
 

 

 

BBL studiedag ‘De 
slimme woning: van 
toekomstbeeld naar 
realiteit’ 

 

  

Verslag workshop 2: hoe energiezuinig is een 
slimme woning? Wat is de rol van de 
consument? 
 

Moderator: Mike Desmet; met Bert Vanderwegen, technisch adviseur en 

opleidingsverantwoordelijke bij Pixii en Ighor Van de Vyver, researcher sustainable 

built environment bij VITO/EnergyVille 

Presentatie Ighor Van de Vyver - Energyville 

www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/event-files/bbl_slimme_woning_energy

ville_def.pdf 

Hoe krijgen (consumenten) we een woning slim? 

● Wat is slim en kunnen we dat meten? 

● Onderzoeksproject EC waarin gezocht wordt naar meetsysteem voor slimme 

woningen  

● 3 aspecten slimheid: 

○ reactie op noden van gebruiker mogelijk  

○ zelfregulatie/automatische sturing 

○ interactie met energiesysteem 

Hoe krijgen we draagvlak bij de bevolking? 

● vb. Project Buurkracht: gebruik van slimme meters om buurten te sensibiliseren 

https://www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/event-files/bbl_slimme_woning_energyville_def.pdf
https://www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/event-files/bbl_slimme_woning_energyville_def.pdf
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richting duurzame energieprojecten 

● inzicht in eigen energieverbruik én dat van je buren (motiverende factor) 

Moet een slimme woning energiezuinig zijn? 

● Slimme woning kan zelf vertellen hoe energiezuinig hij is.  

● Niet alleen op niveau van de woning, maar op niveau van de wijk bekijken (vb. 

Rennovates: aangesloten op smart-grid) 

● Belangrijk om uit te zoomen naar groter systeem 

Heeft iedereen een slimme/digitale meter nodig? 

● Opnieuw, wat verstaan we onder slim? 

Rol weggelegd voor élke consument? 

● vb. S3C: smart consumer, smart customer/’prosumer’, smart citizen (als lid van 

smart community) 

 

Presentatie Bert Vanderwegen - Pixii 

www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/event-files/pixii_slimme_woning.pdf 

● EPB: heel veel positieve aspecten, maar hernieuwbare energie wordt gewoon 

gezien als een aftrekpost, veel opwekken en veel verbruiken wordt gelijkgesteld 

aan weinig produceren en weinig verbruiken = ‘Avoid Burden’-principe 

● Is het E-peil een goede stimulatie voor een slimme woning? → NEEN. Factor 

mag niet toegekend worden aan energie die op het net wordt gezet → = 

‘Payback’ principe. Op die manier wordt gestimuleerd om zo weinig mogelijk 

energie te verbruiken. Trias Energetica belangrijk → 1ste stap is VOORKOMEN 

van energieverbuik.  

● Opslag van energie, interessant tot op zekere hoogte. Passive House Institute 

(D): Rekening houdend met korte- en lange-termijn opslag van energie. Kort: 

batterij, probleem op vlak van timing (zomer-winter) 

● Insteek: Energiezuinige woning is aangewezen startpunt om energieverbuik te 

voorkomen. 

● Dimensionering (grafiek UGent): Verhouding tussen zelfconsumptie en 

zelfvoorzienigheid. 

● Koelingsvraag beperken: vraag en aanbod op elkaar afstemmen 

● Tot slot: Slimme woning is ook slim omgaan met materialen (ecologische 

impact, niet meer dan nodig), niet groter dan strikt nodig, goed gelegen → 

mobiliteit.  

 

 

https://www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/event-files/pixii_slimme_woning.pdf
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Discussie - Vragen 

Zijn er dingen NIET aan bod gekomen? 

● Proces van hoe slimme energie wordt geïmplementeerd. Robuust zijn: Hoe 

zullen we het slim zijn implementeren. Hoe meer complexe technieken, hoe 

meer ze kunnen tegenwerken. Hoe kunnen we dit vermijden? Transparant zijn: 

Mensen weten soms niet welke technologie ze nu aan het gebruiken zijn.  

● Er is nog niet ingegaan op DC-woningen (gelijkspanning).  

