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Veronderstelling

• Koudevraag neemt toe, want
• Hogere buitentemperatuur
• Betere isolatie van woningen
• Toename behoefte aan 'comfort'

→ Klopt dat wel? 
→ En is dat erg?
→ Moeten we daar iets mee/aan doen?



Moeten/ kunnen we 
daar iets mee doen?

Klopt dat wel?

Is dat erg?

Vijf factsheets

1. Effecten van klimaatverandering en demografie

2. Effecten van ontwerp van het gebouw

3. Effecten van consumentengedrag

4. Kwantitatieve inschatting energiegebruik en kosten

5. Wet- en regelgeving
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/ontwikkeling-koudevraag-woningen-00031368



Klimaatverandering en demografie

• Het wordt gemiddeld warmer [KNMI-scenario's]

• Het wordt vaker warm



Klimaatverandering en demografie

• Het wordt gemiddeld warmer [KNMI-scenario's]

• Het wordt vaker warm

• Urban heat island effect in grote steden versterkt de klimaatverstoring

• Hittegolven leiden tot hogere sterftecijfers
(koudegolven ook, die zullen er minder zijn)

• Er komen meer ouderen, die meer last
hebben van de toegenomen warmte



Is dat erg?



Invloed gebouwontwerp

1. Woningen steeds beter geïsoleerd, luchtdichter, gerichtere 
(mindere) ventilatie
– Woningen raken hun warmte dus minder goed kwijt

2. Bij bepaling energielabel virtueel energiegebruik voor koeling 
('zomercomfort'), in nieuwe methode niet meer
– Want koelvraag werd elders gecompenseerd, niet meer aandacht voor 

voorkomen van oververhitting

→ Regelgeving: TOjuli-eis in Bouwbesluit



Wat is TOjuli?

• Temperatuuroverschrijding moet je eigenlijk bepalen met dynamisch 
rekenmodel (uurmethode) → veel werk
– En afhankelijk van véél parameters als interne warmtelast, metabolisme van 

mensen, kleding, luchtsnelheid, gebruikstijden zonwering, bewonersgedrag, …

– Uit te voeren voor elk afzonderlijk vertrek

• TOjuli is sterk vereenvoudigd model, af te leiden uit invoer die nodig is 
voor EPC/BENG/label-berekening
– 'Warmtebalans', per oriëntatie

– Maandmethode



Temperatuur in de woning: warmtebalans

Warmte in: Warmte weren: 

Warmte opslaan: Warmte uit: 



Invloedsfactoren

• Zonwering
– Buitenzonwering

– Zonwerend glas

• Gebouwmassa

• Isolatieniveau

• Raamgrootte en oriëntatie

• Type woning

• Spuiventilatie
– Te openen ramen

– Zomernachtventilatie

• Ventilatiesysteem
– Regeling

• Bewoners
– Gebruik voorzieningen

– Interne warmtelast



Zonwering

Fc: reductiefactor voor zontoetreding van zonwering:
g (glas + zonwering) = Fc x g (glas)



zwaar

licht

middellicht



Zomernachtventilatie



Ventilatiesysteem - regeling





Bewonersinvloed: interne warmtelast



Mate van invloed

• Zonwering groot

• Gebouwmassa groot

• Isolatieniveau beperkt

• Raamgrootte groot

• Oriëntatie

– met zonwering beperkt

– zonder zonwering groot

• Afmeting spuivoorzieningen
groot

• Zomernachtventilatie 

– zware bouw groot

– lichte bouw groot
(indien ook overdag gebruikt)

• Regeling ventilatiesysteem beperkt

• Invloed bewoners groot
(gebruik spuivoorzieningen en zonwering; 
interne warmtelast)

• Geen eis bij actieve koelvoorziening (airco, warmtepomp)

• Boven de eis: uitgebreidere GTO-berekening



Disclaimer …

• Voldoen aan de 
eis garandeert 
nog geen ‘koude’ 
woning



Moeten/ kunnen we 
daar iets mee doen?

Klopt dat wel?

Is dat erg?

Vijf factsheets

• Effecten van klimaatverandering en demografie
• Effecten van ontwerp van het gebouw
• Effecten van consumentengedrag
• Kwantitatieve inschatting energiegebruik en kosten
• Wet- en regelgeving
• https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/ontwikkeling-koudevraag-woningen-00031368

• Duurzame technieken
• Werkelijke koudevraag andere EU-regio's



GPR Gebouw?

• Relevant op thema's energie en gezondheid

• Ook voor klimaatadaptief bouwen?

• Ook voor toekomstwaarde, gebruikskwaliteit?



TOjuli is onvoldoende

Score gebaseerd op TOjuli

Losse maatregelen blijven mogelijk



Scores gaan wel wijzigen met NTA


