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1. INTRODUCTIE 
In de wijk ‘Vinkenhof' te Berlaar (België) zijn metingen uitgevoerd. Bij deze metingen zijn de 
temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit voor vier weken gemeten, waarbij 
verschillende vragen zijn gesteld door middel van een vragenlijst. Dit deelrapport laat zien 
hoe deze metingen zijn uitgevoerd en wat de resultaten en conclusies uit deze metingen zijn. 

 

2. OPZET 
In de periode van 18 november t/m 16 december is bij tien woningen in de wijk ‘Vinkenhof' te 
Berlaar (België) een meting uitgevoerd, zie figuur 1. Hierbij werd op 18 november de 
meetapparatuur neergezet, zie figuren 2, 3 en 4. In de woonkamer is een temperatuur-, 
luchtvochtigheid- en CO2-meter geplaatst met hiernaast de logger (deze slaat de informatie 
van alle meetapparatuur op). In de slaapkamer werd een temperatuur en 
luchtvochtigheidsmeter geplaatst, net zoals in de badkamer. Elke tien minuten werd deze 
informatie gemeten en opgeslagen gedurende de vier weken van de metingen. Tijdens het 
plaatsen van de meetapparatuur is een enquête afgenomen. In deze enquête is sociaal-
demografische informatie verzameld, samen met informatie over het gedrag en de perceptie 
op duurzaamheid van de deelnemers. Tijdens het uitlezen en ophalen van de 
meetapparatuur op 16 december werd een tweede enquête afgenomen. Hierbij werd vooral 
de mening over de metingen gevraagd.  

  
Figuur 1: Tijdsplanning metingen 

   
Figuren 2, 3 en 4: Meetapparatuur geplaatst bij deelnemers 
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3. RESULTATEN & DISCUSSIE 
3.1 Informatie deelnemers 
Figuren 4 t/m 11 geven informatie over de groep mensen die mee hebben gedaan aan dit 
onderzoek. Zoals te zien is, is de verdeling van man/vrouw in balans. In de groep 
deelnemers wonen weinig jonge mensen. In het grootste gedeelte van de woningen wonen 1 
man en 1 vrouw in het huis. Het merendeel van de mensen zet hun verwarming in de nacht 
op een lagere temperatuur, en de meeste mensen luchten de gehele dag hun woning. 
Iedereen in de deelnemersgroep beschouwt zichzelf als een beetje duurzaam of beter. De 
helft van de deelnemers vindt het milieu belangrijk, en de helft let tijdens de dagelijkse 
handelingen vaak op de duurzaamheid van hun gedrag.  

 
Figuur 4: Verdeling man/vrouw in de deelnemersgroep 

 
Figuur 5: Verdeling leeftijd van personen in het huishouden van de deelnemersgroep 
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Figuur 6: Verdeling huishoudsamenstelling in de deelnemersgroep 

 
Figuur 7: Verdeling of men hun verwarming omlaag instelt in de deelnemersgroep 

 
Figuur 8: Verdeling of men hun huis doorlucht in de deelnemersgroep 
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Figuur 9: Verdeling man/vrouw in de deelnemersgroep 

 
Figuur 10: Verdeling man/vrouw in de deelnemersgroep 

  
Figuur 11: Verdeling man/vrouw in de deelnemersgroep  
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3.2 Resultaten metingen 
3.2.1 Woning ID0933 
Figuur 12 geeft de temperatuur in de woonkamer, slaapkamer en badkamer weer tijdens de 
meetperiode. Tabel 1 geeft verschillende antwoorden van deze deelnemer uit de gevraagde 
enquête weer. Zoals gezien kan worden, heeft de badkamer heel hoge pieken. De 
temperatuur die ze hebben opgegeven in de enquête benadert over het algemeen sterk de 
gemeten waardes. De gemeten waardes zijn meestal zelfs lager dan de door de bewoners 
opgegeven temperatuurgemiddelden.  

