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Seminarie 
Duurzame gebouwen 

Hoe het zomercomfort verzekeren in onze woningen

Véronique VANWELDE

WTCB

Oververhitting

Impact van het gedrag van de bewoners/gebruikers en aanbevelingen op basis van de 

resultaten van het project MEASURE



DOELSTELLING(EN) VAN DE 

PRESENTATIE
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Wijzen op de impact van het gedrag van de 

bewoners op de temperatuur in hun woning

• Beantwoordt het binnencomfort van nieuwe

gebouwen aan de verwachtingen van de

bewoners?

• Hoe ervaren de bewoners dit? 

• Wat zijn de binnentemperaturen tijdens de zomer?

Enkele aanbevelingen formuleren om het 

zomercomfort te verzekeren



PLAN VAN DE UITEENZETTING

I. Het project MEASURE

II. Tevredenheid van de bewoners

III. Binnentemperaturen tijdens de zomer

IV. Onderscheidende kenmerken

V. Enkele aanbevelingen
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I. HET PROJECT MEASURE 

Met de steun van Wallonië

Steekproef van ‘energiebewust gebouwde’ woningen
(CALE-certificaat)
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MEASURE
MEsures de performAnces réelles et de Satisfaction des 
occUpants dans les bâtiments Résidentiels à hautes 
performances Energétiques
= Meten van de reële prestaties en van de tevredenheid van de 
gebruikers van residentiële gebouwen met hoge energieprestaties



I. HET PROJECT MEASURE

Construire avec l’énergie (CALE) - Energiebewust 

bouwen

458 residentiële gebouwen (eengezinswoningen) waarbij 

hoge energieprestaties worden nagestreefd

Anticiperen op de aangekondigde EPB-regelgeving om 

beter te presteren dan op dat ogenblik vereist (tussen 

2004 en 2011)

–U-waarden, 

–ventilatiedebieten, 

–energieverbruik, 

–oververhittingsrisico.
5



I. HET PROJECT MEASURE

Drie analyseniveaus
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I. HET PROJECT MEASURE

Niveau 1: beoordelen van de tevredenheid van de 

bewoners over hun omgeving op volgende vlakken:

... en de invloedsfactoren:

de kenmerken van het gebouw en van zijn systemen

het profiel van de bewoners

hun gewoonten

het specifieke gebruik van het gebouw

…
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 thermisch comfort 

 luchtkwaliteit 

akoestisch comfort 

visueel comfort



I. HET PROJECT MEASURE

Niveau 2: hoe zit het werkelijk

met het binnenklimaat

met het energieverbruik

met de aangekondigde prestaties 
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Voorbeeld van 

niveau 2

25 woningen

Continue 

metingen

Gerichte, 

plaatselijke 

metingen

Bron afbeeldingen: WTCB



I. HET PROJECT MEASURE
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Kenmerken van de steekproef (149 gebouwen)

 92,5 % vrijstaande gebouwen (4 gevels)

 95 % uitgerust met mecanische toe- en afvoerventilatie

 Inertie: 11,5 % lichte gebouwen

 PE-verbruik tussen 0 en 197 kWh/m²

 Eengezinswoningen voor gemiddeld 3,5 personen 

 43 % van de bewoners is jonger dan 24 jaar

 1 % is werkzoekende

 92 % van de gezinnen telt iemand – of meerdere personen - met 

een diploma hoger onderwijs



I. HET PROJECT MEASURE
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Verwarmingsverbruik

53 woningen

Ew58

K32 

Ew43

K43K16 

Ew91

min. max.

Gemiddeld verbruik

8.970 [kWh/jaar]

Weet u bij benadering hoeveel u 

vorig jaar hebt verbruikt?

