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SAMENVATTING 

SAMENVATTING 
 
In deze scriptie wordt het onderzoek beschreven naar hoe het gebruik van ICT-middelen 
(meer bepaald Energie Informatie Systemen-EIS) kan leiden tot een energiebesparing in utili-
teitsgebouwen.  
Vooreerst is onderzocht welke factoren het energieverbruik in een utiliteitsgebouw bepalen. 
Op basis van deze bevindingen is een voorlopig conceptueel model opgesteld dat deze facto-
ren duidelijk in kaart brengt.  
Om verder te bepalen hoeveel energie kan worden bespaard in een gebouw is gekeken naar 
kengetallen die een richting kunnen aangeven of het energieverbruik aan de hoge of de lage 
kant gelegen is. Hiermee kan het energieverbruik op jaarbasis ingeschat worden, maar niet op 
week-, dag-, of uurbasis. 
Vervolgens is onderzocht wat de mogelijkheden van EIS zijn. Hierbij gaat bijzondere aan-
dacht naar diagnostische technieken om in een gebouw aan commissioning-diagnose (inrege-
ling) en monitoring-diagnose (bewaking) te doen.  
Tevens wordt via een terugkoppelketen in het conceptuele model aangegeven hoe een EIS 
invloed kan uitoefenen op factoren die het energieverbruik in een gebouw bepalen. 
Vervolgens worden twee paden uitgespit om het verwachte energieverbruik in een gebouw te 
bepalen. Enerzijds wordt gekeken naar statistische technieken en anderzijds naar voorspel-
lingstechnieken.  
Om snelle inzichten te verkrijgen in energieverbruiken worden een aantal grafische voorstel-
lingen onderzocht die hiertoe kunnen bijdragen. Ook volgt een bespreking van enkele moge-
lijkheden om energieverbruiken terug te koppelen naar gebouwbeheerders en –gebruikers. 
Op basis van voorgaand onderzoek worden voorstellen geformuleerd ter uitbreiding van EU-
View (de tool die REUS i.s.m. CIT engineering heeft ontwikkeld om energiemeetgegevens te 
verzamelen en voor te stellen). 
 
Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat ICT-middelen in de vorm van EIS bijdragen tot 
het verkrijgen van nieuwe inzichten in energieverbruiken en besparingmogelijkheden. Inzich-
ten kunnen vooral verkregen worden door de grafische voorstellingsvormen die met EIS kun-
nen gegenereerd worden. Energiebesparingsmogelijkheden vloeien vooral voort uit het bepa-
len van een verwacht energieverbruik met diagnostische technieken. De neurale netwerktheo-
rie is de meest belovende van deze technieken, maar vergt enige ervaring om goede resultaten 
mee te behalen. Wanneer verwacht en actueel energieverbruik ver uit elkaar liggen, zowel in 
commissioning- als in monitoring-diagnose, is er duidelijk ruimte voor energiebesparing. Of 
deze inzichten leiden tot een daadwerkelijke energiebesparing hangt af van de gebouwbeheer-
ders en –gebruikers. Zij moeten samen frequent het energieverbruik binnen hun gebouw op-
volgen en de nodige maatregelen nemen om naar het streefverbruik te evolueren. Om dit vlot 
te laten verlopen zijn goede communicatiekanalen belangrijk en is het raadzaam een energie-
dienstverlener onder de arm te nemen om dit proces te begeleiden. 
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HOOFDSTUK 1: ONDERZOEKS-
KADER 

1.1 Inleiding 
 
Mondiaal gezien stijgt het energieverbruik al sinds 1860 met ongeveer 2,2% per jaar, wat on-
geveer neerkomt op een verdubbeling elke 32 jaar1. In 2040 zal de vraag naar energie we-
reldwijd t.o.v. heden minstens verdubbeld zijn om met name te voorzien in de dringende be-
hoeften van ontwikkelingslanden 2. Als we fossiele brandstoffen (olie en kolen) in hetzelfde 
hoge tempo blijven gebruiken als nu, lopen we aan twee kanten vast: enerzijds raken op een 
gegeven moment de reserves op en anderzijds is er de opwarming van de aarde onder invloed 
van broeikasgassen die zich nu al doet gevoelen. Daarbij komt nog dat de luchtverontreini-
ging in alle gebieden op aarde met een hoge bevolkingsdichtheid de gezondheid van de mens 
ernstig aantast. 
 
Ongeveer 36% van het totale energieverbruik ter wereld wordt opgebruikt in gebouwen door 
o.a. verwarming/koeling, verlichting en allerlei apparaten zoals koffiezetapparaten, kantoor-
apparatuur, …3. De industrie gebruikt ongeveer 43% en transport ongeveer 21% van het totale 
mondiale energiegebruik. Dit werk spitst zich toe op het energiegebruik in gebouwen en meer 
specifiek in utiliteitsgebouwen. 
Er zijn tal van factoren die het energieverbruik bepalen binnen de gebouwde omgeving; den-
ken we maar aan isolatiematerialen, type verwarming, oriëntatie, aanwezige toestellen … 
waarrond al heel wat onderzoek is gedaan om energiezuinige varianten te selecteren.  
De laatste jaren geraken de ICT-middelen steeds meer ingeburgerd in de energiesector (Ener-
gie Informatie Systemen-EIS), o.a. bij het opmeten van energiestromen. Door frequente me-
ting van verbruikstromen (elektriciteit, water, gas of andere (brand)stoffen) krijgt men een 
beeld van het energieverbruik per gebouw.  
 
We zullen dit illustreren aan de hand van twee kleine voorbeelden: 
In een onderzoekslaboratorium waar ’s nachts niet gewerkt wordt, ziet men door metering dat 
het waterverbruik ’s nachts een baseline van 150 l/h heeft. Nu kan men op zoek gaan naar 
onbekende lekkages. Normaal gesproken wordt maar jaarlijks de waterstand opgenomen. 
Een kantoorgebouw blijkt in het weekend nauwelijks minder gas te gebruiken voor verwar-
ming dan tijdens de week. Zonder frequente meting is dit niet vast te stellen, want het automa-
tisch aan- en uitschakelen van de verwarmingsinstallatie zorgt er normaal voor dat het kan-
toorgebouw reeds opgewarmd is vooraleer de bedienden arriveren op kantoor. De gebouwbe-
heerder neemt aan dat de automatische verwarming prima werkt en vindt het dus niet abnor-
maal dat het gebouw altijd prima is opgewarmd als de werkweek begint. Dankzij metering 

                                                 
1 Odell, Peter R., Continuing Long Term Hydrocarbons’ Dominance of World Energy Markets: An Economic 
and Societal Necessity, Proc. 1st World Renewable Energy Congress, Reading, UK, Pergamon Press, 1990 
2 Anonymous, Science and technology for sustainable energy, Office for official publications of the European 
communities, Luxemburg, 2001 
3 Levine, M. en Hirose M., Energy Efficiency Improvement Utilizing High Technology: An Assessment of En-
ergy Use in Industry and Buildings; Report and Case Studies, World Energy Council, London, United Kingdom, 
1995 
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kan een defect in dit regelsysteem (de installatie blijft het hele weekend doorbranden) worden 
vastgesteld. 
 
Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat een EIS abnormale energiegebruikers aan het licht 
kan brengen. Door het opsporen van deze abnormale gebruikers kan energie (en dus ook geld) 
bespaard worden. In dit onderzoek wordt gekeken welke de mogelijkheden van energiebespa-
ring zijn door het gebruik van ICT-middelen. We beperken ons in dit opzicht tot de extra in-
zichten die ICT-middelen ons kunnen geven in het energieverbruik en hoe deze inzichten naar 
de gebruiker kunnen worden teruggekoppeld. Of ICT-middelen ook andere impacten hebben 
op het energieverbruik, bijvoorbeeld door telewerken etc., of ze net extra energie gaan ver-
bruiken door hun eigen energiegebruik laten we buiten beschouwing. Er wordt ook niet geke-
ken naar het gebruik van ICT-middelen in regelsystemen om door een betere regeling energie 
te besparen. 
 
 

1.2 Doel- en probleemstelling 
 
REUS (Geel-België) heeft in samenwerking met CIT engineering (Geel-België)  een Energie 
Informatie Systeem (EIS) ontwikkeld (EUView) dat kwartiergegevens van energieverbruiken 
in gebouwen automatisch verzamelt. Deze meetgegevens kunnen via internet in tabel of 2D-
grafiek geraadpleegd worden. Deze elementaire service is slechts een eerste stap in het ge-
bruik van ICT-middelen bij de behandeling van meetgegevens. REUS is een energiedienstver-
lener die zich hoofdzakelijk bezighoudt met het uitvoeren van energie-audits in utiliteitsge-
bouwen en het verzamelen van energiemeetgegevens. CIT engineering is een bedrijf dat zich 
vooral bezighoudt met de ontwikkeling van data-captatiesystemen. REUS en CIT engineering 
willen weten welke andere services hiermee nog verder kunnen worden uitgebouwd. Hierbij 
denkt men zowel aan visualisatie als diagnostische tools waarmee verbruiken kunnen worden 
vergeleken of ingeschat.  
Het onderzoek beperkt zich tot gebouwen uit de tertiaire sector (dienstensector en overheid) 
omdat REUS hun metingen hieruit betrekt. We denken dus aan utiliteitsgebouwen waaronder 
kantoorgebouwen, schoolgebouwen, winkels, horecagelegenheden, … . 
 
