker aardgasvrij te 
maken dan de woningen gebouwd ná 1980. De reden is dat woningen vóór 
1980 een groter warmteafgiftesysteem hebben (grotere of meer radiatoren) dan 
woningen ná 1980. Dit omdat er toen minder strenge isolatienormen waren, 
waardoor er een groter warmteafgiftesysteem nodig was om de woning warm te 
houden. Bij eenzelfde maatregelpakket is een verlaging van de temperatuur van 
het warmteafgiftesysteem bij bijvoorbeeld een MT-warmtenet met grotere (of 
meer) radiatoren beter op te vangen. 

• Als we de radiatoren in de woning niet aanpassen, scoort pakket ‘goede 
isolatie’ met warmteterugwinning en verbeterde kierdichting qua kosten en 
terugverdientijd beter dan pakket ‘zeer goede isolatie’ zonder 
warmteterugwinning.  

• Warmteterugwinning van de ventilatielucht en verbeterde kierdichting lijken 
onder de aannames in de berekeningen effectieve maatregelen om de 
woningen warm te houden bij lagere temperatuur van het warmteafgiftesysteem 
én energie te besparen. 

Tot slot: in de berekeningen zijn aannames gedaan die in de praktijk anders kunnen 
uitpakken. Bovenstaande resultaten zijn daarom niet bedoeld als een advies voor 
een specifieke woning. 
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 Onderzoeksvraag 2 

Bij het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag is voortgebouwd op de 
reeds bestaande kennis van de partners Duurzaam Bouwloket en Regionaal 
Energieloket op het gebied van online advisering2. De inspanning richtte zich op 
drie zaken: 

1. Het verbeteren van de berekening van de energiebesparing in de online 
tools door het meenemen van het (energie-gerelateerde) gebruikersgedrag 
in de berekening. 

2. Het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de online advisering. 
3. Verkrijgen van informatie over de woning, bewonersintenties en 

toekomstige energievoorziening. 

Er zijn twee aspecten van gebruikersgedrag die een grote invloed hebben op het 
energiegebruik voor ruimteverwarming. Dat zijn: het slechts ten dele verwarmen 
van de woning (bijvoorbeeld alleen de begane grond) en het ventilatiegedrag (het 
openen van ventilatieroosters en ramen en de stand van het ventilatiesysteem). 

Doordat de woning vaak slechts gedeeltelijk wordt verwarmd, is de gemiddelde 
temperatuur in de woning lager dan de thermostaatinstelling in de woonkamer. Om 
met de juiste binnentemperatuur te kunnen rekenen, zijn tabellen gegenereerd voor 
een temperatuurcorrectie op de thermostaatinstelling, die groter is naarmate de 
woning slechter is geïsoleerd en naarmate er een kleiner deel van de woning wordt 
verwarmd. Een grotere temperatuurcorrectie betekent een lagere 
woninggemiddelde temperatuur. 

Voor de eenvoud van toepassing in online advisering is het gedrag van bewoners 
ten aanzien van het openen van ramen en ventilatieroosters gevat in een drietal 
profielen. Er is vervolgens een vereenvoudigde methodiek opgezet, waarmee de 
totale ventilatiehoeveelheid door de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil, 
ventilatievoorzieningen (indien aanwezig) en het gebruik van ramen bij benadering 
kan worden bepaald. 

Het meenemen van beide bovengenoemde aspecten gebeurt in een zogenaamde 
‘gebruikersmodule’ die eenvoudig aan bestaande rekentools kan worden 
toegevoegd. 

Ter verificatie is het energiegebruik van de 35 woningen berekend mét en zonder 
toepassing van de gebruikersmodule. Ook mét de gebruikersmodule kan het 
werkelijk energiegebruik niet precies worden berekend, maar de verschillen tussen 
berekend en werkelijk energiegebruik worden wel kleiner. Dit is met name het geval 
bij woningen waarbij het gebruikersgedrag afwijkt van ‘standaard’ gedrag. 

De resultaten van het onderzoek naar verbetering van online advisering leiden tot 
de volgende conclusies: 

• Door de toepassing van de gebruikersmodule wordt het verschil tussen 
berekend en werkelijk energiegebruik doorgaans kleiner, vooral als het 
gebruikersgedrag afwijkt van ‘standaard’ gedrag. Het integreren van de 
gebruikersmodule in de bestaande online tools maakt daarmee een 
accuratere advisering aan bewoners mogelijk. 

 
2 De online adviseringstools van deze partners zijn te vinden op: resp. 
https://regionaalenergieloket.nl/huisscan en https://regionaalenergieloket.nl/huisscan 
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 ● Er bestaat een breed palet aan mogelijkheden voor het verbeteren van de 
gebruikersvriendelijkheid van online advisering, zowel in de ontwikkeling 
vooraf als in het continue verbeteren op basis van gebruikersfeedback. 
Duurzaam Bouwloket en Regionaal Energieloket hebben elk een deel van 
die mogelijkheden in hun online tools benut. 

● De online tools gebruiken in hun huidige vorm al een aantal openbare 
bronnen voor het ontlasten van de gebruiker. De verwachting is dat in de 
toekomst nog veel meer data uit openbare en commerciële bronnen 
beschikbaar komt. De integratie van de Transitievisie Warmte is hier een 
voorbeeld van, resulterend in verbeterde advisering aan bewoners. 
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  Inleiding 

De komende jaren zal de Nederlandse woningvoorraad verduurzaamd moeten 
worden om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarnaast speelt het streven van de 
Nederlandse overheid om de energievoorziening geheel aardgasvrij te maken in 
2050. 

Partijen die hier al invulling aan geven zijn Duurzaam Bouwloket en Regionaal 
Energieloket, die de energieloketten bemensen van ca. 180 gemeenten. Deze 
partijen krijgen vaak vragen als: “Hoe kan ik mijn huis verduurzamen en gereed 
maken om van het aardgas af te gaan?” 

Dat heeft geleid tot twee onderzoeksvragen: 

1. Welke verduurzamingsmaatregelen zijn nodig voor een aardgasvrije 
energievoorziening van bestaande particuliere woningen? 
 

2. Hoe kan online advisering worden verbeterd om eigenaren van particuliere 
woningen beter te ondersteunen in hun transitie naar een aardgasvrije 
energievoorziening? 
 

Het onderzoek is uitgevoerd door TNO, Duurzaam Bouwloket en Regionaal 
Energieloket in opdracht van de Provincie Noord-Holland. 

Aanpak onderzoeksvraag 1 

Het onderzoek naar de verduurzamingsmaatregelen omvatte de volgende stappen: 

1. Inventarisatie van in Nederland veel voorkomende typen van 
(grondgebonden) woningen, zowel vooroorlogs als naoorlogs3. Dit heeft 
geleid tot een set van 35 typen voor- en naoorlogse woningen. 

2. Opnames van 35 woningen, 1 woning van elke type. 
3. Het opstellen van een zestal maatregelpakketten, variërend in 

ambitieniveau, en rekening houdend met de bouwkundige mogelijkheden 
en beperkingen van de verschillende woningtypes. 

4. Het doorrekenen van de maatregelpakketten voor de 35 woningtypen. 
Daarbij is specifiek gekeken of de woningen met deze pakketten bij een 
aardgasvrije energievoorziening met lagere aanvoertemperaturen zoals 
Laag-temperatuur (LT) of Midden-temperatuur (MT) warmtenetten of een 
warmtepomp nog goed warm te houden zijn. Dat biedt inzicht in de 
mogelijkheden van toepassing van alternatieve warmtebronnen, zoals 
geothermie of restwarmte van de industrie. 

5. Het vergelijken van de (energie)besparing en de benodigde investering van 
de onderzochte maatregelpakketten voor vier vooroorlogse en vier 
naoorlogse woningen, resulterend in een eenvoudige terugverdientijd. 

 
3 Parallel aan dit project liep het TKI-project RenoTrans, uitgevoerd met subsidie van het Ministerie 
van Economische Zaken. In het RenoTrans project is onderzoek gedaan naar vooroorlogse 
woningen. De resultaten van dit project (over naoorlogse woningen) zijn samengevoegd met die 
uit het RenoTrans project, zodat zowel de vooroorlogse als de naoorlogse woningvoorraad wordt 
beschreven. In de rapportages van beide projecten is een min of meer dezelfde, generieke 
beschrijving van (een deel van) de woningvoorraad, het rekenmodel en gebruikersmodule gebruikt 
en zijn een aantal conclusies vergelijkbaar. 
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 Aanpak onderzoeksvraag 2 

Bij het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag is voortgebouwd op de reeds 
bestaande kennis van de partners Duurzaam Bouwloket en Regionaal Energieloket 
op het gebied van online advisering4. De inspanning richtte zich op drie zaken: 

1. Het verbeteren van de rekenkern in de online tools middels het gebruik 
van een zogenaamde gebruikersmodule die het (energiegerelateerde) 
gebruikersgedrag meeneemt in de berekening van het energiegebruik van 
een woning. 

2. De gebruikersvriendelijkheid van de online advisering. Welke do’s & don’ts 
zijn er om te voorkomen dat het gebruik van de tool vroegtijdig afhaakt in 
het adviseringsproces. 

3. Verkrijgen van input ter bepaling van woningtypologie, bewonersintenties 
en toekomstige energievoorziening. Deze informatie zal deels worden 
opgehaald uit openbare bronnen en deels door de bewoner te bevragen. 

Afbakening van het onderzoek 

Gezien het beschikbare budget en de benodigde diepgang van de aanpak, is het 
onderzoek beperkt tot grondgebonden woningen. 

Verder is in dit onderzoek alleen gekeken naar het verlagen van de warmtevraag 
voor ruimteverwarming, dus niet naar het verlagen van de warmtevraag voor warm 
tapwaterbereiding of elektraverbruik. 

Tenslotte zijn de uitkomsten gebaseerd op een aantal aannames van met name 
gebruikersgedrag, die in de praktijk anders kunnen zijn. De resultaten laten dan ook 
vooral de mogelijkheden en beperkingen van de onderzochte maatregelpakketten 
zien wat betreft de toepasbaarheid van een warmtevoorziening op een lagere 
temperatuur en zijn niet bedoeld als een advies voor een specifieke woning. 

 
4 De online adviseringstools van deze partners zijn te vinden op: 

https://woningplanner.duurzaambouwloket.nl resp. https://regionaalenergieloket.nl/huisscan  

https://woningplanner.duurzaambouwloket.nl/
https://regionaalenergieloket.nl/huisscan
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  Onderzoeksvraag 1: 
verduurzamingsmaatregelen 

 
Het onderzoek naar de verduurzamingsmaatregelen omvatte een aantal stappen die 
in de volgende paragrafen nader worden toegelicht. 

Onderzoeksvraag 1 

Welke verduurzamingsmaatregelen zijn nodig voor een aardgasvrije 
energievoorziening van bestaande particuliere woningen? 
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 3.1 Inventarisatie Nederlandse woningvoorraad 

De particuliere woningbouw in Nederland is ingedeeld in verschillende 
woningtypen. Gezien het beschikbare budget en de benodigde diepgang van de 
aanpak, is het onderzoek beperkt tot grondgebonden woningen. Deze woningen 
maken ca. 87% van de Nederlandse gebouwvoorraad uit5 . 

De belangrijkste uitgangspunten voor de indeling zijn dat de bouwfysische 
eigenschappen per klasse grotendeels uniform zijn (hetgeen de (on)mogelijkheid 
van toepassing van bepaalde renovatiemaatregelen bepaalt) en dat de 
woningtypen gezamenlijk een goede afspiegeling vormen van de gehele 
woningvoorraad. 

Bij de definitie van de woningtypen is onder meer gekeken naar de historische 
ontwikkeling van woningen en de geldende bouwregelgeving. De woningwet van 
1901 en de daaropvolgende bouwregelgeving was hierbij een belangrijke 
ontwikkeling en heeft de basis gelegd voor een gezonde en gestructureerde bouw 
met relatief uniforme bouwfysische eigenschappen. 

Zo is vastgesteld dat vele vooroorlogse woningen zich kenmerken door massieve, 
vaak steens- of anderhalf steens muren, waarbij tussen 1906 tot 1944 de 
spouwmuur steeds meer zijn intrede doet. Voor de naoorlogse woning geldt dat de 
aanscherping van de bouwregeling tot belangrijke kenmerken leidt voor de 
verschillende woningtypen. In het kader van deze studie is de aanwezigheid dan 
wel afwezigheid van een spouwmuur het belangrijkste bouwfysische criterium voor 
de definitie van de verschillende woningtypen. Daarnaast is het overgrote deel van 
de vooroorlogse woningen voorzien van houten dak- en vloerconstructies met lage 
of geen kruipruimtes. 

Aanvullend op het bovenstaande is er een onderscheid gemaakt op basis van de 
geometrie van de woning, in drie categorieën: 

1. Tussenwoningen. 

2. Twee-onder-één kap woningen/ hoekwoningen. 

3. Vrijstaande woningen. 

3.1.1 Woningvoorraad en kenmerken naoorlogse woningen 

Volgens de meeste recente cijfers van het CBS6 heeft Nederland 4.987.300 
grondgebonden eengezinswoningen. Uit het WoonOnderzoek 20157 kwam naar 
voren dat het overgrote deel van de eengezinswoningen (particulier bezit) bestaat 
uit rijtjes/hoekwoningen (42,5%), twee-onder-een-kapwoningen (19,6%) en 
vrijstaande woningen (23%), zie Tabel 1. 

 
5 Nieman Raadgevende Ingenieurs, CONCEPT Rapport standaard en streefwaardes bestaande 
woningbouw, Referentie warmtevraag bestaande bouw, 27 augustus 2019, Referentie: 20190115 / 
15645, tabel 7, pag. 40 
6 CBS; Cijfers over Wonen en Bouwen 2019 
7 WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2015 
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 Om gedurende het onderzoek een goed representatief beeld te geven van de 
woningvoorraad is ervoor gekozen om tijdens het project met name de focus te 
leggen op deze woningtypen.  

Tabel 1: Percentage in Nederland voorkomende eengezinswoningen in particulier bezit 

 
 

De naoorlogse woningvoorraad wordt doorgaans onderverdeeld in verschillende 
bouwperiodes. Het bouwjaar en bouwperiode van een woning zegt veel over de 
huidige staat en opbouw van een woning. De naoorlogse bouwperiodes die zijn 
onderscheiden zijn met name gebaseerd op de aanscherping en eisen op het 
gebied van bouwregelgeving en energetische kwaliteit.  

Tabel 2: Minimum eisen voor sociale woningbouw 1965-1992 

 
 

Bouwperiode < 1921 

In 1901 deed de eerste woningwet haar intrede in 
Nederland. Het hoofddoel van deze wet was om het 
onmogelijk te maken om slechte en ongezonde 
woningen te bouwen of te bewonen en om de bouw 
van goede woningbouw te bevorderen. Als gevolg van 
de woningwet kwam in het jaar 1906 de eerste 
“Gemeentelijke bouw- en woonverordening” tot stand. 
Hierin stonden de belangrijkste eisen waar een 
aannemer minimaal aan diende te voldoen bij het 
bouwen van een woning.  

De eerste woningwet heeft de basis gelegd voor een gezonde en gestructureerde 
bouw. Ook heeft de wet veel meer inzicht verschaft in de ontwikkeling van de 
woningvoorraad. Officiële gegevens met betrekking tot de woningvoorraad zijn dan 
ook pas beschikbaar vanaf dat moment. Het aandeel woningen dat onbewoonbaar 
is verklaard, is gesloopt en herbouwd volgens de opgestelde criteria en/of dusdanig 
aangepast dat het voldeed aan de eisen.  

De eerste woningwet heeft ervoor gezorgd dat de bouwfysische aspecten van de 
woningen redelijk uniform waren in deze periode. De vooroorlogse woningen van 
vóór 1921 kenmerken zich door massieve, vaak steens- of anderhalf steens muren. 
Daarnaast zijn deze woningen voorzien van houten dak- en vloerconstructies met 
lage of geen kruipruimtes. Om houtrot bij de vloerconstructie te voorkomen was het 
bij de bouw van deze woningen des te belangrijker om te bouwen op redelijk droge 
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 locaties. Waar bij deze woningen een kruipruimte aanwezig is, treft men dan ook 
een redelijk droge, goed geventileerde, kruipruimte met zandbodem aan. 
 

Bouwperiode 1921 - 1945 

Gedurende de bouwperiode 1906 tot 1944 doet de 
spouwmuur langzamerhand zijn intrede. In het kader 
van dit onderzoek is de aanwezigheid van een 
spouwmuur een belangrijk bouwfysisch aspect voor 
de definitie van de woningtypen. De spouwmuur 
heeft directe consequenties voor de 
energiehuishouding en het 
verduurzamingspotentieel.  

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de 
volgende categorieën:  

• Woningen van 1921 – 1930: steens of anderhalf 
steens muren 

• Woningen van 1921 – 1944: met spouwmuren. 

 

Bouwperiode 1946 – 1965 

Door de woningnood na de tweede wereldoorlog 
kwam er in Nederland een focus op het snel 
bouwen van veel woningen. Dit ging in veel gevallen 
ten koste van de kwaliteit. Deze bouwperiode 
kenmerkt zich met name door een nog zeer 
beperkte isolatie. In deze bouwperiode werden er 
ook nog geen eisen gesteld aan energiezuinigheid 
van de woningen. De woningen zijn in de basis 
voorzien van een (niet-geïsoleerde) spouwmuur, 
ongeïsoleerd dak en houten of betonnen vloeren. 
De beglazing bestond over het algemeen uit enkele 
beglazing. Ventilatie ging via te openen ramen en natuurlijke afvoerkanalen.  
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 Bouwperiode 1966 – 1974 

In deze bouwperiode werden steeds meer 
woningen gebouwd met een centraal 
verwarmingssysteem. De isolatie van de woningen 
werd in deze tijd iets beter maar was nog steeds 
laag naar huidige maatstaven. De woningen in deze 
bouwperiode waren voornamelijk voorzien van een 
(niet geïsoleerde) spouwmuur, zeer matige 
dakisolatie en houten of betonnen vloeren. De 
beglazing bestond over het algemeen nog steeds 
uit enkele beglazing. Ventilatie ging via te openen ramen en natuurlijke 
afvoerkanalen. 

 

Bouwperiode 1975 – 1981  

In de bouwperiode vanaf 1975 werden de eerste 
eisen gesteld op het gebied van isolatie van de 
schil. De vloeren bestonden met name uit betonnen 
vloeren. Een groot deel van de woningen werden 
ook voorzien van mechanische afzuiging. In de 
periode 1979 werden de eisen op het gebied van 
energiezuinigheid nog iets aangescherpt.  

 

Bouwperiode 1982 – 1991 

Vanaf deze bouwperiode werden de eisen op het 
gebied van isolatie weer aangescherpt, zoals 
weergegeven in Tabel 3. Energiezuinigheid van de 
woning begon in deze periode steeds meer centraal 
te staan. De warmteweerstand van de 
constructiedelen ging omhoog en in sommige 
woningen was nu ook overal dubbel glas aanwezig. 
Ook mechanische afzuigventilatie werd in deze 
periode steeds meer de norm. In de jaren 80 zijn de 
isolatie eisen (tussentijds) aantal keer aangescherpt. 

 

Tabel 3: Diktes isolatie jaren 80 woningen (Bron: Duurzaam Bouwloket) 

 

Tot halverwege de jaren 80 werd vaak ventilatie op een natuurlijke wijze: toe- en 
afvoer van verse lucht via draaiende delen (ramen en deuren). Dit veranderde door 
de opkomst van de MV-box (mechanische ventilatie). Het merendeel van de jaren 
80 woningen is voorzien van een afzuigventilator (MV-box) die via een 
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 kanalenstelsel vervuilde lucht afzuigt uit de keuken, badkamer en het toilet (de 
‘natte ruimten’). 

 

Bouwperiode 1992 – 2012 

Het eerste Bouwbesluit trad in 1992 in werking en 
daarmee werden de technische bouwvoorschriften 
voor heel Nederland gelijk. In dit besluit werden 
bouwnormen, -kwaliteiten en -voorschriften 
opgenomen en vastgelegd. Dit kwam ten goede 
aan de energetische kwaliteit van de woningen. De 
stookkosten voor deze woningen werden daarmee 
ook een stuk lager en het comfort ging omhoog. In 
1995 werd het ook verplicht bij een bouwaanvraag 
een Energie Prestatie Berekening in te dienen. De 
Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) waaraan 
woningen moeten voldoen is sindsdien regelmatig 
naar beneden bijgesteld, zoals te zien in Tabel 4. 

Tabel 4: Velaging (aanscherping) van de EPC-eis vanaf 1996 

 
Door deze strenger wordende energieprestatie-eisen werd ook extra aandacht voor 
infiltratie en ventilatie gestimuleerd en werd ook toepassen van balansventilatie met 
warmteterugwinning een belangrijk item. 

 

Bouwperiode ná 2012 

In 2012 werden de eisen nog verder aangescherpt. 
De eis voor de Energie Prestatie Coëfficiënt bleef 
gelijk aan de waarde die in 2011 al was gesteld 
(EPC 0,6), maar de ‘vangnet-eisen’ voor de 
verschillende delen van de gebouwomhulling 
gingen omhoog. De gevels gingen naar een Rc 
waarde van 4,5 m2K/W. De daken naar 6,0 m2K/W 
en de vloeren naar 3,5 m2K/W. In 2015 werd de 
Energie Prestatie Coëfficiënt bijgesteld naar 0,4. 

Per 1-1-2021 wordt overgestapt op een geheel 
nieuwe systematiek om de energieprestatie te bepalen. In plaats van een EPC-
waarde gelden nu drie eisen voor energiegebruik, uitgedrukt in kWh/m2a (m2 
gebruiksoppervlakte) en een eis voor de maximale binnentemperatuur in de zomer. 
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 • BENG 1: Maximale energiebehoefte (warmteverlies en koudebehoefte door 
transmissie en ventilatie). 

• BENG 2: Hoeveelheid benodigde primaire energie om de maximale 
energiebehoefte te dekken. 

• BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie bij het voorzien in de energiebehoefte. 

• TOjuli: Een eis aan de in de zomer optredende binnentemperaturen. 

De wijze waarop deze grootheden moeten worden bepaald is vastgelegd in de NTA 
8800: Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode. 

Deze eisen geven een betere nuancering maar leiden grosso modo naar eenzelfde 
energieprestatie als hiervoor alleen met een veel duidelijker aandacht voor 
warmtetransport door de gebouwschil en door ventilatie en voor de inzet van 
hernieuwbare energie. 

Drive-in woning, bungalow en stolpboerderij 

Naast de ‘standaard’ woningen zijn er in de verschillende bouwperiodes ook andere 
type woningen gebouwd. In de periode tussen 1966 en 1974 kwamen onder andere 
de drive-in woningen en de bungalows in opkomst. In dit onderzoek is daarom 
besloten om naast de tussenwoning, hoekwoning/twee-onder-een-kapwoning en 
vrijstaande woning ook een drive-in woning en een bungalow uit de periode 1966 - 
1974 mee te nemen. 

Daarnaast is een met name in Noord-Holland veel voorkomende stolpboerderij van 
vóór 1920 in de lijst opgenomen.  

 

   

Figuur 1: Bungalow en drive-in woning, twee van de ‘specials’ in de 35 onderzochte woningtypes 

3.1.2 Data van RVO, PBL en eerdere onderzoeken 

In 2011 heeft RVO de brochure “Voorbeeldwoningen bestaande bouw 2011” 
8opgesteld. Deze brochure bevat dertig voorbeeldwoningen waarmee 
beleidsadviezen over energiebesparing kunnen worden onderbouwd. De dertig 

 
8 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/woningbouw/particuliere-
woningen/voorbeeldwoningen  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/woningbouw/particuliere-woningen/voorbeeldwoningen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/woningbouw/particuliere-woningen/voorbeeldwoningen
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 voorbeeldwoningen vormen samen een afspiegeling van de Nederlandse 
woningbouwvoorraad tot en met bouwjaar 2005. In de brochure zijn de volgende 
bouwperiode aangehouden: 

• 1945 – 1965 

• 1966 – 1974 

• 1975 – 1991  

• 1992 – 2005  

Ook in de startanalyse aardgasvrije buurten 2020 van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) 9 zijn bovenstaande vier bouwperiodes aangehouden.  

Voor dit onderzoek is ervoor gekozen om de bouwperiodes van RVO en PBL uit te 
breiden. De uitbreiding is met name gebaseerd op een aanscherping van de 
bouwregelgeving. Voor de periode 1975 - 1991 heeft dit tot gevolg dat voor het 
onderzoek een onderscheid wordt gemaakt tussen 1975 - 1981, 1982 - 1986 en 
1987 - 1991.  

3.1.3 35 woningtypen 

Op basis van de analyse van veelvoorkomende woningtypen in Nederland, de 
verschillende bouwperiodes met bijhorende bouwregelgeving en de data van RVO 
en PBL uit eerdere onderzoeken en startanalyse is ervoor gekozen om gedurende 
het onderzoek de focus te leggen op 35 woningtypen. Met deze 35 woningtypen 
wordt een uitbreiding gemaakt op de eerder gehanteerde bouwjaren die door RVO 
zijn uitgewerkt in 2011.  

De 35 woningtypen zijn in Tabel 5 samengevat. 

  

 
9 https://www.pbl.nl/publicaties/startanalyse-aardgasvrije-buurten-2020  

https://www.pbl.nl/publicaties/startanalyse-aardgasvrije-buurten-2020
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Tabel 5: De 35 onderzochte woningtypes, bestaande uit veel voorkomende woningen en een 
enkele ‘special’.  

woning bouwjaar type woning gebruikersopp 
(m2) type muur 

1 1650 stolpboerderij 798 enkelsteens 
2 1880 tussenwoning 154 enkelsteens 
3 1890 vrijstaand 147 enkelsteens 
4 1912 2/1 kap 140 enkelsteens 
5 1920 tussenwoning 65 enkelsteens 
6 1921 2/1 kap 70 spouwmuur 
7 1925 tussenwoning 94 enkelsteens 
8 1931 tussenwoning 69 enkelsteens 
9 1935 vrijstaand 123 spouwmuur 

10 1943 2/1 kap 96 spouwmuur 
11 1954 tussenwoning 115 spouwmuur 
12 1956 vrijstaand 98 spouwmuur 
13 1959 2/1 kap 93 spouwmuur 
14 1968 2/1 kap 126 spouwmuur 
15 1970 bungalow 79 spouwmuur 
16 1971 tussenwoning 113 spouwmuur 
17 1971 vrijstaand 248 spouwmuur 
18 1972 tussenwoning 103 spouwmuur 
19 1975 drive-in 142 spouwmuur 
20 1976 tussenwoning 110 enkelsteens 
21 1979 tussenwoning 92 spouwmuur 
22 1979 2/1 kap 130 spouwmuur 
23 1979 vrijstaand 183 spouwmuur 
24 1980 vrijstaand 205 spouwmuur 
25 1982 tussenwoning 112 spouwmuur 
26 1982 2/1 kap 75 spouwmuur 
27 1987 tussenwoning 108 spouwmuur 
28 1987 vrijstaand 102 spouwmuur 
29 1988 2/1 kap 103 spouwmuur 
30 1993 vrijstaand 123 spouwmuur 
31 1995 tussenwoning 100 spouwmuur 
32 1999 2/1 kap 96 spouwmuur 
33 2009 2/1 kap 128 spouwmuur 
34 2015 tussenwoning 107 spouwmuur 
35 2017 vrijstaand 262 spouwmuur 
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 3.2 Woningopnames 

Van elk van de 35 woningtypen is een bestaande woning gevonden die door een 
adviseur van Duurzaam Bouwloket is bezocht voor een woningopname. In de 
opnames is vastgesteld wat de (on)mogelijkheden en aandachtspunten zijn voor 
het toepassen van woning verbeterende maatregelen. 

Bij de opnames zijn karakteristieken van de woning zoals oppervlakken en 
isolatiewaarden vastgesteld en zijn bewoners ondervraagd over hun (energie-
gerelateerde) gedrag. Daarbij is aan de bewoners nadrukkelijk aangegeven dat de 
vragen het gedrag in het stookseizoen betreffen10. 

Een gevoeligheidsanalyse (zie paragraaf 3.2.1) heeft geholpen om een beeld te 
krijgen welke karakteristieken van de woning en bewonersgedrag goed in kaart 
gebracht moeten worden voor een juiste inschatting van het energiegebruik (voor 
ruimteverwarming) en de mogelijke energiebesparing. 

Dat heeft geleid tot een standaard opnameformulier (zie Figuur 2) met vragen over 
de karakteristieken van de woning zoals oppervlakken, isolatiewaarden van gevel, 
vloer, ramen en dak opgenomen. Het opnameformulier bevat ook lijst met vragen 
over hun energiegerelateerde gedrag. De belangrijkste vragen betreffen: 

 

• Thermostaatinstelling. 

• Verwarmen overige vertrekken naast woonkamer/keuken. 

• Gebruik ventilatiesysteem, waaronder het open- of dichtzetten van 
ventilatieroosters. 

• Openen van ramen. 

De volledige vragenlijsten zijn terug te vinden in Bijlage A. 

 

 
10 De interviews hebben vooral plaatsgevonden in de periode maart t/m augustus 2019. Het is uit 
de literatuur bekend dat het moment van het interview van invloed is op het antwoord, aangezien 
de geïnterviewde geneigd is zijn gedrag in de weken voorafgaand aan het interview als maatstaf 
te nemen. Herhaaldelijk benadrukken dat het om het gedrag in het stookseizoen gaat is daarom 
belangrijk, maar het is niet bekend in hoeverre de antwoorden ook daadwerkelijk het gevraagde 
gedrag weergeven. 
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Figuur 2: Opnameformulier Duurzaam Bouwloket 

 

3.2.1 Relevante parameters bij energieberekeningen 

De energiebesparing door verduurzaming van een woning hangt, naast de 
energetische conditie van de woning, ook af van het bewonersgedrag. De vraag is 
welke kenmerken van de woning en van het bewonersgedrag belangrijk zijn voor 
een goede voorspelling van het energiegebruik en de mogelijke besparing. 

Om dit na te gaan is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Er zijn vier generieke 
woningtypes beschouwd (zowel vooroorlogs als naoorlogs) met een brede 
spreiding in energetische prestatie. Van deze vier woningen is de warmtevraag voor 
ruimteverwarming berekend met het TNO gebouwmodel (zie Bijlage B) met 
gebruikersmodule (zie paragraaf 4.1). Vervolgens is voor elk van deze vier ‘base 
cases’ een aantal scenario’s doorgerekend, waarin steeds één kenmerk van de 
woning of bewonersgedrag is gevarieerd, om na te gaan wat het effect van dit 
kenmerk is op het energieverbruik. Details over de onderzochte woningen, de 
gevarieerde parameters en de resultaten zijn te vinden in Bijlage E. 
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 Samenvattend is de conclusie dat de verwachte onzekerheden in de kenmerken 
van het gebouw van minder invloed zijn op het energiegebruik dan de variatie in 
bewonersgedrag. Met name de volgende kenmerken moeten zo nauwkeurig 
mogelijk worden bepaald voor een goede inschatting van het energiegebruik, in 
volgorde van belangrijkheid: 

1. Het deel van de woning dat wordt verwarmd (in alle woningen, en meer 
naarmate de woning slechter is geïsoleerd). 

2. Thermostaatinstellingen overdag en ‘s nachts (bij zowel goed als slecht 
geïsoleerde woningen). 

3. Gebruik van het ventilatiesysteem (stand ventilator, open of dichte roosters), 
in alle woningen, en meer naarmate de woning beter is geïsoleerd. 

4. Openen van ramen, zowel langdurig op een kier of korter geheel open. Dit 
speelt bij alle woningen, en meer naarmate de woning beter is geïsoleerd. 

5. Doucheduur van de bewoners (in alle woningen, en meer naarmate de 
woning beter is geïsoleerd). 

6. Bouwjaar (of liever het rendement) van de ketel voor ruimteverwarming en 
warm tapwaterbereiding). Dit speelt voor alle woningen. 

7. Luchtdichtheid van de woning (vooral bij oudere woningen met een slechte 
luchtdichtheid). 

Deze kenmerken van bewonersgedrag en de woning zijn bij de woningopnames van 
de 35 woningen zo goed mogelijk in kaart gebracht. 

3.2.2 Opvallende bevindingen uit de woningopnames 

De meest opvallende bevindingen ten aanzien van het bewonersgedrag worden in 
de volgende paragrafen toegelicht. 

