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Wat staat er op het 
spel? 



Achtergrond: De aarde warmt op 



bron: klimaat.vmm.be Vandaag 
 
● Jaarlijks gemiddelde T + 2.5°C 
● Frequenter hittegolven 
● Jaarlijkse gemiddelde 

hoeveelheid neerslag stijgt 
● Nattere winters, meer intense 

onweders zomer 
● Zeespiegel stijgt , zeewater 

warmer 

Voorspelling 
 
● Binnen 30 j nog +2,2°C, binnen 

100 jaar +7,2°C 
● Binnen 100j tot 38% meer regen 

(overstromingen!), maar zomers 
droger (drinkwater!) 

● Zeespiegel stijgt  tot 8mm per 
jaar, stijging minstens 80 cm 
tegen 2100 
 

 



Achtergrond: Vlaanderen haalt zijn klimaatdoelstellingen niet 





Enkele grote 
uitdagingen 



 
1. 

Ons energiesysteem 
moet tegen 2050 

klimaatneutraal zijn 



Achtergrond: klimaatneutrale energieopwekking? 



 
2. 

Onze woningen 
moeten tegen 2050 
klimaatneutraal zijn 



Onze woningen zijn niet voldoende energiezuinig 



We renoveren te weinig en niet goed genoeg  



 
3. 

Onze woningen 
moeten zich aanpassen 
aan een nieuw klimaat 



Uitdagingen 
klimaatdaptatie 

● Oververhitting  

● Water (tekorten en overvloed) 

● Materialen (circulaire economie) 

● Groene warmte en energie 

● ... 
 



 
Slimme woning? 



Uitdaging  

● Onze energievoorziening zal steeds 
meer gebruik maken van zonne- en 
windenergie.  

 
● Daar waar vroeger productie de 

vraag volgde, zullen we nu met z’n 
allen de productie moeten volgen 
 



Slimme woning in een 
slim net 
De slimme woning is een 
onontbeerlijke schakel in het 
hernieuwbare energiesysteem van 
de toekomst, mede door de 
toenemende elektrificatie. 
 
Slimme woningen en wijken 
kunnen bijdragen aan stabiele, 
slimme energienetten en tot een 
beter gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen.  



Beheer van energie 



Beheer van energie 



Slimme woning:  

● Door een laag energieverbruik 
belasten slimme woningen het 
elektriciteitsnet minder (energie-
efficiëntie) en verhoogt het aandeel 
hernieuwbare energie. 
 

● Door hun eigen energievraag en -
aanbod te sturen en/of door energie 
op te slaan, kunnen ze een 
balancerende invloed uitoefenen op 
het net (flexibiliteit) 



5 slimme keuzes 



Tip 1 
 

Kies verstandig als je een woning 
koopt: 3 dingen die je moet weten 

 
 
 



 
 

De oppervlakte 
 
 
 



> 250 m2 

 

23400 kWh 

200 - 250 m2 

 

20400 kWh 

150 - 200 m2 

 

17700 kWh 

100 - 150 m2 

 

14300 kWh 

< 100 m2 

 

11800 kWh 

Impact van grootte (m2) op energieverbruik 
Gezin van 2 personen 

— 13 % 
— 24 % 

— 39 % 

— 49 % 



> 250 m2 

 

25400 kWh 

200 - 250 m2 

 

22800 kWh 

150 - 200 m2 

 

17700 kWh 

100 - 150 m2 

 

16100 kWh 

< 100 m2 

 

11300 kWh 

Impact van grootte (m2) op energieverbruik 
Gezin van 5 personen 

— 10 % 
— 30 % 

— 37 % 

— 55 % 



Conclusie - oppervlakte 

 

● UGent Meet The Mobble (Bijlage bij De Standaard 4/5/19) 
○ 67% woont in een huis dat te groot is voor de gezinssamenstelling. 