Hieruit volgt dan volgende doelstelling: 
 
Doelstelling 
Methodes bepalen hoe gebouwbeheerders en –gebruikers kunnen geïnformeerd worden over 
het energieverbruik in een gebouw. Door verschillende voorstellingsvormen en diagnoses van 
het energieverbruik kunnen zij nieuwe inzichten verwerven die mogelijk leiden tot 
energiebesparingen.  
 
 
De probleemstelling van het onderzoek luidt:  
 
Probleemstelling 
Hoe kunnen ICT-middelen bijdragen tot het verkrijgen van inzichten in energieverbruiken en 
energiebesparingsmogelijkheden en leiden tot een daadwerkelijke energiebesparing in utili-
teitsgebouwen? 
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Om een inschatting te maken van de mogelijkheden van ICT-middelen valt deze probleem-
stelling uiteen in een aantal deelvragen: 
- Welke factoren bepalen het energieverbruik in utiliteitsgebouwen? 
- Welke kengetallen geven het best de energie-efficiëntie van een utiliteitsgebouw weer? 
- Wat zijn de mogelijkheden van Energie Informatie Systemen (EIS) inzake energiebesparing? 
- Op welke energieverbruiksfactoren kunnen EIS een invloed uitoefenen en hoe? 
- Wat is een normaal en een abnormaal verbruik binnen een gebouw teneinde te bepalen wel-
ke energiestromen abnormaal veel verbruiken? 
- Welke diagnostische technieken en voorstellingswijzen kunnen bijdragen tot het verkrijgen 
van inzichten in het energieverbruik van een utiliteitsgebouw? 
- Hoe kunnen energieverbruiksgegevens teruggekoppeld worden naar gebouwbeheerders en –
gebruikers? 
 
 
Maatschappijwetenschappelijke relevantie 
We willen streven naar een ‘duurzame ontwikkeling’ van onze samenleving. Dit begrip wordt 
als volgt geformuleerd door de Brundtland-comissie: “een proces van verandering waarin het 
gebruik van hulpbronnen, de richting van investeringen, de oriëntatie van technologische 
ontwikkeling en institutionele verandering alle met elkaar in harmonie zijn en (alle) zowel de 
huidige als toekomstige mogelijkheid vergroten om aan menselijke wensen en behoeften te-
gemoet te komen”4. M.a.w. de huidige generatie moet in haar behoeften kunnen voorzien, 
zonder toekomstige generaties de mogelijkheid te ontnemen in hun behoeftes te voorzien. 
 
Zoals reeds gesteld in de inleiding neemt wereldwijd het energiegebruik jaarlijks nog fors toe. 
Energiebronnen (vallen onder hulpbronnen in de Brundtland-formulering) zijn eindig in voor-
raad, dus moeten we met wat nog rest uiterst bedachtzaam omspringen zodat ook volgende 
generaties hiervan nog kunnen gebruik maken in een duurzame samenleving.  
 
In dit onderzoek willen we kijken welke bijdrage ICT-middelen kunnen leveren aan het ken-
nen van energieverbruiken en -besparingsmogelijkheden in utiliteitsgebouwen, teneinde deze 
kennis aan te wenden om het intensief gebruik van hulpbronnen af te remmen. Bovendien kan 
er heel wat geld bespaard worden doordat er minder energie moet ingekocht worden. 
 

1.3 Onderzoeksmethodiek 
Eerst wordt met literatuur en achtergrondgegevens onderzocht welke de factoren zijn die in 
een utiliteitsgebouw het energieverbruik bepalen. Om een idee te krijgen wat de energiebespa-
ringsmarge in een utiliteitsgebouw kan zijn, analyseren we of kengetallen een hulp kunnen 
zijn bij het vaststellen van een ‘normaal’energieverbruik. Bovendien onderzoeken we via een 
marktverkenning wat de mogelijkheden van ICT-middelen zijn om energie-informatie te ver-
zamelen en te behandelen. Hierna werken we een conceptueel model uit om te bepalen op 
welke manier ICT-middelen een invloed kunnen uitoefenen op de energieverbruiksfactoren. 
Verder wordt via literatuuronderzoek en eigen experimenten geanalyseerd met welke wiskun-
dige technieken een ‘normaal’ energieverbruik kan worden bepaald op maat van het gebouw 
en de externe omstandigheden. Zodoende kan men nauwkeurig aangeven wat de energiebe-
sparingsmarge is. 

                                                 
4 World Commission on Environment and Development (WCED), Our common future, Oxford University Press, 
Oxford, United Kingdom, 1998 
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Verder wordt via een survey en analyse van energiemeetgegevens onderzocht welke grafische 
voorstellingen inzichten kunnen geven over energieverbruik in een utiliteitsgebouw. Om af te 
sluiten wordt eerst een literatuuronderzoek gedaan naar hoe het best feedback kan worden 
gegeven. De verzamelde kennis wordt via een vertaalslag praktisch uitgewerkt voor het terug-
koppelen van energieverbruiken naar gebouwbeheerders en –gebruikers. 
 

1.4 Opzet van het verslag 
Het verslag is opgebouwd als volgt: na de doel- en probleemstelling bestuderen we achter-
grondgegevens en literatuur m.b.t. energiegebruik en factoren die het energieverbruik in ge-
bouwen bepalen. Hierna volgt een voorlopig conceptueel model. Vervolgens wordt er geke-
ken naar kengetallen van energieverbruiken en Energie Informatie Systemen. Verder kijken 
we hoe ICT-middelen een impact kunnen hebben op deze energieverbruiksfactoren. Dit alles 
wordt gevisualiseerd in een definitief conceptueel model. 
Vervolgens leggen we uit wat er meer in concreto onderzocht is naar mogelijkheden van ICT-
middelen ter energiebesparing. Hier worden met name statistische controletechnieken en 
voorspellingstechnieken besproken. 
Tevens bespreken we een aantal grafische voorstellingen van energieverbruik en het terug-
koppelen van energieverbruiken naar gebruikers. 
Het geheel wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 
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HOOFDSTUK 2: ENERGIEGE-
BRUIK IN UTILITEITSGEBOU-
WEN 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk willen we achtergronden en literatuur schetsen van wat het aandeel is van het 
energiegebruik in utiliteitsgebouwen en welke factoren dit bepalen. Zodoende kunnen we in 
een volgend hoofdstuk een voorlopig conceptueel model schetsen dat duidelijk maakt aan 
welke factoren kan worden gesleuteld teneinde het energiegebruik te doen dalen.  
 

2.2 Energiegebruik in utiliteitsgebouwen   
In dit onderdeel willen we enkele algemene aspecten bekijken van het energiegebruik in utili-
teitsgebouwen in het algemeen omdat REUS vooral in deze specifieke sector actief is. We 
willen aangeven hoeveel de utiliteitsgebouwen voor hun rekening nemen van het energiege-
bruik binnen gebouwen en in deze sector aangeven welke gebouwen de grootste groep ver-
bruikers is. Energiegebruik uit zich meestal in twee vormen, nl. het elektriciteitsverbruik 
(energie voor allerlei apparaten) en het aardgasverbruik (verwarming). We willen dan ook 
onderzoeken hoe de verhouding ligt tussen elektriciteits- en aardgasverbruik. 
Verder wordt ook kort naar het watergebruik in utiliteitsgebouwen gekeken vermits REUS 
hier ook metingen op doet en water tevens een grondstof is waar we bedachtzaam mee moeten 
omspringen. 
Heel wat cijfergegevens zijn afkomstig uit Nederland vermits het hier eenvoudiger is om aan 
deze gegevens te geraken. We nemen aan dat deze gegevens ook representatief zijn voor het 
energiegebruik in België omdat beide landen klimatologisch en op het gebied van levensstan-
daard met elkaar te vergelijken zijn. 
 

2.2.1 Cijfergegevens 
In Nederland werd in 1999 ongeveer 43% energie gebruikt door de industrie, 19% door het 
transport en 38% door gebouwen. Binnen het energiegebruik in gebouwen gaat er 46% naar 
huishoudens, 20% naar land- en tuinbouw en 34% naar utiliteitsgebouwen. Dit type gebou-
wen neemt dus ongeveer 1/3 van het totale energieverbruik van gebouwen voor zijn rekening 
wat op jaarbasis een energieverbruik vertegenwoordigt van ongeveer 80 PJ elektriciteit en 160 
PJ aan aardgas5 (energie aan de gebruikerszijde). In Vlaanderen ligt de verhouding van ener-
gieverbruiken in utiliteitsgebouwen op 1/3 voor elektriciteit en ongeveer op 2/3 voor verwar-
ming (gas + stookolie). Tevens zien we een stijgende trend van ongeveer 80% in het energie-
verbruik van 1990 t.o.v. 1999 6 (zie 2 onderstaande grafieken + tabel). De verhouding tussen 
het elektriciteits- en gasverbruik is in de periode 1992-1997 bijna ongewijzigd gebleven7. 
                                                 
5 http://www.energie.nl/index4.html MONITWEB geraadpleegd op 5-3-2003 
6 Aernouts K., Jespers K., Bijlage bij de energiebalans Vlaanderen 2000: onafhankelijke methode, VITO, Mol, 
2002 
7 Anonymous, De energiemarkt in 2001, VITO, Mol, 2002 
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figuur 01:  primair energieverbruik in Vlaanderen, ingedeeld volgens brandstof 
 
TJ 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Hotels en restaurants 3947 5624 6166 7883 8019 8035 9303