Thermostaat instelling 

Van de 35 opgenomen woningen zijn er in totaal drie bewoners die hebben 
aangegeven dat de thermostaat de gehele dag op een constante temperatuur staat 
ingesteld (respectievelijk 20,5, 21,0 en 21,3⁰C). De overige 32 bewoners hebben 
verschillende thermostaat instellingen, waarvan het gemiddelde is weergegeven in 
Tabel 6 

Tabel 6: Gemiddelde thermostaatinstelling in 32 van de 35 opgenomen woningen. In de overige 3 
woningen werd continu dezelfde temperatuur ingesteld 

tijdvak Gemiddelde 
thermostaatinstelling 

06:00 - 09:00 uur 18,1 ⁰C 

09:00 - 18:00 uur 19,5 ⁰C 

18:00 - 23:00 uur 19,9 ⁰C 

23:00 - 09:00 uur 16,3 ⁰C 
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 De gemiddelde thermostaatinstelling van deze 32 woningen is in Figuur 3, 
vergeleken met thermostaatinstelling uit de ECN/RIGO studie op basis van de 
energiemodule van het WoON 2012 onderzoek11. 

 

Figuur 3: Gemiddelde thermostaatinstelling in 32 van de 35 opgenomen woningen (zwarte lijn), 
vergeleken met thermostaatinstelling uit de ECN/RIGO studie (gekleurde lijnen per 
label). In de overige 3 woningen werd continu dezelfde temperatuur ingesteld. 

 

Ruimte verwarming 

Aan bewoners is ook gevraagd of men naast de woonkamer de hoofdslaapkamer, 
overige (slaap) kamers, de badkamer en de zolder verwarmd. Slechts drie van de 35 
woningen (8,6%) verwarmden de volledig woning. 

 

Figuur 4: Percentage verwarmde vertrekken in de 35 opgenomen woningen 

 

 
11 Casper Tigchelaar (ECN), Kees Leidelmeijer (RIGO), Energiebesparing: Een samenspel van 
woning en bewoner - Analyse van de module Energie WoON 2012, Augustus 2013, ECN-E--13-
037 
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 Van de 35 opgenomen woningen wordt gemiddeld 35% van de eerste verdieping 
verwarmd.  
 

Ventilatievoorzieningen en ventilatiegedrag 

Gedurende de 35 woningopnames zijn verschillende vragen gesteld over het 
openen van ramen, het rooster gedrag en het gebruik van eventueel een 
mechanisch ventilatiesysteem. Daarnaast is er gekeken naar de aanwezigheid van 
roosters in de woning. Het blijkt dat in geen van de woningen balansventilatie 
aanwezig is en slechts in 11 van de 35 opgenomen woningen mechanische 
(afzuig)ventilatie, zie Figuur 5. 

 

 

Figuur 5: Voorkomen van typen ventilatie in de 35 opgenomen woningen. 

 

De aanwezigheid van roosters is apart gevraagd voor de woonkamer/keuken, 
hoofdslaapkamers, overige slaapkamers en badkamer. Omdat de antwoorden voor 
de hoofdslaapkamer en overige slaapkamers weinig verschilden, zijn de resultaten 
daarvan gemiddeld. 

 

natuurlijke 
ventilatie; 24

mechanische 
afzuiging; 11

balansventilatie; 0
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Figuur 6: Voorkomen van roosters en het openen daarvan in de vertrekken van de 35 opgenomen 
woningen. 

 

Figuur 6 toont aan dat roosters in ca. de helft van de opgenomen woningen 
aanwezig blijken te zijn in de woonkamer en slaapkamers, maar slechts in ca. 30% 
van de woningen in de badkamer. Als er roosters aanwezig zijn, staan deze in de 
meeste gevallen open of halfopen. 

Verder blijkt dat juist als er wel een mechanisch ventilatiesysteem is, de roosters 
lang niet altijd open staan (0% in de woonkamer, 55% in de slaapkamer en 45% in 
de badkamer). Gezien de relatief kleine aantallen observaties, is het echter lastig dit 
resultaat te veralgemeniseren. 

 

Open ramen 

Bij de woningopnames is ook uitgevraagd hoelang per dag de bewoners ramen op 
een kier of open/halfopen hebben. Dit is apart gevraagd voor de 
woonkamer/keuken, hoofdslaapkamers, overige slaapkamers en badkamer. Omdat 
de antwoorden voor de hoofdslaapkamer en overige slaapkamers weinig 
verschilden, worden de resultaten daarvan in één getal gepresenteerd. Figuur 7 
geeft per vertrek het aantal woningen waarvan de ramen ‘op een kier’, ‘open’ of 
‘dicht’ staan. 
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Figuur 7: Aantal bewoners dat ramen op een kier zet of half tot geheel open in de vertrekken van 
de 35 woningen 

 

Figuur 7 toont aan dat in de woonkamer/keuken relatief weinig ramen worden 
geopend: de meeste bewoners houden de ramen hier dicht. Slaapkamers staan 
vooral op een kier en in de badkamer staan vrijwel net zoveel ramen op een kier als 
dicht. 

In de meeste gevallen worden ramen OF (half)geopend OF op een kier gezet, maar 
sommige bewoners geven aan beide te doen. Daarom zijn de totalen van ramen ‘op 
een kier’, ‘open’ en ‘dicht’ groter dan het totaal aantal woningen van 35, vooral bij 
de slaapkamers. Dat komt deels omdat bewoners bij de hoofdslaapkamer soms 
anders ventileren dan in de overige slaapkamers. 

Figuur 8 geeft de duur van ramen op een kier of (half) geopend, indien ze worden 
geopend gemiddelde over de 35 woningen. 

  

Figuur 8: Gemiddelde duur van ramen (indien geopend) op een kier (links) of (half)open (rechts) in 
de vertrekken van de 35 woningen. 
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 Zoals al opgemerkt, wordt in de woonkamer relatief kort geventileerd: ca. 1,4 uur op 
een kier en ca. een kwartier (half)open. In de slaapkamers wordt er lang 
geventileerd: ruim 16 uur op een kier en ca. 40 minuten (half)open. In de badkamer 
wordt iets korter geventileerd dan in de slaapkamers. 

In de meeste gevallen worden ramen OF (half)geopend OF op een kier gezet, maar 
sommige bewoners geven aan beide te doen. 

Kortom, als bewoners middels de ramen ventileren, is dit vaker en vooral langer 
met het raam op de kierstand. 

 

3.2.3 Aandachtspunten bij renovatie van woningen 

Op basis van de opnames en algemene bouwkundige kennis van de partners zijn 
aandachtspunten bij renovaties voor verschillende schildelen in kaart gebracht, 
samengevat in Tabel 7. 
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 Tabel 7: Bouwfysische) kenmerken van vooroorlogse woningen en bijbehorende mogelijke 
aandachtspunten en oplossingen bij renovatie. 

Schil- 
deel 

Mogelijke 
uitvoering
en bij 
bouw 

Bijbehorende 
potentiële issues 

Mogelijke 
consequenties/ 
Aandachtspunten 

Mogelijke oplossingen/ 
maatregelen 

Vloer Op het 
zand 

Geen kruipruimte, 
isolatie niet mogelijk 

Vochtproblematiek Uitgraven kruipruimte/ 
nieuwe vloer leggen/ of 
isolatie op de vloer 
aanbrengen 

Lage 
kruipruimte 
(<50 cm) 

Vloerisolatie niet 
mogelijk 

Vochtproblematiek Bodemisolatie mogelijk/ 
Uitgraven kruipruimte/ 
Nieuwe vloer aanleggen 

Hoge 
kruipruimte 
(>= 50 cm) 

Geen Vochtproblematiek Vloerisolatie mogelijk/ 
Nieuwe vloer aanleggen 

Gevel Geen 
spouw, of 
te dunne 
spouw (< 4 
cm) 

Spouwmuurisolatie 
niet mogelijk 

Kwaliteit afwerking 
buitengevel, 
warmteverlies 
kopgevel bij 
hoekhuis, 
beschermde status, 
vochtproblematiek 

Buitengevelisolatie, 
binnengevelisolatie 

Met spouw Spouwmuurisolatie 
niet altijd mogelijk/ 
voldoende 

Warmteverlies 
kopgevel bij 
hoekhuis, geverfde 
of geglazuurde 
buitengevel 

Spouwmuurisolatie, 
buitengevelisolatie, 
binnengevelisolatie 

Glas 
  

Modern glas mag of 
kan niet toegepast 
worden 

Dikte kozijnen, 
beschermde status 
woning 

Voorzetramen, HR+(+) 
glas, Triple glas, 
Vacuümglas 

Dak Schuin Dakisolatie 
buitenzijde/ 
zoldervloerisolatie 
niet altijd mogelijk 

Vochtproblematiek, 
beschermde status 

Dakisolatie binnenzijde/ 
buitenzijde, 
zoldervloerisolatie 

Plat Dakisolatie 
binnenzijde af te 
raden/ 
zoldervloerisolatie 
niet mogelijk 

Vochtproblematiek Dakisolatie buitenzijde/ 
mogelijk dakisolatie 
binnenzijde, mits met 
klimaatfolie 
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 3.3 Maatregelpakketten ter verduurzaming van de bestaande 
woningbouw 

3.3.1 Uitdagingen bij de bestaande woningbouw 

Bij de verduurzaming van de bestaande woningbouw is er geen blanco 
uitgangspunt en geen vaste norm zoals bij de nieuwbouw die exact vastlegt hoe er 
verbouwd dient te worden. Om woningeigenaren toch richting te geven in de 
aanstaande en nog zeer onzekere warmtetransitie en ondersteuning te bieden in 
het maken van de juiste keuzes is in dit onderzoek een aantal verschillende 
maatregelpakketten opgesteld en doorgerekend. De resultaten hiervan zullen 
gebruikt worden in de online advisering van woningeigenaren. 

Om een geschikt stappenplan te kunnen formuleren zal er voor elke individuele 
bewoner de balans gezocht moeten worden tussen een aantal belangrijke factoren, 
zoals: 

● De kosten van de investering in de duurzame maatregelen. 
● De bijbehorende besparing op de energierekening als gevolg van de 

genomen maatregelen. 
● De resulterende gereduceerde warmtevraag en benodigd thermisch 

vermogen van de woning na renovatie. 
● Of dit thermische vermogen overeenkomt met de geplande toekomstige 

warmte-energievoorziening. 

Daarnaast is het aan te raden om bij de keuze van de maatregelen andere 
randvoorwaarden en gevolgen mee te nemen, zoals: 

● (Bouwfysische) beperkingen aan de woning, zie hiervoor Tabel 7. 
● Comfort-, veiligheids- en gezondheidsvoordelen van verduurzaming. 
● Effecten op de woningwaarde. 
● De impact op milieu en omgeving. 
● Planning afstemmen op natuurlijke renovatiemomenten. 
● Andere specifieke wensen/ambities van bewoners. 

3.3.2 Maatregelpakketten 

In dit onderzoek is allereerst gekeken hoe de warmtevraag (voor ruimteverwarming) 
zo veel mogelijk gereduceerd kan worden, volgens de Trias Energetica12. 

De onderzochte maatregelen zijn: isolatiemaatregelen (maatregelen die 
transmissieverliezen door de schil van de woning reduceren), naad- en kierdichting 
(ter reductie van infiltratieverliezen) en efficiënte ventilatiesystemen (die warmte uit 
de ventilatielucht terug kunnen winnen). 

Uitganspunt is dat de maatregelen ‘spijtvrij’ zijn. Daarmee wordt hier bedoeld dat 
‘spijtvrije’ maatregelen latere, meer ambitieuze maatregelen niet in de weg staan. 
Zo staat spouwmuurisolatie een latere meer ambitieuze binnen- of buitenisolatie 
van de gevel niet in de weg. 

 
12 Trias Energetica: Stap 1: Energie besparen; Stap 2: Energie duurzaam opwekken; Stap 3: 
fossiele energie efficiënt toepassen 
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 Er is verder gekeken naar de streefwaarden in het conceptrapport van Nieman13 en 
daar waar geen bouwfysische beperkingen zijn verwacht voor de uitvoering, zijn de 
waarden uit het conceptrapport zo veel mogelijk aangehouden als minimum 
isolatiewaarden in de maatregelpakketten. Waar het voor de hand ligt om dikker te 
isoleren dan de streefwaarden en dat ook praktisch mogelijk is, zijn de maatregelen 
iets ambitieuzer. De isolatiewaarden in de pakketten zijn dan ook in enkele gevallen 
iets hoger en in andere gevallen iets lager dan de streefwaarden uit het 
conceptrapport van Nieman. 

Aangezien de uitgangssituatie van de verbouwing sterk afhankelijk is van het 
bouwjaar van de woning (zie paragraaf 3.1) en eventuele (bouwtechnische) 
belemmeringen én om rekening te houden met verschillende ambitieniveaus van 
bewoners zijn er 6 verschillende maatregelpakketten geformuleerd. Deze aanpak 
geeft aanvullend de mogelijkheid om te kunnen onderzoeken welke 
maatregelpakketten voldoen aan verschillende toekomstige varianten van 
warmtelevering. Namelijk de verwarming op lage-, midden- of hoge 
temperatuurniveaus (zie paragraaf 3.5.3.1). Deze 6 maatregelpakketten bestaan uit 
drie verschillende isolatiepakketten al dan niet in combinatie met het toepassen van 
naad- en kierdichting en het installeren van een (decentraal) ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning (WTW). 

Tussen de isolatiepakketten verschilt het aantal te nemen maatregelen (welke 
schildelen worden aangepakt), het type maatregel (wordt de gevel via binnenzijde- 
of juist de buitenzijde geïsoleerd) en de mate van isolatie (resulterend in 
verschillende Rc-waarden): 

● Pakket 1: ‘Beperkte isolatie’. In dit pakket wordt niet elk schildeel van de 
woning aangepakt en de toepassing resulteert vaak in een beperkte 
toename in isolatiewaarde. De maatregelen in dit pakket omvatten het 
laaghangende fruit en toepassing ervan levert geen garantie dat de woning 
voldoet aan de toekomstige energievoorziening. 

● Pakket 2: ‘Goede isolatie’. Er worden meer schildelen aangepakt dan in het 
’beperkte isolatie’ pakket en de isolatie wordt hoogwaardiger uitgevoerd, 
typisch met een Rc-waarde van 1,5 -.2,7 m2K/W voor de dichte gevel en 
het dak en een U-waarde van 1,3 W/m2K voor de ramen. Het doel is dat de 
woning in ieder geval geschikt is voor een midden-temperatuur warmtenet. 

● Pakket 3: ‘Zeer goede isolatie’. Alle schildelen worden aangepakt en (vrijwel) 
op het niveau van nieuwbouw (Bouwbesluit 2021) uitgevoerd. Vaak betekent 
dit het geheel vervangen of opnieuw opbouwen van schildelen. Typische Rc-
waarden zijn 4,5 m2K/W voor de dichte gevel, 6 m2K/W voor het dak en een 
U-waarde van 0,9 - 1,3 W/m2K voor de ramen. Vaak betekent dit het geheel 
vervangen of opnieuw opbouwen van schildelen. Met als doel dat de woning 
ook op lage temperatuur verwarmd kan worden. 

 
13 Nieman Raadgevende Ingenieurs, CONCEPT Rapport standaard en streefwaardes bestaande 
woningbouw, Referentie warmtevraag bestaande bouw, 27 augustus 2019, Referentie: 20190115 / 
15645. 
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 De maatregelpakketten zijn in een aantal iteraties tot stand gekomen, waarbij de 
resultaten zijn gebruikt van een gelijktijdig lopend onderzoeksproject voor 
vóóroorlogse woningen: Renotrans14. De pakketten zijn samengevat in Tabel 8. 

 

 
14 F.G.H. Koene et al., Openbaar Eindrapport RenoTrans, november 2020, TNO 2020 R11878 
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Tabel 8: Drie ambitieniveaus van pakketten voor isolatie van de gebouwschil 
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 3.4 TNO-rekenmodel 

Voor de berekening van de jaarlijkse energievraag van de 35 woningen en het 
benodigd verwarmingsvermogen van gerenoveerde woningen is een rekenmodel 
van TNO gebruikt, waarvan de belangrijkste kenmerken zijn samengevat in 
onderstaand kader. Het model wordt in meer detail wordt beschreven in Bijlage B. 

Ter validatie van het rekenmodel is het gasverbruik van de 35 opgenomen 
woningen berekend en vergeleken met het werkelijke gasverbruik. Voor de 
berekening van de warmtevraag voor ruimteverwarming is het rekenmodel gebruikt, 
de warmtevraag voor warm tapwater is berekend aan de hand van de door de 
bewoners opgegeven doucheduur en indien bewoners aangaven op gas te koken, 
is hiervoor 60 m3 per jaar aangenomen. Details van de berekening zijn in Bijlage B 
te vinden. Het berekende gasverbruik is in Figuur 6 vergeleken met het werkelijke 
gasverbruik, waarbij onderscheid is gemaakt tussen woningen van vóór 1945, 
woningen gebouwd tussen 1945 en 1980 en woningen gebouwd na 1980. 

 

TNO rekenmodel 

• 1-zone, dus gehele woning 
op 1 temperatuur 

• Invoer karakteristieken 
woning (oppervlakken, isolatie etc.) 

• Invoer bewonersgedrag via 
gebruikersmodule 

• Gegevens weer 
(buitentemperatuur, zoninstraling) 

• Berekening van uur tot uur 
gedurende 1 jaar 

• Uitkomst: energievraag (kWh/a) en 
benodigd verwarmingsvermogen (kW) 
voor elk uur van het jaar 
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Figuur 9: Berekend versus gemeten gasverbruik van de 35 opgenomen woningen. De blauwe lijn 
is de 45 graden lijn, waar idealiter alle punten op zouden moeten vallen. De blauwe 
stippellijnen geven de foutmarge van ±30% aan. Het getal geeft het nr. van de 
opgenomen woning aan (1-35). 

Indien voor alle woningen het berekende gasverbruik precies overeen zou komen 
met het gemeten gasverbruik, zouden alle punten op de (blauwe) 45 graden lijn 
liggen. Dat is niet het geval, maar de meeste punten vallen wel binnen een 
foutmarge van ±30% (de lichtblauwe stippellijnen), al zijn er ook een aantal 
‘outliers’, in het bijzonder woningen nr. 1, 2, 7 en 17. De grootste outlier is woning 
nr. 1, een grote gerenoveerde stolpboerderij uit 1650 met afwijkende kenmerken die 
het lastig maken het gasverbruik zelfs bij benadering te berekenen. 

De meeste woningen met een afwijking groter dan 30% blijken vooroorlogse 
woningen te zijn. Het berekende gasverbruik ligt daarbij (aanzienlijk) hoger dan het 
werkelijke verbruik. Een duidelijke oorzaak hiervoor is niet gevonden. 

De geconstateerde verschillen tussen meting en berekening kunnen worden 
veroorzaakt door verschillende factoren (zie Bijlage B voor een nadere analyse). 
Gelet op de resultaten van de gevoeligheidsanalyse (paragraaf 3.2.1), waarbij naar 
voren kwam dat variatie in bewonersgedrag van grotere invloed is op het 
energiegebruik dan onzekerheden in de kenmerken van het gebouw, ligt het voor 
de hand te veronderstellen dat onjuist gerapporteerd bewonersgedrag een grote 
bijdrage levert aan het verschil tussen meting en berekening. Dit wordt bevestigd 
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 door bevindingen uit de woningopnames, waarbij bewoners zelf een aantal keren 
aangaven het lastig te vinden een éénduidig antwoord te geven op vragen over 
ruimteverwarming, ventilatiegedrag en douchegedrag in het stookseizoen. 

TNO neemt daardoor aan dat het gebruikte rekenmodel de warmtevraag voor 
ruimteverwarming goed genoeg berekent voor een beoordeling van de 
toepasbaarheid van warmtenetten met een lagere aanvoertemperatuur. Bij deze 
berekeningen is in alle gevallen eenzelfde ‘standaard’ bewonersgedrag 
verondersteld, zie paragraaf 3.5. 
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 3.5 Analyse maatregelpakketten  

Elk van deze drie isolatiepakketten ‘beperkte isolatie’; ‘goede isolatie en ‘zeer 
goede isolatie’; is onderzocht met aanvullende toepassing van een 
ventilatiesysteem met warmteterugwinning en verbeterde kierdichting (in het 
vervolg kortweg ‘warmteterugwinning’ genoemd). Dit brengt het totaal aantal 
maatregelpakketten op zes. 

De maatregelpakketten zijn met het TNO-gebouwmodel doorgerekend en is er 
gekeken welke pakketten de woning geschikt maken voor toepassing van een 
midden-temperatuur (MT) of laag-temperatuur (LT) warmtenet of een warmtepomp, 
waarbij het thermisch vermogen van het verwarmingssysteem in de woning lager is 
dan bij gebruik van een conventionele cv-ketel. 

Aannames bewonersgedrag 

In tegenstelling tot de berekeningen in paragraaf 3.4 is zoveel mogelijk ‘standaard’ 
bewonersgedrag aangenomen. Belangrijkste element is dat alle woningen in hun 
geheel op 20°C worden verwarmd en er geen nachtverlaging wordt toegepast (zie 
verder paragraaf 3.5.3). Voor de mate van ventilatie is uitgegaan van de hoogstand 
van de ventilator, dat roosters, indien aanwezig, open staan en dat er geen ramen 
op een kier of open worden gezet. Dit gedrag is ook gelijk gehouden bij toepassing 
van de maatregelpakketten. 

Ook in scenario’s met warmteterugwinning in het ventilatiesysteem is aangenomen 
dat de ventilator continu in de hoogstand staat en dat er geen ramen worden 
geopend. Voor het rendement van de warmteterugwinning is 70% aangehouden. 

In dit onderzoek ligt de nadruk op de ruimteverwarming. De vraag is immers of, en 
zo ja welke (bouwkundige) aanpassingen aan de woning nodig zijn om haar 
geschikt te maken voor een aardgasvrije energievoorziening 15. 

Een eventuele koude behoefte van de woningen is dus niet meegenomen, ondanks 
het feit dat in scenario’s met een zeer goede schilisolatie mogelijk oververhitting in 
de zomer kan optreden. Er wordt echter verondersteld dat oververhitting met 
passieve maatregelen (overstekken, zonwering, zomernachtventilatie, thermische 
massa etc.) voldoende kan worden tegengegaan. Eventuele kosten van die 
maatregelen zijn niet meegenomen in de berekening van de terugverdientijd. 

Uitgangssituatie 

Vanuit de situatie waarin de woningen bij opname zijn aangetroffen is de woning 
‘teruggebracht’ in de originele staat, dat wil zeggen, zoals bij de bouw opgeleverd. 
Indien bijvoorbeeld bij een woning uit 1920 dubbel glas is aangetroffen bij de 
opname, is verondersteld dat de woning bij de bouw ramen met enkel glas heeft. 
Ten opzichte van deze situatie (‘bij de bouw’) zijn de energiebesparing van de zes 
maatregelpakketten berekend (de drie ambitieniveaus van schilisolatie uit Tabel 8, 

 
15 De bereiding van warm tapwater is een aparte uitdaging. Bij een doorstroomtoestel is een 
thermisch vermogen van typisch 20 kW nodig, dat met een warmtepomp of een laag-temperatuur 
warmtenet lastig op te brengen is. Om aan de warm tapwatervraag te kunnen voldoen, zal in deze 
gevallen dus vaak aanvullende opwarming en een buffervat nodig zijn (naast besparingsopties 
zoals toepassing van een douche-warmtewisselaar, waterbesparende douchekop etc.). De grootte 
van het buffervat hangt af van de grootte van het gezin, het aantal keren dat er dagelijks wordt 
gedoucht en de doucheduur. Onderzoek daarnaar valt buiten de scope van dit onderzoek. 
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 al dan niet in combinatie met de toepassing van warmteterugwinning en verbeterde 
kierdichting). 

Indien bepaalde maatregelen in een woning al zijn getroffen, zal zowel de 
benodigde investering voor de (resterende) maatregelen in een pakket als de 
energiebesparing anders uitvallen, waardoor ook de terugverdientijd van de 
maatregelen anders zal zijn. 

3.5.1 Thermische verliezen 

Een deel van de thermische verliezen van een woning (in W/K) wordt veroorzaakt 
door transmissieverliezen door de gevel, vloer, dak en ramen. Een ander deel van 
de thermische verliezen wordt veroorzaakt door de afvoer van warme lucht door 
naden en kieren (infiltratieverliezen) en bewuste ventilatie (ventilatieverliezen). De 
thermische verliezen worden dus bepaald door een combinatie van de kwaliteit van 
de gebouwschil en (ventilatie)gedrag door de bewoners. 

De thermische verliezen in de huidige staat zijn in Figuur 10 op de volgende pagina 
vergeleken met de verliezen van de woning zoals gebouwd en bij de drie 
verschillende maatregelpakketten uit paragraaf 2.3, zonder toepassing van 
warmteterugwinning en verbeterde kierdichting. 

Zoals verwacht, nemen de thermische verliezen af naarmate het toegepaste 
maatregelpakket ambitieuzer is. Bij woningen vanaf 1990 nemen de verliezen niet 
af nauwelijks af bij toepassing van de minst ambitieuze maatregelpakketten. Dat 
komt omdat de thermische isolatie in de huidige staat minstens zo goed is als in die 
pakketten. 

Verder blijkt dat de verliezen van woningen, gebouwd na 1980 in de staat ‘bij de 
bouw’ (de blauwe balken rechts van het lichtblauw gearceerde deel) aanzienlijk 
lager zijn dan die van woningen gebouwd voor 1980. Zoals in de volgende 
paragrafen zal blijken, heeft dat effect op de mogelijkheden voor toepassing van 
een MT- of LT-warmtenet. 

Figuur 10 toont ook aan dat de thermische verliezen in de huidige staat (rode 
balken) voor de woningen tot ca. 1970 veelal lager zijn dan in originele staat ('bij de 
bouw'), wat betekent dat er sinds de bouw energiebesparende maatregelen zijn 
getroffen. Vanaf ca. 1970 lijken de thermische verliezen van de meeste woningen in 
de huidige staat veel meer op die bij de bouw.16 

In de drie renovatiescenario’s met warmteterugwinning en verbeterde kierdichting 
zijn de thermische verliezen nog lager. Het effect hiervan is vooral zichtbaar bij de 
scenario’s ‘goede isolatie’ en ‘zeer goede isolatie’. Bij deze maatregelpakketten zijn 
de transmissieverliezen al aanzienlijk verlaagd ten opzichte van de situatie ‘bij de 
bouw’, zodat een verlaging van de ventilatie/infiltratieverliezen een relatief groter 
effect heeft. 

 

 
16 Overigens zijn de berekeningen in het scenario ‘huidige staat’ niet helemaal te vergelijken zijn 
met die in het scenario ‘bij de bouw’ omdat in het eerste scenario is gerekend met het werkelijke 
gebruikersgedrag (in het bijzonder het werkelijke ventilatiegedrag, ook zie paragraaf 2.4), in het 
tweede scenario met ‘standaard’ gebruikersgedrag (zie paragraaf 3.5). 
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Figuur 10: Thermische verliezen (in W/K) zoals gebouwd, bij de drie verschillende maatregelpakketten uit paragraaf 2.3 zonder warmteterugwinning en verbeterde kierdichting, en 
in de huidige staat. De woningen in de periode 1945-1980 zijn blauw gearceerd. 

 

Figuur 11: De berekende jaarlijkse warmtevraag voor ruimteverwarming bij de drie maatregelpakketten zonder toepassing van warmteterugwinning en verbeterde kierdichting, en 
in de huidige staat (zoals opgenomen). De woningen in de periode 1945-1980 zijn blauw gearceerd. 
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3.5.2 Warmtevraag voor ruimteverwarming 

De jaarlijkse warmtevraag voor ruimteverwarming (in kWh/m2a) is met het 
dynamische rekenmodel voor de 35 woningen bepaald. De resultaten zijn 
weergegeven in Figuur 11 op de vorige pagina. De blauwe balken in Figuur 11 
laten zien dat de vooroorlogse woningen bij de bouw een warmtevraag (voor 
ruimteverwarming) hadden van 300-500 kWh/m2a. Na 1970 loopt dat aanzienlijk 
terug en voor de meeste woningen na 1980 is dat afgenomen tot ca. 50-100 
kWh/m2a. 

Naarmate de maatregelpakketten ambitieuzer zijn, neemt bij alle woningen de 
warmtevraag af. In het scenario ‘goede isolatie’ zonder warmteterugwinning (gele 
balken) is de warmtevraag afgenomen tot 30 -140 kWh/m2a, in het scenario ‘zeer 
goede isolatie’ tot 20-110 kWh/m2a, waarbij vooral de tussenwoningen, met hun 
beperkte buitengeveloppervlak, goed scoren. 

In de scenario’s met warmteterugwinning en verbeterde kierdichting neemt de 
warmtevraag nog verder af. Bij het maatregelpakket ‘goede isolatie’ is de 
afgenomen tot 20-75 kWh/m2a. Dat is vergelijkbaar met de warmtevraag in het 
scenario ‘zeer goede isolatie’ zonder warmteterugwinning. 

Bij het maatregelpakket ‘zeer goede isolatie’ met warmteterugwinning en 
verbeterde kierdichting is de warmtevraag nog verder verlaagd tot 10-50 kWh/m2a. 
Het is uiteraard de vraag of de in de berekeningen veronderstelde kwaliteit van 
renovatie (Rc=4,5-6 m2K/W en verbetering van de luchtdichtheid met 60%) in de 
praktijk kan worden gerealiseerd. 

Dit resultaat komt overeen met de resultaten van een gevoeligheidsanalyse door 
Nieman Raadgevende Ingenieurs17, waaruit blijkt dat dat het terugdringen van de 
infiltratieverliezen en toepassing van warmteterugwinning op de ventilatielucht, 
belangrijke maatregelen zijn in het terugdringen van de warmtevraag. 

In de volgende paragraaf zal blijken of deze isolatieniveaus inderdaad voldoende 
zijn voor toepassing van warmtebronnen met een lagere aanvoertemperatuur, zoals 
MT- of LT-warmtenetten of een warmtepomp. 

3.5.3 Thermisch vermogen 

Bij een aardgasvrije energievoorziening zoals een midden-temperatuur (MT) 
warmtenet, een laag-temperatuur (LT) warmtenet of een warmtepomp zal de 
temperatuur van het warmteafgiftesysteem in de woning lager zijn. Dat heeft tot 
gevolg dat het thermisch vermogen van het warmteafgiftesysteem in de woning ook 
lager zal zijn. De vraag is of een woning, zelfs met een verbeterde schilisolatie, het 
gehele jaar warm gehouden kan worden. 

 
17 Nieman Raadgevende Ingenieurs, CONCEPT Rapport standaard en streefwaardes bestaande 
woningbouw, Referentie warmtevraag bestaande bouw, 27 augustus 2019, Referentie: 20190115 / 
15645. 
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 Het antwoord op die vraag wordt voor een belangrijk deel bepaald door het 
afgiftevermogen van het verwarmingssysteem in de woning (aantal, grootte en type 
van verwarmingselementen zoals radiatoren, convectoren of vloerverwarming). 

Het al dan niet toepassen van nachtverlaging heeft grote invloed op het benodigde 
vermogen. Indien een woning gedurende de nacht bijvoorbeeld van 20°C naar 
16°C is afgekoeld, zijn er vermogens nodig van 20-40 kW om de woning in 1 uur 
weer op temperatuur te krijgen. Dat vermogen wordt lager naarmate de nachtelijke 
afkoeling wordt beperkt, bijvoorbeeld door het setpoint ’s nachts op 18°C in te 
stellen, en naarmate de verwarming in de ochtend meer tijd krijgt om de woning op 
te warmen. Zo starten ‘zelflerende’ thermostaten vroeger met opwarmen als blijkt 
dat de woning niet op de gewenste tijd op temperatuur is. 

Het minimale vermogen dat radiatoren moeten kunnen afgeven, is het vermogen 
dat nodig is om de warmteverliezen van de woning, zonder toepassing van 
nachtverlaging te kunnen compenseren. Om die reden is het minimale thermisch 
vermogen van de radiatoren (bij verlaagde aanvoertemperatuur) bepaald in 
scenario’s zonder nachtverlaging. 

3.5.3.1 Temperatuurniveaus warmtelevering bij een aardgasvrije 
energievoorziening. 

Voor de bestaande situatie wordt verondersteld dat er een cv-ketel in de woning 
aanwezig is die water kan bereiden met een aanvoertemperatuur van 90°C en 70°C 
retourtemperatuur, zodat de gemiddelde temperatuur van het warmteafgiftesysteem 
80⁰C is. 