(UGent) 
○ Energiebesparingen van 8 tot 27% mogelijk wanneer iedereen in een 

geschikte woning woont. (University College Londen) 
 

 



Het type woning 
 

● Vrijstaand 
● Halfopen 
● Rijwoning 

● appartement 
 
 
 



Open bebouwing 

 

20700 kWh 

Half-open 

bebouwing 

 

17900 kWh 

Rijwoning 

 

14900 kWh 

Appartement 

 

10700 kWh 

Impact van gebouwtype op energieverbruik 
Gezin van 2 personen 

— 14 % 
— 28 % 

— 49 % 



Open bebouwing 

 

22500 kWh 

Half-open 

bebouwing 

 

19300 kWh 

Rijwoning 

 

17400 kWh 

Appartement 

 

14000 kWh 

Impact van gebouwtype op energieverbruik 
Gezin van 4 personen 

— 14 % 
— 22 % 

— 38 % 



 
 

Het bouwjaar 
 

 
 
 



Impact van bouwjaar op energieverbruik 



Voor 1945 

 

16600 kWh 

1945 - 1985 

 

18700 kWh 

1985 - 2005 

 

18700 kWh 

Na 2005 

 

11700 kWh 

Impact van bouwjaar op energieverbruik 
Gezin van 2 personen 

+13 % 
+13 % 

— 29 % 



Voor 1945 

 

20200 kWh 

1945 - 1985 

 

20800 kWh 

1985 - 2005 

 

22000 kWh 

Na 2005 

 

15800 kWh 

Impact van bouwjaar op energieverbruik 
Gezin van 4 personen 

+3 % 
+10 % 

— 21 % 



Impact van bouwjaar op energieverbruik 



Conclusie - bouwjaar 

● Huis gebouwd na 2005 (invoering EPB): 20-30% zuiniger. 
○ Opm: dit betreft alle nieuwbouwwoningen na invoering E-peil. Binnen deze groep 

zien we reeds een duidelijke neerwaartse trend volgens dalend E-peil maar onze 
steekproef is nog te beperkt. 

 

● In oudere woningen (pre 2005) liggen gezinsverbruiken in dezelfde 
lijn, ongeacht bouwjaar.  
○ Per m2 zijn er echter verschillen. Vermoedelijk toe te schrijven aan bouwstijl, 

comforteisen en technieken. Dit is niet nader onderzocht.  
○ Invloed van renovaties werd bekeken, maar niet weerhouden wegens te weinig 

details over de aard van de werken. 

 



Tip 2 ... 
  

Slim wonen kan ook voor weinig geld  



Energie-efficiëntie vs flexibiliteit  

Kan ik mijn woning met een beperkt budget verslimmen?  
 
● Het effectief doen dalen van je energieverbruik kan reeds 

voor een beperkt budget.  
 
● Het flexibel maken van je woning (uitstellen verbruik, sturing, 

opslag, …) vraagt een grotere investering.  
 

● De woning verwarmen en laten functioneren geheel op 
hernieuwbare bronnen vraagt een grote investering.  

 
 



Energie-efficiëntie  

Het effectief doen dalen van je energieverbruik (tot 30%) kan met 
een beperkt budget:  
 
● Deugdelijke installatie en onderhoud van je systemen 

(verwarming, ventilatie,....)  
 
 

 
 

 
 



Energie-efficiëntie  

Het effectief doen dalen van je energieverbruik (tot 30%) kan met 
een beperkt budget:  
 
● Deugdelijke installatie en onderhoud van je systemen 

(verwarming, ventilatie,....)  
 
Vlaanderen telt bijna 1,5 miljoen woningen met een 
verwarmingsinstallatie die ouder is dan 15 jaar.  
 
Ze werken niet efficiënt: minstens 210 GWh energie per jaar  
gaat verloren zo door slecht onderhoud en afstelling 

 
 

 
 



Energie-efficiëntie  

Het effectief doen dalen van je energieverbruik (tot 30%) kan met 
een beperkt budget:  
 
● Deugdelijke installatie en onderhoud van je systemen 

(verwarming, ventilatie,....)  
 