Huizenpark in 

Wallonië

Espec > 510Espec < 45

Gemiddeld verbruik

16.600 [kWh/jaar] *
* Bron: ICEDD vzw voor rekening van SPW (oktober 2017)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Apport de lumière naturelle

Logement

Bâtiment

Consommations

Confort thermique

Qualité de l'air intérieur

Isolation acoustique depuis l'extérieur

Niveau de contrôle sur les températures intérieures

Installation de chauffage

Système de ventilation

Niveau de contrôle sur la qualité de l'air

Protections solaires

Coût construction/prix location

Isolation acoustique intérieure

Plutôt satisfait Satisfait Très satisfait

Een goede algemene tevredenheid

Akoestische binnenisolatie

Bouwkost/huurprijs

Zonwering

Controleniveau van de luchtkwaliteit

Ventilatiesysteem

Verwarmingsinstallatie

Controleniveau van de binnentemperatuur

Isolatie van buitengeluid

Luchtkwaliteit binnen

Thermisch comfort

Energieverbruik

Gebouw

Woonruimte

Daglichtoetreding

Eerder tevreden Zeer tevreden

II. TEVREDENHEID VAN 

DE BEWONERS
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97%

98%

tevreden



II. TEVREDENHEID VAN 

DE BEWONERS

Woningen minder comfortabel in de zomer
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47 % 54 % 63 % 12 %



II. TEVREDENHEID VAN 

DE BEWONERS

Oververhitting is moeilijk te beheren
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Vastgestelde ongemakken Moment en lokalisatie van de 

oververhittingsproblemen

Statistische relatie met de warmtegevoeligheid van de bewoners

Beheer van de zonnewinsten en ventilatie 

Aanpassing van de kleding in de zomer

Oververhitting

Te snelle
temperatuurstijg

ing

Overmatige
warmte door
zoninstraling

Te langzame
temperatuurdaling

Zomer

Herfst

Winter

Lente

Woonkamer

Slaapkamer
Badkamer

Andere
ruimtes

Keuken



II. TEVREDENHEID VAN 

DE BEWONERS

Oververhitting is moeilijk te beheren
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Aanvullende uitrustingen en ondernomen 

acties

(% antwoorden)

Buitenzonwering

Buitenzonwering
bijaanvang

gepland

Zomerse
ventilatie door 

venster(s) te
openen

Klimaatregeling



II. TEVREDENHEID VAN 

DE BEWONERS
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Buitenzonweringen voorzien

... maar niet altijd geplaatst

Echantillon de niveau 2 (25 maisons) 

 

Protections solaires  
extérieures prévues (13) 

 
Pas de protections solaires  

extérieures prévues (12) 
 

Protect. sol.  
extérieures (6) 

 
Pas de protections  

solaires extérieures (19) 

 

Geen buitenzonwering (19)Buitenzonwering (6)

MEASURE

Geen buitenzonwering voorzien (12)Buitenzonwering voorzien (13)

Steekproef niveau 2 (25 woningen)



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Gekozen materieel voor de continue metingen
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Woonkamer
Slaapkamers,

bureau en 

badkamer

Buiten

Temperatuurmeting

Drukmeting op         

gemiddeld zeeniveau

Meting van de relatieve vochtigheid

Meting van het CO2-gehalte

Meting van het akoestische comfort



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Klimaat gedurende de meetperiode

Temperaturen conform de normale seizoenswaarden

Bron: www.meteobelgie.be

Een hittegolf van 23 tot 27 augustus 2016:

– buitentemperatuur hoger dan 25 °C

– buitentemperatuur hoger dan 30 °C gedurende minstens 3 dagen

– nachttemperatuur lager dan 20 °C 17

2015 2016 2017

Bron afbeelding: galerie-imagine.fr



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Welke referentietemperaturen?
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« For summer design conditions the 

Environmental Design, Guide A 

suggests that indoor comfort 

temperatures for non-air conditioned 

buildings should be 25°C for living 

areas and 23°C for bedrooms. It is 

then noted that sleep may be impaired

above 24°C. This is reinforced by 

results from an investigation that 

demonstrated changes in quality of 

sleep compared to a range of 

bedroom temperatures. »



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Dagmetingen in de woonruimten
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Max. = 21,1 °C 

Min. = 19,2 °C 

◆ Gem. = 20,1 °C 

19,8 °C
≤ 50 % ≤ 
20,4 °C

Shutterstock.com



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Dagmetingen in de woonruimten

20

Shutterstock.com

Aangenaam Iets te warm

Hoe ervaart u de binnentemperatuur in de woonkamer tijdens de zomer?



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Nachtmetingen in de ouderlijke slaapkamer

21

Shutterstock.com

Hoe ervaart u de binnentemperatuur in de slaapkamer tijdens de zomer?