Voor een MT-warmtenet wordt aangenomen dat de aanvoer- en retourtemperatuur 
respectievelijk 70°C en 55°C bedragen, voor LT-warmtenet (of een warmtepomp) 
wordt aangenomen dat de aanvoer- en retourtemperatuur respectievelijk 50°C en 
40°C zijn, zie Figuur 12. Verder wordt aangenomen dat er geen temperatuurverlies 
optreedt in de warmtewisselaar in de woning, zodat de aanvoer- en 
retourtemperatuur van water in het warmteafgiftesysteem in de woning gelijk zijn 
aan die van het warmtenet. 

 

Figuur 12: Aanvoer- en retourtemperaturen bij een cv-ketel, MT-warmtenet en LT-warmtenet of 
warmtepomp. 
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 3.5.3.2 Bepaling van geïnstalleerd afgiftevermogen 

Het geïnstalleerd afgiftevermogen van de verwarmingsinstallatie kan worden 
bepaald met een inventarisatie van aantal, grootte en type van radiatoren, 
convectoren of vloerverwarming in een woning. Dit is bij de woningopnames van de 
35 woningen niet gebeurd. Uit praktijkervaring blijkt namelijk dat het opgestelde 
vermogen fors kan verschillen, zelfs bij vergelijkbare woningen. Dit komt 
voornamelijk door het naderhand bijplaatsen van radiatoren of het aanleggen van 
vloerverwarming, waardoor een individuele woningopname niet direct representatief 
is voor het type woning18. 

We maken daarom een inschatting van het geïnstalleerd afgiftevermogen met een 
warmteverliesberekening. Dit is op twee manieren gebeurd, waarbij het gemiddelde 
is genomen van de waarden van de twee methoden. Deze worden in meer detail 
besproken in bijlage D. 

1. Berekening op basis van de Berekening ‘Heizlast’ / Design Heat load - DIN 
EN 12831, die overeenkomsten vertoont met de warmteverliesberekening 
volgens ISSO 51. De berekening volgens DIN EN 12831 is echter 
eenvoudiger dan die volgens ISSO 51 omdat de berekening op 
woningniveau gebeurt en niet op vertrekniveau, waardoor gedetailleerde 
informatie over o.m. grootte van vertrekken niet nodig is. 

2. Berekening van het benodigd vermogen met het rekenmodel van de 
woning ‘zoals gebouwd’ bij een constante binnentemperatuur van 20°C in 
de gehele woning, zonder nachtverlaging en met een toeslag van 25% 
voor het opwarmen van de woning na een nachtverlaging. In de 
warmteverliesberekening volgens ISSO 51 wordt ook met een ‘toeslag 
voor opwarming na eventuele nachtverlaging of bedrijfsbeperking’ 
gerekend. 

De resultaten zijn weergegeven in Figuur 13 op pagina 42. Deze laat zien dat er op 
een enkele uitzondering na, binnen ca. 30% overeenstemming bestaat tussen de 
twee methoden, waarbij de DIN-methode voor woningen tot ca. 1980 op een lagere 
waarde uitkomt dan de tweede methode en voor de woningen na 1980 wat hoger. 
Zoals opgemerkt is voor het geïnstalleerd afgiftevermogen in elk van de 35 
woningen het gemiddelde genomen van de waarden van de twee methoden. 

Het geïnstalleerd afgiftevermogen van de woningen gebouwd na 1980 (rechts van 
het lichtblauw gearceerde deel) is aanzienlijk lager dan bij woningen van voor 1980. 
De reden is de in Figuur 10 getoonde lagere thermische verliezen. Zoals later zal 
blijken, heeft dat effect op de mogelijkheden voor toepassing van een MT- of LT 
warmtenet. 

Tenslotte is aangenomen dat er sinds de bouw geen radiatoren of convectoren zijn 
bijgeplaatst. 

 
18 Onderzoek naar “Sliedrecht Oost Aardgasvrij” door het Regionaal Energieloket in samenwerking 
met HVC, 2020, https://wTabel 
10ww.sliedrechtaardgasvrij.nl/woningeigenaren/woningscanrapportages  

https://www.sliedrechtaardgasvrij.nl/woningeigenaren/woningscanrapportages
https://www.sliedrechtaardgasvrij.nl/woningeigenaren/woningscanrapportages
https://www.sliedrechtaardgasvrij.nl/woningeigenaren/woningscanrapportages


 

 

TNO Rapport TNO 2021 R10385 

 

 41 / 140  

 3.5.3.3 Thermisch vermogen radiatoren bij lagere cv-water temperatuur 

Hoe het afgegeven vermogen van een radiator vermindert bij een lagere 
temperatuur van het cv-water, wordt door fabrikanten gegeven in de vorm van de 
zogenaamde ‘radiator exponent’, die meestal in de orde van 1,2-1,3 ligt. 

Een radiator die een zeker thermisch vermogen levert bij hoog-temperatuur cv-
water (90°C aanvoer, 70°C retour) zal ca. 36% minder thermisch vermogen leveren 
bij midden-temperatuur cv-water (70°C aanvoer, 55 °C retour) en ca. 68% minder 
bij laag-temperatuur cv-water (50°C aanvoer, 40°C retour)19. 

Om een woning met een MT- of LT-temperatuur warmtenet te kunnen verwarmen, 
moet de afname van het piekvermogen ten gevolge van de renovatiemaatregelen 
dus groter zijn dan 36% respectievelijk 68% ten opzichte van de pre-renovatie 
situatie. 

 

3.5.3.4 Thermisch vermogen bij maatregelpakketten 

Het thermisch vermogen dat nodig is om de woning gedurende het jaar op een 
constante temperatuur van 20⁰C te kunnen houden, is voor elk van de 35 woningen 
berekend in een zevental scenario’s. Deze zijn: 

1. Bij de bouw 
2. Beperkte schilisolatie 
3. Goede schilisolatie 
4. Zeer goede schilisolatie 
5. Beperkte schilisolatie met WTW en verbeterde kierdichting 
6. Goede schilisolatie met WTW en verbeterde kierdichting 
7. Zeer goede schilisolatie met WTW en verbeterde kierdichting 

 

De resultaten voor de eerste 4 scenario’s zijn weergegeven in Figuur 14. 

 

 
19 Als de gemiddelde radiatortemperatuur daalt van 80 naar 62,5°C bij een ruimtetemperatuur van 
20°C is de afname van het thermisch vermogen 1- ((62,5-20)/(80-20))1.3 = 36%. Als de gemiddelde 
radiator temperatuur daalt van 80 naar 45°C bij een ruimtetemperatuur van 20°C is de afname van 
het thermisch vermogen 1- ((45-20)/(80-20))1.3 = 68% 

Criterium voor geschiktheid MT- resp. LT-warmtenet: 

Verlaging Pth door renovatie > 36% resp. 68% 
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Figuur 13: Bepaling van het geïnstalleerd afgiftevermogen voor de 35 beschouwde woningen, bepaald volgens twee methoden. 

 

Figuur 14: Benodigd thermisch vermogen, nodig om de woningen op een constante temperatuur van 20°C te kunnen houden, waarbij het gehele huis wordt verwarmd, geen 
nachtverlaging wordt toegepast en bij ‘standaard’ ventilatie. De drie maatregelpakketten zijn zonder toepassing van warmteterugwinning en verbeterde kierdichting. 
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 Voor de woningen tot ca. 2000 zien we duidelijk dat het benodigd thermisch 
vermogen afneemt naarmate de woning ambitieuzer wordt gerenoveerd (bruine, 
gele en groen balken). De woningen na 2000 zijn al zo goed geïsoleerd dat de 
meeste maatregelpakketten geen verbetering van de isolatie opleveren en dan ook 
niet worden toegepast. Het benodigd thermisch vermogen neemt dan ook niet af bij 
die pakketten. 

In de scenario’s met warmteterugwinning en verbeterde kierdichting blijkt het 
benodigd vermogen, zoals verwacht, nog lager dan in de scenario’s zonder 
warmteterugwinning en verbeterde kierdichting. 

In Figuur 15 en Figuur 16 is de reductie van het benodigd thermisch vermogen door 
toepassing van de maatregelpakketten (bruine, gele en groen balken) vergeleken 
met de in paragraaf 3.5.3.3 berekende benodigde reductie. 

Een woning met een bepaald maatregelpakket is dus geschikt voor toepassing van 
een MT-warmtenet of een LT-warmtenet als de gerealiseerde reductie (de 
gekleurde balken in onderstaande figuren) groter is dan de door de horizontale 
lijnen aangegeven waarden van resp. 36% en 68%. 
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Figuur 15: Reductie in (piek) verwarmingsvermogen ten opzichte het geïnstalleerd vermogen van het warmteafgiftesysteem in scenario’s zonder nachtverlaging. De drie 
maatregelpakketten zijn zonder toepassing van warmteterugwinning en verbeterde kierdichting. 

 

Figuur 16: Reductie in (piek) verwarmingsvermogen ten opzichte het geïnstalleerd vermogen van het warmteafgiftesysteem in scenario’s zonder nachtverlaging. Zowel bij de bouw 
als bij de drie maatregelpakketten is van warmteterugwinning en verbeterde kierdichting toegepast gedacht. 
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Maatregelpakketten zonder toepassing van wtw en verbeterde kierdichting. 

In Figuur 15 is in de situatie bij de bouw (lichtblauwe balken) het benodigd 
vermogen om de woning warm te houden in de orde van 20% lager dan het 
geïnstalleerd afgiftevermogen20. 

Dat is niet voldoende voor toepassing van een LT- of zelfs een MT-warmtenet. Met 
andere woorden, de ‘overcapaciteit’ die bij de bouw is gehanteerd, is onvoldoende 
om een verlaging van de aanvoertemperatuur van 90⁰C naar 50°C dan wel naar 
70°C op te vangen. 

Toepassing van een MT-warmtenet (gele lijn) is voor de meeste woningen tot ca. 
1980 mogelijk voor de drie onderzochte pakketten. 

De woningen na 1980 zijn lastiger geschikt te maken voor warmtenetten. 
Toepassing van een MT-warmtenet (gele lijn) is bij pakket ’beperkte isolatie’ 
mogelijk bij slechts 1 van de 11 woningen, bij pakket ‘goede isolatie’ bij 5 van de 11 
woningen en bij pakket ‘zeer goede isolatie’ bij 10 van de 11 onderzochte 
woningen. 

De reden dat woningen na 1980 lastiger geschikt te maken zijn voor warmtenetten, 
is dat zij bij de bouw lagere warmteverliezen hebben, en daardoor ook een lager 
geïnstalleerd vermogen, zoals blijkt uit Figuur 13. Bij eenzelfde renovatiepakket 
komen zij dus ten opzichte van oudere woningen met een groter geïnstalleerd 
vermogen, thermisch vermogen tekort om een verlaging van de cv-water 
temperatuur op te kunnen vangen. Een oplossing is het bijplaatsen van radiatoren 
of vervangen van de bestaande radiatoren door laag-temperatuur varianten. 

Dat geldt des te meer voor toepassing van een LT-warmtenet (of een warmtepomp 
met cv-water op 50°C21). Alleen in het meest ambitieuze renovatiescenario (zonder 
WTW en verbeterde kierdichting) zijn alle vooroorlogse woningen geschikt voor een 
LT-net, 12 van de 14 woningen gebouwd tussen 1945 en 1980, maar geen enkele 
woning van na 1980. 

Maatregelpakketten met toepassing van wtw en verbeterde kierdichting. 

Figuur 16 toont de resultaten voor de pakketten in combinatie met 
warmteterugwinning en verbeterde kierdichting. Toepassing van een MT-warmtenet 
is voor alle 35 onderzochte woningen mogelijk met de pakketten ‘goede isolatie’ en 
‘zeer goede isolatie’, als deze worden gecombineerd met warmteterugwinning in de 

 
20 Omdat het geïnstalleerd afgiftevermogen met methode 2 was berekend als 125% van het 
vermogen ‘bij bouw’, is omgekeerd het vermogen ‘bij bouw’ 80% van het geïnstalleerd 
afgiftevermogen, en dus 20% lager. Door het gemiddelde te nemen van methode 1 en 2 is dat 
percentage iets anders voor de verschillende woningen. 
21 Een warmtepomp zou het liefst op nog lagere temperaturen bedreven worden, bijvoorbeeld 
35⁰C aanvoer- en 30 ⁰C retourtemperatuur. Bij deze lage temperaturen neemt het afgiftevermogen 
van conventionele radiatoren af met maar liefst 87%. Daarom worden bij gebruik van 
warmtepompen vaak vloerverwarming en of LT-radiatoren toegepast. Omdat is uitgegaan van het 
bestaande afgiftesysteem, is dit niet verder onderzocht. 
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 ventilatie en verbeterde kierdichting. Met het pakket ‘beperkte isolatie’ zijn 34 van 
de 35 woningen geschikt. 

Ook hier geldt weer dat de woningen na 1980 lastiger geschikt te maken zijn voor 
warmtenetten. Toepassing van een LT-warmtenet is enkel mogelijk bij het meest 
ambitieuze pakket ’zeer goede isolatie’, en dan nog maar voor 9 van de 11 
woningen. 

3.5.4 Samengevat: woningen geschikt voor lagere temperatuur 
warmteafgifte. 

In Tabel 9 is samengevat hoeveel van de 35 beschouwde woningen bij 
verschillende renovatiescenario’s warm gehouden kunnen worden met een MT- of 
LT-warmtenet, uitgaande van het bestaande warmteafgiftesysteem. 

Tabel 9: Aantal woningen dat voldoet aan het criterium voor toepassing van een MT of LT-
warmtenet, bij het bestaande warmteafgiftesysteem. wtw = warmteterugwinning + 
verbeterde kierdichting. Groene arcering van aantallen als maximaal 1 woning niet 
voldoet, gele arcering als de helft of meer van de woningen voldoet en rode arcering bij 
minder dan de helft. 

net wtw 

woningen tot 1945 woningen 1945-1980 woningen na 1980 

beperkte 
isolatie 

goede 
isolatie 

zeer 
goede 
isolatie 

beperkte 
isolatie 

goede 
isolatie 

zeer 
goede 
isolatie 

beperkte 
isolatie 

goede 
isolatie 

zeer 
goede 
isolatie 

MT nee 10/10 10/10 10/10 11/14 14/14 14/14 1/11 5/11 10/11 
LT nee 5/10 8/10 10/10 0/14 4/14 12/14 0/11 0/11 0/11 
MT ja 10/10 10/10 10/10 14/14 14/14 14/14 10/11 11/11 11/11 
LT ja 10/10 10/10 10/10 2/14 9/14 14/14 0/11 0/11 9/11 

 

Vergelijken we de scenario’s ‘goede isolatie’ met warmteterugwinning (en 
verbeterde kierdichting) en ’zeer goede isolatie’ zonder warmteterugwinning, dan 
zien we dat deze pakketten vergelijkbaar scoren voor wat betreft geschiktheid voor 
toepassing van warmtenetten. 

Vergroting van het warmteafgiftesysteem 

In bovenstaande scenario’s is uitgegaan van het bestaande warmteafgiftesysteem. 
De capaciteit van het warmteafgiftesysteem kan worden vergroot door het 
vervangen van bestaande radiatoren door een variant met een groter 
afgiftevermogen, het bijplaatsen van radiatoren of het aanleggen van vloer- of 
wandverwarming. 

De mogelijkheden voor het vergroten van de capaciteit van het 
warmteafgiftesysteem en de bijbehorende investeringskosten zijn zeer woning-
specifiek en daarom lastig te veralgemeniseren. Als een theoretische exercitie is 
aangenomen dat het afgiftevermogen met een factor 1,5 kan worden verhoogd 
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 door het bijplaatsen of vervangen van radiatoren 22. Hierdoor komt het toepassen 
van een LT-warmtenet (of een warmtepomp met cv-water op 50°C) voor meer 
woningen binnen bereik. 

In Tabel 10 is samengevat hoeveel van de beschouwde woningen bij verschillende 
renovatiescenario’s kunnen worden aangesloten op een MT- of LT-warmtenet 
uitgaande van een warmteafgiftesysteem met een 1,5 keer zo groot thermisch 
vermogen. 

Tabel 10: Aantal woningen dat voldoet aan het criterium voor toepassing van een MT of LT-
warmtenet, bij een factor 1,5 vergroot warmteafgiftesysteem., wtw = warmteterugwinning 
+ verbeterde kierdichting. Groene arcering van aantallen als maximaal 1 woning niet 
voldoet, gele arcering als de helft of meer van de woningen voldoet en rode arcering bij 
minder dan de helft. 

net wtw 

woningen tot 1945 woningen 1945-1980 woningen na 1980 

beperkte 
isolatie 

goede 
isolatie 

zeer 
goede 
isolatie 

beperkte 
isolatie 

goede 
isolatie 

zeer 
goede 
isolatie 

beperkte 
isolatie 

goede 
isolatie 

zeer 
goede 
isolatie 

MT nee 10/10 10/10 10/10 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 
LT nee 10/10 10/10 10/10 6/14 13/14 14/14 0/11 1/11 5/11 
MT ja 10/10 10/10 10/10 14/14 14/14 14/14 11/11 11/11 11/11 
LT ja 10/10 10/10 10/10 10/14 14/14 14/14 5/11 7/11 11/11 

 

Het blijkt dat toepassing van een MT-warmtenet mogelijk is voor alle woningen, 
zelfs in de originele staat, enkel door het vergroten van het warmteafgiftesysteem. 
Echter, vanuit het oogpunt van energiebesparing is dit geen aan te bevelen route 
voor het aardgasvrij maken van particuliere woningen. 

Verder blijkt dat met een factor 1,5 vergroot warmteafgiftesysteem, alle onderzochte 
woningen van voor 1980 met de pakketten ‘goede isolatie’ en ’zeer goede isolatie’ 
in combinatie met toepassing van warmteterugwinning en verbeterde kierdichting 
geschikt zijn voor een LT-warmtenet. Alleen met het pakket ’zeer goede isolatie’ 
gecombineerd met toepassing van warmteterugwinning en verbeterde kierdichting 
zijn alle woningen van na 1980 geschikt voor een LT-warmtenet  

 
22 Het vervangen van een enkelplaats radiator (type 10) door een tweeplaats radiator zonder 
lamellen (type 20) levert bijvoorbeeld een factor 1,7 winst op in warmteafgifte, het vervangen van 
die laatste door een tweeplaats radiator met lamellen (type 22) nog weer een factor 1,6. 
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 3.6 Financiële aspecten verduurzaming 

In paragraaf 3.5 is onderzocht wat de impact van de renovatiemaatregelen is op het 
energiegebruik en of het nemen van de maatregelen leidt tot een woning die 
voldoet aan de toekomstige energievoorziening. 

Om bewoners ook te kunnen adviseren in de financiële gevolgen van de renovatie 
zijn de investeringskosten van de verschillende maatregelen in kaart gebracht. Op 
basis van de berekende gereduceerde energievraag kan ook een inschatting 
gemaakt worden van de jaarlijkse besparing op de energierekening en de 
bijbehorende terugverdientijd van de maatregelen. 

Verder worden aanvullend hierop beschreven hoe subsidies en 
financieringsmogelijkheden naar bewoners gecommuniceerd kunnen worden. 

Tenslotte laat recent TNO-onderzoek zien wat verwachte innovaties en trends zijn 
die de kosten in de toekomst zullen beïnvloeden23. Dit is samengevat in Bijlage J. 

3.6.1 Selectie van acht woningen 

Vanwege budgettaire beperkingen zijn voor het doorrekenen van de kosten van de 
maatregelpakketten acht van de 35 woningtypen geselecteerd, waarvan vier 
vooroorlogse en vier woningen uit de bouwperiode na 1980. Deze acht woningen 
geven een idee van de verschillen die verwacht kunnen worden bij verschillende 
woningen. Bij de selectie van de acht woningen verder gekeken naar het type 
woning en het type gevel. De beschouwde woningen zijn: 

1. Een tussenwoning uit 1920. 
2. Een tussenwoning uit 1931. 
3. Een vrijstaande woning uit 1890. 
4. Een vrijstaande woning uit 1935. 
5. Een tussenwoning uit 1982. 
6. Een tussenwoning uit 1995. 
7. Een vrijstaande woning uit 1987. 
8. Een vrijstaande woning uit 1993. 

3.6.2 Uitgangspunten kosten en besparingen 

Voor de kostenraming van de te nemen maatregelen is gebruik gemaakt van de 
interne kostendatabase van het Regionaal Energieloket. Ter validatie is aanvullend 
gebruik gemaakt van informatie van Arcadis.24 Daar waar nodig is er ook in enkele 
gevallen direct contact opgenomen met erkende installateurs uit het bestaande 
netwerk van het Regionaal Energieloket. 

Samengevat zijn de uitgangspunten in dit onderzoek als volgt: 

● Alle (energie)besparingen en kosten zijn berekend t.o.v. de woning in de 
staat ‘zoals gebouwd’. Indien in een woning bij de opname al 
energiebesparende maatregelen zijn getroffen, zijn deze in de 
berekeningen ‘teruggedraaid’. 

 
23 Eindrapportage KIP Renovatieconcepten – Balkuv F.N., Donkervoort D.R., e.a. – TNO 2019 
24 Arcadis, ‘Actualisatie Investeringskosten Energiebesparende maatregelen bestaande woningbouw’, 
2019 
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 ● Om de kosten van de maatregelpakketten zo zuiver mogelijk te 
presenteren, wordt in alle gevallen uitgegaan van een centrale verwarming 
aangesloten op een HR-ketel. De extra kosten die samenhangen met de 
overstap op een warmtenet of warmtepomp, zijn dus niet meegenomen. 

● Energie- en investeringskosten zijn gebaseerd op de huidige situatie 
(prijspeil 2020). Eventuele prijsontwikkelingen in de toekomst (bijvoorbeeld 
door kostendrukkende innovaties, stijgende gasprijzen of krapte op de 
arbeidsmarkt door een grote renovatievraag) zijn niet meegenomen in de 
resultaten van dit rapport. Ze kunnen echter in de online advisering (zie de 
beantwoording van de tweede onderzoeksvraag) makkelijk worden 
meegenomen. 

● Bij de uitvoering van de maatregelen is rekening gehouden met een 
basisprijs bestaande uit minimum kosten voor een klus, de meest 
voorkomende meerwerkkosten en de vierkante meter prijs op basis van de 
oppervlakten van de woning in kwestie. Maatwerk en uitzonderlijke 
meerwerkkosten zijn niet meegenomen in de prijsbepaling. 

● De prijzen zijn van toepassing bij zelfstandige ingrepen op een willekeurig 
moment (en dus niet bijvoorbeeld samenvallend met groot onderhoud). 

● Alle kosten zijn inclusief btw om de werkelijke kosten voor huiseigenaren zo 
goed mogelijk te benaderen. 

● Subsidies zijn in deze kostenraming buiten beschouwing gelaten. 

Een overzicht van de kosten per mogelijke maatregel is te vinden in Tabel 11. 

Tabel 11: Investeringskosten van de verschillende isolatiemaatregelen per vierkante meter van het 
te renoveren schildeel en de totale kosten voor verbeterde luchtdichtheid en een 
ventilatiesysteem met warmteterugwinning 

 

 

  

Prijs per vierkante meter Opmerkingen
Bodemisolatie € 26 A
Nieuwe (geïsoleerde) vloer € 210
Spouwmuurisolatie € 16 B
Binnengevelsisolatie € 85
Buitengevelisolatie € 225
Dubbel glas € 125 C
HR+(+) glas € 170 D
HR+++ glas € 525 E
Zoldervloerisolatie € 25
Dakisolatie binnenzijde € 80
Dakisolatie buitenzijde € 230

Totale kosten
Centraal ventilatiesysteem met WTW, incl. verbeteren luchtdich € 7.000 F

A
B
C
D Het onderscheid in kosten tussen HR+ en HR++ is verwaarloosbaar
E

Isolatiemaatregelen

De kosten voor HR+++ glas zijn inclusief de kosten voor het vervangen van de kozijnen
F De kosten voor naad- en kierdichting vallen gedeeltelijk ook binnen de investeringen voor de verschillende 

isolatiemaatregelen. In het algemeen hebben deze kosten dan ook geen significante invloed op de totale 
kosten van de maatregelpakketten.

Vloerisolatie

Gevelisolatie

Glas

Dakisolatie

Infiltratie- / Ventilatie maatregelen

Er is een minimumprijs van € 835,- gehanteerd 
Er is een minimumprijs van € 810,- gehanteerd
De prijs voor dubbelglas is ingeschat op ongeveer 75 % van de huidige prijs voor HR+ glas
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 3.6.3 Investeringskosten maatregelpakketten 

De totale kosten voor de drie verschillende isolatiepakketten zijn weergegeven in 
Figuur 17. 

 

 

Figuur 17: Investeringskosten van de drie maatregelpakketten 

 

De kosten voor ’beperkte’ en ‘goede‘ isolatie vallen in dezelfde orde van grootte en 
zijn in vergelijking met het ’zeer goede’ isolatiepakket aanzienlijk lager. Dit is te 
verklaren aan de hand van het feit dat in het ’zeer goede isolatiepakket’ de gehele 
vloer vervangen wordt en de gevel en het dak via de buitenzijde geïsoleerd worden, 
allemaal ingrepen die erg kostbaar zijn. Dit is terug te zien in de verhouding van de 
kosten per schildeel, in Figuur 18, Figuur 19 en Figuur 20. 
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Figuur 18: Kosten investering per schildeel voor maatregelpakket ‘beperkte isolatie’. 

 

Figuur 19: Kosten investering per schildeel voor maatregelpakket ‘goede isolatie’. 
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Figuur 20: Kosten investering per schildeel voor maatregelpakket ‘zeer goede isolatie’. 

 

3.6.4 Terugverdientijd maatregelpakketten 

De energiebesparingen en de kosten voor de verschillende pakketten resulteren in 
verschillende terugverdientijden25. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 12. 

Tabel 12: Terugverdientijden van de verschillende maatregelpakketten in jaren, met en zonder 
warmteterugwinning en verbeterde kierdichting (wtw), voor de acht geselecteerde 
woningen. 

 
 

Opvallend is vooral dat de terugverdientijden van het ‘goede isolatie’ pakket met 
warmteterugwinning (oranje omcirkeld in Tabel 12) veel gunstiger zijn dan het ’zeer 
goede isolatiepakket’ zonder warmteterugwinning (groen omcirkeld). In paragraaf 

 
25 De eenvoudige terugverdientijd (in jaren) zijn de kosten (in EUR) gedeeld door de jaarlijkse 
energiebesparing (in EUR/jaar). 

Maatregelpakketten:
Woningtype zonder wtw met wtw zonder wtw met wtw zonder wtw met wtw
Tussenwoning 1920 10 11 7 11 22 22
Tussenwoning 1931 12 10 8 10 25 22
Vrijstaande woning 1890 7 6 6 7 17 16
Vrijstaande woning 1935 10 8 8 8 25 23
Tussenwoning 1982 34 5 15 6 59 47
Tussenwoning 1995 22 4 21 5 108 63
Vrijstaande woning 1987 41 5 21 6 87 58
Vrijstaande woning 1993 22 5 20 5 122 64

Beperkte isolatie Goede isolatie Zeer goede isolatie
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 3.5.2 bleek dat de reductie van de warmtevraag gelijkwaardig dan wel beter is en 
ook de reductie in het benodigde vermogen (paragraaf 3.5.3.4) is groter. Dit pleit er 
eerder voor om te investeren in een ‘goed’ isolatiepakket in combinatie met 
warmteterugwinning en verbeterde kierdichting dan in een ‘zeer goed’ 
isolatiepakket zonder warmteterugwinning en verbeterde kierdichting. 

3.6.5 Subsidies en financieringsregelingen 

Op het moment van schrijven zijn er meerdere subsidies en financieringsregelingen 
beschikbaar voor woningeigenaren als het gaat om het verduurzamen van 
woningen. Zo zijn er op landelijk niveau de Investeringssubsidie Duurzame Energie 
(ISDE) en de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), uitgegeven door 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze huidige regelingen zullen 
volgend jaar gezamenlijk verder gaan onder de naam ISDE, aldus minister Wiebes 
in een brief aan de tweede kamer26. Op lokaal niveau zijn er vaak nog aanvullende 
regelingen, uitgegeven door de provincie of de gemeente. 

Het bovenstaande illustreert dat voor een goede online advisering naar 
woningeigenaren, rondom subsidies, er een onderscheid nodig is tussen lokale en 
landelijke subsidies én dat deze informatievoorziening eenvoudig aangepast kan 
worden zodat de beschikbare informatie up-to-date is. Een voorbeeld hiervan is de 
energiesubsidiewijzer van de rijksoverheid. Hier wordt gefilterd op lokale subsidies 
door de gemeente uit te vragen bij de klant.  

Hierop aanvullend is het ook van belang om bewoners te wijzen op andere 
financieringsmogelijkheden, zoals leningen (zoals de landelijke 
energiebespaarlening27 en mogelijke belastingvoordelen (bijv. de btw-teruggave 
voor particulieren bij de aankoop van zonnepanelen, door de Belastingdienst28). 

Om dit totaaloverzicht op een overzichtelijke manier weer te geven, ligt het voor de 
hand om tooling te ontwikkelen waarbij er ook gefilterd kan worden op maatregel en 
type financiering. Dit is voornamelijk van belang om een bewoner, die al een keuze 
heeft gemaakt in de uit te voeren verduurzamingsmaatregelen, niet te overladen 
met informatie omtrent regelingen die niet van toepassing zijn.  

Het bovenstaande wordt in de HuisScan en op de website van het Regionaal 
Energieloket29 gerealiseerd door stapsgewijs de volgende invulopties te geven aan 
bewoners: 

● Invullen postcode (voor filteren op lokale subsidies). 
● Filteren op een subset van de mogelijk te nemen maatregelen (bijv. alleen 

zonnepanelen). 
● Keuze tussen subsidies en/of andere financieringsmogelijkheden. 

 
26 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/04/kamerbrief-over-verlenging-
horizonbepaling-subsidiemodule-hernieuwbare-energie-isde-regeling 
27 https://www.energiebespaarlening.nl/ 
28 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_wer
kt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren-van-zonnepanelen/eigenaren_van_zonnepanelen 
29 https://regionaalenergieloket.nl/subsidies 

https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/
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 Informatie over nieuwe lokale subsidies kunnen door gemeenten worden 
aangeleverd en zijn eenvoudig in het bestaande systeem te implementeren. 
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 3.7 Discussie en conclusies verduurzamingsmaatregelen 

In deze paragraaf zijn de overkoepelende discussiepunten en conclusies van de 
eerste onderzoeksvraag beschreven. 

 

Beperkingen en discussie 

Bij de berekening van het thermisch vermogen in de verschillende scenario’s 
moeten de volgende kanttekeningen worden geplaatst. 

Allereerst zijn de uitkomsten gebaseerd op een aantal aannames, zoals ten aanzien 
van de thermostaatinstellingen (dag en nacht 20⁰C) en het ventilatiegedrag van de 
bewoners (ventilator in de hoogstand, geen open ramen). Dit gedrag kan in de 
praktijk anders zijn, waardoor de uitkomsten van de berekeningen anders zullen 
zijn. 

In het geval van de maatregelpakketten met wtw + verbeterde kierdichting is een 
verbetering van de luchtdichtheid met 60% en een rendement van 
warmteterugwinning van 70% gehanteerd. Deze waarden kunnen in de praktijk 
anders uitvallen. 

Verder zijn de uitkomsten ook sterk afhankelijk van het geïnstalleerde 
afgiftevermogen in de woning. Ondanks dat de twee gebruikte methoden 
vergelijkbare uitkomsten geven, kan de werkelijke waarde in individuele gevallen 
aanzienlijk afwijken van de berekende waarde. 

De resultaten laten dan ook vooral de mogelijkheden en beperkingen van de 
maatregelpakketten zien wat betreft de toepasbaarheid van midden-temperatuur en 
laag-temperatuur warmtenetten en zijn niet bedoeld als een advies voor een 
specifieke woning. 

De resultaten zijn gebaseerd op het criterium van een benodigd thermisch 
vermogen van het warmteafgiftesysteem, zonder dat er nachtverlaging wordt 
toegepast. In die grensgevallen kunnen bewoners op de koudste dagen dus geen 
nachtverlaging toepassen omdat er geen ‘reserve’ thermisch vermogen 
beschikbaar is om de woning ’s ochtends naar een hogere temperatuur te brengen. 
Daar staat tegenover dat het warmteverlies van een woning het grootste deel van 
het stookseizoen veel minder is dan op de koudste dagen, waardoor er dan wel 
reservecapaciteit aanwezig is en er dan dus ook nachtverlaging kan worden 
toegepast. 

