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“In theory there is no 
difference between theory 
and practice - in practice 
there is”

– Yogi Berra
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TKI Optimaal – De doelen

▪ Verbeteren kwaliteit woning
Gezonde, duurzame en verbonden woningen

▪ Verklaren van verschillen tussen theorie en 
praktijk met behulp van modellen
Ligt het aan prestatie of gedrag?

▪ Maximale data-interpertatie
Meer sensoren? Of beter gebruik maken van data?
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“If you cannot measure it, 
you cannot improve it”

– Lord Kelvin
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Lefier Emmen: Sociale huurwoningen, 
gerenoveerd naar nul-op-de-meter 
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Ermelo  - Nieuwbouw – Koopwoning – van Wijnen

▪ Passief Huis Niveau

▪ Tapwater: Elektrische Boiler

▪ Verwarming: Luchtverwarming op ventilatie

▪ Ventilatie: Gebalanceerd ventilatie met WtW

Monitoring - twee verschillende locaties

Emmen – Renovatie – Sociale Huurwoning - BAM

▪ NOM woning

▪ Tapwater: Luchtwater Warmtepomp

▪ Verwarming: Luchtwater Warmtepomp

▪ Ventilatie: Gebalanceerd ventilatie met WtW
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▪ Bestaande bediening van WtW en verwarming
vervangen door Display

▪ Toevoegen van zichtbare en niet zichtbare sensoren

▪ Nieuwe monitoringsinstallatie met:

✓ Elektrisch energieverbruik & opwekking

✓ Energieverbruik WtW & verwarming

✓ Verbruik warmtapwater op energie, volume en temperatuur

✓ CO2, luchtvochtigheid, temperatuur, VOC woonkamer

✓ Aanwezigheid en gebruik woning (beweging, deuren/ramen)

✓ Gedragsmonitoring

Monitoringsplan Ermelo
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▪ Uitbreiding op bestaande BeNext NOM monitoring

▪ Warmtepomp data uitlezing tbv gebruiksmonitoring

▪ Zichtbare en niet zichtbare sensoren geïnstalleerd

▪ Monitoringspunten:

✓ Elektrisch energieverbruik & opwekking

✓ Energieverbruik WtW & verwarming

✓ Verbruik warmtapwater op energie, volume en temperatuur

✓ Aanwezigheid en gebruik woning (beweging, deuren/ramen)

✓ Actuele temperatuur per radiator

✓ Gedragsmonitoring

Monitoringsplan Emmen
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Only Entropy comes easy..
[Anton Chekhov]

▪ Goede data kwaliteit (>95%)
▪ Pre-processing blijft nodig – detecteren en repareren van data fouten 
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“Digital Twin is a hot new 
’emerging terminology 
space’, but this is a real 
thing, and modeling is at 
the heart of it.”

– Sky Matthews, CTO and Fellow, 
IBM Watson IoT
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Monitoringsdata gekoppeld aan fysisch model

Meerwaarde:

▪ Grip op oorzaak afwijkingen

▪ Inzicht in succesfactoren renovatie-/nieuwbouwconcepten

▪ Robuuster dan black-box/AI door gebruik bekende fysische relaties

▪ Nauwkeurigere voorspelling van het effect van maatregelen

▪ Energie, comfort, binnenluchtkwaliteit
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Resultaten
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▪ Match tussen voorspeld en gemeten energiegebruik: 5244 kWh resp. 5301 kWh

▪ Match tussen gemeten en berekend temperatuurverloop
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Lessen uit data-gedreven modellen

▪ Onverwacht veel energieverlies via open 

ramen in onverwarmde slaapkamers

▪ Onverwarmde slaapkamers relatief warm in 

de winter 

▪ Verwarmde slaapkamers → Beperkt extra 

energie gebruik 

▪ Onverwarmde slaapkamers → Koelen door 

open ramen

▪ Veel meer open ramen in slaapkamers dan 

verwacht (Wijk Almere: gem. 11u/dag)
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Lessen uit data-gedreven modellen

▪ Oorzaak warme slaapkamers:

▪ Minder afkoeling door goede isolatie

▪ Temperatuur egalisatie door goede isolatie

▪ Temperatuur egalisatie door WTW

▪ Gebrek aan na-regeling op de vloerverwarming boven



18

Lessen uit data-gedreven modellen

▪ Mogelijke consequenties voor renovatieconcepten:

▪ Zonering in woning

▪ WTW zoneren of decentraal

▪ Isolatie tussen zones

▪ Isolatie tussen woningen

▪ Slaapkamers apart en snel regelen voor verwarming
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“AI can enable humans to 
focus on parts of their role 
that add the most value”

– ?
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Waarom zo moeilijk 
doen? we hebben toch 
AI gedreven data driven
machine learning super 
dinges? In een cloud?
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• Maar deze ‘AI’ moet wel worden 

getraind. 

• Data uit de woningen is niet genoeg, een 

model van de werkelijkheid is 

noodzakelijk voor kalibratie. 

• ‘Butterfly Effect’ zorgt ervoor dat een 

data-gedreven ‘gray model’ model 

misschien wel het beste werkt… 

…. een digital twin. 
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Next steps:

Welke use cases ziet u? 

… het design optimaliseren op basis van het 
vergelijken van model versus werkelijkheid? 

…voorspellend onderhoud plegen indien de 
verwachting afwijkt van de werkelijkheid?

…het aantal sensoren verminderen door slim 
gebruik te maken van onze data en modellen?

…zelf gebruik maken van machine learning om 
een basis model te kalibreren voor elke 
(nieuwe)woning? 

…persoonlijk advies geven op basis van AI? 

~

?

?

!
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https://www.lente-akkoord.nl/monitoring-conditio-sine-qua-non-nom/ https://nsb2020.org/

https://www.lente-akkoord.nl/monitoring-conditio-sine-qua-non-nom/
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Bedankt voor uw aandacht


