
 

 

 

 

 

 

Hoe is het energieverbruik van 

huishoudens over een dag? 

Het energieverbruik over een dag hangt samen met 

onze dagelijkse werkzaamheden, en ook met onze 

gewoonten. Het verbruik is variabel afhankelijk van de 

seizoenen en zomer- en wintertijd. Het dagelijks 

energieverbruik wordt gekenmerkt door een laag 

verbruik in de nacht (slaap), een verhoogd 

energieverbruik in de ochtend (voorbereiding op 

school en werk), een afname tijdens de middaguren 

(aanwezigheid buitenshuis) en een verdere toename in 

de namiddag (terugkeer van school en werk, lunch, 

huishouden, rust). 

 
Tabel van een gemiddeld huishoudelijk 

elektriciteitsverbruik ter beschikking gesteld door 

Innogy geeft aan dat deze waarde 6,86 kWh per dag, 

208,76 kWh per maand en 2.505,14 kWh per jaar 

bedraagt. 

Het energieverbruik varieert ook afhankelijk van de 

grootte van het huishouden. In het geval van 

elektriciteit is de belangrijkste factor het aantal 

gezinsleden en het type van elektrische apparaten dat 

aanwezig is. Aangenomen wordt dat een huishouden 

met 4 gezinsleden 1,5 kWh tot ca. 3,5 kWh per dag 

verbruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is thermisch comfort? 

Thermisch comfort kan gedefinieerd worden aan de 

hand van verschillende meetbare parameters, zoals 

temperatuur, luchtsnelheid en luchtvochtigheid. 

Echter, de perceptie ervan hangt ook af van de 

subjectieve voorkeuren van individuen. Veel Europese 

landen hebben eisen en aanbevelingen vastgesteld 

voor de boven- en ondergrenzen van deze parameters.  

Een gebrek hieraan, kan nadelige gevolgen hebben 

voor de gezondheid van bewoners of gebruikers van 

een gebouw. Thermisch comfort kan verhoogd worden 

door de energie-efficiëntie van gebouwen te 

verbeteren en de gewoontes van de bewoners te 

veranderen. 

Hoe het thermisch comfort te verbeteren? 

De regeling van de fundamentele thermische 

comfortparameters kan met eenvoudige middelen 

worden uitgevoerd. De temperatuur en de 

luchtsnelheid kunnen worden aangepast door de 

temperatuur van de warmtebron en de luchtsnelheid 

in de airconditioningunits aan te passen. Het 

ventilatiesysteem kan ook de luchtsnelheid regelen. 

Een goed functionerende ventilatie heeft een grote 

invloed op het thermisch comfort, dus dicht geen 

ventilatiekanalen af. Een goede werking en regeling 

van warmte en koude bronnen, en een verbetering van 

de energie-efficiëntie van gebouwen, is de sleutel tot 

het bereiken van de vereiste parameters voor 

thermisch comfort. 

Waarom ventilatie belangrijk is? 

Een goede ventilatie van de ruimtes zorgt in de eerste 

plaats voor de toevoer van zuurstof, noodzakelijk voor 

de ademhaling. In slecht geventileerde ruimtes is de 

aanwezigheid van mensen voldoende om het CO2-

gehalte sterk te verhogen. De concentratie van CO2 is 

niet zo groot dat iemand er schade van ondervindt, 

maar het zorgt wel voor een daling van het aanwezige 
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zuurstofgehalte. In kritische situaties kan CO2-

vergiftiging van het lichaam voorkomen, symptomen 

zijn vermoeidheid,  concentratieproblemen en een 

gevoel van kortademigheid. 

Dankzij de ventilatie wordt ook de luchtvochtigheid in 

de kamers verminderd: vocht condenseert eerst alleen 

op de ramen, en vervolgens op de muren. Bij 

gebrekkige ventilatie verschijnen schimmelsporen op 

het vochtige pleisterwerk die gevaarlijk zijn voor de 

gezondheid - ze hebben kankerverwekkende 

eigenschappen. Ventilatie beschermt ook tegen 

koolstofmonoxidevergiftiging en daarom is efficiënte 

ventilatie vooral belangrijk in woningen waar oude 

gaskachels of vrijstaande kachels, de zogenaamde 

buikkachels, worden gebruikt. 

Hoe het energieverbruik verminderen door het 

gebruik van passende verlichting? 

Tot de energie-efficiënte binnenverlichting behoren: 

spaarlampen, halogeenlampen, compacte 

fluorescentielampen en hoogefficiënte diodes (LED's). 

Een energiezuinige fluorescentielamp wordt 

gekenmerkt door een hoog lichtrendement en een 

lange levensduur - tot 15.000 werkuren, terwijl een 

traditionele lamp tot 1.000 uren kan werken en haar 

lichtrendement bijna 4,5 keer lager is. Compacte 

fluorescentielampen verbruiken 65-80% minder 

energie dan een traditionele gloeilamp die dezelfde 

lichtstroom uitstraalt. Een ander voorbeeld zijn 

energiezuinige halogeenlampen die traditionele 

gloeilampen kunnen vervangen. Ze zijn twee keer zo 

duurzaam en verbruiken tot 30% minder energie in 

vergelijking met traditionele gloeilampen. Terwijl 

hoogrendementsdioden (LED-verlichting) een zeer 

hoog lichtrendement bereiken en bijna even efficiënt 

zijn als spaarlampen. De duurzaamheid varieert van 

30.000 tot 100.000 uren. 

 

 

 

 

 

Gedrag dat bevorderlijk is voor een energie-

efficiënt gebruik van verlichting 

De energiebesparing door het gebruik van verlichting 

hangt vooral samen met het vervangen van oude 

lampen door spaarlampen of ledlampen. 

De vermindering van het energieverbruik wordt ook 

beïnvloed door het uitschakelen van het licht wanneer 

het niet nodig is en maximaal gebruik te maken van 

daglicht. Eveneens dienen de verlichtingsarmaturen 

voor een maximaal rendement regelmatig worden 

gereinigd, zodat de lichtintensiteit constant blijft. 

Vervuilde armaturen kunnen de intensiteit met 20-50% 

verminderen 

GLOEILAMP COMPACTE FLUORESCENTIE LAMP 

25W 5W 

40W 8W 

60W 12W 

75W 15W 

100W 20W 

150W 35W 

Een andere activiteit, die niet direct verband houdt met 

de verlichting zelf, maar ook van invloed is op 

energiebesparing, is het schilderen van muren en 

plafonds in heldere kleuren. Hierdoor wordt meer licht 

gereflecteerd, waardoor in een ruimte een kleiner 

aantal lichtbronnen nodig is. Bovendien wordt de 

verlichting in de ruimte, waarvan de tinten in heldere 

kleuren zijn, veel later ingeschakeld dan bij donkere 

interieurs.  
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