
 

Beste mensen, 

In deze vierde nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken van het monitoring onderzoek en een korte terugblik op de 
laatste burengesprekken in de Filmwijk.  

TNO model geeft inzicht in benodigde warmte 

Voor de energiemonitoring in Filmwijk hebben in begin 2018 13 bewoners wekelijks bijgehouden hoeveel GJ warmte verbruikt wordt 
voor ruimteverwarming.  TNO heeft een model gemaakt waarmee waarmee berekend wordt welke warmtecapaciteit nodig is om een 
woning te verwarmen, waarbij rekening wordt gehouden met de dagelijkse (uur-tot-uur) fluctuaties in de buitentemperatuur. Dat 
model hebben we gebruikt voor deze 13 woningen om de wekelijkse warmtevraag in de periode december 2017-juni 2018 te berekenen 
en te vergelijken met het werkelijke, door de bewoners opgegeven wekelijkse warmteverbruik. De gemeten warmtevraag in de hele 
meetperiode was in alle gevallen groter dan of gelijk aan de berekende warmtevraag. Dus er wordt in werkelijkheid meer gestookt dan 

berekend wordt voor een bepaalde woning.   

De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens over het woningtype, zoals 
oppervlakte, isolatie, etc. Het energiegebruik is echter niet alleen 
afhankelijk van het type woning, maar ook van het energiegedrag van de 
bewoner(s).  Het energiegedrag hebben we aan het begin van het 
onderzoek uitgevraagd bij bewoners met een enquête. Als we de 
berekeningen corrigeren voor het energiegedrag dan wordt het verschil 
tussen berekende en gemeten energiegebruik inderdaad kleiner.  

Dit bevestigt dus dat de meest waarschijnlijk oorzaak voor het verschil in 
berekende en gemeten waarden het energiegedrag van de bewoners is. Bij 
voorbeeld dat de woning gemiddeld warmer wordt gehouden dan 
aangenomen is (gemiddeld 18°C overdag, 16°C ‘s nachts) of dat vaker 
ramen open zijn voor ventilatie dan aangenomen. Uiteraard kunnen er ook 
nog kleine fouten in het rekenmodel zitten. Dit zijn we nu nog verder aan 
het onderzoeken. 

Wat kunnen we nou hiermee? 

Het onderzoek is nog niet afgerond. In Almere Haven hebben 14 bewoners de afgelopen winter ook meegedaan met de monitor proef en 
die hebben vorige week een enquete over hun energiegedrag gekregen. Dit zijn gasgestookte woningen en de gasmeter wordt 
uitgelezen door de IUNGO monitor (via de slimme meter). Met deze extra gegevens kunnen we het model verder verfijnen en testen. 
We verwachten dat we de resultaten hiervan over een aantal weken met jullie kunnen delen.  

Als voorlopige conclusie kunnen we wel stellen dat: 

 Eigenschappen van woningen zijn nu al redelijk-goed gemodelleerd.  

 Gebruikersgedrag is minder goed gemodelleerd (thermostaatinstelling, ventilatiegedrag), maar met de enquêteresultaten 
verwachten we daar meer inzicht in te krijgen. 

 Met het model kunnen dan vrij makkelijk wijken worden doorgerekend (50-5000 woningen), waarbij ook rekening kan worden 
gehouden met verschillend energiegedrag van bewoners. 

 Met het model kunnen scenario’s op straat en/of wijkniveau worden doorgerekend zoals: 

 Effect extra isolatie op warmtevraag/energiebesparing 

 Benodigde (extra) isolatie voor aansluiting op laag-temperatuur warmtenet of warmtepomp 
ingeval van transitie naar aardgasvrije wijken 

 Effect gebruikersgedrag doorrekenen op warmtevraag/energiebesparing. 
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Woningtypes in kaart 

De woninggegevens zijn openbare gegevens die in de gemeentelijke en landelijke databanken zitten. Om de juiste invoergegevens voor 
het TNO model te krijgen moesten de meeste gegevens eerst nog bewerkt worden. Dit is nu afgerond en we kunnen (vrijwel) alle 
noodzakelijke woninggegevens voor heel Almere nu overzichtelijk in kaart brengen. Daarbij kunnen ook bouwtekeningen en (lucht-) 
foto’s opgeladen worden.    

Het grote voordeel hiervan is dat je dan met één muisknop alle gegevens over een woning snel kunt opvragen. Voor het 100Huizenplan 
was dit vaak nog een moeizame zoektocht en moesten bewoners zelf ook foto’s en woninggegevens aandragen. 

Voor individueel energie-advies blijft aanvullende informatie van de bewoner wel nodig, met name over energiegedrag. Want energie-
advies blijft maatwerk. Maar de woninggegevens kunnen nu eenvoudig voor heel Almere beschikbaar komen en het wordt dan ook veel 
makkelijker om individuele maatwerk adviezen te geven.  

In de volgende nieuwsbrief lees je meer hierover en zullen we ook weer een overzicht geven van het 100Huizenplan in Filmwijk.  

Burengesprekken Filmwijk 

De huidige stand van het 100 huizenplan heeft nu de 70 bereikt. Diverse individuele gesprekken moeten nog plaatsvinden en staan op 
de rol. Maar door de overspannen markt (volgens onze partner in2eco “bizar”) loopt de planning voor deze gesprekken wat vertraging 
op. Dat neemt niet weg dat de resultaten van de reeds afgeronde onderzoeken wel gedeeld kunnen worden met de buren. Afgelopen 2 
maanden hebben we o.m. met de bewoners van Suncatcher, Radiaalgewijs, Compositae, Terra Ferma en 17 eigenzinnige woningen de 
onderzoeksresultaten gedeeld. Buiten het delen van informatie hebben de gesprekken tot doel om de buren met elkaar in contact te 
laten komen en eventueel gezamelijk maatregelen te nemen op het gebied van energiebesparing danwel opwekking.  

Heeft u de burengesprekken gemist hebben en toch nog geinteresseerd zijn..... neem dan contact op met 1 van de ecomediairs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u geen prijs stellen om deze nieuwsbrief te ontvangen dan kunt u ons dat laten weten.  
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