Gezondheidszorg en maat-
schappelijke dienstverlening 8104 10699 12660 10260 10393 11290 11382
Onderwijs 7344 9556 11473 9880 10213 10191 9354
Andere gemeenschaps-, 
sociale en persoonlijke 
dienstverlening 7585 10972 12882 9968 10386 9986 10535
Kantoren en administraties 15929 22654 24886 27062 24677 24815 26239
Handel 12453 17975 19455 19422 21930 22547 21952
Totaal 55362 77480 87522 84475 85618 86864 88765
 
tabel 01:  primair energieverbruik in Vlaanderen (in TJ), ingedeeld per deelsector 
 
Procentueel gezien komt dit in Vlaanderen in 1999 voor het totale energieverbruik op de vol-
gende verdeling: 
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figuur 02:  verdeling totaal primair energieverbruik in Vlaanderen 1999 
 
 
Binnen de utiliteitsgebouwen is het energieverbruik in Nederland 1999 als volgt verdeeld 8: 
 

PJprimair Elektriciteitsverbruik AardgasverbruikTOTAAL 
Kantoren 47,6 31,7 79,3
Zieken- en verpleeghuizen 15,2 29,5 44,7
Winkels 33,3 22,3 55,6
Sport en recreatie 6,5 9,0 15,5
Scholen  7,4 14,1 21,5
Horecagelegenheden 18,6 19,2 37,8
Magazijnen, werkplaatsen e.d. 30,2 28,9 59,1
Defensie 4,2 3,3 7,5
Overige diensten 11,5 8,8 20,3
 
tabel 02:  energieverbruik in utiliteitsgebouwen in 1999 
 
Procentueel gezien komt dit voor Nederland neer op de verdeling zoals aangegeven in onder-
staande figuur. 
 

                                                 
8 Energiegebruik van gebouwgebonden energiefuncties in woningen en utiliteitsgebouwen, ECN, Petten, 1999. 
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figuur 03:  verdeling elektriciteitsverbruik in Nederland 1999 
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figuur 04:  verdeling gasverbruik in Nederland 1999 
 
In Nederland is het primaire energiegebruik van 1990 t.o.v. 1999 met ongeveer 50%9 toege-
nomen. Verder is in Nederland de verhouding tussen elektriciteits- en gasverbruik met 8% 
toegenomen van elektriciteit ten nadele van het gasverbruik in de periode van 1990-199910. 
Dit betekent dat er in 1990 ongeveer 26% elektriciteitsverbruik was t.o.v. 74% gasverbruik. 
                                                 
9 Boonekamp P., Kets A., Trendanalyse, ECN Beleidsstudies, Petten, 2002 
10 http://www.energie.nl MONITWEB geraadpleegd op 25-04-2003 
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Als we de vergelijking maken tussen Nederland en Vlaanderen zien we dat in beide landen 
ongeveer 1/3 van het energieverbruik in gebouwen opgenomen wordt door elektrische ver-
bruikers en 2/3 door verwarming in 1999. In Nederland is deze verhouding in 1999 met onge-
veer 8% gewijzigd t.o.v. 1990 t.v.v. het elektriciteitsverbruik. In Vlaanderen is de verhouding 
elektriciteit/aardgas hetzelfde gebleven. Dit is mogelijk te verklaren door de sterke uitbreiding 
van het aardgasnet in Vlaanderen sinds begin van de jaren ‘90, waardoor er relatief meer ver-
warmd wordt met aardgas en zodoende het aardgasverbruik gelijk met het elektriciteitsver-
bruik is gestegen ten nadele van het stookolieverbruik. De stijging van het totale energiever-
bruik (elektriciteit + verwarming) in gebouwen in Vlaanderen is sterker dan in Nederland, wat 
mogelijk te verklaren is doordat Nederland sinds begin de jaren ’90 intensief campagnes rond 
energiebesparing voert en Vlaanderen pas later hiermee begonnen is.  
 
De voornaamste elektriciteitsverbruikende gebouwen zijn kantoren, winkels, magazijnen en 
werkplaatsen. Kantoren zijn eveneens de grootste verbruikers van gas gevolgd door zieken- 
en verpleeghuizen, magazijnen en werkplaatsen en winkels. 
 
Een grote elektriciteitsverbruiker is niet noodzakelijk een grote gasverbruiker, zoals blijkt uit 
onderstaande grafiek (cijfers voor Nederland). 
 

Energieverbruik in PJ prim

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

K
an

to
re

n

Zi
ek

en
- e

n
ve

rp
le

eg
hu

iz
en

W
in

ke
ls

S
po

rt 
en

 re
cr

ea
tie

S
ch

ol
en

 

H
or

ec
ag

el
eg

en
he

de
n

M
ag

az
ijn

en
,

w
er

kp
la

at
se

n 
e.

d.

D
ef

en
si

e

O
ve

rig
e 

di
en

st
en

Ve
rb

ru
ik Elektriciteitsverbruik
Aardgasverbruik

 
figuur 05:  primair elektriciteits- en aardgasverbruik in utiliteitsgebouwen in Nederland 1999 
 

2.2.2 Conclusie 
Uit voorgaande gegevens kan men concluderen dat in 1999 bij utiliteitsgebouwen ongeveer 
1/3 van gebruikte energie uit elektriciteit bestond en 2/3 uit verwarming.  
In Nederland is het totale energieverbruik in utiliteitsgebouwen van 1990 tot 1999 ongeveer 
met 50% gestegen. In totaliteit komen in Nederland de kantoorgebouwen op de 1ste plaats op 
het vlak van energieverbruik, gevolgd door magazijnen en werkplaatsen. Op de 3de en 4de 
plaats komen winkels en zieken- en verpleeghuizen. 
In Vlaanderen zijn de kantoorgebouwen de grootste energieverbruikers gevolgd door handel, 
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Het totale energieverbruik in utiliteits-
gebouwen is van 1990 tot 1999 ongeveer met 80% gestegen. 
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Zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn de kantoren de grootste energieverbruikers. Dit 
betekent dat REUS zich voor energiebesparingsmogelijkheden vooral op dit segment gebou-
wen moet focussen om aan energiebesparing te doen. 
 

2.3 Factoren die het energiegebruik bepalen in utiliteitsge-
bouwen 

2.3.1 Inleiding 
In dit onderdeel proberen we literatuur en achtergrondgegevens te verzamelen die aangeven 
welke factoren het energiegebruik bepalen in utiliteitsgebouwen. We gaan eerst op zoek naar 
factoren die het gasverbruik beïnvloeden en daarna het elektriciteitsverbruik. Sommige facto-
ren hebben een invloed op beide. Met het gasverbruik bedoelen we het verbruik dat aan ver-
warming wordt besteed omdat utiliteitsgebouwen meestal door gas worden verwarmd. Vooral 
in Vlaanderen worden sommige gebouwen nog met stookolie verwarmd, maar we plaatsen 
alles onder de noemer gasverbruik. Het doel van beide brandstoffen is immers hetzelfde. Wat 
los hiervan kijken we even naar het drinkwatergebruik in kantoren, vermits REUS ook hierop 
metingen doet. Op het einde trekken we een globale conclusie. 
 

2.3.2 Factoren die het gasverbruik in een gebouw beïnvloeden 
Het gasverbruik in een utiliteitsgebouw wordt voor het grootste deel bepaald door de warmte-
behoefte en voor een klein deel door de behoefte aan warm tapwater. 

2.3.2.1 Warmtebehoefte van gebouwen 
Om warmtebehoeften van gebouwen te bepalen gebruikt men vaak de statische warmteba-
lans11 die hieronder wordt voorgesteld: 
 
[transmissieverlies + ventilatieverlies]=[interne warmteproductie + zonbijdrage +bijstook] 
 
Voor de volledigheid vermelden we even dat naast de statische warmtebalans er eveneens een 
dynamische warmtebalans bestaat die voornamelijk gebruikt wordt om overgangsverschijnse-
len te beschrijven (bijvoorbeeld het opwarmen van een gebouw van koud naar warm). De 
dynamische component (welk vermogen instellen om een gebouw op te warmen) zit vooral in 
het regelsysteem dat verderop bij de zonbijdrage in de statische balans kort wordt besproken. 
 
In het gedeelte bijstook wordt aardgas of een andere brandstof verbruikt. Verderop spreken 
we steeds van aardgasverbruik. Hoe kleiner deze term, hoe kleiner het verbruik. Het aardgas-
verbruik van deze term kan beperkt gehouden worden door de plaatsing van hoogrendements-
ketels en een betere regeling van de bijstook per ruimte (thermostatische radiatorkranen bij-
voorbeeld). 
 
We bespreken kort de termen uit deze warmtebalans: 
 
Transmissieverliezen zijn de verliezen die ontstaan door het verlies van warmte doorheen de 
muren, deuren en ramen van binnenuit naar de omgeving.  

                                                 
11 Wit M. H., bouwfysica: warmte en vocht. Diktaat nr 7190, TU/e, 1995 
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Deze verliezen kunnen beperkt worden door: 
 het gebruik van aangepaste isolatiematerialen in de muren/deuren of aangepast glas. Dit 

kan verder beperkt worden door tussen zonsondergang en zonsopgang voor de ramen (en 
deuren) isolerende luiken te sluiten; 

 het vermijden van koudebruggen; 
 het beperken van de buitenoppervlakte, de vloeroppervlakte en de gebouwinhoud; 
 lagere binnentemperaturen in lokalen die weinig gebruikt worden; 
 compartimentering van warme en koude ruimtes. 