  
Figuur 12: Grafiek van temperatuur in woonkamer, slaapkamer en badkamer 
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Tabel 1: Antwoorden op vragen uit de enquête 
Vraag Antwoord 
Goede binnentemperatuur 
woonkamer [⁰C] 

22 

Goede binnentemperatuur 
slaapkamer [⁰C] 

17-18 

Is het mogelijk in uw huis om de 
temperatuur aan te passen per 
kamer, of voor de gehele woning? 

Alleen voor de gehele woning 

Stelt u in de winter uw 
verwarming af en toe omlaag? 

ja, 's nachts 

Doorlucht u uw kamers wel eens 
in de winter? (dmv. het openen 
van ramen en/of deuren) 

Ja, eenmaal per dag minimaal een uur 

In hoeverre denkt u dat u op dit 
moment duurzaam leeft. 

Een beetje duurzaam 

Let u bij uw dagelijkse handeling 
op de duurzaamheid van uw 
gedrag? 

Vaak 

Hoe belangrijk is het milieu en 
duurzaamheid voor u? 

Neutraal 

Bent u doorgaans 
geïnteresseerd/bezig met 
klimaatproblematiek? 

Ja, ik praat er met familie en vrienden over; Ja, ik volg 
het nieuws over klimaatproblematiek; Ja, ik weeg 
energiezuinigheid mee wanneer ik nieuwe apparaten 
aanschaf 
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3.2.2 Woning ID0934 
Figuur 13 geeft de temperatuur in de woonkamer, slaapkamer en badkamer weer tijdens de 
meetperiode. Tabel 2 geeft verschillende antwoorden van deze deelnemer uit de gevraagde 
enquête weer. De temperatuur komt redelijk overeen met de opgegeven temperaturen. De 
temperatuur fluctueert echter aanzienlijk meer dan bij andere woningen. Dit komt 
waarschijnlijk doordat er beneden de gehele dag doorgelucht wordt en boven minimaal een 
uur. De bewoners geven aan dat ze zichzelf als ‘zeer duurzaam’ inschatten, wat niet 
overeenkomt met dat er de hele dag doorgelucht wordt en de fluctuerende temperatuur.   

  
Figuur 13: Grafiek van temperatuur in woonkamer, slaapkamer en badkamer 
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Tabel 2: Antwoorden op vragen uit de enquête 
Vraag Antwoord 
Goede binnentemperatuur 
woonkamer [⁰C] 

22 

Goede binnentemperatuur 
slaapkamer [⁰C] 

17-18 

Is het mogelijk in uw huis om de 
temperatuur aan te passen per 
kamer, of voor de gehele woning? 

Alleen per kamer (thermostatische kranen) 

Stelt u in de winter uw 
verwarming af en toe omlaag? 

ja, 's nachts 

Doorlucht u uw kamers wel eens 
in de winter? (dmv. het openen 
van ramen en/of deuren) 

Beneden: Ja, de gehele dag;  
Boven: ja, eenmaal per dag minimaal een uur 

In hoeverre denkt u dat u op dit 
moment duurzaam leeft. 

Zeer duurzaam 

Let u bij uw dagelijkse handeling 
op de duurzaamheid van uw 
gedrag? 

Altijd 

Hoe belangrijk is het milieu en 
duurzaamheid voor u? 

Zeer belangrijk 

Bent u doorgaans 
geïnteresseerd/bezig met 
klimaatproblematiek? 

Ja, klimaatproblematiek weegt mee wanneer ik ga 
stemmen; Ja, ik weeg energiezuinigheid mee 
wanneer ik nieuwe apparaten aanschaf 
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3.2.3 Woning ID0935 
Figuur 14 geeft de temperatuur in de woonkamer, slaapkamer en badkamer weer tijdens de 
meetperiode. Tabel 3 geeft verschillende antwoorden van deze deelnemer uit de gevraagde 
enquête weer. De temperatuur opgegeven in de enquête komt goed overeen met de 
gemeten waardes. In de slaapkamer worden echter ook hele lage temperaturen gemeten, 
wat meer energie kost om weer op te warmen. 