● Monitoring van je energiegebruik 
 

 
 



Energiemonitoring ….   

Opvolging van je energiegebruik 
(globaal of op niveau apparaten) 
levert een besparing op van 
ongeveer 8 %.  
 
Investeringskost: 0 - 350 euro. 
 
 
 
 



Energie-efficiëntie  

Het effectief doen dalen van je energieverbruik (tot 30%) kan met 
een beperkt budget:  
 
● Deugdelijke installatie en onderhoud van je systemen 

(verwarming, ventilatie,....)  
 

● Monitoring van je energiegebruik 
 

● Slimme sturing verwarming 
  

● Aankoopgedrag : beperkte meerkost voor efficiënt toestel 
 
 



Slimme thermostaat en slimme kranen  

Slimme thermostaat en slimme 
kranen kunnen in een niet goed-
geïsoleerde woning op gas of 
mazout het energieverbruik 
doen dalen met 15 tot 20 
procent.  
 
Investeringskost: 350 - 1000 euro. 
 
  
 
 



Voorbeeld woning slimme thermostaat 

Besparing: 16,8 procent 
Investering: nieuwe ketel + sturing   
 
  



Slimme woning vs slimme bewoner 

Slimme bewoner:  
 
● Met beperkt budget, kan heel wat energie bespaard worden 

in woningen waar de bewoners niet bewust bezig zijn met 
hun energieverbruik en de woning niet energiezuinig is van 
nature. 
 

● Personen met kennis over hun woning en over energie-
efficiëntie,  en die energiebewust gedrag vertonen, besparen 
weinig met slimme toestellen (slimme toestellen kunnen zelfs 
tot meerverbruik leiden).  



Slimme thermostaat op Ecobouwers 

Ecobouwers.be: verschillende 
artikels over slimme technieken met 
duidelijk advies 



 
Tip 3 

 
Oververhitting en groene warmte: 

De toekomst aan de warmtepomp en 
airco? 



Oververhitting ? 
 
  ● Comfort-enquête bij bewoners van een energiezuinige woning 

(#503)): 50% van respondenten worstelen met 
oververhittingsprobleem. 

 

● Meeste oververhitting bij woningen van 6-20 jaar oud. Verklaring ? 
■ Recentelijk meer aandacht voor zomercomfort (oa 

zonwerend glas, EPB, ?) 
■ Oude woningen : minder zonnewinsten, meer thermische 

massa? 



Oververhitting ?  



Warmtepomp mogelijks ingezet om te koelen ? 

Andere parameters ?   
Mensen met warmtepomp hebben minder problemen.  



Beste ingreep: zonwering + nachtkoeling 



Slimme woning: airco en warmtepomp   

Indien mensen overgaan tot aankoop van airco, is dit een gemiste kans. 
Een airco is namelijk een warmtepomp, die enkel ingezet wordt om te 
koelen. Zinvoller is dat deze techniek ingezet wordt doorheen het hele 
jaar voor klimatisatie (groene warmte)  

=> Reversibele warmtepomp : verwarming èn koeling  

=> Hybride warmtepomp : verwarming èn koeling in samenwerking met je 
verwarmingsketel 

 

 

 



Slimme woning: airco en warmtepomp   

Actieve koeling in slimme woning? JA… 
als : 

○ Met reversibele warmtepomp : verwarming 
èn koeling doorheen het jaar 

○ Gecombineerd met PV : koeling nodig 
wanneer er veel zon is, dus CO2 neutraal 

○ Goede regeling (zodat koeling gelinkt is aan 
zoninval op eigen PV-panelen) 

○ Verantwoordelijk gebruik (Rebound effect 
vermijden) 

 



 
Tip 4:  

 
Koop geen slimme 
huishoudtoestellen 



Wat zijn slimme apparaten?    
Een slim toestel is een toestel dat helpt om uw energievraag flexibel te maken en af 

te stemmen op de beschikbare productie.  

