
OPWEKKINGOPSLAG BESPARING



• 13.30 uur Inleiding 
• 13.50 uur De techniek 
• 14.10 uur Bewonersbegeleiding- en communicatie/ 

bewustwording 
• 14.25 uur Monitoring 
• 14.40 uur Pauze
• 14.50 uur Energiequiz
• 15.00 uur Start rondleiding (in 3 groepen) 
• 16.30 uur Einde rondleiding & hapje en drankje 

Programma



Evert Leideman
directeur-bestuurder deltaWonen

Inleiding





• Energiebesparing
• Energie-opwekking
• Energie-opslag
• Energiebewustwording

Uniek: combinatie van techniek in relatie 
tot meten gedrag 

Waarom?



Raab Karcher, Vailliant en GEO



• Kennis en informatie delen 
• Innoveren
• Keuze voor de toekomst

Van energietransitie naar totale circulariteit



Herman van Otterloo
Projectleider Energieproeftuin, deltaWonen

Techniek



Waarom deze jaren 60 woningen? 



De techniek



• 46 woningen, 9 blokken (label EFG)
• Onderzoeken met welke combinaties we het beste 

optimum realiseren.
• Monitoring op:

– gebruikersgemak voor de huurder
– kostenaspect voor de corporatie 
– rendement voor corporatie en huurder
– onderhoudsgemak voor corporatie

• Kennis t.b.v. opgave tussen 2023 en 2050, waarbij 
de ambitie is de bestaande voorraad gasloos te 
maken.

Uitgangspunten



www.deltawonen.nl/energieproeftuin



Uniek zijn de toepassingen binnen 1 wijk 

• 5 verschillende verwarmingssystemen, waarvan 2 
verschillende  hybride, 2 all electric en 1 experimenteel

• 4 verschillende puivullingen, met 3 soorten glas en 3 
kozijnentypes 

• 5 verschillende manieren van opwekking zonne-energie
• 3 verschillende manieren van energieopslag. 
• 4 verschillende ventilatiesystemen
• Compartimentering warme ‘leefzone’
• ZeoTHERM gasgestookte adsorptiewarmtepomp
• Energiefietsen
• Langdurige monitoring van zowel de harde als zachte kant











Overige maatregelen

• Compartimentering
• Energiefietsen
• Bewustwording

Niet gehaald, wel onderzocht;
• Beton op zand isoleren
• Brandstofcel
• Nokwindmolen
• Wokkelwindmolen
• Windmolen2DutchWindmill



Bewonersbegeleiding en 
communicatie

Paulien van den Berg
Woonconsulent, deltaWonen



Onze huurders

Uitdagingen op gebied van:
• Overtuigen (70% traject)
• Managen van verwachtingen (ontzorgen)
• Communicatie tijdens uitvoering
• Nazorg: instructies / monitoring / 

bewustwording



Energiebesparing door gedragsverandering



Monitoring

Wouter Huuskes
Trebbe





Wat monitoren we?

•Opbrengst PV
•Accu (opname capaciteit en verlies)
•Elektraverbruik warmtepompen
•Temperatuur woonkamer
•Warmwaterverbruik (All-electric)
•Elektra en gas via slimme meter
•Gebruikerservaringen





Proeftuin

Hybride Lucht/Water Water/Water



Proeftuin ventilatie

Decentraal Centraal



Proeftuin bouwkundig

Dak Gevel Vloer



Proeftuin opwekking / opslag

Zonnepanelen Accu’s Zeoliet







Gebouwgebonde
n energieverbruik

kWh (maand juli)
5% van de jaarbundel

Theoretisch Gerealiseerd
Hybride
systemen

20 20

Lucht/Water 180 55

Water/Water 160 33



Accu (kWh) Minder terugleveren
2 (2000 kWh) 10%

4 (2000 kWh) 40%

13,5 (5000 kWh) 60%



Bewoners Impact
Bouw Bediening

Hybride systemen +/- +

Lucht/Water - -

Water/Water -- -



Bewoners Impact Waardering
Dak +/- +

Gevel/Vloer +/- +

Compartimentering -- ++



• Verschil in elektraverbruik tussen de 
verschillende huishoudens factor 6

• Gemiddelde tussen gebouwgebonden en
huishoudelijk elektra verbruik factor 6

• Maximum gebouwgebonden en
huishoudelijk energieverbruik factor 20



• PV-systemen presteren volgens specificatie
• PV-panelen koelen (PVT) zorgt voor hoger rendement

(+15%)
• Monitoring is noodzakelijk om verborgen verbuik te

achterhalen en zeker te stellen dat installaties juist
functioneren

• Monitoring is noodzakelijk om zeker te stellen dat
installaties juist blijven blijven functioneren

• Accu’s versus teruglevering 10-60% minder 
teruglevering

• Monitoring (bundels inregelen gezinssamenstelling, 
historisch verbruik)





Ik
Willen

Kunnen

Versterken

Gedrag en leefstijl

Omgeving

Energiebesparing



Onbewust, automatisch 
gedrag

Bewust, gepland 
gedrag



� 96% van alle Europeanen vinden milieubescherming belangrijk.
�Er zijn niet veel Europeanen die zelf iets willen bijdragen door 

hun gedrag te veranderen.
�Eigen consumptiepatroon wordt zelden als een probleem gezien.
�De Europeanen verwachten dat regeringen het initiatief nemen.
�Twee derde wil dat het milieubeleid op EU-niveau wordt bepaald
�82% vindt EU-wetgeving noodzakelijk.
�Groen gedrag zou geen optie, maar een verplichting moeten zijn.
Europese Commissie 2007







Invloed Cialdini Schaarste



Sociale bewijskracht Cialdini





Illustratie: Bart van der Kraan, studio Bajo



PAUZE



Energiequiz!

Ga naar: www.kahoot.it
En vul de ‘game pin’ (nummer) in



Rondleiding

Wij zien u na de rondleiding graag 
weer hier terug 