  
Figuur 14: Grafiek van temperatuur in woonkamer, slaapkamer en badkamer 
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Tabel 3: Antwoorden op vragen uit de enquête 
Vraag Antwoord 
Goede binnentemperatuur 
woonkamer [⁰C] 

22 

Goede binnentemperatuur 
slaapkamer [⁰C] 

16 

Is het mogelijk in uw huis om de 
temperatuur aan te passen per 
kamer, of voor de gehele woning? 

Alleen voor de gehele woning 

Stelt u in de winter uw 
verwarming af en toe omlaag? 

ja, 's nachts 

Doorlucht u uw kamers wel eens 
in de winter? (dmv. het openen 
van ramen en/of deuren) 

Ja, eenmaal per dag minimaal een uur 

In hoeverre denkt u dat u op dit 
moment duurzaam leeft. 

Duurzaam 

Let u bij uw dagelijkse handeling 
op de duurzaamheid van uw 
gedrag? 

Vaak 

Hoe belangrijk is het milieu en 
duurzaamheid voor u? 

Belangrijk 

Bent u doorgaans 
geïnteresseerd/bezig met 
klimaatproblematiek? 

Ja, ik volg het nieuws over klimaatproblematiek; Ja, ik 
weeg energiezuinigheid mee wanneer ik nieuwe 
apparaten aanschaf 
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3.2.4 Woning ID0936 
Figuur 15 geeft de temperatuur in de woonkamer, slaapkamer en badkamer weer tijdens de 
meetperiode. Tabel 4 geeft verschillende antwoorden van deze deelnemer uit de gevraagde 
enquête weer. De gemeten temperatuur is veel hoger dan de opgegeven temperatuur. De 
woonkamer temperatuur is vaak tussen de 22 en 24 graden, wat niet erg duurzaam is. In de 
enquête is dan ook aangegeven dat ze zichzelf ‘een beetje duurzaam’ inschatten en af en 
toe op duurzaamheid letten in hun dagelijks leven.  

Figuur 15: Grafiek van temperatuur in woonkamer, slaapkamer en badkamer 
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Tabel 4 Antwoorden op vragen uit de enquête 
Vraag Antwoord 
Goede binnentemperatuur 
woonkamer [⁰C] 

20 

Goede binnentemperatuur 
slaapkamer [⁰C] 

16 

Is het mogelijk in uw huis om de 
temperatuur aan te passen per 
kamer, of voor de gehele woning? 

Alleen voor de gehele woning 

Stelt u in de winter uw 
verwarming af en toe omlaag? 

Ja, het verwarmingssysteem werkt met een 
tijdsinstelling 

Doorlucht u uw kamers wel eens 
in de winter? (dmv. het openen 
van ramen en/of deuren) 

Ja, eenmaal per dag voor een aantal minuten 

In hoeverre denkt u dat u op dit 
moment duurzaam leeft. 

Een beetje duurzaam 

Let u bij uw dagelijkse handeling 
op de duurzaamheid van uw 
gedrag? 

Af en toe 

Hoe belangrijk is het milieu en 
duurzaamheid voor u? 

Neutraal 

Bent u doorgaans 
geïnteresseerd/bezig met 
klimaatproblematiek? 

Ja, ik volg het nieuws over klimaatproblematiek; Ja, ik 
weeg energiezuinigheid mee wanneer ik nieuwe 
apparaten aanschaf 
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3.2.5 Woning ID1389 
Figuur 16 geeft de temperatuur in de woonkamer, slaapkamer en badkamer weer tijdens de 
meetperiode. De bewoners geven aan de verwarming van de slaapkamer niet op te zetten 
en dus een lage slaapkamertemperatuur te prefereren. Tabel 5 geeft verschillende 
antwoorden van deze deelnemer uit de gevraagde enquête weer. De temperatuur ligt 
constant 2 ⁰C hoger dan de opgegeven waarde. De pieken in de badkamer zijn erg hoog.  