Aangenaam Iets te warm



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Vergelijking met 15 woningen uit de periode [87-96]
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≈ + 1 °C
Bron: WTCB, UCL - Project VLIET 930.257  

Oververhitting van gebouwen in zomervoorwaarden

Zomer 1996 (juli – augustus)

Normale seizoenswaarden         

Bouw [1987 – 1996]

Min. ≈ 21 °C - Max. ≈ 25 °C

Zomer 2016 (21 juni – 22 sep)

Normale seizoenswaarden         

Bouw [2006 – 2012]

Min. = 22,3 °C - Max. = 26,6 °C

Shutterstock.com

Temperaturen in de woonkamer – zomer 2016



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Vergelijking met 15 woningen uit de periode [87-96]
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1 slaapkamer oriëntatie ≈ zuid

1 slaapkamer oriëntatie ≈ noord

Min. ≈ 19 °C - Max. ≈ 25 °C

1 tweepersoonskamer 

Verschillende oriëntaties

Min. = 22,1 °C - Max. = 26,6 °C

≈ + 1,5°C
Bron: WTCB, UCL - Project VLIET 930.257  

Oververhitting van gebouwen in zomervoorwaarden

Shutterstock.com

Invloedsfactoren: beglaasde oppervlakte / zonweringen

Temperaturen in de ouderlijke slaapkamer – zomer 2016



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

24

Buitenzonweringen voorzien

... maar niet altijd geplaatst

Echantillon de niveau 2 (25 maisons) 

 

Protections solaires  
extérieures prévues (13) 

 
Pas de protections solaires  

extérieures prévues (12) 
 

Protect. sol.  
extérieures (6) 

 
Pas de protections  

solaires extérieures (19) 

 

Geen buitenzonwering (19)Buitenzonwering (6)

MEASURE

Geen buitenzonwering voorzien (12)Buitenzonwering voorzien (13)

Steekproef niveau 2 (25 woningen)



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Adaptieve comfortzones tijdens bezetting
 Gedefinieerd door de norm NBN EN 15251 

 Voor niet-residentiële, niet-geklimatiseerde gebouwen (8 – 16 uur)

 Afhankelijk van een referentietemperatuur = gewogen gemiddelde 

van de buitentemperaturen van de voorbije dagen

 Mogelijkheid van de bewoner om te interageren
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Tevredenheidsgraad:

◆ 90 %

◆ 80 %

◆ 65 %

◆ < 65 %



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Adaptieve comfortzones in de woonkamers

11 van de 23 woningen altijd in comfortcat. I of II
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Shutterstock.com



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Adaptieve comfortzones in de woonkamers

3 woningen < 97% van de zomerperiode in cat. I of II
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Shutterstock.com



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Adaptieve comfortzones in de slaapkamers

14 van de 23 woningen altijd in comfortcat. I of II
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Shutterstock.com



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Adaptieve comfortzones in de slaapkamers

6 woningen < 97% van de zomerperiode in cat. I of II
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Shutterstock.com



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Adaptieve comfortzones in de slaapkamers

6 woningen < 97% van de zomerperiode in cat. I of II
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Shutterstock.com

nr. 3 en 5 = 2 aanpalende huizen

Beschermd volume: 449 m³

Globaal isolatiepeil K = 13

Luchtverversingsgraad bij n50: 0,64 h-1

Inertie: weinig zwaar

Hoofdoriëntatie van de beglazing: zuiden

Intensieve natuurlijke nachtventilatie: ja

Beschermd volume: 567 m³

Globaal isolatiepeil K = 13

Luchtverversingsgraad bij n50: 0,57 h-1

Inertie: weinig zwaar

Hoofdoriëntatie van de beglazing: zuiden

Intensieve natuurlijke nachtventilatie: nee



III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Impact van de intensieve nachtventilatie
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III. BINNENTEMPERATUREN 

TIJDENS DE ZOMER

Impact van de intensieve nachtventilatie
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IV. ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN

Gebouwen waar het meest oververhitting optreedt in 

de WOONKAMER (CAT. III > 3 %)
 Kleinere gebouwen (volume) (4 gevels)

 Grotere glasoppervlakte (gebouw)