In verwarmingsscenario’s zonder nachtverlaging is de jaarlijkse warmtevraag in de 
orde van 5-10% hoger dan in scenario’s met nachtverlaging, afhankelijk van hoe 
goed de woning is geïsoleerd en dus hoeveel deze afkoelt gedurende de nacht. 
Geen nachtverlaging kunnen toepassen kost dus extra energie, en meer naarmate 

Onderzoeksvraag 1 

Welke verduurzamingsmaatregelen zijn nodig voor een aardgasvrije 
energievoorziening van bestaande particuliere woningen? 
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 de woning slechter is geïsoleerd. Zonder nachtverlaging zal de energiebesparing 
door de renovatie dus lager uitvallen en zal de terugverdientijd iets langer zijn. 

Er zijn echter meerdere argumenten om bij een aardgasvrije warmtevoorziening af 
te zien van nachtverlaging. In het geval van warmtenetten, wordt het piekvermogen 
(bijvoorbeeld om de woningen ‘s ochtends op te warmen) vaak geleverd door 
gasketels, wat toch weer een gasvraag oplevert. Bij gebruik van een warmtepomp 
kan het zijn dat deze bij het leveren van een groot thermisch vermogen (om de 
woning ‘s ochtends op te warmen) in een ongunstig werkgebied opereert, waardoor 
het rendement (de Coefficient of Performance – COP) veel lager is dan de 
nominale waarde. Daarnaast zal een grote elektriciteitsvraag (voor de 
warmtepompen) in de ochtend voor een grote belasting van het elektriciteitsnet 
zorgen. 

In die gevallen waarbij er net aan het criterium wordt voldaan, is het niet uitgesloten 
dat er op de koudste dagen lokaal discomfort optreedt. Dat kan bijvoorbeeld het 
geval zijn bij woningen met grote raamoppervlakken en glas met een slechtere 
isolatie dan HR-glas, waarbij er nabij de ramen koudeval optreedt en het er minder 
comfortabel is. 

In de modellering is het gehele huis op één en dezelfde temperatuur verondersteld, 
en is er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende vertrekken. Er is dus niet 
nagegaan of de warmteafgifte op vertrekniveau (zoals in de ISSO 51 gebeurt) 
voldoende is bij lagere cv-water temperaturen. In grensgevallen is het dus mogelijk 
dat het afgiftevermogen van de verwarming in sommige vertrekken iets te laag is 
om de warmteverliezen te dekken, wat mogelijk kan leiden tot discomfort in die 
vertrekken. 

In woningen die (net) niet voldoen aan het criterium van voldoende 
afgiftevermogen, kan worden overwogen om het aantal radiatoren te verhogen, de 
radiatoren te vervangen door een variant met een groter warmtewisselend 
oppervlak of het aanleggen van vloer- of wandverwarming om het afgiftevermogen 
te verhogen. Omdat de mogelijkheden tot aanpassing van het 
warmteafgiftesysteem zeer woning-specifiek zijn, zijn de investeringskosten 
daarvan verder niet onderzocht. 

Kosten zijn gebaseerd op de huidige situatie (energieprijzen, arbeidskosten etc. 
prijspeil 2020). Met name als er krapte op de arbeidsmarkt ontstaat door een grote 
renovatievraag, kunnen arbeidskosten oplopen. Daarnaast zijn er mogelijk andere 
economische en beleidsmatige effecten die invloed hebben op de 
investeringskosten of de energierekening. Het bovenstaande is niet meegenomen 
in de totstandkoming van de resultaten in dit rapport, maar kan in online advisering 
(zie hoofdstuk 4) wel makkelijk worden aangepast. 

Conclusies 

De resultaten van de onderzochte scenario’s leiden tot de volgende conclusies: 

• Uitgaande van het bestaande warmteafgiftesysteem in de woning, is toepassing 
van een MT-warmtenet voor alle onderzochte woningen mogelijk met de 
pakketten ‘goede isolatie en ‘zeer goede isolatie’, beide in combinatie met 
warmteterugwinning en verbeterde kierdichting. 
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 • Uitgaande van het bestaande warmteafgiftesysteem in de woning, zijn voor 
toepassing van een LT-warmtenet veel ingrijpender maatregelen nodig, met 
name bij de woningen gebouwd na 1980. Zelfs met het meest ambitieuze 
pakket van ‘zeer goede isolatie’ met warmteterugwinning en verbeterde 
kierdichting kan een LT-warmtenet niet bij alle woningen gebouwd ná 1980 
worden toegepast (bij 9 van de 11). 

• De door ons onderzochte woningen gebouwd vóór 1980 zijn makkelijker 
aardgasvrij te maken dan de woningen gebouwd ná 1980, aangezien de 
woningen vóór 1980 bij de bouw met een groter warmteafgiftesysteem zijn 
uitgerust. Dit omdat de toen geldende minder strenge isolatienormen resulteren 
in een hogere warmtevraag. Bij eenzelfde maatregelpakket is verlaging van de 
temperatuur van het warmteafgiftesysteem bij woningen gebouwd vóór 1980 
daardoor beter op te vangen dan bij woningen gebouwd ná 1980. 

• Uitgaande van het bestaande warmteafgiftesysteem in de woning, scoort 
pakket ‘goede isolatie’ met warmteterugwinning en verbeterde kierdichting qua 
kosten en terugverdientijd beter dan pakket ‘zeer goede isolatie’ zonder 
warmteterugwinning. Geen van beide pakketten voldoet echter in alle 
onderzochte gevallen voor toepassing van LT-warmtenetten bij naoorlogse 
woningen. 

• Indien het mogelijk is om de capaciteit van het warmteafgiftesysteem te 
vergroten, bijvoorbeeld door het vervangen van bestaande radiatoren door een 
variant met een groter afgiftevermogen, komt het toepassen van een 
MT-warmtenet of LT-warmtenet voor meer woningen en renovatiepakketten 
binnen bereik. De warmtevraag van de woning (in kWh/m2a) verandert daardoor 
echter niet. Om de woning geschikt te maken voor een aardgasvrije 
energievoorziening, is het vanuit het oogpunt van energiebesparing dan ook 
beter de woning (verder) te isoleren dan enkel het warmteafgiftesysteem te 
vergroten. Dat betekent overigens ook dat de jaarlijkse warmtevraag (in 
kWh/m2a) geen geschikt criterium is om te bepalen of een woning geschikt is 
voor verwarming op een MT- of LT- warmtenet. 

• Warmteterugwinning van de ventilatielucht en verbeterde kierdichting lijken 
onder de aannames in de berekeningen effectieve maatregelen om zowel de 
warmtevraag als het benodigd thermisch vermogen omlaag te brengen. 
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  Onderzoeksvraag 2: online advisering 

 
 

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten beschreven van de modellering van de 
warmte- en piekvraag van de woningen na een renovatie. Hieruit bleek dat niet elk 
renovatiepakket de woning geschikt maakt voor elk type toekomstige 
warmtelevering. De kosten en terugverdientijden van de verschillende 
maatregelpakketten geven een aanvullend perspectief om de pakketten te 
beoordelen. 

Deze inzichten maken het mogelijk om (in een online tool) een ‘aardgasvrij’ 
stappenplan op te stellen voor een specifieke woning. 

Bij het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag is voortgebouwd op de 
reeds bestaande kennis van de partners Duurzaam Bouwloket en Regionaal 
Energieloket op het gebied van online advisering30. De inspanning richtte zich op 
drie zaken: 

1. Het verbeteren van de rekenkern in de online tool. 

2. De gebruikersvriendelijkheid van de online advisering, in het bijzonder hoe 
de gewenste informatie op een laagdrempelige en kosteneffectieve wijze 
verkregen kan worden. 

3. Verkrijgen van input ter bepaling van woningtypologie, bewonersintenties 
en toekomstige energievoorziening, zoals de gemeentelijke blueprints voor 
aardgasvrije energievoorziening van een betreffende wijk (Transitievisie 
Warmte). 

Dit wordt in meer detail beschreven in de volgende paragrafen. 

 
30 De online adviseringstools van deze partners zijn te vinden op: 
https://woningplanner.duurzaambouwloket.nl resp. https://regionaalenergieloket.nl/huisscan  

Onderzoeksvraag 2 

Hoe kan online advisering worden verbeterd om eigenaren van particuliere 
woningen beter te ondersteunen in hun transitie naar een aardgasvrije 
energievoorziening? 
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 4.1 Het verbeteren van de rekenkern in de online advisering door 
de ‘gebruikersmodule’. 

In online advisering wordt vaak een rekenkern (gebouwmodel) gebruikt die aan de 
hand van gegevens van de woning berekent wat het huidige energiegebruik voor 
ruimteverwarming is. 

Deze gebouwmodellen zijn vaak eenvoudiger dan het in paragraaf 3.4 beschreven 
TNO-model. Zo berekenen de gebouwmodellen van Duurzaam Bouwloket en 
Regionaal energieloket de warmtevraag per maand of per jaar in plaats van elk uur, 
zoals het TNO-model. 

Idealiter komt het berekende energiegebruik precies overeen met het werkelijke 
gebruik. Echter, in de praktijk liggen de berekende en de werkelijke waarde vaak uit 
elkaar. De meest waarschijnlijke oorzaak voor het verschil is het (energie-
gerelateerde) gedrag van de bewoners. Uit de gevoeligheidsanalyse in paragraaf 
3.2.1 bleek al dat gebruikersgedrag van grote invloed is op het energiegebruik. Uit 
de literatuur is ook bekend dat het energiegebruik van identieke woningen een 
factor 3-4 uit elkaar kan liggen door verschillen in bewonersgedrag31. 

Het werkelijke gebruikersgedrag wordt in de huidige rekenkernen van Duurzaam 
Bouwloket en Regionaal Energieloket niet of slechts deels meegenomen in de 
berekening van de energievraag. Om dit gedrag beter te kunnen meenemen in de 
modellering, is een ‘gebruikersmodule’ ontwikkeld. 

Gebruikersmodule 

De gebruikersmodule vertaalt een aantal aspecten van het energiegerelateerde 
gedrag naar input voor een gebouwmodel. Daarbij is de nadruk gelegd op die 
aspecten die bij de gevoeligheidsanalyse als belangrijk naar voren kwamen. De 
gebruikersmodule bestaat uit twee onderdelen. 

1. Het eerste deel vertaalt het effect van het slechts ten dele verwarmen van 
de woning naar een temperatuurcorrectie (doorgaans een 
temperatuurverlaging) ten opzichte van de opgegeven thermostaatinstelling 
in de woonkamer. 

2. Het tweede deel vertaalt het gebruik van de ventilatievoorzieningen 
(waaronder de stand van de ventilator – indien aanwezig -, het open of 
dicht staan van ventilatieroosters en het openen van ramen), samen met de 
qv10-waarde van de woning32 naar een gemiddeld ventilatiedebiet. 

 

De twee onderdelen worden hieronder toegelicht. 

 
31 Bewonerservaringen en meetresultaten uit nul op de meter woningen in Heerhugowaard (BAM), 
figuur 8, https://energielinq.nl/wp-content/uploads/2020/04/MonitoringsresultatenHeerhugowaard-
1464682248.pdf 
32 De qv10 is een maat voor de luchtdichtheid van de woning door kieren en naden, dus als alle 
ramen en roosters zijn gesloten 
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 4.1.1 Temperatuurcorrectie door deels verwarmen van de woning 

Het gebruikte rekenmodel is een 1-zone gebouwmodel, wat wil zeggen dat de 
gehele woning op één en dezelfde temperatuur wordt beschouwd (wat natuurlijk 
een vereenvoudiging van de werkelijkheid is). 

Het niet geheel maar slechts ten dele verwarmen van de woning door de bewoners 
resulteert in een lagere gemiddelde temperatuur in de woning. Het verschil tussen 
de door de bewoners ingestelde binnentemperatuur in de woonkamer overdag en 
de effectieve binnentemperatuur van de gehele woning wordt berekend als een 
temperatuurcorrectie ∆Tcorr. 

∆Tcorr = Tgemidd woning stookseizoen - Tsetp woonk overdag 

Deze temperatuurcorrectie is berekend met een meerzone gebouwmodel dat de 
warmtestromen tussen verschillende, al dan niet verwarmde zones onderling 
berekent, alsmede warmteverliezen van elke zone naar buiten, zoals schematisch 
weergegeven in Figuur 21. 

  

Figuur 21: 4-zone model van de woning. De begane grond en een deel van de 1e verdieping 
worden verwarmd, de rest niet. De 4 zones wisselen warmte met elkaar uit en 
verliezen warmte naar buiten. De warmteoverdracht tussen de zones is evenredig met 
een vaste warmteoverdrachtscoëfficiënt en met het temperatuurverschil tussen de 
zones (of met buiten). 

 

De 4 zones zijn: 

1.  De begane grond (woonkamer en keuken), ervan uitgaande dat deze is 
verwarmd via een thermostaat. 

2.  Een verwarmd gedeelte van de 1e verdieping. 
3.  Een onverwarmd gedeelte (de rest) van de 1e verdieping. 
4.  De zolder. Deze kan in zijn geheel zijn verwarmd of onverwarmd. 
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 Het 4-zone model is gebruikt om een set generieke temperatuurcorrecties te 
berekenen, die (bij benadering) van toepassing zijn op een range aan woningen en 
een range aan bewonersgedrag. Omdat het niet doenlijk is om alle relevante 
parameters van een woning en van het bewonersgedrag te variëren, is voor een 
aantal parameters een vaste, generieke waarde aangehouden, en is er een beperkt 
aantal parameters gevarieerd. De generieke parameters zijn samengevat in Tabel 
13. 

Tabel 13: De generieke parameters in het opstellen van tabellen van temperatuurcorrecties 

Generieke parameters Waarde Eenheid Opmerking 
Nachtverlaging (23:00-6:00 uur) 3 °C 

 

Thermostaat instelling verwarmd 
deel 1e verdieping 

gelijk aan 
woonk. 

  

Minimale temperatuur 1e verdieping 
(verwarmd en onverwarmd) 

14 °C 
 

Thermostaat instelling zolder indien 
verwarmd 

gelijk aan 
woonk. 

°C 
 

Minimale temperatuur zolder 
(verwarmd of onverwarmd) 

12 °C 
 

Verdeling warmteverliezen schil over 
verdiepingen 

25%, 38%, 
38% 

 
voor resp. BG, 
1e verd., zolder 

Verdeling thermische massa over 
verdiepingen 

35%, 40%, 
25% 

 
voor resp. BG, 
1e verd., zolder 

Verdeling interne warmte+zon over 
verdiepingen 

40%, 30%, 
30% 

 
voor resp. BG, 
1e verd., zolder 

Buitentemperatuur uit test ref 
jaar 

  

Zoninstraling uit test ref 
jaar 

  

Glasoppervlak op 4 oriëntaties 
(Z/W/N/O) 

6,4,6,4 m2 
 

Interne warmte personen en 
elektraverbruik 

5.5 W/m2  Afschatting a.h.v. 
aantal personen en 
elektragebruik 

Temperatuur kruipruimte 10 °C 
 

Transmissieverliezen vloer t.o.v. 
totale warmteverliezen 

20% W/K schatting a.h.v. 35 
woningopnames 

Maximaal verwarmingsvermogen 50 kW 
 

Stookseizoen 1 nov-1 april 
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 De vier gevarieerde parameters zijn samengevat in Tabel 14. 

Tabel 14: De vier gevarieerde parameters in het opstellen van tabellen van temperatuurcorrecties. 

Gevarieerde parameters Waarde Eenheid Opmerking 
Temperatuur setpoint woonkamer 
overdag (6:00-23:00 uur) 

17-24 °C gevarieerd, stap 1°C 

Verwarmd deel van de 1e verdieping 0-100% - gevarieerd, stap 10% 
Zolder verwarmd ja/nee - 2 varianten 
Warmteverliezen van de woning 
(transmissie + ventilatie) 

50-1000 W/K gevarieerd, met stap 
van 50 of 100 W/K 

 

Het model en generieke waarden voor de warmteoverdrachtscoëfficiënten tussen 
de zones zijn in meer detail beschreven in een conferentiepaper33. 

De temperaturen in de 4 zones zijn met het 4-zone model van uur tot uur bepaald 
gedurende het testreferentie jaar34. Vervolgens is de gemiddelde 
binnentemperatuur in elke zone berekend in het stookseizoen (tussen 1 november 
en 1 april). Tenslotte is de gemiddelde temperatuur in de woning bepaald door de 
gemiddelde temperaturen in de 4 zones te wegen naar het aantal m2 vloeroppervlak 
van elke zone. Dat leverde een waarde op voor de gemiddelde temperatuur in de 
woning in het stookseizoen. Het verschil met de ingestelde binnentemperatuur in de 
woonkamer overdag levert de temperatuurcorrectie ∆Tcorr35. 

De vraag is waarom er met een 4-zone model tabellen met temperatuurcorrecties 
zijn opgesteld die vervolgens zijn gebruikt in een 1-zone model, terwijl het 
energiegebruik en temperaturen ook direct met het 4-zone model berekend hadden 
kunnen worden. De reden is dat de meeste energie-adviseurs met een 1-zone 
model werken36 (op uur-, maand- of jaarbasis) en de tabellen voor de 
temperatuurcorrectie ook in die gevallen bruikbaar zijn om het effect van een 
slechts ten dele verwarmde woning te kunnen berekenen. 

De tabellen zijn weergegeven in Bijlage G1 (voor een verwarmde zolder) en Bijlage 
G2 (voor een niet verwarmde zolder). Figuur 22 t/m Figuur 25 tonen de 
temperatuurcorrectie in grafische vorm voor een woning met een verwarmde zolder 
en een onverwarmde zolder, zowel voor een woning met thermische verliezen van 

 
33: F.G.H. Koene, User behavioral models and their effect on predicted energy use for heating in 
dwellings, conference proceedings of 6th International Building Physics Conference, IBPC 2015 
34 Het test referentie jaar [NEN5060] is een fictief jaar met weergegevens die representatief zijn 
voor het Nederlandse weer, inclusief een koude periode medio januari (dalend tot -10⁰C) en 
warme perioden in juni en augustus (oplopend tot 33⁰C). 
35 In het TNO-gebouw model, dat van uur tot uur de warmtevraag berekent, worden de 
thermostaatinstellingen elk uur aangepast met deze temperatuurcorrectie. In gebouwmodellen die 
de warmtevraag per maand of per jaar berekenen kan de temperatuurcorrectie worden gebruikt 
om de gemiddelde binnentemperatuur in het stookseizoen aan te passen.  
36 De reden dat vaak een 1-zone model wordt gebruikt, is vanwege de eenvoud van invoer en 
omdat voor een meer-zone model meer gegevens nodig zijn, die vaak niet bekend zijn (zoals de 
warmteoverdracht tussen de verschillende zones/verdiepingen). 



 

 

TNO Rapport TNO 2021 R10385 

 

 63 / 140  

 200 W/K (ongeveer een label A woning37) en een minder goed geïsoleerde woning 
met thermische verliezen van 500 W/K (ongeveer een label C woning). De 
temperatuur correctie is weergegeven als functie van het percentage van het 
oppervlak van de 1e verdieping dat wordt verwarmd, en voor verschillende 
temperatuursetpoints in de woonkamer overdag. 

 

 

Figuur 22: Temperatuurcorrectie als functie van het % van het oppervlak van de 1e verdieping dat 
wordt verwarmd voor verschillende temperatuur setpoints in de woonkamer overdag, 3 
graden nachtverlaging voor een Label A woning met verwarmde zolder. 

 

Zoals verwacht zijn de temperatuurcorrecties gering voor een Label A woning, 
waarbij het onverwarmde deel van de 1e verdieping is ingesloten tussen een 
verwarmde begane grond, een verwarmd deel op dezelfde verdieping en een 
verwarmde zolder. Dat er (kleine) positieve waarden gevonden worden bij een 
setpoint in de woonkamer overdag van 17⁰C voor percentages van het verwarmde 
deel van de 1e verdieping tussen 90% en 100%, komt omdat met name aan het 
begin en het eind van het stookseizoen door onder meer zoninstraling de 
temperatuur in een aantal zones (en daardoor ook woninggemiddeld) hoger uit kan 
komen dan het setpoint in de woonkamer. In de tabellen zijn positieve 
temperatuurcorrecties vervangen door nullen. 

Voor een label C woning (Figuur 23) zijn de temperatuurcorrecties al groter 
(negatief), in de orde van 0,9-1,4 C voor een geheel niet verwarmde 1e verdieping 
(0% verwarmd). 

Voor de woningen met onverwarmde zolder (Figuur 24 en Figuur 25) zijn de 
temperatuurcorrecties zoals verwacht nog groter (negatief), tot 5,3 ℃ voor een 

 
37 Het label is niet meer dan een indicatie gebaseerd op aannames t.a.v. tapwatergebruik en 
elektragebruik om daarmee de totale primaire energievraag (in kWh/m2a) te kunnen berekenen. 
Dat getal bepaalt het label volgens de methodiek die vanaf 1 jan 2021 geldt. 
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 geheel niet verwarmde 1e verdieping van een label C woning bij een setpoint in de 
woonkamer van 24⁰C. 

 

 

Figuur 23: Temperatuurcorrectie als functie van het % van het oppervlak van de 1e verdieping dat 
wordt verwarmd voor verschillende temperatuur setpoints in de woonkamer overdag, 3 
graden nachtverlaging voor een Label C woning met verwarmde zolder. 

 

 

Figuur 24: Temperatuurcorrectie als functie van het % van het oppervlak van de 1e verdieping dat 
wordt verwarmd voor verschillende temperatuur setpoints in de woonkamer, 3 graden 
nachtverlaging voor een Label A woning met onverwarmde zolder. 
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Figuur 25: Temperatuurcorrectie als functie van het % van het oppervlak van de 1e verdieping dat 
wordt verwarmd voor verschillende temperatuur setpoints in de woonkamer, 3 graden 
nachtverlaging voor een Label C woning met onverwarmde zolder. 
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 4.1.2 Ventilatie- en infiltratiedebiet door gebruik van ventilatievoorzieningen 
en openen van ramen. 

Onder ventilatie verstaan we doelbewuste luchtverversing van de woning om de 
luchtkwaliteit op peil te houden. Onder infiltratie verstaan we oncontroleerbare 
luchtverversing, bijvoorbeeld omdat er naden en kieren in de gebouwschil zitten. 
Beide zorgen voor een hoeveelheid lucht die de woning binnenkomt en 
(opgewarmd) weer verlaat. De opgewarmde lucht die de woning verlaat is de 
oorzaak van (thermische) ventilatie/infiltratieverliezen. 

Vaak wordt, vanwege de eenvoud, de luchtverversing door ventilatie en infiltratie 
afgeschat met een ventilatiedeel (bijvoorbeeld een vaste waarde van 150 m3/uur) 
plus een infiltratiedeel op basis van de qv10, die een maat is voor de 
luchtdoorlatendheid van de woning door naden en kieren. 

Echter, vaak zijn ventilatie- en infiltratiedebieten niet te scheiden. Een 
afzuigventilator in de woning zuigt de natte ruimten (keuken, badkamer en toilet) af 
en door de ontstane onderdruk in de woning komt lucht door ventilatieroosters, 
maar ook door naden en kieren naar binnen. 

Daarbij komt nog dat bewoners vaak ramen openzetten, zoals uit paragraaf 3.2.2 
bleek. De vraag is hoe dat mee te nemen in het bepalen van het ventilatiedebiet. 

Wij maken daarbij onderscheid tussen ramen op een kierstand en ramen die half of 
geheel geopend zijn. De drie bijdragen aan de totale luchtdoorlaat van de 
gebouwschil door naden en kieren, roosters en ramen op een kierstand zijn min of 
meer van gelijke orde van grootte, zodat die gezamenlijk worden beschouwd. 

Het half of geheel openen van ramen heeft daarentegen een aanzienlijk grotere 
luchtstroom tot gevolg. Bovendien bleek in paragraaf 3.2.2 dat bewoners de ramen 
doorgaans veel minder lang half of geheel open hebben dan op een kierstand. De 
luchtstroom door half of geheel geopende ramen wordt daarom apart beschouwd. 

Infiltratie, ventilatie en ramen op een kier 

Om infiltratie, ventilatie en ramen op een kierstand integraal te beschouwen, is een 
model opgesteld, dat de totale luchtverversing van een woning berekent. De totale 
luchtdoorlatendheid van de gebouwschil wordt daarin bepaald door de volgende 
drie factoren: 

1. De aanwezigheid van naden en kieren in de gebouwschil, uitgedrukt in de 
qv10-waarde. Die waarde is afgeschat aan de hand van het bouwjaar en 
geschaald naar de grootte van de woning (zie bijlage F). 

2. Het open, halfopen of dicht staan van ventilatieroosters, indien aanwezig. 
Bij de woningopnames is dit is uitgevraagd. 

3. Het op een kier zetten van ramen, eveneens uitgevraagd tijdens de 
woningopnames. De bijdrage hiervan wordt gemiddeld over de tijd. Indien 
bijvoorbeeld de bewoners een raam 8 uur per dag op een kier zetten, dan 
is de bijdrage 8/24 van het debiet bij raam dat continu op een kier staat. 

Dit model wordt uitgebreid beschreven in Bijlage C. 
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 4.1.3 Profielen raamgebruik en roosters 

In de 35 woningopnames beschreven in paragraaf 3.2 zijn de bewoners uitgebreid 
ondervraagd over hun energiegerelateerd gedrag in het stookseizoen, waaronder 
het gebruik van de ventilatievoorzieningen (roosters en ventilatorstand) en hoelang 
zij de ramen op een kier of half of helemaal openzetten. Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen de woonkamer/keuken, hoofdslaapkamer, overige slaapkamers en 
de badkamer. 

Dit resulteerde in een relatief groot aantal vragen, waarvan de verwachting is dat 
gebruikers van een online tool niet de tijd of het geduld zullen kunnen opbrengen 
om alle vragen te beantwoorden. Er is daarom getracht om het raamgedrag te 
vatten in een drietal raamprofielen A, B en C, kortweg ‘weinig raamgebruik’, ‘matig 
raamgebruik’ en ‘veel raamgebruik’, waarbij kierstand en openstand in één en 
hetzelfde profiel zijn vervat. Omdat het raamgedrag anders bleek te zijn bij 
verschillende vertrekken (zie paragraaf 3.2.2), is onderscheid gemaakt tussen de 
woonkamer/keuken, slaapkamers38 en de badkamer. 

In een iteratief proces zijn de gemiddelde tijden van kierstand en geopende ramen 
bepaald voor elk profiel en voor elk van deze vertrekken. Op basis van een initiële 
schatting van de kiertijden en opentijden van elk profiel is voor de verschillende 
vertrekken van elk van de 35 woningen het meest passende ventilatieprofiel 
gekozen. Indien bijvoorbeeld voor de woonkamer de door bewoners opgegeven tijd 
van kierstand kleiner is dan een bepaalde (kiertijd)bovengrens én de opgegeven tijd 
van open raam kleiner is dan een (opentijd)bovengrens, wordt het profiel A 
toegewezen. Indien de opgegeven tijden kleiner zijn dan weer hogere 
bovengrenzen, wordt profiel B toegewezen. Zo niet, dan wordt profiel C 
toegewezen. 

Voor elk van de profielen is naast de tijd-bovengrens een typische tijd van kierstand 
en van open raam gekozen. Voor elk van de vertrekken van de 35 woningen werd 
vervolgens op basis van het toegewezen profiel kiertijden en openraam tijden 
bepaald. Deze werden vervolgens gebruikt om met het ventilatiemodel (zie 
paragraaf 4.1.2) de ventilatiestroom voor elk van de 35 woningen te bepalen. 

De aldus op basis van de profielen berekende ventilatiestromen van de 35 
woningen moeten zo goed mogelijk overeenkomen met de ventilatiestromen op 
basis van de door bewoners opgegeven kier- en openraam-tijden. De waarden van 
de kier- en openraam-tijden zijn vervolgens handmatig zo bepaald dat die 
overeenstemming zo goed mogelijk was, d.w.z. dat de kleinste-kwadratensom van 
de verschillen bij de 35 woningen zo klein mogelijk is. Dat heeft geresulteerd in de 
profielen met kier- en openraam-tijden die in Tabel 15, Tabel 16 en Tabel 17 zijn 
weergegeven. 

  

 
38 In de antwoorden van bewoners van de 35 opgenomen woningen bleek er weinig verschil in en 
raamgedrag in de hoofdslaapkamer en de overige slaapkamers 
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 Tabel 15: Profielen voor raamgebruik in de woonkamer/keuken met kier- en openraam-tijden. De 
tijden voor profiel C zijn een ‘educated guess’ omdat deze profielen in geen van de 35 
woningen zijn aangetroffen en er dus ook geen data van beschikbaar is. 

Woonkamer en keuken profiel kier 
uur/dag 

open 
uur/dag 

Ramen zo veel mogelijk dicht A 0 0 

Ramen soms open: ca. 1 uur per 
dag op een kier, en/of ca. ½ uur 
per dag open of halfopen 

B 1 0.5 

Ramen vaker open: ca. 3 uur per 
dag op een kier, en/of ca. 1 uur 
per dag open of halfopen 

C 3 1 

 

Tabel 16: Profielen voor raamgebruik in de badkamer met kier- en openraam-tijden. 

Badkamer profiel kier 
uur/dag 

open 
uur/dag 

Ramen zo veel mogelijk dicht A 0 0 

Ramen soms open: enkele uren 
per dag op een kier, en/of ca. een 
kwartier per dag open of halfopen 

B 4 0.25 

Ramen vaker open: de hele dag of 
hele nacht op een kier, en/of ca. 
½ uur per dag open of halfopen 

C 12 0.5 

 

Tabel 17: Profielen voor raamgebruik in de slaapkamers met kier- en openraam-tijden. 

Slaapkamers  profiel kier 
uur/dag 

open 
uur/dag 

Ramen zo veel mogelijk dicht  A 0 0 

Ramen soms open: enkele uren 
per dag op een kier, en/of ca. een 
kwartier per dag open of halfopen 

 B 6 0.25 

Ramen vaker open: de hele dag of 
hele nacht op een kier, en/of ca. ½ 
uur per dag open of halfopen 

 C 18 0.5 
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 Tabel 18: Profielen voor gebruik van ventilatieroosters. 

Roosters profiel %open 

Nee, geen roosters aanwezig A 0 

Ja, maar de roosters staan doorgaans dicht 
(gedurende het stookseizoen oktober -
april) 

B 25% 

Ja en de roosters staan doorgaans open 
(gedurende het stookseizoen oktober -
april) 

C 70% 

 

De ventilatiestromen berekend op basis van deze profielen, en de ventilatiestromen 
op basis van de door bewoners opgegeven kier- en openraam-tijden, zijn in Figuur 
26 met elkaar vergeleken. 

 

 

Figuur 26: De luchtdebieten voor de 35 opgenomen woningen berekend met het ventilatiemodel 
op basis van de raamgebruik profielen vs. het luchtdebiet berekend met het 
ventilatiemodel op basis van de door bewoners opgegeven tijden van raamopeningen. 
De blauwe lijn is de 45 graden lijn, waar idealiter alle punten op zouden moeten vallen. 
De blauwe stippellijnen geven de foutmarge van ±30% aan. Het getal geeft het nr. van 
de opgenomen woning aan (1-35). 
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 Figuur 26 laat zien dat de ventilatiedebieten op basis van tijden van raamopeningen 
en op basis van raamgebruik profielen binnen een foutmarge van ± 30% 
overeenkomen, wat wil zeggen dat de raamgebruik profielen voor deze 35 
woningen een redelijke benadering geven van het raamgebruik door de bewoners. 

De raamgebruik profielen die werden gevonden bij de 10 vooroorlogse en de 25 
naoorlogse woningen zijn in Tabel 19, Tabel 20 en Tabel 21 weergegeven. 

 

Tabel 19: Aantallen vooroorlogse woningen met raamgebruik profiel A, B of C. 

Profiel Woonk. Badk. Slaapk. 
A 9 3 2 
B 1 4 6 
C 0 3 2 

Totaal 10 10 10 
 

Tabel 20: Aantallen naoorlogse woningen met raamgebruik profiel A, B of C. 

Profiel Woonk. Badk. Slaapk. 
A 15 11 8 
B 10 8 7 
C 0 6 10 

Totaal 25 25 25 
 

Tabel 21: Aantallen voor- en naoorlogse woningen met raamgebruik profiel A, B of C. 

Profiel Woonk. Badk. Slaapk. 
A 24 14 10 
B 11 12 13 
C 0 9 12 

Totaal 35 35 35 
 

Het beeld dat naar voren komt, is dat er in de woonkamer/keuken relatief weinig 
wordt geventileerd met ramen (profiel A komt het vaakst voor), terwijl het 
raamgebruik in de slaapkamers en de badkamer min of meer gelijkelijk is verdeeld 
over de drie profielen. Dit was eerder ook te zien in Figuur 7 op pag.25. Wel zien 
we dat in de naoorlogse woningen wat vaker geopende ramen voorkomen dan in 
de vooroorlogse woningen. 