  
Figuur 16: Grafiek van temperatuur in woonkamer, slaapkamer en badkamer 
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Tabel 5: Antwoorden op vragen uit de enquête 
Vraag Antwoord 
Goede binnentemperatuur 
woonkamer [⁰C] 

20.2 

Goede binnentemperatuur 
slaapkamer [⁰C] 

Staat niet op 

Is het mogelijk in uw huis om de 
temperatuur aan te passen per 
kamer, of voor de gehele woning? 

Alleen per kamer 

Stelt u in de winter uw 
verwarming af en toe omlaag? 

Nee 

Doorlucht u uw kamers wel eens 
in de winter? (dmv. het openen 
van ramen en/of deuren) 

Ja, de gehele dag 

In hoeverre denkt u dat u op dit 
moment duurzaam leeft. 

Een beetje duurzaam 

Let u bij uw dagelijkse handeling 
op de duurzaamheid van uw 
gedrag? 

Vaak 

Hoe belangrijk is het milieu en 
duurzaamheid voor u? 

Belangrijk 

Bent u doorgaans 
geïnteresseerd/bezig met 
klimaatproblematiek? 

Ja, ik volg het nieuws over klimaatproblematiek 
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3.2.6 Woning ID1621 
Figuur 17 geeft de temperatuur in de woonkamer, slaapkamer en badkamer weer tijdens de 
meetperiode. Tabel 6 geeft verschillende antwoorden van deze deelnemer uit de gevraagde 
enquête weer. De temperatuur in de woonkamer en slaapkamer komen gemiddeld gezien 
redelijk overeen met de opgegeven temperatuur. De temperatuur van de badkamer fluctueert 
echter enorm en vaak.  

  

  
Figuur 17: Grafiek van temperatuur in woonkamer, slaapkamer en badkamer 
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Tabel 6: Antwoorden op vragen uit de enquête 
Vraag Antwoord 
Goede binnentemperatuur 
woonkamer [⁰C] 

20 

Goede binnentemperatuur 
slaapkamer [⁰C] 

15 

Is het mogelijk in uw huis om de 
temperatuur aan te passen per 
kamer, of voor de gehele woning? 

Alleen voor de gehele woning 

Stelt u in de winter uw 
verwarming af en toe omlaag? 

Ja, ’s nachts; 
Ja, als er niemand thuis is;  
Ja, in ongebruikte of weinig gebruikte ruimtes;  
Ja, het verwarmingssysteem werkt met een 
tijdsinstelling 

Doorlucht u uw kamers wel eens 
in de winter? (dmv. het openen 
van ramen en/of deuren) 

Ja, eenmaal per dag minimaal een uur 

In hoeverre denkt u dat u op dit 
moment duurzaam leeft. 

Duurzaam 

Let u bij uw dagelijkse handeling 
op de duurzaamheid van uw 
gedrag? 

Vaak 

Hoe belangrijk is het milieu en 
duurzaamheid voor u? 

Belangrijk 

Bent u doorgaans 
geïnteresseerd/bezig met 
klimaatproblematiek? 

Ja, ik praat er met familie en vrienden over; Ja, ik volg 
het nieuws over klimaatproblematiek; Ja, ik weeg 
energiezuinigheid mee wanneer ik nieuwe apparaten 
aanschaf 
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3.2.7 Woning ID163 
Figuur 18 geeft de temperatuur in de woonkamer en badkamer weer tijdens de meetperiode. 
In de slaapkamer werd niet gemeten. Tabel 7 geeft verschillende antwoorden van deze 
deelnemer uit de gevraagde enquête weer. De temperatuur die opgegeven is in de enquête 
is al hoog, maar de gemeten temperatuur is nóg hoger. Dit komt niet overeen met het 
antwoord waarbij ze denken dat ze duurzaam leven en vaak op de duurzaamheid van hun 
gedrag letten in het dagelijks leven.  