● Is er een nieuwe businesscase met slimme woningen in vergelijking met 

energiezuinige woningen? 

Hoe krijgen (consumenten) we een woning slim? 

● Gebruik uw woning slim, slim gebruik van wat we NU hebben, door oa 

bewustwordingscampagnes. Mensen zijn vaak niet op de hoogte van hoeveel ze 

precies gebruiken en welke toestellen effectief verbruiken. 

● Visueel/transparant maken van het verbruik. Vergelijking GSM: mensen zijn 

veel bewuster van hun GSM-factuur en het gelieerd gebruik. 

● Enkel visueel maken is niet genoeg. Moet gepaard gaan met technieken om 

energiebewust te consumeren. 

● Is een eerste stap de ‘slimme woning’? 

○ Eerste stap is goed comfort, gecombineerd met zuinig verbruik  

○ Robuust = als 1 element faalt, mag het ganse systeem niet falen. vb. 

Nood aan visuele controle op de goede werking van sensoren 

● Welke technieken horen hier thuis?  

○ Intercomptatibiliteit is belangrijk. vb Digital Maintanance Book in 

Frankrijk (wet gestemd), catalogus voor nieuwbouwwoningen met alles 

wat er in die woning zit. 

○ Analogie: Verplichte Ketelonderhoud in België 

○ Constructieve oplossingen/systemen: vb. architectuur afstemmen op 

energie-noden (groot zuidgericht raam + koelsysteem) 

○ Mensen moeten zelf actie kunnen ondernemen. 

● KEY WORDS: Zuinig, transparant (visueel maken), sensibilisering, robuust, 

mensen zelf actie laten ondernemen 

Hoe draagvlak creëren?  

● visueel maken, mensen inzicht doen krijgen, taalgebruik (manier van 

formuleren): ‘energie sparen’ (beperkend) vs ‘geen energie verspillen’ 

(aannemelijker) 

● gaat niet alleen over energie besparen, maar ook over verbruik afstemmen op 

de productie. Vb. velen schakelen uit financiële redenen over op nachttarief, 

terwijl dit beter afgeschaft zou worden. Energie moet ‘op het juiste moment’ 
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gebruikt worden.  

● Het zou goed zijn te weten WANNEER het ZIN heeft om energie te produceren, 

in relatie met de prijszetting voor energie.  

● Opvolging van werkelijk verbruik is problematisch. Gebeurt vaak niet. Het mag 

bijna geen inspanning vragen. Mensen willen comfort en denken snel dat ze 

toch niet veel meer kunnen doen, waardoor hun energieverbruik niet meer 

wordt opgevolgd. 

● EPB- en EPC-software moet hier meer rekening mee houden (cfr. aftrekposten). 

E-peil moet notie weergeven van minimale hoeveelheid hernieuwbare energie. 

Hoe energiezuinig is een slimme woning? 

● Slim is niet noodzakelijk energiezuinig 

● Het gaat hem niet enkel om de bouw en energiegerelateerde toestellen in de 

woning, ook HOE er in de woning wordt geleefd.  

● Betere term is misschien ‘SLIM WONEN’: Hoe woon je slim in een slimme 

woning? 

● Vraag over toestellen die kunnen gekoppeld worden aan meters en aangeven 

waar energieverbruik naartoe gaat. Hoe betrouwbaar? Blijkbaar relatief grote 

foutenmarge. De toestellen geven wel grootteorde weer. Ook vaak goede 

commentaren. Eenvoudig als aantal toestellen beperkt is, maar zoniet wordt het 

complex. 

● Aanbod van technieken moet ook aantrekkelijk zijn voor/afgestemd op 

‘eenvoudige’ (rij)woningen en niet enkel op high-tech, supermoderne woningen 

(zoals het vaak wordt gepromoot, showroom-modellen) 

Heeft iedereen een slimme/digitale meter nodig? 

● Meer inzetten op robuustheid van slimme meter 

● Prosumers wel, de rest niet noodzakelijk. 

● Gevaarlijk om technologie te mixen met vaste elementen in de bouwstijl (vb. 

vloer en vloerverwarming) 

● Eandis heeft dat nodig, niet elk individueel gezin 

● Zinvoller is langetermijnopslag 

  

  

 

 