 
 

 



Alles in perspectief ...   

Slimme huishoudtoestellen 
(wasmachine, droogkast, 
diepvries) 
Domotica 
 

 

Thermische buffering 
Slimme thermostaatregeling 
 

 

 

 

Energiemonitoring 

Bron: energiesparen.be 



Slimme lampen: meer comfort, meer 
verbruik 

Extra energieverbruik voor 
communicatie en de extra functies  
 
Voorbeeld: een slimme lamp: 0,5 W 
standby x 8760 uren x 0,28 €/kWh =  
1,3 € per lamp. 



Slimme huishoudtoestellen moeten comfort 
en flexibiliteit bieden 

“Wij hebben in de tijd een 
wasmachine gekocht met slimme 
programmatie. Uit ervaring weet ik 
dat dat niet werkt. Je doet de was niet 
wanneer de zon schijnt, maar 
wanneer je tijd hebt. Het moment van 
wassen wordt volledig bepaald door je 
behoeften.  Bovendien verbruikt de 
sturing continu extra energie. Je 
wasmachine verbruik zelf valt mee, 
tenzij je vaak op hoge temperatuur 
wast. Ik heb deze dan ook 
gedemonteerd." 

Ervaring:  
 

● Flexibiliteit is zeer beperkt ( Batterij is 
betere optie om flexibiliteit te verkrijgen 
dan slimme huishoudtoestellen). 
 

● Ze verbruiken meer 
 

● ZE bieden voor sommigen meer comfort, 
maar niet voor iedereen 

 
 
 
Kies een toestel in functie van de 
energiezuinigheid en niet in functie van de 
flexibiliteit. 



Tip 5 
 

Koop (nog) geen thuisbatterij 



3 types (woning)batterijen ?   

Eigen opgewekte hernieuwbare 
energie kan op drie wijzen 
opgeslagen worden in de woning:  
 
● Elektrische thuisbatterij 

 
● Elektrische wagen 

 
● Thermische batterij (buffervat, 

vloerverwarming, (zonne)boiler,... 
 
 



Types thuisbatterijen?    





Waarom een thuisbatterij?   

 
● Verhogen van 

zelfconsumptie:  
 
○ Meer eigen groene stroom 

verbruiken 
○ Besparing op je 

energierekening 
 

● Het net ontlasten 
 
 



Zelfconsumptie?   

Digitale meter: 
 
Uw elektriciteitsmeter registreert 
digitaal en afzonderlijk de elektriciteit 
die u op het net injecteert en 
afneemt, en stuurt de meterstanden 
automatisch door naar uw 
netbeheerder. 
 
 
 
 



Zelfconsumptie?   

simulatordigitalemeter.vreg.be 



Zelfconsumptie?   



Ervaringen met thuisbatterijen ?   

De meerwaarde van een thuisbatterij is 
momenteel erg beperkt.  

 
 Individuele meerwaarde 

 
● Je verdient de investering niet terug.  

 
● Je hebt ze niet nodig. Door het principe van 

de terugdraaiende teller functioneert het 
net momenteel als een batterij.  

 
● Je bespaart geen energie door een batterij. 

Integendeel: je gaat 10 tot 15 extra energie 
verbruiken door verliezen.  

 
 



Maatschappelijke meerwaarde? Ontlasten 
we echt het net? 



Hoe gedraagt een batterij zich in de woning?   

Ochtend 
 

● Zon komt op: zonnepanelen 
produceren energie 
 

● Mensen staan op: energieverbruik 
neemt toe 

 
Zonnepanelen voeden 
energieverbruik 

 
 
 



Hoe gedraagt een batterij zich in de woning?   