  
Figuur 18: Grafiek van temperatuur in woonkamer en badkamer 
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Tabel 7: Antwoorden op vragen uit de enquête 
Vraag Antwoord 
Goede binnentemperatuur 
woonkamer [⁰C] 

24 

Goede binnentemperatuur 
slaapkamer [⁰C] 

18 

Is het mogelijk in uw huis om de 
temperatuur aan te passen per 
kamer, of voor de gehele woning? 

Alleen voor de gehele woning 

Stelt u in de winter uw 
verwarming af en toe omlaag? 

Ja, 's nachts;  
Ja, als er niemand thuis is 

Doorlucht u uw kamers wel eens 
in de winter? (dmv. het openen 
van ramen en/of deuren) 

Ja, de gehele dag 

In hoeverre denkt u dat u op dit 
moment duurzaam leeft. 

Duurzaam 

Let u bij uw dagelijkse handeling 
op de duurzaamheid van uw 
gedrag? 

Vaak 

Hoe belangrijk is het milieu en 
duurzaamheid voor u? 

Neutraal 

Bent u doorgaans 
geïnteresseerd/bezig met 
klimaatproblematiek? 

Ja, ik volg het nieuws over klimaatproblematiek 
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3.2.8 Woning ID1625 
Figuur 19 geeft de temperatuur in de woonkamer, slaapkamer en badkamer weer tijdens de 
meetperiode. De bewoners geven aan de verwarming van de slaapkamer niet op te zetten 
en dus een lage slaapkamertemperatuur te prefereren. De metingen in de slaapkamer geven 
temperuren tussen 12°C en 14°C, dit klopt met wat de bewoners stellen. Tabel 8 geeft 
verschillende antwoorden van deze deelnemer uit de gevraagde enquête weer. De gemeten 
temperatuur is iets lager dan de temperatuur die aangegeven is in de enquête. De 
temperatuur van de badkamer heeft enorme pieken en dalen. Daarnaast is de temperatuur 
van de slaapkamer erg laag. Dit is te verklaren doordat de deelnemer aangeeft dat hier altijd 
de kamer doorlucht wordt.  

 

 
Figuur 19: Grafiek van temperatuur in woonkamer, slaapkamer en badkamer 
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Tabel 8: Antwoorden op vragen uit de enquête 
Vraag Antwoord 
Goede binnentemperatuur 
woonkamer [⁰C] 

22 

Goede binnentemperatuur 
slaapkamer [⁰C] 

Staat niet op 

Is het mogelijk in uw huis om de 
temperatuur aan te passen per 
kamer, of voor de gehele woning? 

Alleen voor de gehele woning 

Stelt u in de winter uw 
verwarming af en toe omlaag? 

Nee 

Doorlucht u uw kamers wel eens 
in de winter? (dmv. het openen 
van ramen en/of deuren) 

Woonkamer: nee;  
Slaapkamers: ja, de gehele dag 

In hoeverre denkt u dat u op dit 
moment duurzaam leeft. 

Een beetje duurzaam 

Let u bij uw dagelijkse handeling 
op de duurzaamheid van uw 
gedrag? 

Af en toe 

Hoe belangrijk is het milieu en 
duurzaamheid voor u? 

Belangrijk 

Bent u doorgaans 
geïnteresseerd/bezig met 
klimaatproblematiek? 

Ja, ik volg het nieuws over klimaatproblematiek; Ja, ik 
weeg energiezuinigheid mee wanneer ik nieuwe 
apparaten aanschaf 
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3.2.9 Woning ID1626 
Figuur 20 geeft de temperatuur in de slaapkamer en badkamer weer tijdens de meetperiode. 
Tabel 9 geeft verschillende antwoorden van deze deelnemer uit de gevraagde enquête weer. 
De temperatuur in de slaapkamer is in de eerste week erg hoog, de andere drie weken is 
deze nog steeds veel hoger dan de aangegeven temperatuur. De bewoner van dit huis gaf 
echter aan dat haar verwarming kapot was en later dat deze gemaakt was, dus daar zullen 
deze pieken door zijn ontstaan. Daarnaast zitten er steeds duidelijke dalen in de gemeten 
temperatuur, wat laat zien dat ’s nachts de temperatuur inderdaad veel lager staat afgesteld.  