4.1.4 Vereenvoudigde berekening ventilatie op basis van generieke 
luchtdebieten door openen van ramen 

Voor sommige toepassingen van online advisering is het gebruik van het 
beschreven ventilatiemodel nog te gecompliceerd. In een verdere poging de 
resultaten makkelijk en laagdrempelig beschikbaar te stellen, is een afschatting 
gemaakt van generieke extra luchtdebieten door het openen van ramen in de 
vertrekken woonkamer/keuken, badkamer en slaapkamer. 
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 Met het ventilatiemodel is berekend hoeveel het luchtdebiet in de 35 opgenomen 
woningen vermindert, als wordt aangenomen dat er geen ramen op een kier of 
(geheel of half) open worden gezet. Dus in plaats van de gerapporteerde tijden van 
ramen op een kier of geopend is met nul uren gerekend. Voor het verschil tussen 
luchtdebiet op basis van gerapporteerde uren en nul uren is aangenomen dat dit 
het extra debiet is door het openen van ramen. 

Dit is apart gedaan voor de woonkamer/keuken, badkamer en slaapkamers en 
apart voor elk van de profielen A, B en C. De gemiddelde waarden voor de 35 
woningen zijn weergegeven in Tabel 22. Voor profiel C in de woonkamer is geen 
getal vermeld omdat geen van de bewoners van de 35 opgenomen woningen 
ramen volgens dit raamgebruik profiel openzette. 

Tabel 22: Generiek extra luchtdebiet in de woning voor verschillende profielen van raamgebruik in 
de woonkamer/keuken, badkamer en slaapkamer(s). Het getal achter de ‘±’ geeft de 
standaarddeviatie aan. 

profiel extra debiet 
woonk/keuken 

(m3/uur) 

extra debiet 
badkamer 
(m3/uur) 

extra debiet 1 
slaapkamer 

(m3/uur) 
A 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
B 10 ±5 20 ±10 30 ±20 
C   50 ±15 50 ±7 

 

Het berekende extra luchtdebiet verschilt per woning omdat dit naast de tijden van 
openen van ramen ook afhangt van de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil 
(qv10-waarde), de stand van de afzuigventilator en hoe veel ventilatieroosters zijn 
geopend. Dat wordt weergegeven door de relatief grote waarde van de 
standaarddeviatie, het getal achter de ‘±’ in Tabel 22. De vereenvoudiging door het 
gebruik van generieke luchtdebieten introduceert een fout, waar hierna verder op 
wordt ingegaan. 

In het rekenvoorbeeld in onderstaand kader ‘Vereenvoudigde berekening 
luchtdebiet door ventilatie, infiltratie en raamgebruik’ wordt getoond hoe de 
berekening van het totale luchtdebiet op basis van de generieke extra luchtdebieten 
verloopt. 
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Effect van vereenvoudigde berekening van het luchtdebiet op de warmtevraag. 

De vereenvoudiging van de berekening van het ventilatiedebiet volgens 
bovenstaand kader introduceert een fout in het luchtdebiet en vervolgens in de 
berekening van de warmtevraag. 

De ventilatiestromen, berekend volgens bovenstaand kader zijn vergeleken met de 
ventilatiestromen, berekend met het ventilatiemodel op basis van de door bewoners 
opgegeven kier- en openraam-tijden. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 27. 

 

Vereenvoudigde berekening luchtdebiet in de woning door ventilatie, 
infiltratie en raamgebruik. 

Voor het berekenen van het totale luchtdebiet in de woning door ventilatie, 
infiltratie en raamgebruik is een relatief eenvoudige formule gebruikt: 

Φtotaal = Φvent  + 0,75qv1 + ΦA,B,C, woonk + ΦA,B,C,badk + Nslaapk⋅ΦA,B,C slaapk (in m3/uur) 

Met Φtotaal het totale luchtdebiet, Φvent het ventilatiedebiet door het 
ventilatiesysteem, qv1 het luchtdebiet door infiltratie bij een drukverschil van 1 Pa 
tussen binnen en buiten, ΦA,B,C, woonk, ΦA,B,C,badk, ΦA,B,C slaapk het generieke extra 
luchtdebiet voor de woonkamer/keuken, badkamer en een slaapkamer, 
afhankelijk van het raamgebruik profiel, en Nslaapk het aantal slaapkamers in de 
woning. 

De factor 0,75 komt uit de vergelijking tussen totaal luchtdebiet berekend met 
het ventilatiemodel en op basis van generieke debieten per profiel. Bij een 
waarde van 0,75 was de overeenkomst het best. 

Als voorbeeld nemen we een woning uit 1990 met een gebruikersoppervlak van 
120 m2, er is mechanische afzuiging en de afzuigventilator staat in de 
middenstand. Er zijn 2 slaapkamers en het raamgebruik profiel voor de 
woonkamer/keuken, badkamer en de 2 slaapkamers is respectievelijk profiel A, 
B en C. 

De ventilator staat in de middenstand, met een ventilatiedebiet van 100 m3/uur. 

Bijlage F geeft de berekening voor de qv1 (uit de qv10) van de woning, afhankelijk 
van bouwjaar en grootte, wat voor deze woning uitkomt op qv1=25 dm3/s of 
90 m3/uur. 

De extra debieten door raamgebruik in Tabel 23 zijn weergegeven voor 1 
vertrek. Het extra luchtdebiet voor woonkamer/keuken, badkamer en de 2 
slaapkamers met respectievelijk profiel A, B en C is: 0+20+2x50 = 120 m3/uur. 

Het totale luchtdebiet wordt daarmee: 100 + 0,75 x 90 +120 = 288 m3/uur. 



 

 

TNO Rapport TNO 2021 R10385 

 

 73 / 140  

 

 

Figuur 27: De luchtdebieten voor de 35 opgenomen woningen volgens de vereenvoudigde 
berekening vs. het luchtdebiet berekend met het ventilatiemodel op basis van de door 
bewoners opgegeven kier- en openraam-tijden. De blauwe lijn is de 45 graden lijn, 
waar idealiter alle punten op zouden moeten vallen. De blauwe stippellijnen geven de 
foutmarge van ±30% aan. Het getal geeft het nr. van de opgenomen woning aan (1-
35). 

 

Figuur 27 laat zien dat vrijwel alle punten binnen de foutmarge van ± 30% vallen. 
Gezien de onzekerheden in het berekenen van een ventilatiedebiet op basis van 
beperkte gegevens van de woning en de bewoner, is dit een acceptabel verschil. 

De totale warmteverliezen van een woning worden bepaald door de som van 
transmissie- en ventilatie/infiltratieverliezen. Het effect van de vereenvoudiging op 
de totale warmteverliezen is dus nog kleiner dan het effect op het luchtdebiet en 
blijkt maximaal 19% te bedragen. 

De totale warmteverliezen zijn rechtstreeks gekoppeld aan de berekening van het 
benodigde thermisch vermogen om de woning warm te houden, wat bepaalt of een 
woning geschikt is voor een MT- of LT-warmtenet (paragraaf 3.5.3). Door de 
vereenvoudiging wijkt het benodigd thermisch vermogen dus maximaal 20% af van 
de waarde berekend zonder vereenvoudiging. 

De jaarlijkse warmtevraag voor ruimteverwarming wordt naast de warmteverliezen 
bepaald door de warmtewinsten door interne warmteproductie door personen en 
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 apparatuur, en zoninstraling). En het jaarlijks gasverbruik wordt mede bepaald door 
de warmtevraag voor warm tapwaterbereiding en het rendement van de ketel voor 
ruimteverwarming en tapwaterbereiding. 

Indien we het gasverbruik van de 35 woningen bepalen met de vereenvoudigde 
berekening van het luchtdebiet en de resultaten vergelijken met het werkelijke 
gasverbruik (rechter grafiek in Figuur 28), dan blijken er niet meer punten buiten de 
foutmarge van ± 30% te vallen dan bij de berekening met het ventilatiemodel (linker 
grafiek in Figuur 28, gelijk aan Figuur 9). 

 

  

Figuur 28: Berekend versus gemeten gasverbruik van de 35 opgenomen woningen. Links: 
berekening ventilatiedebiet met ventilatiemodel, rechts: berekening op basis van 
generieke debieten per raamgebruik profiel. 

 

We kunnen ook zeggen dat er in de totale berekening zoveel onbekenden 
aanwezig zijn dat een vereenvoudiging van het ventilatiedebiet geen merkbare 
invloed heeft op het berekende jaarlijkse gasverbruik. 

4.1.5 Berekend energiegebruik met en zonder gebruikersmodule 

Ter verificatie is het energiegebruik van de 35 woningen berekend mét en zonder 
toepassing van de gebruikersmodule. Het gasverbruik van de 35 woningen mét 
gebruikersmodule is al berekend in paragraaf 3.4. 

Voor het geval zonder gebruikersmodule is het warmtevraag voor 
ruimteverwarming berekend zonder temperatuurcorrectie voor het ten dele 
verwarmen van de woning, maar is verondersteld dat de gehele woning wordt 
verwarmd volgens de door bewoners opgegeven thermostaatinstellingen. 

Voor het ventilatie/infiltratiedebiet is een waarde gehanteerd van 100 m3/uur 
- indien er een mechanisch ventilatiesysteem aanwezig is - plus de qv1 van de 
woning (het luchtdebiet door naden en kieren in de gebouwschil bij een drukverschil 
van 1 Pa tussen binnen en buiten). Ook is verondersteld dat bewoners hun ramen 
niet openen. 
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 Om het effect van de gebruikersmodule op het energiegebruik duidelijker te tonen, 
is de warm tapwatervraag gebaseerd op de door de bewoners opgegeven 
doucheduur, net als in het geval mét de gebruikersmodule. 

Tenslotte is, net als in de berekening met gebruikersmodule, een vaste waarde van 
60 m3 per jaar aangehouden indien bewoners aangaven op gas te koken. De 
parameters voor dit scenario van bewonersgedrag zijn samengevat in Tabel 23. 

Tabel 23: Parameters bij ‘standaard’ bewonersgedrag 

Parameter Waarde 

Deel van het huis verwarmd 100% (alle vertrekken, incl. zolder) 

Thermostaatinstelling opgave bewoners 

Infiltratie- + ventilatiedebiet 
100 m3/uur, indien mechanische ventilatie 
aanwezig + qv1 als functie van bouwjaar, 
geschaald naar grootte woning, ramen dicht 

Gasverbruik voor warm tapwater Op basis van doucheduur volgens opgave 
bewoners 

Koken 60 m3 indien koken op gas (opgave bewoners) 

 

De resultaten zijn weergegeven in Figuur 29. 

  

Figuur 29: Berekend versus gemeten gasverbruik. Links: met gebruik van de gebruikersmodule en 
rechts bij standaard gebruikersgedrag. Woning nr. 1 met een berekend gasverbruik 
van 9380 m3/jaar valt buiten het tekengebied van de rechter grafiek. 

 

Als we de resultaten met en zonder gebruikersmodule vergelijken, valt op dat de 
berekende punten zonder gebruikersmodule (rechter grafiek in Figuur 29) vaker 
boven de 45 graden lijn liggen en ook vaker buiten het gebied van ± 30% afwijking 
dan mét gebruikersmodule. Ook extreme gevallen worden beter gemodelleerd. 
Woning 2 valt in de linker figuur bijna binnen de ± 30% en in de rechter figuur ver 
daarbuiten. Woning 1 valt in de linker figuur weliswaar (ver) buiten de ± 30%, maar 
in de rechter figuur zelfs geheel buiten het tekengebied. 

De lagere berekende waarden mét de gebruikersmodule worden grotendeels 
veroorzaakt door de temperatuurcorrectie, die voor de meeste van de 35 woningen 
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 tussen de 0,5⁰C en de 4⁰C ligt, zie Figuur 30. Woningen 1 en 2 krijgen in de 
gebruikersmodule een relatief grote temperatuurcorrectie, waardoor het berekende 
energiegebruik (veel) lager uitvalt. Dat geldt overigens ook voor bijvoorbeeld 
woning 17, waardoor die mét gebruikersmodule slechter scoort dan zonder 
gebruikersmodule. 

 

 

Figuur 30: Temperatuur correctie voor de 35 opgenomen woningen. Het nr. van de woning staat 
tussen haakjes. 

 

Figuur 29 toont dat ook mét de gebruikersmodule het werkelijk energiegebruik niet 
precies kan worden berekend, maar de verschillen tussen berekend en werkelijk 
energiegebruik worden doorgaans kleiner. Dit is met name het geval bij woningen 
waarbij het gebruikersgedrag afwijkt van ‘standaard’ gedrag, dat wil zeggen waarbij 
de bewoner een kleiner deel van zijn woning verwarmt en/of veel meer (of veel 
minder) ventileert dan de ‘standaard’ waarde (zie Tabel 23). 
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 4.2 Gebruikersvriendelijkheid van de online advisering. 

Interface en gebruiksvriendelijkheid 

Bij het ontwikkelen van een klantvriendelijke tool voor online advisering van 
duurzame maatregelen aan woningeigenaren is een gebruikersvriendelijke interface 
van groot belang.  

Hierover bestaat weinig twijfel in de markt. Het is vooral de methode om deze 
doelen te bereiken die per tool(bouwer) nog wel eens kan verschillen. In dit 
hoofdstuk zijn dan ook de methoden van Regionaal Energieloket en die van 
Duurzaam Bouwloket los van elkaar beschreven om zo een breder beeld te geven 
van de mogelijkheden om tot een goede interface en gebruiksgemak te komen. 

4.2.1 Gebruiksvriendelijkheid HuisScan 

In de ontwikkeling en verbetering van de HuisScan (van Regionaal Energieloket) 
zijn de onderstaande verschillende aspecten van User Interface en User 
Experience (UI/UX) onderzocht. 

 Waarbij geldt dat een goede UI/UX voldoet aan: 

● Eenvoudige en intuïtieve bediening 
● Goede visuele ondersteuning 
● Duidelijke en begrijpelijke taal 
● Inhoudelijke ondersteuning bij het advies 

Het design ‘itereert’ daarbij niet alleen op basis van wat we ‘denken’ dat goed werkt, 
maar ook door echte gebruikerservaringen. Dit proces is hieronder beschreven 
inclusief de resulterende do’s en don’ts voor online advisering. 

Oriëntatie op de markt 

Voor de ontwikkeling van de online tooling voor het adviseren van woningeigenaren 
is er uitgebreid onderzoek gedaan naar do’s en don’ts en het gebruik hiervan door 
andere spelers in de markt. Er is o.a. gekeken naar de tools van Verbeterjehuis.nl 
(Milieu Centraal), Energiebespaarverkenner (RVO), HomeQGo (Sustainables), 
Energysavvy (Amerikaanse partij) en de Energiebespaarders. Veel van deze tools 
zijn gemaakt voor een specifieke doelgroep, woningeigenaren zonder veel ervaring 
met het onderwerp energiebesparing. Het doel van de HuisScan is om aan te 
sluiten bij zowel woningeigenaren als zakelijke dienstverleners zonder technische 
achtergrond (denk aan Financieel Adviseurs, makelaars, etc.). Daarom test 
Regionaal Energieloket de HuisScan bij beide doelgroepen.  

Daarnaast is het zo dat ‘dé gebruiker’ niet bestaat. Elke woningeigenaar heeft een 
ander kennis- en opleidingsniveau, een andere fase van oriëntatie, andere 
persoonlijke situatie of interesse. Een goede tool houdt daar rekening mee en kan 
een breed publiek bedienen. Voor de HuisScan is een keuze gemaakt om te 
focussen op de middelste 90%. Een deel van de markt (ca. 5% technisch 
onderlegd, hoog ervaringsniveau met de materie) zal de HuisScan te eenvoudig 
ervaren. Daarentegen zal ook ca. 5% van de woningeigenaren de HuisScan als te 
complex en te ingewikkeld ervaren. Uit onderzoek blijkt dat dit met een aantal 
factoren te maken heeft. De belangrijkste factoren daarin zijn:  
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 1. Opleidingsniveau 
2. Leeftijd  
3. Ervaring met digitale communicatie.  

 
In Tabel 24 zijn de plus- en minpunten van online tools samengevat. 

Tabel 24: Plus- en minpunten van online tools. 

Bestaande tools Pluspunten Minpunten 

Verbeterjehuis.nl + Intuïtieve user interface 
+ Overzichtelijk voor 

woningeigenaar 

- Duurt relatief lang om de 
scan te voltooien 

- Geen duidelijk overzicht van 
mijn woning (dakoriëntatie, 
m2, etc.) 

- Vragen overslaan is niet 
mogelijk 

Energie-
bespaarders 

+ Gebruik van tooltips bij 
de vragen. 

+ Duidelijke visuals 
+ Vriendelijke uitstraling 

- Vraagstellingen zelf zijn 
soms onduidelijk (verschil 
multiple choice / single 
choice) 

- Persoonlijke gegevens 
achterlaten alvorens advies 
inzage. 

- Vragen overslaan is niet 
mogelijk 

Energysavvy + Verdiepingsvragen wat 
resulteert in 
nauwkeuriger advies 

+ Vraag-in-vraag 
+ Vraag terug optie 
+ Progressiebalk 

- Veel vragen. Niet voor 
iedere gebruiker relevant. 

HomeQGo + Duidelijke instructievideo 
+ Hoop informatie gelaagd 

uitgevraagd. 
+ Veel ‘bewegingen’ 

worden automatisch 
voor de gebruiker 
gedaan. 

+ Duidelijke streetview 

- Starten met invullen van 
persoonlijke gegevens. 

- Geen goede foutmeldingen 
bij incorrecte invulling adres 
(‘Er gaat iets fout’ bij 
leeglaten toevoeging). 

- Geen optische feedback 
multiple/ single choice 

Energiebesparings
- verkenner 

+ Volledigheid 
+ Uitleg berekeningen in 

zowel € als kWh. 

- Taalgebruik vaak erg 
technisch. 

- Informatie veel in één keer 
getoond. Hoop interacties 
voor de gebruiker in één 
scherm. 
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 Een greep uit de best practices die hieruit zijn voortgekomen zijn: 

● Gelaagdheid van informatie, hierdoor wordt het makkelijker voor een klant 
om de complexe materie in fases tot zich te nemen. 

● De zogenaamde ‘vraag-in-vraag’ (een vraag bestaat uit meerdere 
subvragen). 

● De optie om direct een advies te krijgen zonder alle benodigde vragen te 
hoeven beantwoorden. 

● Het tonen van een progressiebalk aan de gebruiker zodat deze weet 
hoever hij/zij is met het invullen van de scan. 

● Het gebruiken van duidelijke visuals en tooltips ter verduidelijking van de 
materie. 

● Eenvoudig en consistent taalgebruik. Zo is het gebruik van een term als 
Lucht/Water warmtepomp eigenlijk niet wenselijk. Een term als Buitenlucht 
Warmtepomp is veel duidelijker voor onwetende woningeigenaren in een 
vroege fase oriëntatie. 

Hieronder wordt toegelicht hoe deze inzichten zijn vertaald naar gebruikers/user 
interface testen. Vervolgens is op basis van feedback in de live-omgeving de 
HuisScan verder doorontwikkeld.  

Feedback gebruikers en experts 

Regionaal Energieloket maakt gebruik van zowel digitale als fysieke technieken om 
de gebruiker bij de ontwikkeling van de HuisScan te betrekken. De opgehaalde 
feedback wordt nauwkeurig geanalyseerd en vertaald naar 
oplossingsmogelijkheden, die vervolgens worden uitgevoerd en getest door het 
ontwikkelteam.  

User interviews 

Tijdens user interviews zijn woningeigenaren uitgenodigd op kantoor, zoals te zien 
in Figuur 31 en Figuur 32. 

  

Figuur 31: User interviews met woningeigenaren op kantoor van Regionaal Energieloket. 
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Figuur 32: Feedback en bevindingen worden geselecteerd op basis van impact en effort. 

Met behulp van usertest-software (Invision en Hotjar) is het gedrag van de 
proefpersoon geanalyseerd op het moment dat zij de HuisScan doorlopen. Hierbij 
wordt de gebruiker gevraagd hardop na te denken. Alle bevindingen en feedback 
van deze testdagen zijn naderhand verwerkt en geselecteerd op basis van impact 
en effort. Op basis van dit soort testen is er geconcludeerd dat de gebruiker de 
‘vraag terug’-opzet van EnergySavvy niet duidelijk genoeg vond en is een eigen 
‘< Vraag terug’ variant ontwikkeld.  

Digitale surveys 

Om de HuisScan doorlopend te blijven verbeteren maakt de HuisScan veelvuldig 
gebruik van zowel digitale als fysieke gebruikersonderzoeken. Een voorbeeld 
hiervan is de ‘smileysurvey’. Hierdoor is het mogelijk om ook in de ‘live omgeving’ 
de HuisScan te kunnen verbeteren. Een smileysurvey geeft gebruikers op een 
laagdrempelige manier de mogelijkheid om hun bevinding van de HuisScan te 
delen door middel van 3 gekleurde smileys; tevreden, neutraal en ontevreden. Na 
het doorgeven van de smiley kan de gebruiker eventueel zijn keuze toelichten door 
middel van geschreven feedback. 

 

Figuur 33: Voorbeeld van smileysurvey die als pop-up verschijnt als gebruikers de HuisScan 
hebben voltooid en tekst box voor feedback. 
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Figuur 34: Taartdiagram resultaten smileysurvey 

Op basis van deze smileysurveys kan in relatief korte tijd een hoop feedback 
verzameld worden. Uit deze feedback is geconcludeerd dat sommige gebruikers 
graag hun advies er later nog eens bij willen kunnen pakken. 

Feedback deskundigen 

Naast feedback door middel van digitale surveys en fysieke gebruikerstesten maakt 
Regionaal Energieloket ook gebruik van een professioneel netwerk. Met Rabobank 
is een speciaal UX-onderzoek gedaan in hun UX-lab naar o.a. het gebruik van de 
HuisScan. Hierbij is feedback verkregen door meerdere proefpersonen ‘live’ te 
volgen terwijl zij de HuisScan deden. De feedback die hieruit is voortgekomen is in 
onderstaande figuur weergegeven. 

 

 
Figuur 35: Feedback uit het UX-onderzoek HuisScan door de Rabobank. 
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 Aan de hand hiervan is het ‘vraag-in-vraag’ probleem aangepakt waardoor 
gebruikers beter doorhebben dat een vraag bestaat uit meerdere subvragen. Dat 
deze oplossing goed heeft gewerkt, blijkt wel uit het feit dat een zeer groot deel van 
alle HuisScan gebruikers de scan geheel doorloopt. Zie ook afbeelding 8. 

 

Analyse doorstroom in de HuisScan 

Om goed te meten in hoeverre de UX goed werkt, worden de verschillende stappen 
die een klant doorloopt bij het invullen van de HuisScan afzonderlijk onderzocht. Dit 
staat ook wel bekend als het ‘doormeten van de funnel’. Onderstaande funnel laat 
de verschillende substappen zien die een gebruiker doorloopt bij het invullen van 
de HuisScan. Deze stappen komen overeen met de progressiebalk die de klant te 
zien krijgt (zie Figuur 36). Hierdoor kan goed gemeten worden hoeveel procent van 
de gebruikers de vragen beantwoord en wanneer de gebruiker geneigd is om af te 
haken. Duidelijk te zien is dat bij alle stappen de zogenaamde ‘leakage’ (het deel 
van de gebruikers dat uitvalt) erg laag is. 

Figuur 36 toont een schematische weergave van de HuisScan-funnel vóór en na 
het doorvoeren van interfaceverbeteringen, zoals de optie om vragen te kunnen 
overslaan. Het percentage afvallers is duidelijk gedaald. 

 

Figuur 36: Analyse HuisScan-funnel 

 

Implementatie best practices 

Bovenstaande onderzoeken en de feedback van gebruikers en experts hebben tot 
de volgende vijf verbeteringen geleid in de HuisScan: 

 

● Toepassing van de ‘vraag in vraag’. 
● Mogelijkheid tot overslaan vragen. 
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 ● Weergave van de voortgang klant door middel van een progressiebalk. 
● Implementatie van tooltips, ter toelichting van de vragen en het advies. 
● Opslaan van het advies, zodat de klant dit later nog een keer kan nalezen. 

Deze Best Practices worden in Bijlage K in meer detail besproken. 

4.2.2 Gebruiksvriendelijkheid Woningplanner (Duurzaam Bouwloket) 

Aanvullend op de eerdergenoemde onderwerpen van Regionaal Energieloket 
maakt Duurzaam Bouwloket bij de ontwikkeling van haar online tool 
(Woningplanner) gebruik van verschillende tools en technieken om de 
gebruiksvriendelijkheid te meten en te verbeteren. De belangrijkste tools en 
technieken zijn de volgende. 

● Heat mapping. 
● A/B testing. 
● Het toepassen van nudging. 

Heat mapping 

Bij het optimaliseren van de gebruikservaring en het analyseren van de navigatie 
van de gebruikers in de Woningplanner, is Heat mapping een methode die 
Duurzaam Bouwloket inzet om de gebruikerservaring van de Woningplanner te 
verbeteren. 

Heat mapping is een datavisualisatie techniek. Een heat map toont als resultaat het 
muisgedrag van de gebruiker of waar de blik van de gebruiker van de 
Woningplanner het langst blijft rusten. 

 

  

Figuur 37: Heat mapping. De rode lijn geeft de muisbewegingen weer. 
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Figuur 38: Heat mapping. De gekleurde vlekken geven waar muis zich over het algemeen bevindt. 

 

A/B test 

Aanpassingen van de Woningplanner van Duurzaam Bouwloket worden onder 
andere gebaseerd op basis van data gedreven keuzes. Duurzaam Bouwloket voert 
bij de (door)ontwikkeling van de Woningplanner daarom regelmatig A/B tests uit om 
de gebruikerservaring te optimaliseren. 

Een A/B-test is een vorm van onderzoek waarbij (in de meeste gevallen) twee 
varianten van de online tool met elkaar kunnen worden vergeleken. De gebruikers 
worden gerandomiseerd ingedeeld in verschillende groepen. Elke groep krijgt een 
andere versie van de tool (of website) te zien. Door het gedrag van gebruikers in 
verschillende groepen te meten en met elkaar te vergelijken kan worden bepaald 
welke opzet het gewenste doel het best benadert. 

Nudging 

Om de gebruikerservaring maximaal in te richten en te optimaliseren voor elke type 
persona maakt Duurzaam Bouwloket gebruik van de MBTI methode (De Myers-
Briggs Type Indicator). De vier MBTI-profielen waar de pijlen op gericht worden: 

1. Competitieve bezoekers: Snelle beslissers, maar wel op basis van feiten. 
2. Spontane bezoekers: Snelle beslissers, puur op basis van gevoel. 
3. Methodische bezoekers: Langzame beslissers, op basis van feiten. 
4. Humanistische bezoekers: Langzame beslissers die op basis van emotie 

beslissen.  

In de uitwerking van de Woningplanner en bij het zorgen voor een optimale 
gebruikerservaring wordt continu rekening gehouden met het bedienen van 
bovenstaande vier type gebruikers. 

Voor het beïnvloeden van deze vier typen wordt bij de ontwikkeling van het 
energieloket ‘nudging’ (onbewust gedrag, bewust beïnvloeden) toegepast. 
Duurzaam Bouwloket zet nudging met name in aan de hand van visualisaties 
(afbeeldingen die tot nadenken zetten), het juiste kleurgebruik (de eerste 
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 genoemde A/B testen en Heat mapping), meldingen met een sociale norm (Figuur 
39), sturen op no-regret en ervaringsverhalen/voorbeelden van andere gebruikers. 
Hierbij wordt actief gemonitord op de effecten van specifieke nudging acties. 

 

 

Figuur 39: Voorbeeld nudging: Meldingen met een sociale norm. 

 

Best Practice: Vergelijk huidige situatie met nieuwe situatie 

Duurzaam Bouwloket heeft een gebruikerspanel. Bij iedere nieuwe versie van de 
Woningplanner wordt dit panel ingezet om feedback op te halen. Eén van de 
feedbackpunten die Duurzaam Bouwloket heeft teruggekregen is dat gebruikers het 
lastig vonden om zelf in te schatten hoeveel effect een energiebesparende 
maatregel heeft. Als gevolg hiervan heeft Duurzaam Bouwloket besloten om de 
huidige en eventuele toekomstige situatie naast elkaar te zetten. Het gevolg is dat 
bewoners direct inzichtelijk krijgen in wat het effect is van de gekozen maatregel.  

Om bewoners nog extra te stimuleren zijn grenzen aangegeven die duidelijk maken 
wanneer een bewoner “goed bezig” is en wanneer een bewoner “geweldig bezig” is.  
De gekozen terminologie in samenwerking met een marketingcommunicatiebureau 
bedacht en getest middels A/B testing. 

 

 

Figuur 40: Vergelijking tussen huidige situatie en de nieuwe situatie 
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 4.3 Verkrijgen van input ter bepaling van woningtypologie, 
bewonersgedrag en toekomstige energievoorziening 

Advisering over energiebesparende maatregelen van een woning begint bij het in 
kaart brengen van het huidige energiegebruik. Hiervoor zijn niet alleen gegevens 
van de woning nodig (grootte, oppervlakken, isolatiegraad, etc.), maar ook van het 
(energie-gerelateerde) gedrag van de bewoners. Immers, het energiegebruik van 
identieke woningen met verschillende bewoners kan wel een factor vier verschillen. 

In online advisering wordt getracht de door gebruikers van de tool op te geven 
informatie zoveel mogelijk te beperken, om het proces voor hen te 
vergemakkelijken en te voorkomen dat zij voortijdig afhaken in het 
adviseringstraject. Daartoe wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare 
openbare bronnen zoals BAG, CBS, kadaster, etc. Dit komt ter sprake in paragraaf 
4.3.1. 

Omdat de openbaar beschikbare informatie echter beperkt is en ook het (energie-
gerelateerde) gedrag van de bewoners in kaart gebracht moet worden voor een 
goede inschatting van het huidige energiegebruik, is het nodig de bewoner een 
aantal aanvullende vragen te stellen. 

Belangrijk element daarbij is het vinden van een balans tussen enerzijds het 
verkrijgen van voldoende gedetailleerde informatie over de woning en het gedrag 
van de bewoners en anderzijds het niet overvragen van de gebruiker. Zo wordt in 
de gebruikersmodule bijvoorbeeld een drietal ventilatieprofielen toegepast om het 
ventilatiegedrag van de bewoners met enkele simpele vragen in kaart te brengen. 

Om na te gaan welke informatie cruciaal is voor een goede inschatting van het 
huidige energiegebruik, is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. De resultaten 
daarvan zijn in paragraaf 3.2.1 besproken. Energiegerelateerde gedrag zoals 
thermostaat instellingen, het deel van de woning dat wordt verwarmd en het openen 
van ramen kan met de zogenaamde ‘gebruikersmodule’ (paragraaf 4.1) worden 
vertaald naar input voor de gebruikte rekenmodellen. 

4.3.1 Open data 

Om gepersonaliseerde duurzaamheidsadviezen te maken is er enige informatie 
nodig over het gebouw. Het is onrealistisch om elk detail van een gebouw te vragen 
aan de gebruiker zelf. Dat duurt te lang, maar bovenal zijn er maar weinig 
woningeigenaren die exact hun vierkante meters raamoppervlak of dakoppervlak 
kennen. 

Door gebruik te maken van openbare databronnen kunnen Regionaal Energieloket 
en Duurzaam Bouwloket veel van deze specifieke informatie van tevoren voor de 
klant invullen. Dat scheelt de gebruiker moeilijk te beantwoorden vragen, terwijl 
bronnen zoals de Nederlandse hoogtekaart waarschijnlijk een betere schatting 
opleveren. De mogelijke datasets die hiervoor gebruikt kunnen worden, zijn: 

● Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 
● CBS Wijken en Buurten. 
● Novasole (Actueel Hoogtebestand Nederland). 
● Woningtypering Kadaster. 
● RVO Woon Onderzoek Nederland. 

Hieronder worden ze achtereenvolgens toegelicht. 
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 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

De ‘Basisregistratie Adressen en Gebouwen’ is in beheer van het Kadaster. De 
BAG vormt de hoofdbron van alle geregistreerde grenzen, verblijfsobjecten en 
adressen van gebouwen in Nederland. Gemeenten vormen de belangrijkste 
leverancier voor de data in de BAG en zij zijn er ook verantwoordelijk voor om die 
data bij te houden en waar nodig te corrigeren. 

