
 

Factsheet 7.1 
 
 

Invloed van bewonersgedrag op energiegebruik 
 
 
Hoe groot is de invloed van bewonersgedrag op energiegebruik voor 
verwarming? 
Het effect van bewonersgedrag (zoals temperatuurregeling- en ventilatiepreferenties ) 
in combinatie met huishoudenkarakteristieken (zoals aantal personen of inkomens) is 
moeilijk meetbaar: voor grote nationale databases zoals KWR of WoON wordt er niet 
gedetailleerd naar gevraagd. Kleinere steekproeven hebben het risico niet represen-
tatief te zijn. Al met al lijkt het dat niet meer dan 20% van de variatie in energiegebruik 
voor verwarming terug te voeren is op bewonersgedrag. Dit zou meer kunnen blijken 
als nauwkeuriger studies en metingen uitgevoerd kunnen worden.  
 
Welke gedragsfactoren hebben de grootse invloed? 
De belangrijkste geïdentificeerde factoren zijn: 

 het aantal kamers waarin de radiator altijd open staat;  
 de thermostaatinstelling ’s nachts; 
 het aantal uren dat ramen en roosters open zijn; 
 het aantal uren dat dat de mechanische ventilatie aan is in de badkamer. 

In de recente woningvoorraad blijkt ook dat meer verwarmingsenergie wordt gebruikt 
wanneer: 

 een programmeerbare thermostaat aanwezig is (i.p.v. een handbediende 
thermostaat); 

 mechanische ventilatie aanwezig is (i.p.v. natuurlijke ventilatie). 
 
Zijn er oplossingen waarmee de invloed van gedrag kan worden beperkt? 
Er zijn indicaties dat hoe complexer het bedienen van installaties is en hoe complexer 
de installaties zijn, hoe groter de kans is dat deze niet goed worden bediend. De 
invloed van gedrag zal waarschijnlijk beperkter zijn als robuuste bouwfysische maat-
regelen genomen worden (zoals isolatie), in plaats van installatietechnische maat-
regelen (zoals warmteterugwinning door balansventilatie). Maar ook hier is het resul-
taat onzeker: er blijkt bijvoorbeeld dat in de beter geïsoleerde woningen de bewoners 
de thermostaat hoger zetten. 
 
Zijn er succesvolle methoden om bewoners meer bewust te maken van hun 
invloed op het gebruik van energie? 
Directe terugkoppeling tussen gedrag en energiegebruik lijkt goed te werken, zeker op 
de korte termijn. Op de lange termijn is nog onbekend of nieuwe gewoontes gehand-
haafd blijven of dat bewoners terugvallen in hun oude patroon. Er zijn verschillende 
systemen op de markt die direct of via de computer terugkoppeling geven. 
 
Meer weten? 
Laure Itard (l.c.m.itard@tudelft.nl).



 

 