 
Ventilatieverliezen zijn de verliezen die plaatsvinden door kieren en naden. Natuurlijke ven-
tilatie hangt af van de wind en het temperatuursverschil tussen binnen en buiten. 
Deze verliezen kunnen beperkt worden door: 
 het voorkomen van luchtlekken door kieren en naden (bijv. door een tochthond voor de 

deur); 
 het gebruik van een tochtportaal; 
 het gebruik van zelfregelende instelbare ventilatieroosters; 
 bij gebruik van mechanische ventilatie de lucht te laten passeren langs een warmtewisse-

laar. 
 
Interne warmteproductie moet geschat worden uit de verlichting, koken, elektrische appara-
ten, aanwezige personen etc. 
 
De zonbijdrage wordt bepaald door een aantal factoren12 nl: 
 Collector: het raam is de belangrijkste zonnewarmtecollector. De hoeveelheid zon die op 

het raamoppervlak valt is afhankelijk van de oriëntatie en de hellingshoek en eventuele 
belemmeringen. Het is duidelijk dat ramen best aan de zuidzijde zitten. De fractie van de 
opvallende zonne-energie die het vertrek binnenkomt heet de zonnetoetredingsfactor 
(ZTA). Hoe groter de ZTA van het glas, hoe meer warmte wordt toegevoerd. Verder 
speelt ook de grootte van het glas (ook belangrijk bij het binnenvallen van daglicht) en het 
gebruik van zonnewering een rol. 

 Absorber: het binnenoppervlak van het vertrek. Hoe groter dit oppervlak van de 
binnenwanden, hoe meer zonne-energie kan opgeslagen worden. 

 Het verdeelsysteem: hoe wordt de zonne-energie verdeeld in het gebouw. 
 Regelsysteem: een snel regelend verwarmingssysteem (bijvoorbeeld luchtverwarming) 

wordt in dit verband aanbevolen omdat zonnestraling een sterk wisselend karakter heeft. 
Met de instelling van het regelsysteem wordt ook het dynamische karakter van de warm-
tebalans beïnvloed. Om zoninstraling in de zomer te vermijden kan er gebruik gemaakt 
worden van vaste raamoversteken, bladverliezende bomen en regelbare zonnewering. 

2.3.2.2 Behoefte aan warm tapwater 
Een aantal factoren die het gasverbruik beïnvloeden zijn terug te vinden in de energiepresta-
tienorm (EPN) voor utiliteitsgebouwen in Nederland. Hierin wordt voor het gasverbruik ge-
keken naar het gebruik van de verwarming en warm tapwater.  
Een bouwwerk voldoet aan de energieprestatie-eisen als het volgens de energieprestatienor-
men berekende energiegebruik13 niet hoger is dan het genormeerde energiegebruik. Het bere-
kende energiegebruik wordt uitgedrukt in een energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de 
                                                 
12 CEC Pub. No EUR 13446, Energy in architecture: The European Passive Solar Handbook, B.T. Batsford Ltd, 
London, 1992 
13 NEN 2916, Energieprestatie voor utiliteitsgebouwen – Bepalingsmethode, 2001 
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EPC, hoe beter de energie-efficiëntie is. EPC is een maat voor de energie-efficiëntie van ge-
bouwen inclusief installaties, maar exclusief het procesgebonden energiegebruik als medische 
apparatuur, vriescellen,… 
 
De EPN bevat ook parameters die het elektriciteitsverbruik bepalen. Deze parameters worden 
besproken in volgende paragraaf. 
 
Onderstaande tabellen geven een gemiddelde verdeling van de energieposten in % die bij de 
bepaling van de EPN een rol spelen14. Merk op dat procesgebonden energiegebruikers als 
PC’s, vriescellen en kantoorapparatuur hier niet in opgenomen zijn. 
 
Gebouwfunctie Verwar-

ming 
Venti-
latoren 

Ver-
lichting 

Pom-
pen 

Koe-
ling 

Bevoch-
tiging 

Warm 
tapwater 

Totaal 

Kantoorgebouw 38 20 23 4 13 0 2 100 
Onderwijsgebouw 60 4 19 4 10 0 3 100 
Logiesgebouw 22 11 40 4 15 0 8 100 
Cel-en cellengebouw 27 11 40 4 10 0 8 100 
Horecagebouw 30 11 28 2 24 0 5 100 
Winkelgebouw 34 17 33 3 12 0 1 100 
Bijeenkomstgebouw 30 11 28 2 24 0 5 100 
Sportgebouw 36 11 28 3 12 0 10 100 
Gezondheidszorg niet 
klinisch 

31 24 27 3 12 0 3 100 

Gezondheidszorg kli-
nisch 

20 25 32 2 9 0 12 100 

tabel 03:  gemiddelde bijdrage van de energieposten in % voor gebouwen met koeling 
 

                                                 
14 Nobel K.C.J. en Haartsen T.J., Relatie EPC en energiegebruik in de U-bouw: effectanalyse van de energiebe-
sparende maatregelen, Climate Design in opdracht van NOVEM, 2001 
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Gebouwfunctie Verwar-

ming 
Venti-
latoren 

Ver-
lichting 

Pom-
pen 

Koe-
ling 

Bevoch-
tiging 

Warm 
tapwater 

Totaal 

Kantoorgebouw 54 13 28 2 0 0 3 100 
Onderwijsgebouw 71 5 21 2 0 0 1 100 
Logiesgebouw 32 19 40 2 0 0 7 100 
Cel-en cellengebouw 42 22 30 3 0 0 3 100 
Horecagebouw 55 20 19 2 0 0 4 100 
Winkelgebouw 63 2 32 2 0 0 1 100 
Bijeenkomstgebouw 66 11 21 1 0 0 1 100 
Sportgebouw 50 9 28 3 0 0 10 100 
Gezondheidszorg- niet 
klinisch 

58 11 25 2 0 0 4 100 

Gezondheidszorg - kli-
nisch 

41 16 32 1 0 0 10 100 

tabel 04:  gemiddelde bijdrage van de energieposten in % voor gebouwen zonder koeling 
 
De behoefte aan warm tapwater is sterk gebouwgebonden (zie hiervoor bovenstaande tabel-
len): gebouwen voor gezondheidszorg, sportgebouwen, cel- en cellengebouwen en logiesge-
bouwen verbruiken meer warm tapwater dan andere. Dit is te verklaren door de functies die 
een gebouw heeft. In voornoemde gebouwen wordt meer tapwater gebruikt omwille van hygi-
enische redenen (zich wassen). 
Het gasverbruik voor warm tapwater kan beperkt worden door het gebruik van spaardouche-
koppen, warmteterugwinning voor de opwarming van het tapwater of de plaatsing van een 
zonneboiler. 
 

2.3.3 Factoren die het elektriciteitsverbruik beïnvloeden 
Factoren die het elektriciteitsverbruik bepalen binnen een gebouw zijn zeer divers al naarge-
lang de apparaten in een gebouw aanwezig.  
 
In de EPN (zie hoger) zijn de belangrijkste factoren om de energieprestatiecoëfficiënt op elek-
trisch gebied te bepalen het vermogen van:  
 pompen; 
 ventilatoren; 
 koeling; 
 verlichting; 

 
En de aftrekposten (omdat ze op zich zelf elektriciteit leveren) 
 PV-zonnecellen; 
 compensatie voor elektriciteitslevering warmtekrachtkoppeling (WKK). 

 
 
De procesgebonden energiegebruikers zijn niet opgenomen in de EPN. Al naargelang de ge-
bouwfunctie kunnen we nog andere spelers opnoemen die het elektriciteitsgebruik beïnvloe-
den. We noemen er enkele15: 

                                                 
15 Anonymous, Moderne kantoren: meer comfort en minder energie, WTCB i.s.m. Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, Brussel, 2001 
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 computers en beeldschermen; 
 kantoorapparatuur (printers, kopieerapparaten, faxen, …); 
 kantine-apparatuur (kookplaten, koffiezetten, koelkasten, vriescellen). 

 
Voor wat de energiebalans van elektriciteit in kantoren betreft, hebben we volgende verdeling 
teruggevonden16: 
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figuur 06:  verdeling elektriciteitsgebruik in utiliteitsgebouwen 
 
 
Uit dit diagram blijkt dat verlichting een grote slokop is van elektrische energie in kantoren. 
 
 

2.3.4 Factoren die zowel het gas- als elektriciteitsverbruik beïnvloe-
den 

In voorgaande twee paragrafen zijn al heel wat parameters aan bod gekomen die het gas- of 
elektriciteitsverbruik beïnvloeden. Sommige van die factoren zijn niet los te zien van elkaar, 
bijvoorbeeld een goed geïsoleerde gebouwconstructie kan ervoor zorgen dat het aardgasver-
bruik wordt beperkt. Deze constructie kan mits een goed ontwerp tegelijk een gunstige na-
tuurlijke ventilatie met zich brengen zodat mechanische ventilatie kan worden beperkt wat ten 
goede komt aan het elektriciteitsverbruik. 
Het is niet de bedoeling de afhankelijkheid van factoren hier volledig uit te spitten, maar we 
willen hier factoren opsommen die de verbruiken zeker gemeenschappelijk beïnvloeden. 
 