De BAG wordt gebruikt om te bepalen welk gebouw er op een aangegeven 
combinatie van postcode, huisnummer en eventueel toevoeging te vinden is. In de 
dataset staat onder andere: 

● Het bouwjaar van een gebouw. 
● De positie in het Rijksdriehoeksstelsel. 
● De omtrek van bijbehorende panden. 
● De oppervlaktes. 

De BAG vormt de basis van de open datastrategie van Regionaal Energieloket en 
Duurzaam Bouwloket en maakt het mogelijk om relevante datasets toe te voegen 
door deze te koppelen aan de BAG in de eigen database. 

CBS Wijken en Buurten 

Elk jaar publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek een deel van de dataset 
met kerncijfers over de wijken en buurten in Nederland. Deze statistieken bevatten 
onder meer data over de bevolking binnen een wijk of buurt, de verdeling 
man/vrouw en, vooral belangrijk voor Regionaal Energieloket en Duurzaam 
Bouwloket, het gemiddelde verbruik van stroom en gas binnen een buurt. Deze 
gemiddelden worden binnen de HuisScan en de Woningplanner gebruikt voor een 
initiële schatting van het energiegebruik van het doelgebouw en, indien specifiek 
gegevens beschikbaar zijn, om te bepalen hoe hoog het energiegebruik is ten 
opzichte van het wijk of buurtgemiddelde. 

 

 

Figuur 41: Na het invullen van het eigen gas- en elektriciteitsverbruik, krijgt de gebruiker te zien of 
dit hoger of lager is dan het buurtgemiddelde. Weergave uit de HuisScan. 
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 Novasole 

Novasole is een externe partij die gebruik maakt van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN) om te berekenen hoeveel zonnepanelen er op het dak van een 
aangegeven woning of gebouw passen. 

De AHN is een open dataset waarin LIDAR39 data van heel Nederland is 
opgenomen. Deze gegevens maken het mogelijk om de hoogte van natuurlijke en 
door mensen gemaakte objecten te meten. Door de gegevens van de BAG en het 
AHN te combineren kan er een redelijk accurate meting gedaan worden per pand. 

De HuisScan maakt gebruik van de Novasole API40 om een advies te geven over 
het aantal zonnepanelen dat op het dak past. 

Woningtypering 

De woningtypering is een dataset van het kadaster waarin het type van een woning 
aan een adres is gekoppeld. Deze dataset is eveneens aan te spreken door middel 
van een API en kost € 0,04 per request. Deze dataset werd in een eerder stadium 
gebruikt om het gebruiksgemak van de HuisScan te verhogen door het woningtype 
alvast in te vullen. Deze functie is in een latere versie verwijderd omdat dit door de 
hoge kosten per aanvraag en foutgevoeligheid een te beperkte meerwaarde bleek 
te hebben. 

RVO Voorbeeldwoningen 

Om de warmteverliezen in een woning te kunnen berekenen en de 
investeringskosten van geadviseerde isolatiemaatregelen in te kunnen schatten is 
het van belang om een goede indicatie te hebben van de oppervlakten van de 
schildelen van de woning (begane grond, gevel, glas en dak). Hiervoor wordt in de 
HuisScan en de Woningplanner het door RVO gepubliceerde: Voorbeeldwoningen 
2011 gebruikt. Dit rapport berust op het WoOn Onderzoek en heeft de meest 
voorkomende woningtypen in Nederland in kaart gebracht en onderverdeeld op 
basis van bouwjaar en type woning. 

Van deze woningen zijn het gebruiksoppervlak, de gemiddelde oppervlakten van 
schildelen en de isolatiewaarden tijdens de bouw bekend. In de HuisScan en de 
Woningplanner wordt deze ‘database’ van voorbeeldwoningen onder andere 
gebruikt in de berekeningen voor warmteverliezen en investeringen van 
energiebesparende maatregelen. Door de open kadasterdata, gebruiksoppervlak 
en bouwjaar met deze database te combineren kan het woningtype bepaald 
worden en door slim te schalen kunnen ook de juiste afmetingen van de 
bijbehorende schildelen worden bepaald. 

4.3.2 Vragen aan bewoners 

In de online tools van Regionaal Energieloket en Duurzaam Bouwloket wordt 
aanvullend informatie gevraagd aan de bewoner. Deze vragen dienen ter validatie 

 
39 LIDAR werkt net zoals RADAR een manier om objecten te zien, maar waar RADAR dit met 
radiogolven doet, doet LIDAR het met licht (laser). 
40 Een API is een manier om data uit te wisselen, zonder dat externe partijen direct toegang 
hebben tot de database. Hierdoor kan, in dit geval Novasole, bepalen welke data externe partijen 
te zien krijgen en hoe zij deze ontvangen. 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/4.%20Brochure%20Voorbeeldwoningen%202011%20bestaande%20bouw.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/4.%20Brochure%20Voorbeeldwoningen%202011%20bestaande%20bouw.pdf
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 en verfijning van de verkregen open data en van default waarden in het 
rekenmodel. 

Als gevolg van de resultaten uit dit onderzoek worden aanvullend daarop ook 
vragen gesteld over het energie-gerelateerde gedrag, om dit mee te kunnen nemen 
in de berekening van het huidige energiegebruik. Welke parameters hierbij het 
meest relevant zijn is beschreven in paragraaf 3.2.1 en verder uitgewerkt in de 
enquête over bewonersgedrag die toegepast is bij de woningopname zoals 
beschreven in paragraaf 3.2. De op het moment van schrijven (september 2020) 
gestelde vragen in de HuisScan en Woningplanner zijn weergegeven in Bijlage H 
en Bijlage I.  

4.3.3 Input gemeentelijke blueprints 

De planning omtrent de toekomstige aardgasvrije energievoorziening ligt in de 
handen van de gemeenten. De eerste uitwerking hiervan is, zoals afgesproken in 
het Klimaatakkoord41, te verwachten in 2021 en wordt opgetekend in Transitievisies 
Warmte, die door de gemeenten worden opgesteld. Zij geven in eerste lijn inzicht in 
welke wijken wanneer van het gas af gaan en wat de meest kansrijke toekomstige 
aardgasvrije energievoorziening. 

Deze keuze en planning hangen o.a. af van de maatschappelijke kosten, de 
isolatiegraad van de huizen in de wijk, mogelijk aanwezige warmtebronnen, al 
aanwezige warmtenetten en andere geplande projecten (zoals het vervangen van 
riolering) die kansen voor verduurzaming bieden. 

Paragraaf 3.5.3 laat zien dat niet elk maatregelpakket geschikt is voor het 
verwarmen met een MT- of LT-warmtenet (onder de aanname dat er niet ook 
aanpassingen aan het afgiftesysteem in de woning worden gedaan). 

De collectieve keuze voor een toekomstige energievoorziening (op MT- of LT-
niveau) beperkt daarmee de keuzevrijheid in maatregelpakketten. Door de kennis 
van de geplande toekomstige energievoorziening te integreren in de online tools 
kan een betere selectie gemaakt worden voor de te adviseren maatregelen. 

Relevante informatie uit de Transitievisie Warmte om te importeren zijn hierbij: 

● Het postcodegebied. 
● De gekozen energievoorziening. 
● Het bijbehorende temperatuur niveau (HT, MT of LT). 
● Het tijdpad voor implementatie. 

In de online tooling kan hiermee het stappenplan worden aangepast en het advies 
worden uitgebreid met extra uitleg voor bewoners. Een eerste versie hiervan is 
geïmplementeerd door het Regionaal Energieloket in samenwerking met de 
gemeente Amsterdam42. 

 
41 Klimaatakkoord, Sectie C Afspraken in sectoren, C1 Gebouwde Omgeving pagina 17, juni 2019, 
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-
omgeving/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-gebouwde-omgeving 
42 https://amsterdamaardgasvrij.regionaalenergieloket.nl/  

https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-gebouwde-omgeving
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-gebouwde-omgeving
https://amsterdamaardgasvrij.regionaalenergieloket.nl/
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 4.4 Conclusies online advisering 

In deze paragraaf zijn de conclusies van de tweede onderzoeksvraag samengevat. 

 

 

Verbeteren rekenkern: Gebruikersmodule 

De gebruikersmodule biedt een tweetal eenvoudig toe te passen instrumenten: 
tabellen met temperatuurcorrecties voor de binnentemperatuur en een berekening 
van het ventilatiedebiet in een woning met behulp van een keuze uit drie 
gebruikersprofielen voor gebruik van ramen en ventilatieroosters. 

Door de toepassing van de gebruikersmodule wordt het verschil tussen berekend 
en werkelijk energiegebruik doorgaans kleiner. Echter, ook mét de 
gebruikersmodule kan het werkelijk energiegebruik niet precies worden berekend, 
maar de verschillen tussen berekend en werkelijk energiegebruik worden wel 
kleiner. Dit is met name het geval bij woningen waarbij het gebruikersgedrag afwijkt 
van ‘standaard’ gedrag, dat wil zeggen waarbij de bewoner een kleiner deel van zijn 
woning verwarmt en/of veel meer (of veel minder) ventileert dan een ‘standaard’ 
waarde. 

Het integreren van de gebruikersmodule in de bestaande online tools is eenvoudig 
en maakt daarmee een accuratere advisering aan bewoners mogelijk. 

Verbeteren gebruiksvriendelijkheid 

Wat de gebruiksvriendelijkheid van de online advisering betreft, geven de 
genoemde elementen een breed inzicht in de best practises van twee verschillende 
online adviestools en laten zien dat er verschillende methoden zijn om een 
gebruikersvriendelijke tool te realiseren. Daarbij geldt dat continue verbetering van 
de UI en UX verder gebruiksgemak zal opleveren. 

Verbeteren inputgegevens 

Belangrijk element in online advisering is het vinden van een balans tussen 
enerzijds het verkrijgen van voldoend gedetailleerde informatie over de woning en 
het gedrag van de bewoners en anderzijds het niet overvragen van de gebruiker. 
Zo wordt bijvoorbeeld in de gebruikersmodule een drietal ventilatieprofielen 
toegepast om het ventilatiegedrag van de bewoners met enkele simpele vragen in 
kaart te brengen. 

Ten aanzien van het verkrijgen van inputdata gebruiken zowel Regionaal 
Energieloket als Duurzaam Bouwloket al gegevens uit openbare databronnen zoals 
de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), CBS Wijken en Buurten en 
Novasole (Actueel Hoogtebestand Nederland). Die laatste wordt door de HuisScan 
gebruikt om een advies te geven over het aantal zonnepanelen dat op het dak past. 

De conclusies uit de eerste onderzoeksvraag kunnen in combinatie met de 
integratie van gemeentelijke blueprints (Transitievisie Warmte) in de online tools 

Onderzoeksvraag 2 

Hoe kan online advisering worden verbeterd om eigenaren van particuliere 
woningen beter te ondersteunen in hun transitie naar een aardgasvrije 
energievoorziening? 
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 worden ingezet om bewoners een gerichter aardgasvrij stappenplan te kunnen 
bieden dat aansluit op de wijkgerichte aanpak. 

Een ontwikkeling die in de toekomst ligt is het automatisch ophalen van kenmerken 
van de woning zoals gevel-, raam, en dakoppervlak op basis van openbare en 
commerciële databronnen. Deze aanvullende data maken het mogelijk accurater 
kosten en besparingen door te kunnen rekenen. 
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 Bijlage A: Vragenlijsten bij woningopnames 
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 Bijlage B: TNO rekenmodel 

In dit hoofdstuk wordt het rekenmodel voor het berekenen van de ruimteverwarming 
toegelicht, evenals de gebruikersmodule die het (energie-gerelateerde) gedrag 
vertaalt naar invoer voor het rekenmodel 43. 

B1. Beschrijving van het gebruikte rekenmodel 

Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van een 
rekenmodel. Het rekenmodel berekent van uur tot uur de warmtevraag voor 
ruimteverwarming (in kWh/uur), dus het gemiddeld vermogen (in kW) dat nodig is 
om (in dat uur) de woning op de ingestelde temperatuur te krijgen en te houden44. 
Zo kan worden nagegaan of de woning ook warm te houden is met een 
warmtepomp of een warmtenet op een verlaagde temperatuur, waarbij het 
thermisch vermogen lager is dan dat van een conventionele cv-ketel. 

De uurlijkse warmtevraag, gesommeerd over het gehele jaar (met de grootste 
bijdrage in het stookseizoen) levert de jaarlijkse warmtevraag (in kWh/a of 
kWh/m2a).  

Het gebruikte rekenmodel is een zogenaamd RC-netwerk, waarbij de R staat voor 
een warmteweerstand (in K/W) en de C voor de warmtecapaciteit van de woning (in 
J/K). Het elektrisch equivalent van het model is weergegeven in Figuur 42. 

 

Figuur 42: Elektrisch equivalent van het gebruikte RC-model. 

Figuur 42 laat zien dat de woning wordt gerepresenteerd door twee thermische 
massa’s Cmass,in en Cmass,out. De massa Cmass,in representeert de thermische massa 

 
43 In dit project en in het TKI-project RenoTrans is gebruik gemaakt van hetzelfde rekenmodel met 
gebruikersmodule. In de rapportages van beide projecten is een min of meer dezelfde, generieke 
beschrijving van het rekenmodel en gebruikersmodule gebruikt. 
44 het model berekent dus ook de binnentemperatuur in de zomer van uur tot uur en kan dus het 
risico op oververhitting kwantificeren. Zoals eerder vermeld, is een eventuele koude behoefte 
echter niet meegenomen in dit onderzoek. 
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 van de binnenste ca. 2 cm van muren, vloer en plafond, die vrij gemakkelijk warmte 
uitwisselt met de lucht in de woning. De rest van de thermische massa, Cmass,out 
staat thermisch gezien op grotere afstand en is gekoppeld aan Cmass,in door de 
warmteweerstand fr⋅Rcond (de index ‘cond’ staat voor ‘conduction’ of transmissie). 
De luchttemperatuur is gelijk genomen aan die van de binnenmassa, Tmass,in. 

Het model is dynamisch, wat inhoudt dat de warmtevraag voor ruimteverwarming 
van uur tot uur wordt berekend door de warmtebalans op te stellen van 
warmteverliezen (door transmissie en ventilatie) en de warmtewinsten (interne 
warmtebronnen, zoninstraling en eventueel verwarming). 

Als de verliezen groter zijn dan de winsten, zal de woning afkoelen. Indien de 
temperatuur Tmass,in onder de ingestelde waarde komt, moet de verwarming 
bijspringen om de woning op de ingestelde temperatuur te houden. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat als de thermostaat ’s avonds omlaag wordt gedraaid van 20°C 
naar bijvoorbeeld 16°C, de temperatuur in de woning tot 16°C mag zakken, voor de 
verwarming weer aanspringt. 

Aan de andere kant, als de warmtewinsten groter zijn dan de warmteverliezen 
(zoals in de zomer vaak het geval is), dan zal de temperatuur van de woning 
stijgen. Zolang de temperatuur Tmass,in hoger is dan de ingestelde waarde, gaat de 
verwarming niet aan. Het model is beschreven in een conferentiepaper45, waarin 
ook richtwaarden worden gegeven voor de parameters fr en de verdeling van de 
totale bouwmassa in Cmass,in en Cmass,out. 

Transmissieverliezen 

De oppervlakken van gevel, dak, ramen op de vier oriëntaties N, O, Z, W) en de 
isolatiewaarden van de woning (Rc-waarde van de dichte schil en U-waarden van 
het glas) zijn bij de opnames (zie paragraaf 3.2) zo goed mogelijk bepaald. De 
oppervlakken en isolatiewaarden bepalen de waarde van de warmteweerstanden 
Rcond en Rfloor in K/W. 

Transmissieverliezen door de buitenschil zijn evenredig met het 
temperatuurverschil tussen binnen en buiten (Tmass,in - Tamb). Transmissieverliezen 
door de vloer zijn evenredig met (Tmass,in - Tcrawl). Voor de temperatuur van de 
kruipruimte onder de woning Tcrawl is een vaste waarde van 10°C genomen. 

Voor de berekeningen van de 35 opgenomen woningen is het setpoint voor de 
binnentemperatuur (Tmass,in) is bij de woningopnames apart uitgevraagd voor de 
ochtend (6:00-9:00 uur), dag (9:00-18:00 uur), avond (18:00-21:00) en nacht 
(23:00-6:00 uur). 

Voor de berekening van het effect van de maatregelpakketten is 24 uur per dag een 
constante binnentemperatuur van 20⁰C aangenomen, zie paragraaf 3.5. 

 
45: F.G.H. Koene et al., Simplified building model of districts, conference proceedings of BauSim, 
Aachen, 22-25 Sept 2014 
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 De buitentemperatuur Tamb is verkregen uit het KNMI-weerbestand van het 
nabijgelegen weerstation Schiphol voor het jaar dat de energierekening is 
opgevraagd bij de bewoners (zie paragraaf 3.2). 

Ventilatie/infiltratieverliezen 

De ventilatie/infiltratieverliezen zijn bepaald met een ventilatiemodel dat onderdeel 
is van de gebruikersmodule (zie paragraaf 4.1) Deze verliezen bepalen de 
warmteweerstand Rvent+infil (in K/W). 

Voor de berekeningen van de 35 opgenomen woningen is het uitgevraagde gedrag 
t.a.v. gebruik van roosters, ventilatorstand en openen van ramen gebruikt. Voor de 
berekening van het effect van de maatregelpakketten is een standaard 
ventilatiegedrag aangenomen, zie paragraaf 3.5. 

Interne warmte 

In de woning wordt warmte afgegeven door personen en door elektraverbruik. Elke 
persoon geeft ca. 100W warmte af. Het aantal personen in de woning is 
uitgevraagd bij de opnames. Er is aangenomen dat zij gemiddeld 16 uur per etmaal 
in de woning aanwezig zijn. 

Het elektraverbruik is eveneens opgenomen. Bij alle woningen is aangenomen dat 
ca. 800 kWh wordt verbruikt voor wasmachine, vaatwasser en droger en dat die 
warmte via het riool of in de vorm van waterdamp wordt afgevoerd. De overige 
elektriciteit wordt in de woning in warmte omgezet. 

Voor de berekeningen van de 35 opgenomen woningen zijn data uit de 
vragenlijsten gebruikt (aantal personen, elektraverbruik). Voor de berekening van 
het effect van de maatregelpakketten is een bezetting van 2 personen en een 
standaard elektragebruik van 3600 kWh per jaar aangenomen. 

De warmte van personen en apparatuur is omgerekend naar een gemiddelde 
waarde in W/m2 die als een constante waarde in het rekenmodel is ingevoerd. 

Zoninstraling 

De grootte van de ramen op de 4 oriëntaties is bij de woningopnames door de 
adviseur van DBL bepaald. De zoninstraling is berekend aan de hand van de 
globale straling (verkregen uit het KNMI-weerbestand van het nabijgelegen 
weerstation Schiphol). 

B2. Validatie van het rekenmodel: Gasverbruik met gebruikersmodule 

Tijdens de woningopnames is ook het werkelijk gasverbruik uitgevraagd. Dit is 
vergeleken met het berekende gasverbruik. In de berekening is rekening gehouden 
met de volgende 3 posten van gasverbruik: 

1. Ruimteverwarming 
De met de rekenmodellen berekende netto warmtevraag is met het 
rendement van de gasketel omgerekend naar een gasverbruik. Het 
rendement (voor ruimteverwarming) is afhankelijk van de ouderdom van de 
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 ketel (uitgevraagd bij de woningopname). Rendementen (op bovenwaarde) 
liggen tussen 91% en 95%. 

2. Warm tapwater 
Er is aangenomen dat 80% van de warm tapwatervraag afkomstig is van 
douchen. De wekelijkse doucheduur van het gehele gezin is uitgevraagd bij 
de woningopnames. Uitgaande van een waterdebiet van 7 liter/min is de 
doucheduur met ketelvermogen van 20kW en een ketelrendement voor 
warmtapwaterbereiding omgerekend naar een gasverbruik. 
Ketelrendementen (op bovenwaarde) voor warmtapwaterbereiding liggen 
tussen 48% en 76%, waarbij is aangenomen dat het rendement lager is 
naarmate de gemiddelde doucheduur korter is, onder meer vanwege een 
relatief hoger distributieverlies en opwarmverlies. Tot slot is het totale 
gasverbruik voor warm tapwater berekend door het gasverbruik voor 
douchen te vermenigvuldigen met een factor 1,25 (1/80%). 

3. Koken 
Indien de bewoners bij de woningopname aangaven dat er op gas wordt 
gekookt, is er 60 m3 gas per jaar opgeteld bij het gasverbruik voor 
ruimteverwarming en warm tapwaterbereiding. 

Het op deze manier berekende gasverbruik van de 35 opgenomen woningen is in 
Figuur 43 vergeleken met het werkelijke gasverbruik. In de grafiek zijn drie 
bouwperioden onderscheiden. 

 

Figuur 43: Berekend versus gemeten gasverbruik. 45 lijn, +-30% 
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 Indien voor alle woningen het berekende gasverbruik precies overeenkomt met het 
gemeten gasverbruik, zouden alle punten op de (blauwe) 45 graden lijn moeten 
liggen. Dat is niet het geval, maar de meeste punten vallen wel binnen een 
foutenmarge van ±30% (de lichtblauwe stippellijnen), al zijn er ook een aantal 
‘outliers’, in het bijzonder woningen nr. 2, 8, 10 en 28. Woning nr. 10 is een grote 
gerenoveerde stolpboerderij uit 1650 met afwijkende kenmerken die het lastig 
maken het gasverbruik ook maar bij benadering te berekenen. 

De geconstateerde verschillen tussen metingen en berekeningen kunnen worden 
veroorzaakt door verschillende factoren: 

1.  Afwijkingen van het opgenomen (energie-gerelateerde) gedrag van de 
bewoners ten opzichte van het werkelijk gedrag, bijvoorbeeld door 
onduidelijke, niet goed begrepen of verkeerd geïnterpreteerde vragen. 

2.  Onnauwkeurigheden in de opgenomen karakteristieken van de woning. 

3.  Vereenvoudiging van fysische processen in de gebruikte modellen 
zoals het RC-model, het ventilatiemodel en de gebruikersmodule. 

Gelet op de resultaten van de gevoeligheidsanalyse (paragraaf 3.2.1), waarbij naar 
voren kwam dat variatie in bewonersgedrag van grotere invloed is op het 
energiegebruik dan onzekerheden in de kenmerken van het gebouw, ligt het voor 
de hand te veronderstellen dat de onder punt 1 genoemde afwijkingen een grote 
bijdrage leveren aan het verschil tussen meting en berekening. Dit wordt bevestigd 
door bevindingen uit de woningopnames46, waarbij bewoners zelf een aantal keren 
aangaven het lastig te vinden een éénduidig antwoord te geven op vragen over 
ruimteverwarming, ventilatiegedrag (en douchegedrag) in het stookseizoen. 

Daarnaast zijn bepaalde gedragingen als een constante waarde in het rekenmodel 
ingevoerd, zoals de ventilatie/infiltratiestroom. In werkelijkheid zal het gedrag 
afhangen van het weer. Zo is het waarschijnlijk dat bewoners de ramen minder 
openen als het buiten koud is of als het hard waait. Die effecten zijn in het gebruikte 
model niet meegenomen. 

Ook de vereenvoudiging van fysische processen in de gebruikte modellen is een 
waarschijnlijke oorzaak van verschillen tussen metingen en berekeningen. Het 
correct modelleren van ventilatie door het openen van ramen is afhankelijk van een 
veelheid van (grotendeels onbekende) factoren, zoals de locatie en indeling van de 
vertrekken ten opzichte van de heersende windrichting, het aantal geopende 
ramen, het al dan niet openen van binnendeuren, mate van beschutting tegen de 
wind, etc. De bijdrage aan de ventilatie door open ramen is dan niet meer dan een 
ruwe inschatting. Het aandeel verliezen door open ramen ten opzichte van de totale 
thermisch verliezen ligt voor het merendeel van de woningen tussen 0 en 5%, in 
een drietal woningen (nr. 6, 7, en 16) ca. 15%).  

De belangrijkste conclusie is dat het gebruikte rekenmodel de warmtevraag voor 
ruimteverwarming goed genoeg berekent voor een beoordeling van de 
toepasbaarheid van warmtenetten met een lagere aanvoertemperatuur. Bij die 

 
46  Overzicht van typen vooroorlogse bouw, potentiele energiebesparende maatregelen en issues, 
deelrapport 1 van TKI project RenoTrans, 2020, hoofdstuk 3.5. 
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 doorrekening is in alle gevallen hetzelfde ‘standaard’ bewonersgedrag 
verondersteld. 
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 Bijlage C: Model voor Infiltratie, ventilatie en ramen 
op een kier 

Om infiltratie, ventilatie en ramen op een kierstand integraal te beschouwen, is een 
model opgesteld, dat de totale luchtverversing van een woning berekent. De 
integrale luchtdichtheid van de gebouwschil wordt daarin bepaald door de volgende 
drie factoren: 

1. De aanwezigheid van naden en kieren in de gebouwschil, uitgedrukt in de 
qv10-waarde. Die waarde is afgeschat aan de hand van het bouwjaar en 
geschaald naar de grootte van de woning (zie bijlage F). 

2. Het open, halfopen of dicht staan van ventilatieroosters, indien aanwezig. 
Bij de woningopnames is dit is uitgevraagd. 

3. Het op een kier zetten van ramen, eveneens uitgevraagd tijdens de 
woningopnames. De bijdrage hiervan wordt gemiddeld over de tijd. Indien 
bijvoorbeeld de bewoners een raam 8 uur per dag op een kier zetten, dan 
is de bijdrage 8/24 van het debiet bij raam dat continu op een kier staat. 

Er is aangenomen dat zich in de gehele woning dezelfde onderdruk instelt die wordt 
bepaald door de integrale luchtdichtheid van de woning en de stand van de 
afzuigventilator (laag, midden of hoogstand, indien aanwezig). Hoe hoger de 
ventilatorstand en hoe luchtdichter de woning, des te hoger is de onderdruk in de 
woning. De formules nodig om dit te berekenen zijn in een aparte tekst box 
hieronder (‘Onderdruk in de woning door afzuigventilator en openingen in de 
woningschil’) weergegeven. 

Aan de loefzijde bepaalt de wind47 een overdruk op de gevel (de dynamische druk) 
ten opzichte van de statische luchtdruk. Door de onderdruk in de woning is er dus 
een extra groot drukverschil over de gevel aan de loefzijde, waardoor er infiltratie 
plaatsvindt (luchtstroom naar binnen). Aan de lijzijde zorgt de wind voor een 
onderdruk op de buitengevel, en als die groter is dan de onderdruk in de woning, 
vindt er exfiltratie plaats (luchtstroom naar buiten). Behoud van massa schrijft 
vervolgens voor dat het verschil van infiltratie- en exfiltratiestroom (of de som van 
infiltratiestromen als zowel aan loef- als aan lijzijde lucht naar binnen stroomt) gelijk 
moet zijn het debiet dat de afzuigventilator naar buiten brengt. Het model berekent 
vervolgens de onderdruk in de woning zodanig dat hieraan wordt voldaan. 

Daarbij wordt - ook weer ter vereenvoudiging - aangenomen dat de karakteristiek 
van de afzuigventilator zodanig is dat het afzuigdebiet niet afhangt van de 
onderdruk in de woning. 

De infiltratie- en exfiltratiestromen aan loef- en lijzijde worden vervolgens berekend 
uit het drukverschil over de gevel aan loef- en lijzijde en de totale luchtdichtheid van 
de gebouwschil. Tenslotte worden de ventilatieverliezen (in W/K) bepaald door alle 

 
47  In het model kan de windsnelheid en windichting van uur tot uur worden gelezen uit de weerfile 
en in het model worden ingevoerd. In de berekeningen van het gasverbruik van de 35 opgenomen 
woningen en bij het doorrekenen van de maatregelpakketten is ter vereenvoudiging een vaste 
windsnelheid van 4 m/s loodrecht op de gevel aangenomen. Dit is iets lager dan de gemiddelde 
windsnelheid in het test referentiejaar tussen 1 november en 1 april van 5,5 m/s. 
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 uitgaande luchtstromen (in m3/s) te vermenigvuldigen met de soortelijke warmte 
van de lucht (in J/m3⋅K). 
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Onderdruk in de woning door afzuigventilator en openingen in de 
woningschil. 

De algemene formule voor het luchtdebiet Φ door openingen in de woningschil 
ten gevolge van een drukverschil ∆p tussen binnen en buiten is: 

Φ =C⋅∆pn 

Met n de stromingsexponent en C een constante. Indien Φ en ∆p beide op 
logaritmische schaal tegen elkaar worden uitgezet, zoals bij een blower doortest 
gebeurt, is n de hellingshoek van de lijn door de meetpunten. De waarde voor n 
ligt in de orde van 0.6-0.7. 

De qv10-waarde van een woning is een maat voor de luchtdichtheid van de 
gebouwschil ten gevolge van naden en kieren: qv10 is de luchtstroom (in dm3/s) 
bij een drukverschil van 10 Pa: 

qv10 = C⋅10n  

dus in het algemeen geldt voor de luchtstroom door naden en kieren: 

Φ = qv10⋅(∆p/10)n 

Bij 1 Pa drukverschil is het luchtdebiet door naden en kieren dus: 

qv1, naden = qv10⋅/10n 

Voor roosters is de ontwerpwaarde voor de capaciteit aangehouden: bij een 
drukverschil van 1 Pa is de luchtstroom door alle (open) roosters in de woning 
61 dm3/s: 

qv1, rooster = 61⋅fopen 

Met fopen de (gemiddelde) fractie dat roosters in de woning open staan (bv 50% 
als alle roosters half open staan). 

Voor een raam op een kierstand is de luchtstroom bij een drukverschil van 1 Pa 
gelijk aan: 

qv1, raam 1,kier = Akier √(2ρ⋅ ζ)⋅1000 

Met Akier de kieropening in m2, ρ⋅ de soortelijke massa van lucht (1.2 kg/m3), ζ 
(een maat voor de insnoering van de luchtstroom door de raamopening) 1.88 en 
een factor 1000 voor de omrekening van m3/s naar dm3/s. 

De bijdrage van alle ramen op een kierstand in de woning wordt vervolgens 
opgeteld en gemiddeld over de tijd: 

qv1,,kier = Σ qv1, raam i,,kier ⋅ti,open/24, 

Met ti,open de tijd (uur) dat raam i per dag op een kier staat. 

Als we de luchtstroom bij 1 Pa drukverschil ten gevolge van de bijdragen van 1) 
naden en kieren in de gebouwschil, 2) ventilatieroosters en 3) het op een kier 
zetten van ramen hebben berekend, en het afzuigdebiet door de ventilator Φvent, 
bekend is (zie verder hieronder), kan de onderdruk in de woning ∆p worden 
berekend uit: 

∆p = [Φvent / (qv1, naden + qv1, rooster + qv1, kier)]1/n 
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 Ramen half of geheel open 

De luchtstroom door ramen die (half)open staan wordt niet zozeer, zoals in de 
vorige paragraaf, bepaald door de combinatie van afzuigventilator en dichtheid van 
de gebouwschil, maar door de windsnelheid (en de daardoor optredende winddruk) 
de grootte van de ramen, of er meerder ramen aan dezelfde gevel of op 
tegenoverliggende gevels zijn geopend en of binnendeuren open of dicht staan.  

De winddruk wordt mede bepaald door de vorm van de woning en de mate waarin 
de woning beschut tegen de wind ligt. 

Omdat veel van deze parameters niet bekend zijn, is voor een eenvoudig model 
gekozen, zie onderstaand kader (‘Luchtdebiet door geheel of halfgeopende 
ramen’). In dit model zijn een aantal generieke aannames gedaan, waarvan de 
belangrijkste is een constante windsnelheid van 4 m/s. Verder zijn open en 
halfopen ramen gelijk behandeld door aan te nemen dat de hoogte en breedte van 
de opening resp. 0.8m en 0.4m2 is. 

De berekende luchtstroom door alle open ramen wordt berekend door de bijdragen 
van elk raam te middelen over de tijd en te sommeren. Indien bijvoorbeeld de 
bewoners een raam in de slaapkamer 1 uur per dag openzetten en een raam in de 
badkamer ½ uur per dag, dan is de bijdrage (1/24 + ½ /24) van de luchtstroom bij 
één continu geopend raam. 

Totale bijdrage door ventilatie, infiltratie en open ramen. 

Tenslotte is de totale bijdrage door ventilatie, infiltratie en open ramen berekend 
door de hiervóór berekende ventilatiestroom door infiltratie, ventilatie en ramen op 
kierstand, op te tellen bij de luchtstroom door (half)geopende ramen. 