Voormiddag 
 

● Zon blijft schijnen: zonnepanelen 
produceren energie 
 

● Mensen zijn op hun werk: 
energieverbruik neemt af 

 
Batterij slaat zonne-energie op 

 
 
 



Hoe gedraagt een batterij zich in de woning?   

Middag 
 

● Zon blijft schijnen: zonnepanelen 
produceren energie 
 

● Batterij is volgeladenensen zijn 
op hun werk: energieverbruik 
neemt af 

 
Net absorbeert energie 

 
 
 



Hoe gedraagt een batterij zich in de woning?   

Avond 
 
● Zon gaat onder: zonnepanelen 

stoppen met produceren 
 

● Mensen komen thuis: verbruik 
neemt toe 

 
Batterij voorziet verbruik 

 
 
 



Probleem: overbelasting op middag   

Middag 
 
● Veel zon: veel productie 
● Weinig verbruik 
● Batterijen reeds volgeladen 

 
Opgewekte energie  wordt op het net 
gezet.  
 
● Gevaar op overbelasting: 

Omvormers schakelen zich uit 
 

 
 
 



Oplossingen …. 

● Oplossing 1: Batterijen laden pas 
op de middag op  
 

● Oplossing 2: Batterijen worden 
collectief aangestuurd (op 
wijkniveau). Omvormers 
communiceren met 
elkaar. 
 

Waarom dan nog een eigen 
batterij? Beter een buurtbatterij? 
 

 
 

 



Maatschappelijk meerwaarde? enkele 
aandachtspunten   

● Flexibiliteit: bij zonnige dagen zijn de batterijen vrij snel 
opgeladen, waardoor latere pieken niet opgevangen kunnen 
worden.  

 
● Off-grid / autonomie: Batterijen leveren niet snel genoeg 

voldoende stroom om elektrisch te koken. Alternatief moet 
beschikbaar zijn. 



Off-grid vs collectief   

Batterijen moeten toegepast 
worden binnen een bredere 
context dan de woning, opdat geld 
en middelen zinvol ingezet 
worden: 
  
“Tenzij thuisbatterijen een 
doorgedreven sturing hebben, zie ik 
meer heil in buurtbatterijen in 
combinatie met lokale installaties en 
met intelligente sturing; zoals WKK’s, 
warmtepompen, en elektrische 
auto’s." - Leen Peeters 
 
 



Slimme woning op ecobouwers.be 

● Op ecobouwers.be vindt u heel 
wat artikels over slimme 
technieken met concrete 
adviezen.  

 
 
 
 



Conclusie  
 
 

De 6 kenmerken van een slimme woning 
 



1. 
 

Een slimme woning is energiezuinig  
 

In de praktijk, en niet enkel in theorie. Een goede 
isolatieschil en gepaste technieken zorgen voor een 

laag energieverbruik.  



2.  
 

Wie slim woont, leeft comfortabel en gezond. De 
woning heeft voldoende licht en ruimte en wordt 

goed geventileerd. 
 

 



3. 
 

Een slimme woning is transparant.  
 

Energiemonitors maken een woning leesbaar. Zij 
leggen het verbruik en de verspilling van de 

verschillende technieken bloot. 



4.  
 

Slim bouwen is robuust bouwen.  
 

Alle technieken zijn op elkaar afgestemd. Onderhoud 
is beperkt en verloopt makkelijk. Al in de 

ontwerpfase is goed nagedacht over de vraag of een 
techniek wel of niet nodig is. 

 
 



5. 
 
 

Hernieuwbare energie wordt maximaal en nuttig 
ingezet. 

 
 



6.  
 

Een slimme woning is stuurbaar en flexibel. 
 

Flexibiliteit wordt gerealiseerd door je 
energiegebruik af te stemmen op je (eigen) 

energieproductie, en doordat je woning, samen met 
andere woningen, inzetbaar is om het net te 

ontlasten en te sturen.  
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