2.3.4.1 Algemeen 
Een aantal algemene factoren kunnen zijn: 
 Openingstijden: langere openingstijden doen het energiegebruik stijgen.  
 Weersomstandigheden: bepalen hoeveel/wanneer verwarmd moet worden, maar spelen 

ook een rol bij het gebruik van de verlichting. 
 Zonsop- en zonsondergang: bepalen wanneer verwarmd/verlicht moet worden. 
 Geografische locatie: is het gebouw gelegen in warmere/koudere regionen of regionen 

waar overdag gebruik kan worden gemaakt van natuurlijke verlichting. 
                                                 
16 Anonymous, Verklarende energiegebruikfactoren in kantoorgebouwen, Needis, Nederland, 1998 
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 Gebouwfunctie: een magazijn heeft bijvoorbeeld andere energiebehoeften dan een verzor-
gingsinstelling. 

 Gebouwvolume: voor hoeveel personen is het gebouw ontworpen? 

2.3.4.2 Gedrag 
In de EPN wordt bij de bepaling van de EPC gebruik gemaakt van een aantal standaard ge-
dragsveronderstellingen. Hieruit valt op te maken dat gedrag een rol speelt bij de bepaling van 
het energieverbruik. Onder gedrag verstaan we ook de aanwezigen in een gebouw, want al 
naargelang het aantal en het type van personen (bezoekers, arbeiders, bedienden) dat samen 
aanwezig is, wordt het aantal gebruikte ruimtes en daarmee samenhangend het energiever-
bruik in een gebouw beïnvloed17. Met gedrag kunnen gebouwgebruikers heel wat invloed 
uitoefenen op energieverbruikers. Denken we aan: 
 instelling temperatuur verwarming, bijvoorbeeld in functie van het aantal aanwezigen of 

het aantal gebruikte ruimtes; 
 uitschakelen van toestellen/verlichting bij verlaten ruimte; 
 sluiten deuren en ramen. 

 
Gedrag kan op verschillende manieren beïnvloed worden18: 
 voorlichting; 
 advies op maat; 
 feedback; 
 marketing; 
 productontwerp; 
 commitment; 
 financiële incentives. 

 
In dit verband is er onderzoek verricht naar energiebesparing door gedragsbeïnvloeding bij 
huishoudens19. Uit dit onderzoek bleek het volgende: 
 Het geven van voorlichting op grote schaal is weinig effectief. 
 Het regelmatig verstrekken van informatie omtrent het eigen energieverbruik (feedback) 

kan leiden tot een besparing van 18,4% op het gasverbruik en 18,8% op het elektriciteits-
verbruik. 

 Het extra belonen van energiebesparend gedrag leidt tot meer besparing dan alleen feed-
back. Onderzoek toont aan dat bij gas een extra besparing van 11,7% kan worden gereali-
seerd, bij elektriciteit 1%. 

 Hoe frequenter de feedback, hoe groter de besparing. 
 Vergelijkende feedback (vergelijken met andere huishoudens) is met het oog op energie-

besparing slechts zinvol als de gebruikers de vergelijkingsstandaard accepteren. Dit hangt 
grotendeels af van de ervaren vergelijkbaarheid op een aantal voor de gebruiker relevante 
kenmerken. Wordt de vergelijkingsstandaard niet geaccepteerd dan kan dit tot gevolg 
hebben dat het besparend effect nihil wordt. Energieverbruikstandaarden in de vorm van 
sector- of landsgemiddelden lijken weinig zinvol. 

                                                 
17 Stoops J.L., The physical environment and occupant thermal perceptions in office buildings, Department of 
building services engineering, Chalmers university of technology, Zweden, 2001 
18 Heijs W., Huishoudelijk energiegebruik: gewoontegedrag en interventiemogelijkheden, TU/e in opdracht van 
Novem, 1999 
19 Midden C.J.H., Weenig W.H., Houwen, R.J., Energiebesparing door gedragsbeïnvloeding, VUGA, ‘s Graven-
hage, 1982. 
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 Verbruiksinformatie in kWh of m³ met de daaraan verbonden kosten alleen geeft de con-
sument onvoldoende inzicht over zijn energiegebruik. Een vergelijking in % ten opzichte 
van een voorafgaande periode in combinatie met de financiële gevolgen zijn meer effec-
tief. 

 Hoe meer personen de informatie over het energiegebruik ter beschikking hebben, hoe 
groter de besparing. 

 
Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat dit onderzoek bij huishoudens gebeurde. In 
utiliteitsgebouwen kan de motivatie anders liggen want het gebouw is zogezegd van 
“niemand”. Bijkomend geldt dat in kantoorgebouwen slechts 2% van de personeels- en wer-
kingskosten bestemd is voor energie.20 
 

2.3.4.3 Maatregelen van de overheid 
Via de EPN tracht de Nederlandse overheid bepaalde besparingsmaatregelen uit te lokken. 
Bovendien worden energiebesparende maatregelen vaak gesubsidieerd of kan men een deel 
hiervan inbrengen in de belastingsaangifte.21 Tevens kan de overheid (theoretisch) onrecht-
streeks invloed uitoefenen op de openingsuren van een gebouw en op het gebruikersgedrag 
(maximum aantal uren toegelaten in een gebouw) door bepaalde sluitingstijden of rustdagen 
op te leggen. 
 

2.3.5 Factoren die het watergebruik beïnvloeden 
REUS voert ook metingen uit op het watergebruik in gebouwen. Dit is geen energieverbruik 
in zuivere vorm, maar is toch een van de basisstoffen waar we ook bedachtzaam mee moeten 
omspringen. Enkele inzichten rond drinkwatergebruik worden hier kort aangehaald, vermits 
er in het hoofdstuk van de statistische controletechnieken (zie verder) ook enkele profielen 
van watergebruik worden besproken. Veel informatie over het gebruik van drinkwater in utili-
teitsgebouwen is niet beschikbaar, maar we hebben onderstaande tabel kunnen terugvinden 
gebaseerd op gegevens uit 199322. 
 
Voorzieningen Gebruik per werknemer (liter/dag) 
Toilet 17 
Keuken 15 
Onderhoud 4 
Persoonsgebonden 3 
Sportvoorzieningen 3 
Omgeving/tuin 5 
Luchtbevochtiging 3 
TOTAAL 54 (waarvan 34% warm water) 
tabel 05:  watergebruik in kantoorgebouwen met uitgebreide voorzieningen 
 

                                                 
20 Vandaele L. e. a., Hinderpalen bij energiebesparing in moderne kantoren, WTCB, Brussel, 2001 
21 Meer info op http://www.energiesparen.be of http://www.pde.nl   
22 van der Linden K., Spiekman M., van Gaalen I., Haes M., Koster P., GreenCalc, een calculatie- en communi-
catiemodel om milieubelasting van gebouwen meetbaar en vergelijkbaar te maken, Bijwerking van het artikel in 
het Praktijkhandboek Duurzaam bouwen, WEKA i.s.m. DGMR, Amsterdam, 2001 
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Maatregelen om water te besparen komen voor als zelfsluitende kranen aan de wasbakken op 
het toilet en een toilet met een dubbele doorspoelknop of de plaatsing van urinoirs. Bovendien 
kunnen toiletten worden omgeschakeld op regenwater i.p.v. drinkwater. 
 

2.3.6 Conclusie 
De energieverbruiksfactoren uit voorgaande paragrafen zetten we op een rijtje en delen ze in 
al naargelang ze invloed hebben op het elektriciteits- en/of gasverbruik. 
 
 
Factor Gasverbruik Elektriciteitsverbruik
Stookinstallatie 
 Type ketel 
 Regelsysteem per ruimte 

 
X 
X 

 

Transmissieverliezen 
 Isolatiematerialen in spouw 
 Isolatiewaarde deuren 
 Isolatiewaarde glas 
 Isolerende luiken 
 Vermijden koudebruggen 
 Geveloppervlakte 
 Vloeroppervlakte 
 Gebouwinhoud 
 Binnentemperatuur 
 Compartimentering 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

Ventilatieverliezen 
 Luchtdichtheid gebouw (kieren en na-

den) 
 Tochtportaal 
 Zelfregelende instelbare ventilatieroos-

ters 
 Bij mechanische ventilatie lucht langs 

warmtewisselaar 

 
X 
 

X 
X 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

Interne warmteproductie 
 Verlichting 
 Koken 
 Elektrische apparaten 
 Aanwezigheid personen 

 
X 
X 
X 
X 

 
X 

(X) 
X 
 

Zonbijdrage 
 ZTA glas 
 Oriëntatie 
 Grootte glas 
 Zonnewering 
 Binnenoppervlak vertrek 
 Verdeelsysteem 
 Regelsysteem 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 

X 

Behoefte aan warm tapwater 
 Spaardouchekoppen 
 Warmteterugwinning 

 
X 
X 
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 Zonneboiler X X 
Pompen  X 
Ventilatoren  X 
Koeling  X 
PV-zonnecellen  X 
WKK X X 
Verlichting  X 
Computers+beeldschermen  X 
Kantoorapparatuur  X 
Kantine-apparatuur  X 
Openingstijden X X 
Weersomstandigheden X X 
Zonsop- en ondergang X X 
Geografische locatie X X 
Gebouwfunctie X X 
Gebouwvolume X X 
Gedrag 
 Instelling temperatuur verwarming 

i.f.v. het aantal aanwezigen of het aan-
tal gebruikte ruimtes 

 Uitschakelen toestellen/verlichting bij 
verlaten ruimte 

 Sluiten deuren/ramen 

 
X 
X 
 

X 

 
X 
X 
 

X 

Overheidsmaatregelen 
 Subsidie 
 Aftrek belastingen 
 Opleggen sluitingstijden 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

tabel 06:  energiegebruiksfactoren in utiliteitsgebouwen 
 
Afgaande op deze tabel kunnen de factoren die het energiegebruik beïnvloeden ingedeeld 
worden in volgende groepen: 
 fysische eigenschappen gebouw; 
 installatietechnische eigenschappen gebouw; 
 aanwezige verlichting in gebouw; 
 aanwezige apparatuur in gebouw; 
 openingstijden gebouw; 
 gedrag gebruikers in gebouw; 
 weersomstandigheden; 
 zonsop- en ondergang; 
 geografische locatie; 
 maatregelen overheid.  

