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REsidentieel
Bottom-Up

Simulatie-model



REsidentieel
 Berekening van het finaal energieverbruik van huishoudens voor verwarming & voor sanitair 

warm water (SWW) in Vlaanderen voor diverse toekomstscenario’s.

 Niet beschouwd: het elektriciteitsverbruik van elektrische apparaten en verlichting.

 Finaal energieverbruik voor verwarming:

 Berekening theoretisch energieverbruik verwarming aan de hand van de 
“graaddagenmethode”.

 Afleiden van het WERKELIJK energieverbruik verwarming door vermenigvuldiging met 
correctiefactor.
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 Berekening theoretisch energieverbruik verwarming aan de hand van de 
“graaddagenmethode”.

 Afleiden van het WERKELIJK energieverbruik verwarming door vermenigvuldiging met 
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Voor het eerst rekening houden met gedrag huishoudens.
Resultaten zijn veel realistischer.
Model is hierdoor robuust.
Berekende besparingen veel lager dan theoretische 
besparingen.
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Graaddagenmethode

 Transmissieverliezen (kWh):
24∗1900∗𝑈𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙

𝑑
∗𝐴𝑡

𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙

ƞ
𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒

∗1000

1900 :  aantal “referentie” graaddagen
Ugemiddeld : gemiddelde U-waarde
Atotaal : totale verliesoppervlakte 
ƞ𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒 : gemiddeld installatierendement verwarmingsinstallatie

 Ventilatieverliezen (kWh):
24∗1900∗0,34∗𝑛∗𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙

ƞ
𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒

∗1000
Vtotaal : totaal beschermd volume
0,34 : soortelijke warmtecapaciteit van lucht
n : ventilatievoud woning
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 correctiefactor = 
𝑊𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑣𝑒𝑟𝑤𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔

𝑇ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑣𝑒𝑟𝑤𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔

 EAP-gegevens bestaande woningen:
Data voor theoretische berekening graaddagenmethode + berekening energieverbruik voor SWW:

 U-waarden en oppervlakte gebouwschilonderdelen (dak, vloer, ramen, muren)
 Beschermd volume
 Rendement verwarmingsinstallatie
 Bouwjaar woning (ventilatievoud)
 Aantal inwoners (verbruik SWW)
 Toepassing nachtverlaging (reductie theoretisch energieverbruik)

Bijkomende gegevens over het werkelijke energieverbruik:
 Verbruik aardgas op basis van factuur
 Jaar van factuur (klimaatcorrectie)



Residentieel



REsidentieel

 Correctiefactor = 
𝑊𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑣𝑒𝑟𝑤𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔

𝑇ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑣𝑒𝑟𝑤𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔

 1,385 × 𝑈𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒
−0,655 × 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙

−0,0853 × ƞ𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒
0,447

Aantal woningen

Werkelijk 

verbruik/Theoretisch 

verbruik

Correctiefactor 

berekend met formule 

obv EAP-gegevens

Ingeschat "werkelijk" 

energieverbruik/werkelijk 

energieverbruik

U ≤ 0,75 W/m2K 75 98% 94% 95%

U 0,76 - 1 W/m2K 151 82% 75% 91%

U 1,1 - 1,5 W/m2K 266 66% 60% 91%

U 1,5 - 2 W/m2K 155 51% 49% 96%

U > 2 W/m2K 101 42% 38% 91%

Alle woningen 748 66% 61% 92%



Bottom-Up
 Model bestaande woningen

 Woningen niet EPB-plichtig ≈ woningen met bouwjaar t.e.m. 2006

 Woningpark opgedeeld in 216 woningcategorieën in functie van:
Ouderdom < 1946 * 1946-1970 * 1971-1990 * > 1990
Type woning appartement * open woning * halfopen woning * rijwoning
Type verwarming centrale verwarming (cv) * decentrale verwarming (dv)
Collectief/Individueel collectief (appartement cv) * individueel (appartement, cv) * overig
Type brandstof aardgas * stookolie * LPG * steenkool * elektriciteit * hout

 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑤𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟. 𝑣𝑒𝑟𝑤𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟. 𝑆𝑊𝑊 +
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟. 𝑘𝑜𝑘𝑒𝑛

 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑤𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 =
σ𝑖=0
216𝐹𝑖𝑛𝑎𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑤𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑖



EAP

Literatuuronderzoek (vb. KUL)

VEA-enquêtes

Aantal huishoudens, Kadaster, EPB, 
bouwvergunningen

Nieuwbouw 
Sloop

REG-acties 2003-2016/2017
Socio-economische enquête 2001

VEA-enquêtes

Extra isolatie + 
dubbel/HR 
glas

Statistieken aardgasklanten (netbeheerders) + 
REG-acties warmtepomp

Switch naar
aardgas & 
warmtepomp

Verkoopstatistieken ketels (aardgas en stookolie)

Ketel-
vervanging

Theoretisch verbruik (graaddagenmethode)
Correctiefactor werkelijk verbruik

Bottom-up berekening SWW + aardgasverbruik voor koken +
Energieverbruik EPB-plichtige woningen (apart NIEUWBOUW 
model)

Kalibratie verliesoppervlak
Woningen (0,994335)

Reëel verbruik
ruimteverwarming

EAP

Karakterisering woningpark 2001

Karakterisering woningpark 2016

Energieverbruik woningpark 2016 volgens modelberekening

Huishoudelijk aardgasverbruik 
2016 (netbeheerders)

Verdere uitbouw prognosemodel jaar per jaar tot 2030

Karakterisering woningpark 2016 na afstemming op huishoudelijk aardgasverbruik (netbeheerders)

Afmetingen per
woningcategorie gebruikt

in ALLE jaren

EPC

Modellen

Socio-economische enquête 
2001

Inventarisatie verwarmingsinstallaties (Vito)

Kadaster, bouwvergunningen

Klimaatcorrectie aardgasverbruik: 
totaal aardgasverbruik*(1900/graaddagen2016)^0,6
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1) Nieuwbouw & sloop2) Brandstofswitch3) Ketelvervanging 4) REG-maatregelen



Resultaten REBUS-model historische tijdsreeks



Simulatiemodel

 Doorrekenen van de impact van verschillende beleidsopties (scenario’s) in de toekomst

 Simulatie van het Vlaamse woningpark, het energiegebruik voor verwarming en sanitair 
warm water en de CO2-uitstoot in diverse energiescenario’s tot 2020

 Berekening van het “With Existing Measures” scenario van het Vlaams Energie- en 
Klimaatplan



Simulatiemodel


