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• Gas besparing door efficiëntere 
werking van  de ketel

• Aanvoertemperatuur is 
bepalend voor het afgifte 
vermogen en het comfort 



Waarom lage temperatuur CV-installaties?

• Gas besparing door efficiëntere 
werking van  de ketel

• Aanvoertemperatuur is 
bepalend voor het afgifte 
vermogen en het comfort 

• Transitie naar aardgasvrij: 
Warmtepompen zijn alleen geschikt voor 
lage temperatuur-verwarmingssystemen 
(of zijn vele malen efficiënter)
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Nadruk in ons onderzoek
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• Theorie: lage temperatuur (LT) 
CV installaties

• Uitdagingen rondom 
LT cv-installaties

• Het KIEM onderzoeksproject
– Resultaten uit data analyse
– Voorlopige conclusies

Wat ga ik bespreken?
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Laagdrempelige gas besparende maatregelen

TVVL op Vakbeurs Energie, Den Bosch

Waterzijdig inregelen / hydronische balancering:
Inregelen volumestroom radiator opdat:

• Gelijkmatige drukverdeling over de installatie 

• Gewenste verwarmingsvermogen per ruimte

Verlagen van de aanvoertemperatuur: 
Een ketelinstelling



Theorie: gasbesparing en comfortverbetering
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Slechte hydronische balancering:
• Te groot / te Klein afgifte vermogen in een 

ruimte
→ Comfort problemen

• Hogere retourtemperatuur
→ Minder condensatiewarmte van 

waterdamp uit rookgassen
• Hoger ketelstilstandverlies
• Hoger pompverbruik

Hoge aanvoertemperatuur: 
• Lager ketelrendement
• Hoger ketelstilstandverlies
• Grotere leidingverliezen



Situatie in veel woningen
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De installatie is ooit bij oplevering 
ingeregeld

Tijdens de levensduur
− Na-isolatie

→ lager benodigd afgifte vermogen 
→  Onnodig hoge aanvoertemperatuur

− Radiatoren en/of ketel wordt vervangen
→ hydronische verdeling veranderd

→ installatie wordt niet ingeregeld



Het probleem

TVVL op Vakbeurs Energie, Den Bosch

Waterzijdig inregelen en verlagen van de toevoertemperatuur: 
− De verwachting is dat deze maatregelen de gasvraag substantieel kunnen verlagen 

4-7% verlaging van het gasverbruik blijkt studies uit Duitsland (Mailach et al., 2019). 18% bij stadswarmte in 
Polen (Cholewa et al., 2018). Weinig experimentele of empirische studies. Weinig gegevens voor Nederland. 

− Diensten worden slechts beperkt uitgevoerd door installateurs. 
In Duitsland blijkt zo’n 80% van de cv-installaties niet goed te zijn ingeregeld (Mailach et al., 2019)

− De verwachting is ook dat bij veel woningen de keteltemperatuur nu onnodig hoog is

Bredere toepassing wordt verhinderd door een gebrek aan inzicht in: 
I. De grootte van de te verwachten energiebesparing (installateurs/bewoners)

II. De echte/verwachte risico’s op comfort klachten (installateurs/bewoners)

III. Eenvoudige vuistregels/methoden voor het bepalen van een optimale toevoertemperatuur 
(maximale energiebesparing / minimaal risico op comfortklachten)



Het KIEM onderzoek:

TVVL op Vakbeurs Energie, Den Bosch

Onderzoeksvragen:
• Hoeveel gas kan er bespaard worden door de aanvoertemperatuur te verlagen? 

• Welke woningen zijn reeds geschikt voor een lagere aanvoertemperatuur (Tsupply ≤ 50° C)? 

• Hoe kunnen we optimale aanvoertemperatuur vinden a.d.v. woning en gebruikskenmerken? 

Twee experimentele datasets:

• De Verwarmingstest van Milieu centraal

• Het WarmingUp experiment van Deltares en Feenstra



De Verwarmingstest van Milieu centraal:

TVVL op Vakbeurs Energie, Den Bosch

Winter 2020-210 en 2021-2022:
1400 Bewoners verlagen zelf hun CV 

naar 50° C

2 Weken later:
Bewoners vullen enquête in

woning
eigenschappen

comfort 
beleving

Gas verbruik

Verbanden?



Resultaten: data analyse Verwarmingstest

TVVL op Vakbeurs Energie, Den Bosch

Alleen respondenten die test hebben uitgevoerd tijdens een periode waar Tbuiten < -3



Resultaten: data analyse Verwarmingstest

TVVL op Vakbeurs Energie, Den Bosch

Betere gevel isolatie:
 Groter aandeel 

comfortabele woningen

Betere dak isolatie:
 Verband is minder sterk

Van alle woningen met ‘goede’ isolatie, welk 
aandeel was er comfortabel?



Resultaten: data analyse Verwarmingstest

TVVL op Vakbeurs Energie, Den Bosch

Van alle woningen met ‘goede’ isolatie, welk 
aandeel was er comfortabel?

Aandeel comfortabele 
woningen gaat omlaag?