 
Het gasverbruik neemt meestal (afhankelijk van gebouwtype en met of zonder koeling) het 
grootste deel van het energieverbruik voor zijn rekening. Hierbij is het aandeel verwarming 
veel groter in verhouding tot het aandeel tapwater. Op gebied van elektriciteitsverbruik neemt 
verlichting een grote hap uit het verbruik, gevolgd door ventilatie en computers. 
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2.4 Algemene conclusie 
Uit voorgaande paragrafen kunnen we concluderen dat in utiliteitsgebouwen ongeveer 1/3 
elektrische energie (vooral verlichting, ventilatie en computers) wordt verbruikt en 2/3 ener-
gie voor verwarming (vooral ruimteverwarming). 
In Nederland wordt het aandeel elektriciteit t.o.v. gas steeds groter. In Vlaanderen blijft de 
verhouding ongeveer constant. De stijging van het totale energieverbruik is in Vlaanderen 
groter dan in Nederland. 
 
Grootste energieverbruikers binnen de utiliteitsgebouwen zijn de kantoorgebouwen.  
Factoren die het energieverbruik bepalen kunnen we samenvatten als volgt: 
 fysische eigenschappen gebouw; 
 installatietechnische eigenschappen gebouw; 
 aanwezige verlichting in gebouw; 
 aanwezige apparatuur in gebouw; 
 openingstijden gebouw; 
 gedrag gebruikers in gebouw; 
 weersomstandigheden; 
 zonsop- en ondergang; 
 geografische locatie; 
 maatregelen overheid. 
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HOOFDSTUK 3: VOORLOPIG 
CONCEPTUEEL MODEL 

 

3.1 Inleiding 
In dit wat kortere hoofdstuk trachten we de factoren die het energieverbruik in utiliteitsge-
bouwen bepalen samen te vatten in een voorlopig conceptueel model. Tevens geven we aan 
welke beïnvloedbaar zijn en welke niet. 
 

3.2 Energieverbruikers 
Uit de literatuurstudie uit vorig hoofdstuk bleek dat er een aantal factoren zijn die het energie-
verbruik in een gebouw bepalen. 
 
Aan een aantal van deze factoren die het energieverbruik bepalen valt weinig te beïnvloeden, 
nl. de weersomstandigheden, de zonsop- en ondergang, de openingstijden en de geografische 
locatie. Voorgaande factoren kunnen wel een rol spelen bij het bepalen of een gemeten ener-
gieverbruik te verantwoorden is. 
 
Op de andere factoren kan wel nog invloed geoefend worden.  
 De fysische en installatietechnische eigenschappen van het gebouw worden voor een groot 

deel ingevuld bij het ontwerp. Nadien wordt hier over het algemeen weinig aan gewijzigd. 
 De aanwezige verlichting in een gebouw staat meestal vast eens het gebouw in gebruik 

wordt genomen. Aan de armaturen wordt meestal weinig veranderd, wel kan worden in-
gegrepen op de positie van de armaturen (hoogte tot het te verlichten oppervlak), de ge-
bruikte lampen of het automatisch uit- en aanschakelen van de verlichting (relighting-
maatregelen).  

 De aanwezige apparatuur in gebouwen wordt naar alle waarschijnlijkheid regelmatiger 
vervangen. Bijvoorbeeld PC’s worden elke 3 à 4 jaar vervangen. PC’s met powermana-
gementsystemen verbruiken minder energie dan klassieke PC’s door o.a. automatisch over 
te schakelen naar stand-by modus. LCD-schermen gebruiken de helft van de energie van 
CRT-schermen en geven minder warmte af, wat in de zomer een besparing op de koeling 
betekent23. Andere kantoorapparaten als faxen, printers, kopieermachines zijn tegenwoor-
dig ook beschikbaar met powermanagementsystemen. Kantine-apparatuur kan ook een rol 
spelen, bijvoorbeeld koffiezetapparaten met een warmhoudplaat kan men eenvoudig ver-
vangen door thermoskannen.  

 Gedrag van gebruikers in een gebouw: zoals uit het literatuuronderzoek blijkt kan energie 
bespaard worden door gedragsbeïnvloeding.  

 Maatregelen van de overheid kunnen zijn: het stellen van verplichtingen om te voldoen 
aan de EPN of energiebesparing stimuleren door subsidies of fiscale maatregelen. Theore-
tisch kan de overheid ook sluitingstijden opleggen en onrechtstreeks een invloed uitoefe-
nen op de openingstijden. Tevens kan ze op het gebruikersgedrag inspelen door personen 
maar een maximum tijd in een gebouw toe te laten. 

                                                 
23 http://www.milieucentraal.nl/download/Computers.pdf geraadpleegd op 16-3-2003 
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3.3 Voorlopig conceptueel model 
Uit voorgaande overwegingen en de literatuurstudie kunnen we het volgende voorlopig con-
ceptueel model samenstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 07:  voorlopig conceptueel model 
 
De overheid kan invloed uitoefenen op de fysische en installatietechnische eigenschappen van 
het gebouw, de verlichting en de gebruikte apparatuur (bijvooorbeeld via de EPN). Op gedrag 
van gebruikers als zodanig kan de overheid slechts theoretisch invloed uitoefenen, vandaar de 
stippellijn. Openingstijden, weersomstandigheden, zonsop- en zonsondergang en de geografi-
sche locatie bepalen mee het energieverbruik in een gebouw, maar zijn moeilijk beïnvloed-
baar. Zij kunnen wel een energieverbruik rechtvaardigen. Op de openingstijden kan de over-
heid theoretisch invloed uitoefenen, vandaar de stippellijn. 
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HOOFDSTUK 4: KENGETALLEN 
EN ENERGIE INFORMATIE SYS-
TEMEN 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk geven we de achtergronden aan van kengetallen die het energieverbruik van 
utiliteitsgebouwen bepalen en gaan we in op de mogelijkheden van energie informatie syste-
men. 
 

4.2 Kengetallen om de energie-efficiëntie van gebouwen 
weer te geven 

4.2.1 Inleiding 
In deze paragraaf willen we achtergrondgegevens verzamelen rond hoe kengetallen die ener-
gieverbruiken weergeven er uitzien. Op die manier willen we tot een maatstaf komen om 
energiegebruiken van gebouwen met elkaar te vergelijken. 
 

4.2.2 Energieprestatienorm 
Een typisch kengetal dat in Nederland gebruikt wordt om de energie-efficiëntie van nieuwe 
gebouwen weer te geven is de energieprestatiecoëfficiënt (zie hoofdstuk 2). Deze wordt bere-
kend op basis van de gebouweigenschappen, de gebouwgebonden installaties en een gestan-
daardiseerd bewonersgedrag. Afhankelijk van het gebouwtype moet een nieuwbouw sinds 
december 1995 onder de energieprestatienorm vallen vooraleer een bouwvergunning kan 
worden uitgereikt. 
 
De elementen die meespelen in de bepaling van de energieprestatiecoëfficiënt zijn o.a.24: 
 
 verwarming;  
 ventilatoren;  
 verlichting;  
 bevochtiging; 
 koeling;  
 pompen;  
 warm tapwater.  

 
En de aftrekposten:  
 
 fotovoltaïsche zonnecellen;  
 compensatie voor elektriciteitslevering warmtekracht (WKK). 

                                                 
24 Meer info op http://www.epn.novem.nl  
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Procesgebonden energieverbruikers (apparatuur) zitten niet in de bepaling van de EPN. 
 
Volgende energieprestatienormen zijn sinds 1/1/2003 geldig25 
 
Gebouwfunctie/gebruiksfunctie* Huidige eis 

(gebruiksfunctie) 

Bijeenkomst 
Cel 
Gezondheidszorg niet klinisch 
Gezondheidszorg klinisch 
Horeca 
Kantoor 
Logies 
Onderwijs 
Sport 
Winkel 

 
2.2 
1.9 
1.5 
3.6 
-** 
1.5 
1.9 
1.4 
1.8 
3.4 

*in het "nieuwe" Bouwbesluit (fase 2) wordt niet meer over gebouwfuncties, maar over gebruiksfuncties gesproken 
**in het "nieuwe" Bouwbesluit is de gebouwfunctie "horeca" vervallen. De gebruiksactiviteit "het verstrekken van consumpties voor gebruik 
ter plaatse" valt onder de gebruiksfunctie "bijeenkomstfunctie".  
 
tabel 07:  energieprestatienormen in utiliteitsgebouwen 
 
De energieprestatiecoëffciciënt is dus een maat om gebouwen met elkaar te vergelijken. Ze 
houdt rekening met het gas- en elektriciteitsverbruik (zonder de procesgebonden elektrici-
teitsverbruikers). De norm wordt enkel toegepast bij nieuwbouw. 
 