 Grote woonkamer gericht op het zuiden/zuidwesten

 Geen zonwering of binnenwering

 Kleinere inertie

 Minder performante gebouwschil

 Bewoners overdag afwezig

 Vensters vaker geopend

 Grotere oververhittingsrisico’s volgens CALE-berekening

 Regelmatigere klachten over oververhitting
33



IV. ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN

Gebouwen waar het meest oververhitting optreedt in 

de SLAAPKAMER (CAT. III > 3%)
 Kleinere gebouwen (volume) (4 - 3 gevels)

 Grotere glasoppervlakte (gebouw)

 Gericht op het zuiden/noordwesten

 Slaapkamer onder het dak

 Geen zonwering in de helft van de gevallen (buitenzonwering: 1 

op 6)

 Bewoners overdag afwezig

 Vensters overdag geopend

 Geen nachtventilatie 

 Grotere oververhittingsrisico’s volgens CALE-berekening

 Vaker klachten over oververhitting en warmte door zoninstraling
34



IV. ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN

Gebouwen die (statistisch gezien) een duidelijk ander 

gedrag vertonen 

Grootte van de woonkamer in volume en oppervlakte 

(verband met de beglaasde oppervlakte?)

Aanwezigheid van zonweringen

Periode van aanwezigheid

Berekend oververhittingsrisico [K.h]

Voor de slaapkamer: onder het dak

Voor de woonkamer: schaduw buiten

Constructiekenmerken → verschillende factoren

Klachten over oververhitting → individuele gevoeligheid 35



V. ENKELE AANBEVELINGEN

Hoe het thermische comfort in onze woningen 

handhaven?

De warmtewinsten minimaliseren

= De zonnewinsten beperken (+ interne toevoer)

– Beglazing kiezen

– Buitenzonweringen plaatsen

– Opake wanden isoleren

Gebruikmaken van de thermische massa

Het gebouw afkoelen

– Intensieve nachtventilatie

– Optimaal gebruik van thermische trek

– Andere technieken 36

B. Beekmans



V. ENKELE AANBEVELINGEN

Hoe het thermische comfort in onze woningen 

handhaven?

De warmtewinsten minimaliseren

= De zonnewinsten beperken 

– Buitenzonweringen plaatsen

➢ Buitenzonweringen voorzien in het ontwerp 

➢ De voorziene zonweringen effectief plaatsen

➢ Zo niet, lichtkleurige binnenzonweringen aanbrengen

37

O. Dartevelle



V. ENKELE AANBEVELINGEN

Hoe het thermische comfort in onze woningen 

handhaven?

Het gebouw afkoelen

– Intensieve nachtventilatie

➢ Door de vensters te openen en niet door het hygiënische-

ventilatiesysteem (onvoldoende debiet)

➢ Insectenhorren voorzien, evenals beschermingen bij kans op 

regen

➢ Inbraakbeveiliging voorzien

38

Architecture et Climat - UCL



V. ENKELE AANBEVELINGEN

Hoe het thermische comfort in onze woningen 

handhaven?

Oordeelkundig de momenten bepalen waarop vensters 

geopend en zonweringen gebruikt worden

Corrigerend versus preventief beheer (automatisering?)

39

O. Dartevelle S. Rouche A. Branders S. Trachte



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

Het binnencomfort van de nieuwe gebouwen beantwoordt 

niet altijd aan de verwachtingen

► met betrekking tot de gewaarwording van de bewoners;

► met betrekking tot de gemeten binnentemperaturen.

Het is mogelijk het thermische comfort in onze woningen 

zonder actieve koeling te handhaven door bijzondere 

aandacht te besteden aan

► het ontwerp;

► het gedrag van de bewoners.
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Website van het project MEASURE
www.satisfaction-cale.be

Info / Enquête / Monitoring / Resultaten

Synthese rapport – Binnenklimaat: 

Algemene aanbevelingen met behulp van fiches

• Online tool PROSOLIS
www.prosolis.be

Hulp bij het ontwerp van de zonweringen:

bescherming tegen oververhitting, toevoer van

daglicht, bescherming tegen verblinding
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http://www.satisfaction-cale.be/
http://www.prosolis.be/


CONTACT

Véronique VANWELDE

Projectleider

Laboratorium Licht

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Avenue Pierre Holoffe, 21 | B1342 Limelette

 : +32 (0)2 655 77 11 | E-mail : veronique.vanwelde@bbri.be