In de huidige versie van het gebouwmodel is de op bovenstaande wijze bepaalde 
infiltratie/ventilatiestroom als een constante waarde ingevoerd, dus niet afhankelijk 
van de tijd van de dag of van de weersomstandigheden, zoals buitentemperatuur 
en windsnelheid. Het is in principe mogelijk om dat soort afhankelijkheden in het 
model in te bouwen, maar dan zal er meer bekend moeten zijn over hoe het 
raamgedrag van bewoners afhangt van de buitentemperatuur en windsnelheid. 
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Balansventilatie met warmteterugwinning in het ventilatiemodel 

Bij gebruik van warmteterugwinning is aangenomen dat de in- en uitgaande 
luchtstromen door het ventilatiesysteem gelijk zijn en er dus geen onderdruk in de 
woning optreedt door het ventilatiesysteem. Echter, er is nog steeds aangenomen 
dat er door de wind een overdruk ontstaat aan de loefzijde van de woning en een 
onderdruk aan de lijzijde. Afhankelijk van de integrale luchtdichtheid van de 
gebouwschil (roosters, indien al aanwezig, staan dicht) zal er dus nog steeds 
infiltratie en exfiltratie plaatsvinden. Om die reden is het belangrijk dat bij 
toepassing van warmteterugwinning ook de kierdichtheid van de woning wordt 
verbeterd. 

In de berekeningen van de scenario’s met warmteterugwinning (zie paragraaf 3.4) 
is aangenomen dat de qv10 met 60% is verminderd door de verbeterde 
kierdichting. Verder is verondersteld dat het ventilatiesysteem in de hoogstand 
staat. 

 

Luchtdebiet door geheel of halfgeopende ramen. 

De winddruk op een gevel pwind (in Pa) wordt bepaald door de vorm van woning, 
weergegeven door de dimensieloze coëfficiënt Cp en de windsnelheid vwind (in 
m/s): 

pwind = Cp⋅½ρ⋅vwind2 

met ρ de soortelijke massa van de lucht. Cp ligt in de orde van 0.1 - 0.15. 

De luchtsnelheid door de opening (in m/s) volgt uit: 

vlucht = √(2⋅pwind/ρ) 

Als er lucht door een (raam) opening stroomt, vindt er een insnoering van de 
luchtstroming plaats, waardoor de netto opening kleiner wordt met een factor 
van ca. 0.93 ~ 0.73. 

Het luchtdebiet door een raamopening met hoogte h en breedte b is dan: 

Φraam1 = 0.93⋅h⋅b⋅vlucht 1000, 

Met een factor 1000 voor de omrekening van m3/s naar dm3/s. 

Tenslotte wordt het luchtdebiet door alle open ramen berekend door de 
bijdragen van elk raam te middelen over de tijd en te sommeren: 

Φopenramen = Σ Φraam, i⋅ti,open/24, 

Met ti,open de tijd (uur) dat raam i per dag (half)open staat. 
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 Bijlage D: Methoden ter bepaling van het 
geïnstalleerd vermogen van het 
warmteafgiftesysteem in een woning 

Het geïnstalleerd afgiftevermogen is bepaald met een warmteverliesberekening. Dit 
is op twee manieren gebeurd, waarbij het gemiddelde is genomen van de waarden 
van de twee methoden. 

1. Berekening op basis van de Berekening ‘Heizlast’ / Design Heat load - DIN EN 
12831 

Deze berekening toont overeenkomsten met de warmteverliesberekening volgens 
ISSO 51. De berekening volgens DIN EN 12831 is echter eenvoudiger dan die in 
ISSO 51 omdat de berekening op woningniveau gebeurt en niet op vertrekniveau. 

Er is aangenomen dat de woningen (thermisch) middelzwaar zijn en in 1 uur 
verwarmd moeten kunnen worden. Bij de vooroorlogse woningen wordt 
aangenomen dat de woningen in de nacht 4⁰C afkoelen, en de naoorlogse 
woningen 2⁰C. 

Tabel 25: De waarde van de ‘Wiederaufheizfactor’ fRH  in W/m2 als functie van de opwarmtijd (in 
uur) en de nachtverlaging (in K). De geselecteerde waarden voor respectievelijk voor 
en naoorlogse woningen zijn rood omcirkeld. 

 

 

Uit Tabel 25 volgt voor de vooroorlogse en naoorlogse woningen een waarde voor 
de ‘Wiederaufheizfactor’ fRH van 27 resp. 55 W/m2 (rood omcirkeld). 

2. Berekening met het gebouwmodel 

Het benodigd vermogen is bepaald met het rekenmodel van de woning ‘zoals 
gebouwd’. In de berekening is in dit geval gerekend met ‘standaard’ 
bewonersgedrag. Dat houdt in dat bewoners een vaste temperatuur van 20°C 
aanhouden, dat zij de gehele woning verwarmen, de woning ventileren met een 
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 vast ventilatiedebiet van 150 m3/uur (hoogstand), roosters – indien aanwezig – in 
open toestand en geen geopende ramen). 

In plaats van een warmteverliesberekening bij een enkele buitentemperatuur van -
10°C, rekenen we met het gebouwmodel (hoofdstuk 3) de woning gedurende een 
geheel jaar door met weersomstandigheden uit het testreferentiejaar (waarin een 
buitentemperatuur van -9°C in eind januari voorkomt) en kijken wat het maximale 
thermisch vermogen gedurende dat jaar is om de woning op een constante 
temperatuur van 20°C te houden. 

Volgens de ISSO 51 warmteverliesberekening moet er verder rekening worden 
gehouden met een ‘toeslag voor bedrijfsbeperking’. Dat houdt in dat er extra 
verwarmingsvermogen nodig is om de woning, bijvoorbeeld na een nachtverlaging, 
’s ochtends weer binnen redelijke tijd op temperatuur te krijgen. De toeslag hangt af 
van de mate van nachtelijke afkoeling, de thermische ‘zwaarte ‘van het gebouw en 
de opwarmtijd, en ligt typisch in de orde van 15-25%. Omwille van een 
vereenvoudiging van de berekening is hiervoor, voor de vier beschouwde 
woningen, een vaste opslag van 25% aangenomen. 

 



 

 

TNO Rapport TNO 2021 R10385 

 

 109 / 140  

 Bijlage E: Gevoeligheidsanalyse inputparameters 
voor rekenmodel 

Voor de gevoeligheidsanalyse zijn vier woningtypes geselecteerd met een brede 
spreiding in energetische prestatie. Dit zijn de vier ‘base cases’, waarvan de 
belangrijkste kenmerken van de woning en het veronderstelde bewonersgedrag zijn 
weergegeven in Tabel 26. Om de woningen met elkaar te kunnen vergelijken, is 
gekozen voor ‘gestileerde’ woningtypes, waarin een aantal kenmerken zoals 
gebruikersoppervlak en raamoppervlak hetzelfde is. 

Tabel 26:  Kenmerken van de vier ‘base case’ woningen en bewonersgedrag. 

 
Parameter base case1 base case2 base case3 base case4 

ge
bo

uw
 

Bouwjaar 1920 1960 1992 2015 

Verdiepingen 3 3 3 3 

Gebruiksopp. (m2) 150 150 150 150 

Volume woning (m3) 400 400 400 400 

Opp dichte gevelschil (excl. 
Raamopp.) (m2) 

100 100 100 100 

Glasopp., gelijk verdeeld over 
4 oriëntaties (m2) 

20 20 20 20 

isolatie/gevel enkelsteens, 
geen isolatie 

spouwmuur, 
niet 

geïsoleerd 

spouwmuur, 
geïsoleerd 

spouwmuur, 
goed 

geïsoleerd 

Rc vloer/gevel/dak (m2K/W) 0,13/0,24/1,97 0,13/0,66/1,97 2,5/2,5/2,5 3,5/4,5/6,0 

Uraam (W/m2K) 4,45 4,45 2,7 1,65 

Transm. verliezen (W/K) 497 374 189 85 

Type vent systeem geen geen afzuigvent+ 
roosters 

afzuigvent+ 
roosters 

Luchtdichtheid qv10 (dm3/s/m2 
@10Pa) 

4.0 4.0 1.08 0.48 

Vent.+infiltr. verliezen (W/K) 95 95 98 84 

Rendement ketel rvw/tapw. 
(%) 

95%/70% 95%/70% 95%/70% 95%/70% 

ge
br

ui
ke

rs
 

Thermostaat overdag (6:00-
23:00 uur) 

 20°C  20°C  20°C  20°C 

Thermostaat nacht 
(23:00 – 6:00 uur) 

16°C 16°C 16°C 16°C 

Deel 1e verdieping verwarmd 100% 100% 100% 100% 

Zolder verwarmd ja ja ja ja 

Stand vent systeem geen geen hoog hoog 

Roosters 
woonk./keuken/slaapk.. 

geen geen open open 

Ramen op kier 
woonkamer/keuken (uur/dag) 

0 0 0 0 

Ramen op kier slaapkamers 
(uur/dag) 

0 0 0 0 

Doucheduur gezin (min/week) 100 100 100 100 
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 Van deze vier woningen is de warmtevraag voor ruimteverwarming berekend met 
het TNO gebouwmodel (Bijlage B) met gebruikersmodule (zie paragraaf 0). Ook is 
de warmtevraag voor warm tapwater bepaald aan de hand van het aantal 
doucheminuten in Tabel 27. 

Vervolgens is voor elk van de vier ‘base cases een 20-tal scenario’s doorgerekend, 
waarin steeds één kenmerk in waarde is gevarieerd om na te gaan wat het effect 
van dit kenmerk is op het energiegebruik. De scenario’s zijn samengevat in Tabel 8. 

Tabel 27: Scenario’s met gevarieerde kenmerken van woning en bewonersgedrag 

 Nr. Te variëren kenmerk 

ge
bo

uw
 

0 Geen (base case) 

1  HR-ketel 10 jr. oud t.o.v. nieuwe HR ketel (rend. rvw 90% i.p.v. 95%, rend. tapw 60% 
i.p.v. 70%) 

2 50% meer ramen op Zuid (7,5 m2 i.p.v. 5 m2) 

3 50% meer ramen op Noord (7,5 m2 i.p.v. 5 m2) 

4 20% meer dicht geveloppervlak (120 m2 i.p.v. 100m2) / 20% lagere Rc 

5 Rc vloer + 0.1 m2K/W 

6 50% lagere luchtdichtheid (hogere qv10) 

ge
br

ui
ke

r 

7 Thermostaat overdag 2°C lager (t.o.v. 20°C) 

8 Geen nachtverlaging (t.o.v. 16°C) 

9 Nachtverlaging start 2 uur eerder (om 21:00 uur i.p.v. 23:00 uur) 

10 Zolder niet verwarmen (t.o.v. hele huis verwarmen) 

11 Alleen BG verwarmen (t.o.v. hele huis verwarmen) 

12 Alleen BG + badk. 1e verwarmen (t.o.v. hele huis verwarmen) 

13 Laagstand ventilatiesysteem (t.o.v. hoogstand met roosters open), indien aanwezig 

14 roosters dicht (t.o.v. hoogstand met roosters open), indien aanwezig 

15 2 ramen 4 uur/dag op een kier in de woonkamer/keuken (t.o.v. niet open) 

16 1+1 ramen 12 uur/dag op een kier in 2 verwarmde slaapkamers (t.o.v. niet open) 

17 1+1 ramen 12 uur/dag op een kier in 2 onverwarmde slaapkamers (t.o.v. niet open) 

18 1+1 raam 4 uur/dag halfopen (40x80 cm) in onverwarmde slaapkamer  

19 2 weken op vakantie 1 feb t/m 14 feb, thermostaat instelling 16°C 

20 50 min/week douchen voor hele gezin (t.o.v. 100 min/week) 
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  Tabel 28: Effect van variatie van een kenmerk op het gasverbruik voor de vier beschouwde 
woningen. De regel ‘base case’ geeft het jaarlijkse gasverbruik voor ruimteverwarming 
en warm tapwater. Een positief percentage geeft aan dat er meer energie wordt 
gebruikt t.o.v. de base case, een negatief percentage minder energie. In de base case 
wordt de gehele woning verwarmd. De besparing bij scenario’s 17 en 18 is ten opzichte 
van scenario 12, waarin de slaapkamers eveneens niet worden verwarmd. 

 
nr. scenario / bouwjaar woning 1920 1960 1992 2015 

 
0 base case (m3 gas per jaar) 4440 3450 1520 980 

ge
bo

uw
 

1 HR-ketel 10 jr. oud 2,6% 2,7% 3,4% 4,1% 

2 50% meer ramen op Zuid -1,9% -1,5% -2,3% -3,5% 

3 50% meer ramen op Noord -0,3% 0,5% 1,4% 1,0% 

4 20% meer dicht gevelopp. 10% 7% 4% 3% 

5 Rc vloer + 0.1 m2K/W -4,0% -5,4% -0,2% -0,2% 

6 50% minder luchtdicht 10% 13% 7% 4% 

ge
br

ui
ke

rs
 

7 thermostaat overdag 2°C lager -23% -24% -19% -17% 

8 geen nachtverlaging 7,2% 6,0% 2,6% 1,6% 

9 nachtverlaging 2 uur eerder -3,6% -3,4% -1,6% -1,0% 

10 zolder niet verwarmen -18% -13% -6% -2% 

11 alleen BG verwarmen -30% -25% -18% -11% 

12 BG+badk. verwarmen -28% -24% -17% -9% 

13 Laagstand vent systeem geen vent 
systeem 

geen vent 
systeem -9% -12% 

14 roosters dicht geen vent 
systeem 

geen vent 
systeem -25% -23% 

15 2 ramen 4 uur/dag kier woonk 1% 1,3% 3% 4% 

16 2 ramen 12 uur/dag kier 
verwarmde slaapkamers 3% 4% 8% 12% 

17 2 ramen 12 uur/dag kier 
onverwarmde slaapkamers1 2,1% 2,9% 5,5% 8,2% 

18 2 raam 4 uur/dag open 
onverwarmde slaapk.1 19% 25% 49% 72% 

19 2 weken op vakantie -2,4% -2,5% -2,5% -2% 

20 helft douchen (50 min/week) -4% -5% -11% -17% 

1 Besparing ten opzichte van scenario 12, waarin de slaapkamers eveneens niet worden verwarmd 

 

Een ketel van 10 jaar oud verhoogt het gasverbruik (voor ruimteverwarming en 
tapwater bereiding) met 2.5-4% Voor de nieuwe woning, met een relatief groot 
aandeel warmtapwater is de verhoging van het gasverbruik met grootst. Dat komt 
omdat de verslechtering van het rendement voor tapwaterbereiding (70% naar 
65%) relatief groter is dan de verslechtering van het rendement voor 
ruimteverwarming (95% naar 93%). 

Bij een vergroting van het raamoppervlak spelen twee effecten. Enerzijds zijn (bij 
alle vier woningen) de transmissieverliezen door het raam groter dan door de dichte 
gevelschil. Vergroting van het raamoppervlak ten koste van het dichte 
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 geveloppervlak zal de transmissieverliezen dus verhogen 48. Anderzijds is de 
zoninstraling groter naarmate het raam groter is. 

Bij een groter raamoppervlak op de zuidgevel overheerst het laatste effect en des te 
meer naarmate de woning beter is geïsoleerd (3,5 % lagere warmtevraag). Voor 
een groter raam op de noordgevel overheerst het eerste effect (behalve voor de 
oudste woning, waar beide effecten elkaar grotendeels opheffen). 

Een vergroting van het dichte geveloppervlak met 20% (bij gelijkblijvend 
glasoppervlak) verhoogt het gasverbruik van de slecht geïsoleerde woning uit 1920 
met 10% en van de goed geïsoleerde woning uit 2015 met 3%. 

De reden om in scenario 5 de Rc-waarde van de vloer met een vast bedrag te 
verhogen is dat de Rc-waarde voor niet geïsoleerde vloeren lastig te bepalen is en 
afhangt van type en dikte van de vloer en de afwerklaag. Een fout van 0.1 m2K/W is 
snel gemaakt, wat voor niet geïsoleerde vloeren de Rc-waarde kan verdubbelen. 
Voor de twee oudere woningen verlaagt de hoger Rc-waarde het gasverbruik met 
4-5%. Voor de goed geïsoleerde woningen is de relatieve verbetering van de 
gebouwschil gering en daarmee ook de verlaging van het gasverbruik (+0.2%). 

Een 50% minder luchtdichte woning verhoogt het gasverbruik tussen 4% en 10%. 
De oude woningen uit 1920 en 1960 hebben een relatief lekke gebouwschil, maar 
geen ventilatiesysteem (zoals bij de woningen uit 1992 en 2015). Daardoor zijn in 
de base case de ventilatie- plus infiltratieverliezen bij de oude en nieuwere 
woningen vergelijkbaar. Een minder luchtdichte woning zal echter relatief meer 
effect hebben op de luchtverversing bij de oude woningen. De toename van het 
gasverbruik hangt verder af van de relatieve bijdragen van ventilatie-, infiltratie- en 
transmissieverliezen, interne warmte en zoninstraling. 

De thermostaat 2°C lager instellen (overdag en ’s nachts) bespaart ca. 20% op 
het gasverbruik. Dit komt overeen met de vuistregel dat het gasverbruik met 7-9% 
vermindert voor elke graad temperatuurverlaging. 

Geen nachtverlaging toepassen verhoogt het gasverbruik voor de woningen met 
7-1,6%. Zoals verwacht is het effect groter naarmate de woning slechter is 
geïsoleerd. Immers, bij deze woningen is de afkoeling ’s nachts groter en 
vermindert het temperatuurverschil tussen binnen en buiten gedurende de nacht. 
De warmteverliezen, die evenredig zijn met dat temperatuurverschil worden 
gedurende de nacht ook lager. Nachtverlaging bespaart zo meer bij oudere 
woningen met grotere nachtelijke afkoeling. De nachtverlaging 2 uur eerder laten 
ingaan bespaart 3,6% – 1%. Ook hier is de besparing groter naarmate de woning 
slechter is geïsoleerd. 

Niet de gehele woning, maar slechts een deel van de woning verwarmen heeft 
een groot effect op het gasverbruik. Dat speelt vooral voor slecht geïsoleerde 
woningen. Als daar enkel de begane grond wordt verwarmd, bespaart dat ca. 30% 
op. In goed geïsoleerde woningen wordt nog steeds ca. 11% op het gasverbruik 

 
48 Bij een woningopname zal het dichte geveloppervlak worden bepaald door het totale 
buitenoppervlak te verminderen met het raamoppervlak. Als het raamoppervlak met 2,5 m2 wordt 
overschat, zal het dichte geveloppervlak 2.5 m2 lager uitvallen (aangenomen dat het 
buitenoppervlak correct is bepaald). 
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 bespaard ten opzichte van de gehele woning verwarmen. Als naast de begane 
grond enkel de badkamer op de eerste verdieping wordt verwarmd, is de besparing 
iets lager, maar vergelijkbaar. Indien de begane grond en de gehele eerste 
verdieping worden verwarmd, maar de zolder niet, bespaart dit 18 - 2%. 

Het ventilatiesysteem in de laagstand zetten bespaart (bij de woningen uit 1992 
en 2015 die een ventilatiesysteem hebben) 9% - 12%. Het dichtzetten van de 
roosters bespaart ca. 25%. Omdat deze woningen relatief luchtdicht zijn, zal het 
dichtzetten van de roosters de ventilatiehoeveelheid flink verkleinen, wat 
consequenties zal hebben voor de luchtkwaliteit binnenshuis. Dit is verder niet 
onderzocht. 

Het op een kier zetten van ramen in de woonkamer gedurende 4 uur per dag 
heeft een relatief klein effect op het gasverbruik, vooral voor de oude woningen met 
een minder goede luchtdichtheid. De integrale luchtdichtheid van de schil verandert 
immers niet veel door de extra kieropeningen. Voor de nieuwe woningen met 
hogere luchtdichtheid is het effect groter (tot ca. 4%). 

Het op een kier zetten van ramen in de slaapkamer, heeft - bij gelijke duur van 
de opening - een vergelijkbaar effect als in de woonkamer. Indien echter, zoals in 
de praktijk vaak blijkt voor te komen, de ramen in de slaapkamer vrijwel de gehele 
dag (of nacht) op een kier staan, verhoogt dit het gasverbruik met 3 - 12% indien de 
slaapkamer wordt verwarmd en 2 - 8% indien de slaapkamer niet wordt verwarmd. 
Zoals verwacht, is het effect het grootst bij nieuwe woningen met een hogere 
luchtdichtheid. 

Het in zijn geheel openen van ramen in de slaapkamer heeft een veel groter 
effect op het energiegebruik. De precieze waarde is lastig te bepalen omdat die 
mede van windsnelheid en windrichting afhangt, of de ramen aan één kant of aan 
beide kanten van de woning open staan, of de binnendeuren open staan, en (bij 
gesloten binnendeuren) hoe groot de opening onder de binnendeuren is. Verder is 
het de vraag of de slaapkamers niet snel zo ver afkoelen dat verder warmteverlies 
beperkt blijft. Ook is de vraag of bewoners in de winter en/of bij hardere wind de 
ramen lang geheel open laten staan. De berekende besparingen moeten dus als 
indicatief worden beschouwd. Het blijkt dat het openen van ramen een groot effect 
heeft op het gasverbruik. Als bewoners de ramen toch geheel willen openen, dan bij 
voorkeur niet langer dan 15 minuten. 

Op vakantie gaan in de winter gedurende 2 weken, waarbij de woning mag 
afkoelen naar 16°C, bespaart ca. 2%. De oudere woningen koelen weliswaar veel 
sneller af dan de nieuwe woningen, maar ook die laatste koelen in 2 weken af naar 
16°C, zodat de besparing ten gevolge van lagere warmteverliezen vergelijkbaar is. 

Tenslotte levert de helft korter douchen een besparing van 4% tot 17%, mede 
afhankelijk van het aantal bewoners. Dat houdt bijvoorbeeld voor een gezin van 2 
personen die om de dag douchen, een verkorting van de douchebeurt in van 14 
minuten naar 7 minuten. In absolute zin is de besparing voor alle woningen gelijk, 
maar is relatief het grootst bij de energiezuinigere woningen. 
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 Bijlage F: Luchtdoorlatendheid (qv10) als functie van 
bouwjaar en gebruiksoppervlak 

Er zijn in het verleden bij TNO blowerdoor metingen gedaan bij een aantal 
eengezinswoningen. De metingen zijn in Figuur 44 weergegeven. Ter vergelijking 
zijn ook de waarden, berekend op basis van de NTA8800 (ftype =1.2, Ag = 100 m2) in 
de grafiek weergegeven (rode lijn) 49. 

 

Figuur 44: luchtdoorlatendheid (qv10) van woningen afhankelijk van het bouwjaar. 

Door de datapunten is een trendlijn getrokken van de qv10 [in dm3/s] als functie van 
het bouwjaar, weergegeven door de volgende formule: 

Voor bouwjr <= 1967: qv10 = 400;  

Voor bouwjr > 1967:   qv10 = 30 + 370 e[(1967 - bouwjr)/16] 

Er is ervan uitgegaan dat de spleten en naden zich vooral voordoen bij 
aansluitingen van kozijnen en muren en aansluitingen van het dak op de gevel. De 
grootte van de spleten is dus evenredig met de lineaire afmeting van de woning, 
dus met het gebruiksoppervlak tot de macht ⅓.50  

 
49 Het is mogelijk dat de waarden uit de NTA8800 (deels) op dezelfde TNO-metingen zijn 
gebaseerd, maar dit was niet meer te achterhalen. 
50 Als een woning 2x zo lang, 2x zo diep en 2x zo hoog wordt, wordt de lengte van alle 
aansluitingen tussen ramen en muren en dak en gevel 2x zo groot. Het vloeroppervlak wordt 4x zo 
groot, maar het aantal verdiepingen wordt ook 2x zo groot, waardoor het gebruiksoppervlak 8x zo 
groot wordt. De lengte van de naden schaalt dus met het gebruiksoppervlak tot de macht ⅓. 
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 De qv10 wordt dus nog een keer vermenigvuldigd met een factor (Ag/100) ⅓, ervan 
uitgaande dat de woningen in Figuur 44 een gemiddeld gebruiksoppervlak Ag 
hebben van 100 m2. 

Tenslotte, als we de qv1 in plaats van de qv10 willen hebben, gebruiken we de 
formule: 

qv1 = qv10⋅/10n 

Met n de stromingsexponent. Indien bij een blower doortest het luchtdebiet en het 
drukverschil beide op logaritmische schaal tegen elkaar worden uitgezet, is n de 
hellingshoek van de lijn door de meetpunten. De waarde voor n ligt in de orde van 
0.6-0.7. 
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 Bijlage G1: Tabellen met temperatuurcorrectie voor 
het slechts ten dele verwarmen van de woning, 
verwarmde zolder 

De methodiek om tot onderstaande tabellen te komen staat beschreven in 
paragraaf 4.1.1. 

 

 

 

 

% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1
300 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2
350 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3
400 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
450 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4
500 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5
550 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5
600 -1.0 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
700 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6
800 -1.2 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6
900 -1.3 -1.2 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6

1000 -1.3 -1.2 -1.2 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6

woonk 17 °C

% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
250 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
300 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3
350 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
400 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
450 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5
500 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5
550 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
600 -1.1 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
700 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6
800 -1.3 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6
900 -1.4 -1.3 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6

1000 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6

woonk 18 °C
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% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1
250 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2
300 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
350 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
400 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4
450 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5
500 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
550 -1.2 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
600 -1.2 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6
700 -1.3 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6
800 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6
900 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6

1000 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6

woonk 19 °C

% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
250 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
300 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
350 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4
400 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5
450 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
500 -1.1 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
550 -1.2 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6
600 -1.3 -1.2 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6
700 -1.4 -1.3 -1.2 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6
800 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6
900 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6

1000 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7

woonk 20 °C
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% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
200 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2
250 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3
300 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
350 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5
400 -1.0 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5
450 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
500 -1.2 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6
550 -1.3 -1.2 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6
600 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6
700 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6
800 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6
900 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6

1000 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7

woonk 21 °C

% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
200 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2
250 -0.7 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
300 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4
350 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5
400 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
450 -1.2 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6
500 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6
550 -1.3 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6
600 -1.4 -1.3 -1.2 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6
700 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6
800 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6
900 -1.8 -1.7 -1.6 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7

1000 -1.9 -1.8 -1.7 -1.5 -1.4 -1.3 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7

woonk 22 °C
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% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
200 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
250 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
300 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4
350 -1.0 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5
400 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
450 -1.2 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6
500 -1.3 -1.2 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6
550 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6
600 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6
700 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6
800 -1.8 -1.7 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7
900 -1.9 -1.8 -1.6 -1.5 -1.4 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7

1000 -2.0 -1.9 -1.7 -1.6 -1.4 -1.3 -1.2 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7

woonk 23 °C

% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1
200 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3
250 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
300 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5
350 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
400 -1.2 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6
450 -1.3 -1.2 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6
500 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6
550 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6
600 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6
700 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6
800 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7
900 -2.0 -1.8 -1.7 -1.6 -1.4 -1.3 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7

1000 -2.1 -2.0 -1.8 -1.6 -1.5 -1.3 -1.2 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7

woonk 24 °C
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 Bijlage G2: Tabellen met temperatuurcorrectie voor 
het slechts ten dele verwarmen van de woning, 
onverwarmde zolder 

De methodiek om tot onderstaande tabellen te komen staat beschreven in 
paragraaf 4.1.1. 

 

 

 

 

% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3
250 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6
300 -1.8 -1.7 -1.6 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8
350 -2.1 -2.0 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0
400 -2.3 -2.2 -2.0 -1.9 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2
450 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3
500 -2.6 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.9 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4
550 -2.6 -2.5 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5
600 -2.7 -2.6 -2.5 -2.4 -2.3 -2.2 -2.0 -1.9 -1.8 -1.7 -1.6
700 -2.8 -2.7 -2.6 -2.5 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.9 -1.7
800 -2.8 -2.7 -2.6 -2.5 -2.4 -2.4 -2.3 -2.1 -2.0 -1.9 -1.8
900 -2.8 -2.8 -2.7 -2.6 -2.5 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.9

1000 -2.9 -2.8 -2.7 -2.6 -2.5 -2.4 -2.3 -2.2 -2.2 -2.1 -2.0

woonk 17 °C

% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4
250 -1.7 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7
300 -2.1 -2.0 -1.8 -1.7 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -1.0
350 -2.5 -2.3 -2.1 -2.0 -1.8 -1.7 -1.6 -1.4 -1.3 -1.2 -1.2
400 -2.7 -2.6 -2.4 -2.2 -2.1 -1.9 -1.8 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3
450 -2.9 -2.8 -2.6 -2.4 -2.3 -2.1 -2.0 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5
500 -3.1 -2.9 -2.7 -2.6 -2.4 -2.3 -2.1 -2.0 -1.8 -1.7 -1.6
550 -3.2 -3.0 -2.9 -2.7 -2.6 -2.4 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.7
600 -3.3 -3.1 -3.0 -2.8 -2.7 -2.5 -2.3 -2.2 -2.1 -1.9 -1.8
700 -3.4 -3.2 -3.1 -3.0 -2.8 -2.7 -2.5 -2.4 -2.2 -2.1 -2.0
800 -3.4 -3.3 -3.2 -3.0 -2.9 -2.8 -2.6 -2.5 -2.3 -2.2 -2.1
900 -3.5 -3.4 -3.2 -3.1 -3.0 -2.8 -2.7 -2.6 -2.4 -2.3 -2.2

1000 -3.5 -3.4 -3.3 -3.1 -3.0 -2.9 -2.8 -2.6 -2.5 -2.4 -2.2

woonk 18 °C
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% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1
200 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
250 -1.9 -1.8 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8
300 -2.4 -2.2 -2.1 -1.9 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.2 -1.2 -1.1
350 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 -2.1 -1.9 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3
400 -3.1 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3 -2.1 -2.0 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5
450 -3.3 -3.1 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3 -2.2 -2.0 -1.9 -1.7 -1.6
500 -3.5 -3.3 -3.1 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3 -2.2 -2.0 -1.9 -1.7
550 -3.7 -3.5 -3.3 -3.1 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3 -2.1 -2.0 -1.9
600 -3.8 -3.6 -3.4 -3.2 -3.0 -2.8 -2.6 -2.4 -2.3 -2.1 -2.0
700 -3.9 -3.7 -3.6 -3.4 -3.2 -3.0 -2.8 -2.6 -2.5 -2.3 -2.1
800 -4.0 -3.8 -3.7 -3.5 -3.3 -3.1 -3.0 -2.8 -2.6 -2.4 -2.3
900 -4.1 -3.9 -3.8 -3.6 -3.4 -3.2 -3.1 -2.9 -2.7 -2.6 -2.4

1000 -4.1 -4.0 -3.8 -3.7 -3.5 -3.3 -3.1 -3.0 -2.8 -2.6 -2.5

woonk 19 °C

% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3
200 -1.6 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6
250 -2.2 -2.0 -1.8 -1.7 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9
300 -2.7 -2.5 -2.3 -2.1 -1.9 -1.8 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2
350 -3.1 -2.9 -2.7 -2.4 -2.3 -2.1 -1.9 -1.8 -1.6 -1.5 -1.4
400 -3.4 -3.2 -3.0 -2.7 -2.5 -2.3 -2.2 -2.0 -1.8 -1.7 -1.6
450 -3.7 -3.5 -3.2 -3.0 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 -2.0 -1.9 -1.7
500 -3.9 -3.7 -3.4 -3.2 -3.0 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 -2.0 -1.9
550 -4.1 -3.9 -3.6 -3.4 -3.1 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3 -2.2 -2.0
600 -4.2 -4.0 -3.8 -3.5 -3.3 -3.1 -2.9 -2.6 -2.5 -2.3 -2.1
700 -4.4 -4.2 -4.0 -3.7 -3.5 -3.3 -3.1 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3
800 -4.5 -4.3 -4.1 -3.9 -3.7 -3.5 -3.2 -3.0 -2.8 -2.6 -2.5
900 -4.6 -4.4 -4.2 -4.0 -3.8 -3.6 -3.4 -3.2 -3.0 -2.8 -2.6