4.2.3 Kengetallen van Novem 
Om inzicht te krijgen in een bestaande energiesituatie heeft Novem26 kengetallen voor ener-
giegebruik verzameld die daarbij hulpzaam zijn. In tabellen worden de waarde voor het 20%-
percentiel, het 80%-percentiel en de mediaan opgegeven voor elektriciteits- en gasverbruik. 
Het p-de percentiel (p is een percentage, bijvoorbeeld 20%) van een verzameling waarnemin-
gen wordt zo gekozen dat p (20)% van de waarnemingen kleiner is en 100 − p (80)% groter. 
De mediaan is de middelste waarneming in grootte die men bekomt als volgt: 
 Rangschik de waarnemingen van klein naar groot. 
 Bij een oneven aantal waarnemingen is de middelste waarneming de mediaan. 
 Bij een even aantal waarnemingen is het gemiddelde van de middelste twee waarnemin-

gen de mediaan 
Soms is enkel de gemiddelde waarde weergegeven indien er te weinig waarnemingen voor-
handen zijn. De situaties die in de praktijk bij gebouwen met eenzelfde functie voorkomen 
kunnen nogal van elkaar verschillen. Hierbij wordt gedacht aan verschillen in bouwjaar, ge-
bruikstijden, toegepaste energiebesparende maatregelen, gedrag en nevenfuncties. Hierbij 
treden grote variaties op in de hoogte van het kengetal per individueel gebouw. Daardoor 
kunnen de 20%-en 80%-grens ver uit elkaar liggen, tot een factor 3 à 4. 
De steekproefaantallen waarop deze cijfers gebaseerd zijn, liggen in een aantal gevallen laag, 
zodat de betrouwbaarheid laag is.  

                                                 
25Besluit van 22 oktober 2002, houdende wijziging van het Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëffici-
enten voor niet tot bewoning bestemde gebouwen), verschenen in het (Nederlands) Staatsblad van 29-10-2003 
(nr 518) 
26 Cijfers en tabellen, Novem, 1999 
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Novem stelt duidelijk dat het niet mogelijk is om op basis van 20-80%-grenzen een bespa-
ringspotentieel vast te stellen. De getallen kunnen enkel een indicatie geven of het verbruik 
hoog of laag is. Hierbij moeten allerlei beïnvloedende factoren bekeken worden, bijvoorbeeld 
of er sprake is van een abnormale bedrijfstijd. 
De tabellen vindt u terug in bijlage. 
 

4.2.4 Verschillen tussen indicatoren om energie-efficiëntie te meten 
Zoals men kan aflezen uit de tabellen van Novem zijn er heel wat verschillende indicatoren 
om de energie-efficiëntie van een gebouw te bepalen, ook de energieprestatiecoëfficiënt is een 
dergelijke indicator. 
Men kan zich afvragen of die indicatoren onderling verschillende resultaten opleveren in 
rangschikking van de energieprestatie van een gebouw. In dit verband heeft men in Berkeley 
een onderzoek gedaan naar verschillen tussen indicatoren27. Men heeft in verschillende landen 
verschillende huizen onderzocht op energie-efficiëntie met diverse indicatoren. 
In deze studie maakt men een onderscheid tussen energie ter plaatse gebruikt (site-energy) en 
primaire energie (primary energy). 
 
Volgende indicatoren werden onderzocht voor beide definities van energie: 
 verwarming per m2; 
 verwarming per persoon; 
 verwarming per graaddag (18°C); 
 verwarming per graaddag (18°C) en per m2; 
 totale energie per m2; 
 totale energie per persoon; 
 energie aanmaak heet water per persoon; 
 energie aanmaak heet water per m2; 
 energie voor verlichting en apparaten per persoon; 
 energie voor verlichting en apparaten per m2. 

 
Hun belangrijkste bevindingen zijn de volgende: 
 Onzekerheden en inconsequenties in de definitie van niet-energiegegevens (gebouwgege-

vens als oppervlakte/graaddagen etc,), ook de “noemer-gegevens”genoemd, introduceren 
grote onzekerheden in de indicatoren die vaak groter zijn dan de onzekerheden van ener-
giegegevens. Deze definitieproblemen ondermijnen de waarde van vergelijkingen. 

 De rangschikking van de energie-efficiëntste huizen hangt vooral af van de behandeling 
van elektrische energie. Bijvoorbeeld huizen die hoog gerangschikt zijn op het gebied van 
site-energy kunnen laag scoren op het gebied van primary energy. Veel hangt af van wel-
ke conversiefactor gebruikt wordt om van de ene definitie naar de andere om te rekenen. 

 Gebouwen met gelijke fysieke kenmerken en uitrusting behouden meestal hun relatieve 
rangschikking, onafhankelijk van de keuze van de indicator.  

 

4.2.5 Conclusie 
Er zijn heel wat indicatoren die het energiegebruik van een gebouw kunnen uitdrukken. Deze 
indicatoren kunnen veelal niet meer dan een relatieve ranking geven in de zin van: het ver-
                                                 
27 Meier A. K., Indicators of energy-efficiency in buildings, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, 
Califonia, USA, 2002 
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bruik ligt hoog of laag. Om indicatoren op een goede manier te gebruiken moeten dezelfde 
manieren gebruikt worden om gebouwoppervlaktes, gebouwinhouden, aantal aanwezigen, etc. 
te definiëren en op te meten. De meest gebruikte indicatoren geven het energiegebruik aan per 
oppervlakte/gebouwinhoud/aanwezigen. De absolute waarden van de indicatoren kunnen 
sterk verschillen, maar relatief zouden ze ongeveer tot een zelfde rangschikking moeten ko-
men. 
 

4.3 Gebruik van Energie Informatie Systemen (EIS) 

4.3.1 Inleiding 
In dit onderdeel willen we kort schetsen wat EIS zijn, hoe we deze kunnen indelen en wat hun 
mogelijkheden zijn. Kort wordt aangegeven welke de mogelijke gebruikers zijn. Vervolgens 
wordt er verder ingegaan op het gebruik van diagnose bij EIS. 
 

4.3.2 Energie Informatie Systemen 

4.3.2.1 Algemeen 
Energie Informatie Systemen verwijzen in het algemeen naar software, data-acquisitie hard-
ware en communicatiesystemen om energie-informatie te verstrekken aan energiegebruikers, 
gebouwbeheerders en energiebedrijven28. EIS kunnen verschillende types van informatie be-
vatten als energieverbruik, gebouwkarakteristieken, HVAC-gegevens, weergegevens en ge-
bouwgebruiksgegevens. 
Men kan een onderscheid maken in twee types EIS, nl. de web-based EIS en de niet-web ba-
sed EIS. EUView van REUS is een typisch voorbeeld van een web-based EIS, de gegevens 
zijn immers via een web-browser op internet raadpleegbaar. Verderop bedoelen we ook steeds 
een web-based EIS als er gesproken wordt van EIS. 
 
Een EIS bestaat typisch uit een Energy Management Control System (EMCS) dat in het ge-
bouw (building site) meetgegevens van diverse meters via een router verzamelt (AMR-
Automated Meter Reading) en via een gateway doorstuurt naar een EIS host-server (die een 
database bevat) of omgekeerd vanuit de EIS host-server commando’s ontvangt om bepaalde 
apparaten aan te sturen (zie onderstaande figuur). Op deze EIS host-server worden de gege-
vens opgeslagen en kunnen via een web-browser gedownload, geraadpleegd, gevisualiseerd 
en soms ook gediagnosticeerd worden.  
 

                                                 
28 Fryer, L., Taping the value of energy use data: new tools and techniques, E-Source exclusive reports on energy 
efficiency, strategic memo, Boulder, Colorado, USA, 1996 
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figuur 08:  typische architectuur van een EIS29 
 

4.3.2.2 Types EIS 
Er zijn op dit ogenblik twee grote stromingen bekend naar indeling van types EIS. Enerzijds 
bestaat de indeling die gehanteerd wordt door de California Energy Commission (CEC)30. Zij 
delen EIS in in drie types: notification-based systems, analysis-based systems en response-
based systems. Lawrence Berkeley National Labs (LBNL)31 heeft de EIS ingedeeld in vier 
types die gedeeltelijk overlappen met de indeling van CEC. Deze indeling zullen we hier ver-
der uitdiepen omdat we hierover de meeste informatie beschikbaar hebben. 
LBNL deelt EIS in vier groepen, nl.: 
 
Basic Energy Information Systems (Basic EIS): Dit systeem verzamelt energieverbruiksge-
gevens op uur- of kwartierbasis, archiveert en visualiseert gegevens (bijvoorbeeld in de vorm 
van belastingsprofielen). Tevens kunnen de meetgegevens gedownload worden. 
 
Demand Response Systems (DRS): Dit systeem is een internet-gebaseerd communicatie-
platform tussen energieleveranciers/energiedienstverleners en hun klanten om demand-
response programma’s te ondersteunen. Een demand-response programma is een systeem 
waarbij bijvoorbeeld aan klanten kan worden gevraagd tijdelijk hun energieverbruik aan te 
passen om piekverbruiken te vermijden (demand). De klant kan dan beslissen of hij hierop 
ingaat en tegen welke voorwaarden (response). Een demand wordt meestal geïnitieerd op ba-
sis van gebruiksvoorspellingen. 

