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Doel: TKI “Optimaal” Traject

Toekomst gericht ondernemen is één van de speerpunten van Van Wijnen & BAM. 
De komende jaren wordt de bestaande gebouwvoorraad verduurzaamd en zal de 
nieuwbouw de stap maken naar energieneutraal of zelfs energieleverend. 

De gebruiker/bewoner dient centraal te staan en wordt in deze gebouwen de 
belangrijkste factor op het gebied van energiegebruik

Aangezien en BAM Van Wijnen diverse NOM woningen in het veld heeft staan wordt de 
bewijslast voor het leveren van de gemaakte prestatieafspraken steeds belangrijker. Dit 
consortium wil middels dit project de volgende stap zetten en de kwaliteit van de 
verzamelde data verbeteren en automatische analyses hieraan toevoegen. 
Hierdoor kan de dienstverlening richting de klant verbeterd worden en kunnen er 
kosten worden bespaard (monitoring is nu nog kostbaar element)



Doel: TKI “Optimaal” Traject

Doel: Verbeteren kwaliteit woning , dienstverlening klant

Afwijkende prestatie - ligt dat aan: Gedrag? Installatie? Gebouw?

Verklaren 80%-90% afwijkingen voorspeld versus werkelijk energieprestatie

Maximale data-interpretatie

Minimale sensorset

Oorzaak: 
Installatie
Gebouw
Gebruik

Monteur langs sturen       Digitale Feedback bewoner Feedback Bouwer



Doel: TKI “Optimaal” Traject

Smart data-analyse algoritmen & 
Smart fysische gebouwmodellen

Smart data-kwaliteit analyse en reparatie methoden

voorspeld

Voorbeeld: elektragebruik in 46 NOM woningen

Voorbeeld: sensor error



Project: Groevenbeek Noord, Ermelo 39 Woningen

• 39 Nul Op de Meter Woningen (PHPP Berekening is leading geweest)
• Ten tijde van oplevering was er nog geen EPV/EPG of NOM Keurmerken
• Uitvraag was voor vijf deelnemers,  maar meer aanmeldingen ontvangen! 
• Er doen in het total 7 huishoudens mee
• Alle hardware is eigendom van de bewoners na de periode van 2 jaar (incl. smart 

home display)



Project: Groevenbeek Noord, Ermelo 39 Woningen



Project: Groevenbeek Noord, Ermelo 39 Woningen



Display is essentieel om inzicht te krijgen!



Project: Emmen van Lefier

• 40 woningen in 2 fases gerenoveerd naar Nul-Op-de-Meter
• Bij 4 woningen zijn extra sensoren in een later fase toegevoegd



Project: Emmen, mogelijkheden extra sensoren

• Door extra sensoren meerwaarde leveren:
• Comfort advies

• Bij warme zomerdagen aangeven wanneer het verstandig is om het raam open te doen of niet
(door hoge isolatiegraad, is warmte eenmaal binnen, lastig te onttrekken)

• Bij regen waarschuwen dat de ramen nog open staan
• Toelichting geven omtrent gebruik van ramen op het gebied van energie

(door overmatig ventileren meer warmtevraag nodig)

• Beveiliging
• Ramen staan nog open
• Deur gaat open

• En nog vele meer



Resultaten Pilotwoning: Ontwikkeling gedragsmonitoring 

• Gedrag met grote invloed op energiegebruik:
• Ventileren met ramen
• Douchen
• Stookgedrag van de buren
• Thermostaatinstelling

• Hoe kan je dit zo goedkoop en simple mogelijk monitoren?



Resultaten Pilotwoning: Ventileren met ramen

• Vragen: 
• Hoe energieverlies door open ramen meten?
• Sensoren: specs, locatie?

• 16 December 2016 : ramen op een kier 
• Temperatuurmetingen 1ste verdieping

Conclusies:

• Open raam duidelijk te identificeren
• In vertrek waar raam open staat
• Maar niet in alle sensoren in dat vertrek

• Grote temperatuurverschillen gemeten
• Kwaliteit sensoren
• Locatie sensoren



Resultaten Pilotwoning: Douchen

Vraag: Flowmeter voldoet, maar kan het goedkoper? 

Temperatuur [oC]

Flow [ltr/min]

Temperatuursensor: goedkoop
Flowmeter: kostbaar



Huidige Stand van Zaken 

• Ermelo, Eind Oktober zijn alle woningen geinstalleerd

• Emmen, Alle woningen zijn geïnstalleerd

• Planning TKI project:

# sensoren

0

veel

2016 2017 2018 2019

Start Finish
Monitoring               Monitoring Sensor-

Pilot                  Ermelo & Emmen         set

Minimale sensorset, 
Maximale informatie
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Conclusie, is monitoring een Gamechanger?