1000 -4.7 -4.5 -4.3 -4.1 -3.9 -3.7 -3.5 -3.3 -3.1 -2.9 -2.7

woonk 20 °C
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% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
200 -1.8 -1.6 -1.5 -1.4 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7
250 -2.4 -2.2 -2.0 -1.9 -1.7 -1.6 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0
300 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3 -2.1 -1.9 -1.8 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3
350 -3.4 -3.1 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3 -2.1 -1.9 -1.8 -1.6 -1.5
400 -3.7 -3.5 -3.2 -3.0 -2.7 -2.5 -2.3 -2.1 -2.0 -1.8 -1.7
450 -4.0 -3.8 -3.5 -3.2 -3.0 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 -2.0 -1.9
500 -4.3 -4.0 -3.7 -3.5 -3.2 -3.0 -2.8 -2.5 -2.3 -2.2 -2.0
550 -4.5 -4.2 -3.9 -3.7 -3.4 -3.2 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3 -2.2
600 -4.7 -4.4 -4.1 -3.8 -3.6 -3.3 -3.1 -2.9 -2.6 -2.5 -2.3
700 -4.9 -4.6 -4.4 -4.1 -3.8 -3.6 -3.3 -3.1 -2.9 -2.7 -2.5
800 -5.1 -4.8 -4.6 -4.3 -4.0 -3.8 -3.5 -3.3 -3.1 -2.9 -2.6
900 -5.2 -4.9 -4.7 -4.5 -4.2 -3.9 -3.7 -3.4 -3.2 -3.0 -2.8

1000 -5.3 -5.0 -4.8 -4.6 -4.3 -4.1 -3.8 -3.6 -3.3 -3.1 -2.9

woonk 21 °C

% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4
200 -2.0 -1.8 -1.7 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8
250 -2.7 -2.4 -2.2 -2.1 -1.9 -1.7 -1.6 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1
300 -3.2 -3.0 -2.7 -2.5 -2.3 -2.1 -1.9 -1.8 -1.6 -1.5 -1.4
350 -3.6 -3.4 -3.1 -2.9 -2.6 -2.4 -2.2 -2.1 -1.9 -1.8 -1.6
400 -4.0 -3.8 -3.5 -3.2 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3 -2.1 -2.0 -1.8
450 -4.4 -4.1 -3.8 -3.5 -3.2 -3.0 -2.7 -2.5 -2.3 -2.2 -2.0
500 -4.6 -4.3 -4.0 -3.7 -3.5 -3.2 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3 -2.2
550 -4.9 -4.6 -4.3 -4.0 -3.7 -3.4 -3.1 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3
600 -5.1 -4.8 -4.4 -4.1 -3.8 -3.6 -3.3 -3.0 -2.8 -2.6 -2.4
700 -5.4 -5.1 -4.8 -4.5 -4.2 -3.9 -3.6 -3.3 -3.1 -2.9 -2.6
800 -5.6 -5.3 -5.0 -4.7 -4.4 -4.1 -3.8 -3.5 -3.3 -3.1 -2.8
900 -5.7 -5.4 -5.2 -4.9 -4.6 -4.3 -4.0 -3.7 -3.5 -3.2 -3.0

1000 -5.8 -5.6 -5.3 -5.0 -4.7 -4.4 -4.2 -3.9 -3.6 -3.4 -3.1

woonk 22 °C
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% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
200 -2.2 -2.0 -1.8 -1.7 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9
250 -2.9 -2.7 -2.4 -2.2 -2.0 -1.9 -1.7 -1.6 -1.4 -1.3 -1.2
300 -3.4 -3.2 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3 -2.1 -1.9 -1.8 -1.6 -1.5
350 -3.9 -3.6 -3.3 -3.1 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 -2.0 -1.9 -1.7
400 -4.3 -4.0 -3.7 -3.4 -3.1 -2.9 -2.7 -2.4 -2.3 -2.1 -1.9
450 -4.7 -4.4 -4.0 -3.7 -3.4 -3.2 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3 -2.1
500 -5.0 -4.6 -4.3 -4.0 -3.7 -3.4 -3.1 -2.9 -2.7 -2.5 -2.3
550 -5.2 -4.9 -4.6 -4.2 -3.9 -3.6 -3.3 -3.1 -2.8 -2.6 -2.4
600 -5.5 -5.1 -4.8 -4.4 -4.1 -3.8 -3.5 -3.2 -3.0 -2.8 -2.6
700 -5.8 -5.5 -5.1 -4.8 -4.5 -4.1 -3.8 -3.5 -3.3 -3.0 -2.8
800 -6.1 -5.7 -5.4 -5.1 -4.7 -4.4 -4.1 -3.8 -3.5 -3.2 -3.0
900 -6.2 -5.9 -5.6 -5.3 -4.9 -4.6 -4.3 -4.0 -3.7 -3.4 -3.2

1000 -6.4 -6.0 -5.7 -5.4 -5.1 -4.8 -4.5 -4.1 -3.8 -3.6 -3.3

woonk 23 °C

% 1st  verw
Htot (W/K)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
150 -1.5 -1.4 -1.3 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6
200 -2.4 -2.2 -2.0 -1.8 -1.7 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0
250 -3.1 -2.9 -2.6 -2.4 -2.2 -2.0 -1.8 -1.7 -1.6 -1.4 -1.3
300 -3.7 -3.4 -3.1 -2.9 -2.6 -2.4 -2.2 -2.0 -1.9 -1.7 -1.6
350 -4.2 -3.9 -3.6 -3.3 -3.0 -2.8 -2.5 -2.3 -2.1 -2.0 -1.8
400 -4.6 -4.3 -3.9 -3.6 -3.3 -3.1 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 -2.0
450 -5.0 -4.6 -4.3 -4.0 -3.6 -3.3 -3.1 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2
500 -5.3 -5.0 -4.6 -4.2 -3.9 -3.6 -3.3 -3.0 -2.8 -2.6 -2.4
550 -5.6 -5.2 -4.9 -4.5 -4.1 -3.8 -3.5 -3.2 -3.0 -2.8 -2.6
600 -5.8 -5.5 -5.1 -4.7 -4.4 -4.0 -3.7 -3.4 -3.1 -2.9 -2.7
700 -6.2 -5.9 -5.5 -5.1 -4.7 -4.4 -4.0 -3.7 -3.4 -3.2 -2.9
800 -6.5 -6.1 -5.8 -5.4 -5.0 -4.7 -4.3 -4.0 -3.7 -3.4 -3.2
900 -6.7 -6.4 -6.0 -5.6 -5.3 -4.9 -4.6 -4.2 -3.9 -3.6 -3.3

1000 -6.9 -6.5 -6.2 -5.8 -5.5 -5.1 -4.7 -4.4 -4.1 -3.8 -3.5

woonk 24 °C
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 Bijlage H:  
Aanvullende vragen huidige versie HuisScan 

De op het moment van schrijven (september 2020) gestelde vragen in de HuisScan 
zijn: 

 

Pagina 1: Validatie open data: Kloppen deze details? 

● Monumentenstatus woning? 
○ Niet beschermd 
○ Beschermd stads/dorpsgezicht 
○ Monumentaal 

● Gebruiksoppervlakte woning in vierkante meters 
● Bouwjaar woning 
● Lid van een VvE? Ja/Nee 

Pagina 2: Woningtypologie 

● Wat voor type woning heeft u? 
○ Vrijstaand 
○ 2-onder-1 kap 
○ Rijtjeshuis (2 subopties): 

■ Tussenwoning 
■ Hoekwoning 

○ Appartement (8 subopties): 
■ Op een hoek? 

● Bovenste verdieping 
● Onderste verdieping 
● Tussen verdieping 
● Zowel bovenste als onderste verdieping 

■ Tussenwoning? 
● Bovenste verdieping 
● Onderste verdieping 
● Tussen verdieping 
● Zowel bovenste als onderste verdieping 

● Aantal woonlagen (excl. kelder)? 
● Wat is uw jaarlijkse energieverbruik? (2 opties) 

○ In m3 gas / GJ warmte (uit een warmtenet)  en kWh elektriciteit 
○ Maandelijks voorschot (elektra en gas samen) in euro’s 

Pagina 3: Over de woning: 

● Heb je een kruipruimte? En evt. 
○ Is deze geïsoleerd? 

■ Ja, Vloerisolatie 
■ Ja, Bodemisolatie 
■ Nee 
■ Onbekend 

● Heb je een kelder? En evt. 
○ Is deze geïsoleerd? 
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 ■ Ja 
■ Nee 
■ Onbekend 

● Heb je een stuk vloer op het zand? En evt. 
○ Is deze geïsoleerd? 

■ Ja 
■ Nee 
■ Onbekend 

● Zijn de muren na de bouw nog geïsoleerd? 
○ Ja: 

■ Aan de binnenkant 
■ Spouwmuurisolatie 
■ Buitenmuurisolatie 

○ Nee 
○ Onbekend 

● Zijn de schuine daken na de bouw nog geïsoleerd? 
○ Ja: 

■ Aan de binnenzijde 
■ Aan de buitenzijde 

○ Nee 
○ Onbekend 

● Zijn de platte daken na de bouw nog geïsoleerd? 
○ Ja 
○ Nee 
○ Onbekend 

● Wat voor glas heb je overwegend in de slaapvertrekken in huis? 
○ Enkel 

■ Aluminium kozijnen 
■ Houten kozijnen 
■ Kunststof kozijnen 

○ Dubbel 
■ Aluminium kozijnen 
■ Houten kozijnen 
■ Kunststof kozijnen 

○ HR Glas 
■ Aluminium kozijnen 
■ Houten kozijnen 
■ Kunststof kozijnen 

○ HR++ Glas 
■ Aluminium kozijnen 
■ Houten kozijnen 
■ Kunststof kozijnen 

● Wat voor glas heb je overwegend in de woonvertrekken in huis? 
○ Idem zoals hierboven bij glas slaapvertrekken 

Pagina 4: Verwarmen 

● Welk verwarmingssysteem verwarmt de woning? 
○ Cv-ketel 

■ Minder dan 5 jaar oud 
■ 5-10 jaar oud 
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 ■ Ouder dan 10 jaar 
■ Onbekend 

○ Cv-ketel en warmtepomp 
■ Hybride warmtepomp 
■ Ventilatie warmtepomp 
■ Onbekend 

○ Warmtepomp 
■ Buitenlucht warmtepomp 
■ Bodem warmtepomp 
■ Onbekend 

○ Anders 
● Hoe wordt de warmte in huis afgegeven? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

○ Radiatoren 
○ Vloerverwarming 
○ Convectorput 
○ Luchtverwarming 

● Op hoeveel graden Celsius staat de thermostaat gemiddeld? 
● Welk verwarmingssysteem zorgt voor warm (douche)water? 

○ Elektrische boiler 
○ Cv-ketel 
○ Geiser 
○ Doorstroomverwarmer (elektrisch) 
○ Warmtepomp 
○ Onbekend 

Pagina 5: Installaties 

● Heb je een zonneboiler? En evt. 
○ Voor verwarming 
○ Voor tapwater 
○ Voor beide 
○ Onbekend 

● Hoe wordt het huis geventileerd? 
○ Mechanisch. 

■ Alleen afzuiging 
■ Centrale balansventilatie 
■ Decentrale balansventilatie 
■ Onbekend 

○ Natuurlijk 
○ Onbekend 

● Heb je zonnepanelen?  
○ Ja, en evt. aantal 
○ Nee 
○ Onbekend 

Pagina 6: Persoonlijk 

● Met hoeveel personen woon je in deze woning? Aantal 
● Gaat het om een koop- of huurwoning? 
● Woon je al op dit adres? Ja/Nee 
● Hoelang denk je nog in deze woning te blijven wonen? 

○ Minder dan 5 jaar 
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 ○ 5-10 jaar 
○ Meer dan 10 jaar 

● Hoe comfortabel zou je je woning beschouwen? 
○ Niet comfortabel 
○ Comfortabel 
○ Zeer comfortabel 

● Als je één motivatie zou moeten kiezen, wat is voor jou de belangrijkste? 
○ Verlagen CO2 uitstoot 
○ Geld besparen 
○ Comfort verhogen 
○ Aardgasvrij maken 
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 Bijlage I: Aanvullende vragen huidige versie 
Woningplanner 

# Vraag Antwoorden 
1 Invullen postcode + 

huisnummer 
[Postcode] [huisnummer] 

      
2 Ik woon in een Vrijstaande woning 

    Twee onder een kap woning 
    Hoekwoning 
    Tussenwoning 
    Benedenwoning 
    Bovenwoning 
    Appartement 
      

3 In geval appartement 
(bij vraag 2) 

  

  Wat is de locatie van 
het appartement: 

Hoek appartement onder het dak 

    Hoek appartement onderste bouwlaag 
    Hoek appartement op een (tussen) verdieping 
    Tussen appartement onder het dak 
    Tussen appartement onderste bouwlaag 
    Tussen appartement op een (tussen) verdieping 
      

4 Type dak Plat dak 
    Lessenaars dak 
    Zadeldak 
    Geen van deze keuzes 
      

5 Aantal woonlagen 1 Woonlaag 
    2 Woonlagen 
    3 Woonlagen 
    4 (+) Woonlagen 
      

6 Wat is de oriëntatie 
van de woning? 

Weet ik niet 

    Noord - Zuid 
    Oost - West 
    Noordwest - Zuidoost 
    Noordoost - Zuidwest 

7 Mijn energieverbruik [Aantal] in kWh 
    [Aantal] in m3  
      

8 Ik weet alleen mijn 
maandlasten 

[aantal] Euro 

      
9 Indien stadswarmte: [Ja] --> m3 gas wordt [aantal] GJ 

Ik gebruik stadswarmte 
      
  Energiebron voor 

koken 
Ik kook op Gas 

    Ik kook elektrisch 
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 10 Gevelisolatie van mijn 
woning 

Geen gevelisolatie 

    Ik heb spouwmuurisolatie 
    Binnengevelisolatie 
    buitengevelisolatie 
    Weet ik niet 
  Indien binnengevel of 

buitengevel isolatie: 
  

10.1 Mijn [binnengevel] of 
[buitengevel]isolatie is: 

Matig 

    Goed 
    Zeer Goed 
    Weet ik niet 
      

11 Vloerisolatie van mijn 
woning 

Geen isolatie aanwezig 

    Matige isolatie (5-8 cm) 
    Goede isolatie (8-10 cm) 
    Zeer goede isolatie (13-20 cm) 
      

12 Heeft de woning een 
kruipruimte? 

Ja, maar wel een lage kruipruimte ( lager dan 40 cm) 

    Ja, mijn kruipruimte is meer dan 40 cm hoog 
    Nee, ik heb geen kruipruimte 
      
      

13 Dakisolatie van mijn 
woning 

Geen isolatie aanwezig 

    Matige isolatie (2-5 cm) 
    Goede isolatie (6-10 cm) 
    Zeer goede isolatie (10 - 15 cm) 
      

14 In de ramen van mijn 
woonruimte 

Enkel glas 

  heb ik: Dubbel glas 
    HR ++ Glas 
    Drie dubbel glas 

15 In de ramen van mijn 
verdieping 

Enkel glas 

  heb ik: Dubbel glas 
    HR ++ Glas 
    Drie dubbel glas 

16 Heb je de naad en 
kierdichting rondom de 

Weet ik niet 

  draaiende delen 
aangepakt? 

Ja 

    Nee 
      

17 Hoe ventileer je de 
woning 

Weet ik niet 

    Natuurlijke ventilatie (roosters) 
    Mechanische afzuiging (ventilatiebox) en natuurlijke 

toevoer (roosters) 
    Ik heb balansventilatie (mechanische toe- en afvoer) 
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 17.1 Indien Balansventilatie:   
  Heb je balansventilatie 

met warmte 
terugwinning? 

  

    Ja 
    Nee 

18 Heb je al 
zonnepanelen? 

Ja  

  (opwekken elektriciteit) Nee 
      
18.1 Indien ja: [ Aantal ] 
  Hoeveel zonnepanelen   
      

19 Heb je al een 
zonneboiler? 

Ja, enkel voor tapwater 

  (opwekken van warm 
water) 

Ja, voor verwarming en tapwater 

    Nee 
      

20 Waar verwarm je de 
woning? 

Alleen in de woonvertrekken 

    Zowel in de woonvertrekken als in de slaapvertrekken 
      

21 Heeft de woning 
vloerverwarming? 
(Afgiftesysteem) 

Ja, in de hele woning 

    Ja, maar gecombineerd met radiatoren 
    Nee, ik heb overal radiatoren 
    Nee, ik heb hete lucht verwarming 
      

22 Met welk duurzaam 
alternatief wilt u de 
woning 

  

  verwarmen Stadsverwarming 
    Warmtepomp 
    Infraroodpanelen 
    Pelletkachel / pelletketel 
    Biomassaketel 
    Weet ik niet 
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 Bijlage J: Innovaties & trends: effect op 
renovatiekosten 

Renovatieconcepten  

De grootste opgave binnen de gebouwde omgeving is het verduurzamen van de 
bestaande woningvoorraad. Woningen moeten bij voorkeur energieleverend 
worden. Met de huidige stand van de techniek gaan de doelstellingen niet behaald 
worden: renovatie van de bestaande woningvoorraad is te duur en gaat te 
langzaam. 

Renovatie van woningen is nu veelal maatwerk op projectniveau waarbij 
prefabricage en automatisering/mechanisatie nog niet heeft geleid tot drastische 
kostenreducties. Dit maakt renovatie kostbaar en het aantal woningen dat per jaar 
kan worden gerenoveerd, beperkt. Particuliere eigenaren, woningcorporaties en 
vastgoedeigenaren zullen de komende jaren voor de opgave staan hun woning(en) 
te transformeren. Voor individuele woningen is dit bij de huidige stand van de 
techniek, zowel qua kosten als qua techniek, nog een grote opgave. 

Betaalbare en opschaalbare technieken zijn noodzakelijk om te komen tot invulling 
van de renovatieopgave. Om dit te bereiken wordt ingezet op renovatieconcepten 
die op industriële wijze geproduceerd en gerealiseerd kunnen worden. Ten opzichte 
van de huidige renovatiepraktijk wordt hiermee een aanzienlijke kostenreductie 
(mikpunt ~ 50%) en versnelling (richting 200.000 woningrenovaties per jaar) 
beoogd, noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te behalen. 

TNO heeft in het kader van een kennisontwikkeling programma een onderzoek 
uitgevoerd51 uitgaande van de vraag of/hoe het mogelijk is met renovatieconcepten 
de renovatie te versnellen en substantieel goedkoper te maken. In dit project ‘KIP 
Renovatieconcepten’ wordt inzicht verkregen in de innovatierichtingen waarmee de 
noodzakelijke kostenreductie en versnelling van renovatieproductiviteit gerealiseerd 
kunnen worden. Tevens is beoogd een eerste richting te geven aan potentiële 
renovatieconcepten voor vier geselecteerde woningbouw segmenten.  

In het onderzoek is de bestaande woningvoorraad onderverdeeld in 4 segmenten: 

1. vooroorlogse rijwoningen < 1946 
2. rijwoningen 1946 – 1975 
3. portiekwoningen 1946 – 1975 
4. jonge rijwoningen > 1992 

Voor elk van deze groepen is een analyse gemaakt van de huidige praktijk van 
renovaties en onderzocht hoe tot een effectieve contigent aanpak gekomen kan 
worden. Dit was de benchmark voor verdere conceptontwikkeling voor renovatie. 
Door zowel de kleine stapsgewijze ingrepen (bijv. labelstappen) als de hoog-ambitie 
ingrepen (bijv. NOM) te inventariseren, zijn kostencurves opgesteld. Het exacte 
verloop van deze kosten-energie curve verschilt per woningtype; (a) gegeven de 
huidige energieprestatie en (b) omdat niet elk type woning even eenvoudig en 
daarmee kosteneffectief te verduurzamen is. De analyse is gemaakt in hoeverre 
materiaal- of arbeidskosten bijdragen aan de totale kosten van renovatie. Dit is 

 
51 Eindrapportage KIP Renovatieconcepten – Balkuv F.N., Donkervoort D.R., e.a. – TNO 2019 
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 noodzakelijk om een idee te krijgen waar innovaties zich op zouden moeten richten 
om tot de beoogde versnelling van de renovaties te komen.  

In het project ‘KIP Renovatieconcepten’ is de focus gericht geweest op de 
segmenten 1, 3 en 4 en is verdere uitwerking van het segment 2 (naoorlogse 
rijwoningen 1946 - 1975) on-hold gezet. 

Ambitieniveaus 

Om in kaart te brengen waar de mogelijkheden tot kostenreductie liggen voor het 
versneld renoveren van de huidige gebouwvoorraad en waar potentiele innovaties 
de grootste impact zouden kunnen hebben, is eerst het inzicht vergroot in de kosten 
versus de energiebaten op basis van huidige renovatiemaatregelen. Voor de drie 
onderzochte segmenten zijn voor drie ambitieniveaus maatregelpakketten 
samengesteld. 

Per segment is een referentiewoning gekozen uit de RVO publicatie 
Voorbeeldwoningen52 die voor deze exercitie als representatief voor de situatie 
wordt beschouwd. 

De volgende drie ambitieniveaus worden in het onderzoek gehanteerd:  

1. Energielabel-B - Dit komt in de praktijk vaak overeen met BENG-1.  
2. NOM (nul-op-de-meter) - De energiemeter staat aan het eind van het jaar 

op dezelfde stand als aan het begin van het jaar. Dit is een aanvulling op 
label-B (vaak door middel van zonnepanelen op het dak) en betekent nog 
niet gebruik van laag-temperatuurverwarming en ‘van het gas af’.  

3. LTV (lage temperatuur verwarming) - De woning gaat van het gas af en 
gaat over naar laag-temperatuur verwarming. Om dit te realiseren moet de 
woning tevens goed geïsoleerd en kierdicht zijn. 

De maatregelpakketten voor de drie segmenten worden niet beschouwd als ideale 
pakketten voor renovatie, maar als middel om inzicht te krijgen in de opbouw van 
de kosten van bepaalde renovaties. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt 
van de kosten van elk maatregelpakket en is in kaart gebracht hoe deze kosten 
globaal zijn opgebouwd in termen van o.a. materiaal versus arbeid.  

Naast de berekeningen van de bouwkosten, is een energieadvies voor de 
gevraagde woningen uitgevoerd met behulp van Vabi software. In dit advies worden 
zowel kosten als energiebesparing per maatregelenpakket gepresenteerd. Deze 
waarden zijn gebruikt om kostencurves op te stellen en geven een eerste inzicht in 
de onderlinge verhoudingen tussen de ambitieniveaus. Uitgangspunt van de 
bouwkosten is dat er meer dan één woning tegelijk wordt gerenoveerd. In de 
maatwerkadviezen wordt daarnaast alleen rekening gehouden met gebouw-
gebonden energiegebruik (en dus niet met gebruiks-gebonden energiegebruik 
zoals elektraverbruik van apparaten in de woning). 

Renovatiekosten 

De verhouding tussen bouwkosten voor arbeid en materiaal voor de renovaties van 
de drie woningsegmenten (1, 3 en 4) zijn in kaart gebracht. Onderstaande tabellen 
tonen dit per woningsegment waarbij de resultaten voor de drie ambitieniveaus per 

 
52 Voorbeeldwoningen 2011, Bestaande Bouw van Agentschap NL, januari 2011, Publicatie-nr. 
2KPWB1034 
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 bouwdeel zijn gepresenteerd. De verhouding tussen arbeid en materiaal (incl. 
inkoop bij derden) bedraagt (Tabel 29): 

Tabel 29: Verhouding arbeid en materiaal voor 3 woningsegmenten en 3 ambitieniveaus 

 
Een verder onderverdeling in bouwkundige en installatietechnische kosten levert 
onderstaande overzicht op (Tabel 30):  

Tabel 30: Verhouding arbeid en materiaal, bouwkundige en installatietechnische kosten 

 
Uit een analyse van de kostenkengetallen blijkt dat voor alle woningtypen geldt dat 
bij de ingrepen in de gebouwschil het merendeel van de kosten wordt bepaald door 
materiaalkosten. Arbeidskosten bepalen een groter deel van de kosten bij 
installatietechnische onderdelen van de woning, c.q. het renoveren daarvan.  

Gewenste innovaties 

Innovatie bij bouwbedrijven kan veelal worden gekarakteriseerd als 
procesinnovatie. Dit heeft geresulteerd in een situatie waarin de arbeidskosten nog 
ca. 33% van de totale bouwkosten uitmaken.  

Het aandeel materiaal wordt voor een belangrijk deel gevormd door inkoop van de 
onderdelen bij toeleveranciers. De post materiaal is weer verder onder te verdelen 
in arbeid en materiaal; immers de project specifieke engineering van deze 
onderdelen geschiedt in de regel door de toeleveranciers. Op basis van de 
opgestelde kostencalculatie is hierin echter geen nader inzicht te krijgen. Toch 
roept dit de vraag op of naast optimalisatie van het renovatieproces (met effect op 
het arbeidsaandeel) nog een stap te maken is in het optimaliseren van de fabricage 
van de renovatieproducten (met effect op het materiaal- of inkoopdeel). Hierbij 
wordt dan nadrukkelijk gedacht aan innovatie bij / met partners in de 
toeleveringsketen. 

De kostenanalyses zijn gebaseerd op renovatieconcepten op basis van de huidige 
praktijk. Binnen de sector wordt gewerkt aan proces- en productinnovaties met als 
doel de betaalbaarheid en (in mindere mate) de opschaalbaarheid van 
renovatieoplossingen te verbeteren. 

Op basis van de uitgevoerde kostenanalyse kunnen, op een abstracter niveau, een 
aantal generieke innovatierichtingen worden benoemd:  

arbeid materiaal arbeid materiaal arbeid materiaal
Vooroorlogse rijwoningen 37,0% 63,0% 36,1% 63,9% 36,2% 63,8%
Naoorlogse portiekwoningen 32,1% 67,9% 25,8% 74,2% 30,0% 70,0%
Jonge rijwoningen 43,2% 56,8% 26,8% 73,2% 34,4% 65,6%

Label B NOM LTV

arbeid materiaal arbeid materiaal arbeid materiaal
Vooroorlogse rijwoningen
- bouwkundig 34,2% 65,8% 31,4% 68,6% 31,7% 68,3%
- installatie 73,0% 27,0% 51,6% 48,4% 47,7% 52,3%
Naoorlogse portiekwoningen
- bouwkundig 28,5% 71,5% 21,2% 78,8% 20,6% 79,4%
- installatie 50,0% 50,0% 48,6% 51,4% 44,2% 55,8%
Jonge rijwoningen
- bouwkundig 61,1% 38,9% 16,7% 83,3% 26,9% 73,1%
- installatie 35,0% 65,0% 48,6% 51,4% 43,1% 56,9%

Label B NOM LTV



 

 

TNO Rapport TNO 2021 R10385 

 

 134 / 140  

 • De meeste ruimte voor innovatie bij renovatieoplossingen ligt bij de component 
materiaal/ inkoopdeel die goed is voor ca. 67% van de totale renovatiekosten. 
Ook voor dit deel van de renovatiekosten lijkt innovatie in de toeleveringsketen 
in de vorm van industrialisatie de aangewezen richting om zowel kostenreductie 
als opschaling te kunnen realiseren. 

• Er is ruimte voor meer industriële installatie-oplossingen die het aandeel arbeid 
in de installatiekosten (die door de gehele keten heen ca. 75% van de totale 
installatiekosten bedragen) sterk terugdringen. Integratie van 
installatiecomponenten in bouwelementen (zoals in vloeren, gevels, daken) en 
het introduceren van meer eenduidige installatieoplossingen kunnen hieraan 
bijdragen. Een voorbeeld van dat laatste is een geïntegreerde energiemodules 
van LG in Figuur 45. 

 

 

Figuur 45: Energiemodule LG 
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 Bijlage K: Geïmplementeerde Best Practices bij de 
HuisScan 

Best practice: Vraag in Vraag 

Hoe meer vragen over de woning de gebruiker beantwoord, des te nauwkeuriger 
het advies is dat de HuisScan kan bieden. Regionaal energieloket is er dus bij 
gebaat dat de gebruiker zoveel mogelijk vragen beantwoord. Om de gebruiker 
hierin te stimuleren wordt gebruik gemaakt van een slimme user-interface. 

Een voorbeeld van deze slimme user-interface is de ‘Vraag-in-vraag’. De ‘Vraag-in-
vraag’ is een user interface design dat de gebruiker de optie geeft om meerdere 
vragen te beantwoorden zonder dat hiervoor hoeft te worden gescrolled of veel 
geklikt. Door deze gelaagdheid hoeft de gebruiker zijn aandacht maar op één 
element op het scherm te blijven richten om meerdere taken uit te kunnen voeren. 
Dit leidt tot een hoger aantal gebruikers dat al deze taken volbrengt. De inspiratie 
voor dit UI-element komt van o.a. EnergySavvy. Deze partij is al sinds 2010 in 
Amerika actief met zogenaamde ‘online energy audits’ waarmee klanten van 
energiemaatschappijen inzicht kunnen krijgen in hoe ze hun woning kunnen 
verduurzamen. Zij gaven op hun website aan een ‘completion’ score te hebben van 
hun vragenlijst van 80%. Om die reden, en de vele klanten die zij hebben, is er 
goed gekeken naar de manier waarop deze partij vragen stelt aan de gebruiker en 
de informatie gelaagd aan de gebruikers toont. 

De screenshots in de volgende figuren tonen hoe een aantal van de user 
experience elementen van EnergySavvy is overgenomen. Daarbij zijn tegelijkertijd 
enkele verbeteringen doorgevoerd op basis van eigen user feedback. Hiermee 
combineert Regionaal Energieloket de geleerde best practices met eigen nieuwe 
inzichten. 
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Figuur 46: Energysavvy’s vraag-in-vraag met duidelijke / grote visuals. 

 

 
Figuur 47: Bovenaan: Energysavvy’s ‘vraag terug’-optie. Onderaan: Groene vinkjes zorgen voor 

een visuele bevestiging dat de gebruiker de vraag succesvol heeft beantwoord. 
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Figuur 48: HuisScan resulterende ‘vraag-in-vraag’ en ‘vraag terug’. 

 

Best Practice: Mogelijkheid tot overslaan vragen 

 

Figuur 49: In de hoek rechtsonder hebben gebruikers de optie om de volgende vragen over te 
slaan.  

Best Practice: Progressiebalken 

Als extra stimulans om de gebruiker zo veel mogelijk vragen te laten beantwoorden 
wordt er in de HuisScan gebruik gemaakt van progressiebalken. Uit het eerdere 
best practice onderzoek bleek dat o.a. Verbeterjehuis een dergelijke progressiebalk 
al had geïmplementeerd. Een progressiebalk is een best practice UI-element dat de 
gebruiker toont waar in een proces hij/zij zich bevindt. Hierdoor worden de 
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 verwachtingen van de gebruiker beter gemanaged en komt deze niet voor 
verrassingen te staan (‘nóg een pagina met vragen’ / ‘ik dacht dat ik er nu wel zou 
zijn’). 

 

 

Figuur 50: De progressiebalk in de HuisScan toont waar de gebruiker zich op dit moment in de 
flow bevindt en het onderwerp van de vragen. 

 

Best Practice: Tooltips 

Uit de gebruikersonderzoeken is ook gebleken dat een groot aantal gebruikers zich 
veelvuldig afvraagt waarom een vraag gesteld wordt. Dit onbegrip voor de vraag 
resulteerde erin dat gebruikers de vragen willen overslaan. ‘Ik begrijp niet hoe dit 
jullie gaat helpen’, ‘Dit is toch niet noodzakelijk.’. Dit terwijl elke vraag in de 
HuisScan meewerkt in de uiteindelijke berekening. Om gebruikers meer mee te 
nemen in waarom bepaalde vragen gesteld worden zijn informatieve-tooltips 
toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om bij moeilijkere vragen extra uitleg te geven. 
Maar ook bij makkelijkere vragen is deze functie relevant, hiervoor geldt dat 
optionele toelichtingen over ‘waarom de vraag gesteld wordt’ verdere verduidelijking 
voor de gebruiker oplevert. 

Deze tooltips bevinden zich als kleine informatie-tekentjes achter de vraag. 
Wanneer de gebruiker hier met zijn muis overheen beweegt, opent een klein 
informatieveld met de toelichting. 

 

 

Figuur 51: Informatieve-tooltips bij specifieke vragen 
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 Niet alleen bij de vragen vooraf worden de tooltips ingezet. Ook bij de uitleg van het 
advies achteraf aan de klant worden tooltips ingezet ter toelichting van het advies. 

 

Figuur 52: Tooltip ter verduidelijking waarom bepaalde maatregelen wel/niet worden geadviseerd. 

 

Best Practice: Opslaan resultaten 

Omdat uit feedback surveys bleek dat gebruikers graag het advies nog een keer 
teruglezen, is het voor gebruikers mogelijk gemaakt dat zij de HuisScan kunnen 
opslaan (in PDF). Deze toepassing blijkt zeer relevant, zo’n 33% van de gebruikers 
maakt hier gebruik van. 

 

 

Figuur 53: UI-elementen voor het opslaan van de HuisScan 
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 5  Ondertekening 
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