Zeer weinig respondenten in 
de groep met een zeer laag 

gasverbruik. De steekproef is 
niet representatief

Gasverbruik:
 Lager gasverbruik 

gecorreleerd met groter 
aandeel comfortabele 

woningen



Resultaten: data analyse Verwarmingstest

TVVL op Vakbeurs Energie, Den Bosch

Bouwjaar:
 Weinig samenhang

Energielabel:
 Weinig samenhang



WarmingUp: ketel monitoring Deltares/Feenstra

TVVL op Vakbeurs Energie, Den Bosch
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Ketel
Vgas (24 h)

Ketel Tin, Tset
(10 m)

KNMI
Tout, Ig;h, Uwind (1 

h)

CV WUP
Tsupp, Tret, Qsupp, 

V̇ (10 m)

Match tijdsreeksen, selecteer dagen met relevante data, neem dag en week 
gemiddelden, maxima en minima

Bepalen van de gasbesparing uit de ketel monitoringsdata
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Bepalen van de gasbesparing uit de ketel monitoringsdata

Voorspellende variabelen (dag niveau):

HDDteff, Ig;h;sum,Tin;mean, Uwind;mean

Meervoudige lineaire regressie

Meervoudige lineaire regressie: Splits HT periode in 70% 
training data en 30% test data. 

Bepaal de fout marge met 30% test data
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Ketel
Vgas (24 h)

Ketel Tin, Tset
(10 m)

KNMI
Tout, Ig;h, Uwind (1 

h)

CV WUP
Tsupp, Tret, Qsupp, 

V̇ (10 m)

Match tijdsreeksen, selecteer dagen met relevante data, neem dag en week 
gemiddelden, maxima en minima

Identificeer perioden met hoge temperatuur (HT) en lage temperatuur (LT) perioden

Maak data-gedreven model op basis van (een deel van) de HT data

Kwantificeer de foutmarge van het 
data-gedreven model op basis van 

(een ander deel van) de HT data

Voorspel het verwachte gasverbruik 
in de LT periode met het data-

gedreven model. 
Bereken de besparing: 

voorspelling – werkelijk = besparing 
(incl. foutmarge)

Periode voor (HT) en periode na (LT) temperatuur verlaging

Model op basis van HT met foutmarge in voorspelling

Besparing = Voorspeld verbruik LT – gemeten verbruik LT

Bepalen van de gasbesparing uit de ketel monitoringsdata
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Ketel
Vgas (24 h)

Ketel Tin, Tset
(10 m)

KNMI
Tout, Ig;h, Uwind (1 

h)

CV WUP
Tsupp, Tret, Qsupp, 

V̇ (10 m)

Match tijdsreeksen, selecteer dagen met relevante data, neem dag en week 
gemiddelden, maxima en minima

Identificeer perioden met hoge temperatuur (HT) en lage temperatuur (LT) perioden

Maak data-gedreven model op basis van (een deel van) de HT data

Kwantificeer de foutmarge van het 
data-gedreven model op basis van 
(een ander deel van) de HT data

Voorspel het verwachte gasverbruik 
in de LT periode met het data-

gedreven model. 
Bereken de besparing: 

voorspelling – werkelijk = besparing 
(incl. foutmarge)

Gasbesparing per woning door verlaging van de toevoertemperatuur en foutmarge 
van de data-gedreven methode

Foutmarge in 
voorspelling

Voorspelde 
besparing

Bepalen van de gasbesparing uit de ketel monitoringsdata



Conclusies:
• In een groot aantal (45%) woningen kan de 

aanvoer temperatuur omlaag (Tsupply<50 C) 
zonder dat dit leidt tot comfort klachten

• Factoren die zeer bepalend blijken voor het 
comfort bij een lage aanvoertemperatuur:

1. Gevel isolatie, Vloer isolatie
2. Glas woonkamer 
3. Berekende totale warmteverlies
4. Gas verbruik
5. Glas slaapkamer
6. dakisolatie

• Factoren die weinig of geen verband vertonen:  
– Woningtype, Energie label, bouwjaar

Voorlopige conclusies Verwarmingstest data

TVVL op Vakbeurs Energie, Den Bosch

Kanttekeningen:
• De winter waarin de test werd uitgevoerd was 

niet erg koud (Tbuiten;min < -3)
• Aantal respondenten is nog niet groot genoeg. 

In sommige groepen zijn te weinig data punten 
(e.g.: triple glas, zeer laag gasverbruik, appartementen)

• Geen aselecte steekproef
• De ondervraagden zijn geen specialisten

Toekomstig onderzoek:
• Meer deelnemers en een bredere doelgroep. Doe 

mee: https://www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/aardgasvrij-wonen/verwarmingstest/

• Koudere buitenluchttemperatuur

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/verwarmingstest/


Conclusies:
• Voorlopige resultaten wijzen op een 

gasbesparing van 3-8% door het verlagen van 
de aanvoertemperatuur in de CV installatie

Kanttekeningen:
• Foutmarge is voor de meeste woningen ±3%
• Deze inschatting is nog op basis van een klein 

aantal (~15) woningen
• Voor sommige woningen zien wij een hogere 

besparing dan verwacht op basis van de 
theorie. Dit vergt meer onderzoek. 

Voorlopige conclusies ketelmonitoringsdata

TVVL op Vakbeurs Energie, Den Bosch

Toekomstig onderzoek:
• Dezelfde analyse voor alle 220 woningen
• Vergroten van de nauwkeurigheid van deze 

methode



Bedankt voor uw aandacht.
Zijn er nog vragen?

Verwijzingen:
Cholewa, T., Balen, I., & Siuta-Olcha, A. (2018). On the influence of local and zonal hydraulic balancing of heating system on energy savings in existing buildings 

– Long term experimental research. Energy and Buildings, 179, 156–164. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.09.009
Mailach, B., Emmrich, F., Oschatz, B., Schinke, L., & Seifert, J. (2019). Potential Energy Savings and Economic Evaluation of Hydronic Balancing in Technical 

Building Systems.
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