 

 
Figuur 20: Grafiek van temperatuur in slaapkamer en badkamer 
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Tabel 9: Antwoorden op vragen uit de enquête 
Vraag Antwoord 
Goede binnentemperatuur 
woonkamer [⁰C] 

24 

Goede binnentemperatuur 
slaapkamer [⁰C] 

18 

Is het mogelijk in uw huis om de 
temperatuur aan te passen per 
kamer, of voor de gehele woning? 

Alleen voor de gehele woning 

Stelt u in de winter uw 
verwarming af en toe omlaag? 

ja, 's nachts 

Doorlucht u uw kamers wel eens 
in de winter? (dmv. het openen 
van ramen en/of deuren) 

Ja, eenmaal per dag voor een aantal minuten 

In hoeverre denkt u dat u op dit 
moment duurzaam leeft. 

Een beetje duurzaam 

Let u bij uw dagelijkse handeling 
op de duurzaamheid van uw 
gedrag? 

Af en toe 

Hoe belangrijk is het milieu en 
duurzaamheid voor u? 

Een beetje belangrijk 

Bent u doorgaans 
geïnteresseerd/bezig met 
klimaatproblematiek? 

Ja, ik volg het nieuws over klimaatproblematiek 
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3.2.10 Woning ID1627 
Figuur 21 geeft de temperatuur in de woonkamer, slaapkamer en badkamer weer tijdens de 
meetperiode. Tabel 10 geeft verschillende antwoorden van deze deelnemer uit de gevraagde 
enquête weer. De temperaturen zijn in alle ruimtes beduidend lager dan de aangegeven 
temperaturen. Dit kan te maken hebben met dat men aangeeft de gehele dag en nacht de 
ruimtes te doorluchten.   

 

 
Figuur 21: Grafiek van temperatuur in woonkamer, slaapkamer en badkamer 
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Tabel 10: Antwoorden op vragen uit de enquête 
Vraag Antwoord 
Goede binnentemperatuur 
woonkamer [⁰C] 

21 

Goede binnentemperatuur 
slaapkamer [⁰C] 

18 

Is het mogelijk in uw huis om de 
temperatuur aan te passen per 
kamer, of voor de gehele woning? 

Alleen voor de gehele woning 

Stelt u in de winter uw 
verwarming af en toe omlaag? 

Ja, ’s nachts; 
Ja, als er niemand thuis is 

Doorlucht u uw kamers wel eens 
in de winter? (dmv. het openen 
van ramen en/of deuren) 

Ja, de gehele dag;  
ja, de gehele nacht 

In hoeverre denkt u dat u op dit 
moment duurzaam leeft. 

Een beetje duurzaam 

Let u bij uw dagelijkse handeling 
op de duurzaamheid van uw 
gedrag? 

Af en toe 

Hoe belangrijk is het milieu en 
duurzaamheid voor u? 

Neutraal 

Bent u doorgaans 
geïnteresseerd/bezig met 
klimaatproblematiek? 

Niet bijzonder; Ja, ik praat er met familie en vrienden 
over 
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4. CONCLUSIE 
Een van de conclusies die getrokken kan worden uit deze meting is dat men een andere 
perceptie heeft van de temperatuur die ingesteld staat in vergelijking met de daadwerkelijke 
temperatuur die gemeten wordt.  

Het is natuurlijk de vraag of men de temperatuur opgegeven heeft welke ze ingesteld 
hebben, en het dus een combinatie is van een slecht werkende verwarming en gedrag zoals 
het doorluchten van een woning, of dat dit de temperatuur is welke dat men denkt dat het is 
in huis en dat dit gevoel dus niet klopt met de werkelijkheid.  
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