                                                 
29 Kinter-Meyer M., Burns M., Energy-related Information Services, Building connections article, ASHRAE 
Journal, 2001. 
30 Xenergy, Nexant, Money and energy savings resources from the enhanced automation-Technical Options 
Guidebook, California Energy Commission, Sacremento, California, USA, 2002 
31 Motegi N., Piette M.A., Web-based energy information systems, Lawrence Berkeley National Laboratories, 
Berkeley, California, USA, 2002 



32 
HOOFDSTUK 4: KENGETALLEN EN ENERGIE INFORMATIE SYSTEMEN 

 

 
Enterprise Energy Management (EEM): dit is een systeem dat uit volgende belangrijke 
onderdelen bestaat32: 
 aanleveren van jaarrapporten die helpen beslissingen te nemen in energiebesparingsinves-

teringen door vergelijking of benchmarking met andere gebouwen of historische gege-
vens; 

 aanleveren van informatie om energieleveringscontracten met producenten te onderhande-
len; 

 energiemanagement in gebouwbeheer om de energiekosten te minimaliseren; 
 evaluatie van energiekosten om de correcte toepassing van energiecontracten op te volgen. 

 
Web-based Energy management and control-systems (Web-EMCS): dit systeem laat toe 
om van verschillende gebouwen energieverbruiken of andere metingen (sub-metering) op te 
volgen/visualiseren (monitoring) en/of te regelen (control) via het internet. Web-EMCS bevat-
ten in de regel geen diagnosetools. 
 
Uiteraard bestaan er ook combinaties van de vier voorgaande systemen. 
 
Samengevat kunnen volgende eigenschappen de verschillende EIS kenmerken: 
 
Eigenschap Betekenis 
Archivering Opslaan van meetgegevens in een database 
Download Energiegebruiksgegevens downloaden via internet 
EMCS-toegang Toegang tot het lokale EMCS-systeem om gegevens op te vragen 
Sub-metering Extra metingen buiten energieverbruiken op de hoofdmeter (dus 

hierbuiten nog metingen doen per verdiep of lokaal), maar ook ande-
re niet-energieverbruiksmetingen als temperatuur, vochtigheid, etc. 

Updatefrequentie Frequentie waarmee de meetgegevens worden verzameld 
Demand-response Communicatie tussen energieleveranciers/energiedienstverleners en 

klanten 
Monitoring/visualisatie Opvolgen/visualiseren van meetgegevens 
Energiejaarrapport Jaarrapporten waarin energieverbruiken van verschillende jaren 

worden samengebracht en met elkaar kunnen worden vergeleken 
Benchmarking Energieverbruiken tussen verschillende gelijkaardige gebouwen met 

elkaar vergelijken 
Kostenanalyse Evaluatie van aangerekende energiekosten/ Onderhandelen van con-

tracten met energieleveranciers 
Voorspelling Voorspelling van energieverbruiken (o.a. toegepast in demand-

response systemen) 
Diagnose Automatische diagnose van energieverbruiken 
Automatische regeling Geautomatiseerde regeling van toestellen/instellingen om energie 

binnen een gebouw optimaal te benutten  
 
tabel 08:  mogelijke eigenschappen van EIS 
 

                                                 
32 Friend, W., Energy Management- The Last Untamed Resources, Food CIO Forum, Boise, USA, 2002  
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4.3.3 Gebruikers van EIS 
Typische gebruikers van EIS kunnen worden ingedeeld in vier groepen:33 
 
 Beheerders van meer gebouwen: dit zijn organisaties die meer gebouwen beheren. Zij 

gebruiken EIS voor het opvolgen van energieverbruiken in verschillende geografisch ver-
spreide gebouwen. Op die manier hebben ze maar enkele mensen nodig om vele gebou-
wen te kunnen opvolgen en kunnen ze met meer kennis van zaken contracten negotiëren 
in een geliberaliseerde markt. 

 
 Individuele gebouwbeheerder: gebouweigenaars kunnen van hun gebouw opvolgen hoe 

het energieverbruik verloopt op bijvoorbeeld kwartierbasis. In de meeste gevallen hebben 
de gebouwbeheerders geen tijd om dit op de voet te volgen. Een EIS-systeem kan echter 
vrij eenvoudig achteraf het energieverbruik rapporteren.  

 
 Energieleveranciers: EIS kunnen interactieve communicatie opzetten tussen energieleve-

ranciers en – gebruikers. EIS-ontwikkelaars verkopen EIS-producten aan energieleveran-
ciers, die de EIS op hun beurt verkopen aan klanten als extra dienstverlening. Een voor-
beeld van communicatie is dat de klant gevraagd wordt door de energieleverancier zijn 
verbruik te minderen in tijden van tijdelijke energieschaarste34. 

 
 Energiedienstverleners: dienstverleners in de energiemarkt (ook ESCO’s genoemd –

Energy Service Company) hebben belangrijke taken waarbij een EIS kan helpen, namelijk 
diagnosticeren van energieverbruiken op afstand, i.p.v. regelmatig de sites te bezoeken, 
wat een hoop besparing aan tijd en geld oplevert. Bovendien kunnen ze eenvoudiger over 
meer frequente gegevens beschikken om de analyse van gebouwen uit te voeren. 

  

4.3.4 Diagnose met EIS 
EIS verzamelen een gigantische hoeveelheid meetgegevens. Deze gegevens krijgen meer-
waarde als ze gediagnosticeerd worden. Diagnose binnen EIS wordt gedefinieerd als het pro-
ces om abnormaal verbruik te detecteren (fault detection) en de oorzaak hiervan te analyseren 
(fault diagnosis)35. Voor diagnose met EIS in gebouwen kan men twee types van diagnose 
onderscheiden: 
 
Commissioning-diagnose: hiermee bedoelt men nagaan of alle componenten binnen een ge-
bouw energie verbruiken zoals men verwacht in een aantal ‘gekende toestanden’. Men kan 
bijvoorbeeld nagaan of de waterdebietmeter een nuldebiet aangeeft als men alle gekende wa-
tergebruikers binnen een gebouw dichtzet. Men kan ook nagaan of het gasverbruik voor de 
productie van warm tapwater ongeveer in de buurt ligt van wat de fabrikant van de gasgeiser 
aangeeft. Commissioning-diagnose kan enkel uitgevoerd worden als men onder gekende om-
standigheden werkt, waardoor sommige onderdelen van commissioning enkel kunnen worden 
uitgevoerd tijdens de sluitingsuren van een gebouw. Na commissioning kan men aanpassin-
                                                 
33 Heinemeier, K., Marketability requirements for fault detection and diagnostics in commercial buildings, pro-
ceedings of the ACEEE 1998 summer study on energy efficiency in buildings, Washington, 1998 
34 Goldman C.A., Kintner-Meyer M., Heffner G., Do enabling technologies affect customer performance in 
price-responsive load programs?, Proceedings of the 2002 ACEEE summer study on energy efficiency in build-
ings, 2002 
35 Haves P., Overview of diagnostic methods, Proceedings of the workshop on diagnostics for commercial build-
ings: from research to practice, San Francisco, USA, 1999. 
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gen doen aan het gebouw of aanwezige toestellen om het energieverbruik te verlagen (dit 
wordt dan retro-commissioning genoemd). In België en Nederland wordt commissioning-
diagnose vertaald door het begrip ‘inregeling’. 
 
Monitoring-diagnose: monitoring gebeurt in eerste instantie op een lange termijn. Bijvoor-
beeld kan er gekeken worden of het totale energieverbruik van een gebouw ligt binnen de 
verwachtingen, vergeleken met andere gebouwen (bijvoorbeeld met vergelijkbare oppervlak-
te). Tevens kan men al naargelang de gebruiksomstandigheden (weersomstandigheden, ope-
ningsuren, weekenden, feestdagen, ...) bepalen wat een normaal of verwacht energieverbruik 
is. Wanneer deze gekend zijn kan men door continue monitoring korter op de bal spelen door 
bij overschrijden van deze normen waarschuwingen te geven, waarop dan actie genomen kan 
worden. In België en Nederland wordt monitoring vertaald door het begrip ‘bewaking’. 
 
Een belangrijke discussie bij diagnose bij EIS is welke regels er kunnen gebruikt worden om 
te bepalen hoe een fout kan worden gedetecteerd. Er zijn twee gekende manieren om een ba-
seline te bepalen voor normaal gebruik36: 
 
Kennisgebaseerde vuistregels: dit noemt men soms ook kwalitatieve modellen; bijvoorbeeld 
als het zomer is EN het gasverbruik is meer dan 5% dan dat van in de winter DAN is het gas-
verbruik te hoog. 
 
Kwantitatieve regels: deze zijn gebaseerd op kwantitatieve modellen, bijvoorbeeld gebruiks-
voorspellingen door statistische methoden of artificiële neurale netwerken die gebaseerd zijn 
op historische gegevens. Deze voorspelling is natuurlijk maar zo goed als de normaliteit van 
de historische gegevens. Tevens kan a priori afhankelijk van fysische gebouwkarakteristieken, 
locatie, gebruiksdoel etc. op basis van fysische modellen een verwacht verbruik bepaald wor-
den. In de USA heeft men in dit verband de DOE-2 databank37 waarmee men energieverbrui-
ken kan simuleren. Eenvoudiger, maar minder nauwkeurig in gebruik zijn de kengetallen die 
eerder besproken zijn. 
 
In onderstaande figuur38 wordt aangegeven hoe het verschil tussen het actuele en verwachte 
energieverbruik kan dienen als een input voor een classificatietechniek waarvan de uitgang 
een betrouwbaarheid aangeeft dat een verbruik is zoals verwacht. Indien het verschil tussen de 
actuele en verwachte waarde toeneemt (fout-error wordt groter) dan neemt de waarschijnlijk-
heid dat een verbruik is zoals verwacht kleiner.  
 

                                                 
36 Liddament M.W., Real time simulation of HVAC Systems for Building Optimisation, Fault Detection and 
Diagnostics, Technical Synthesis Report, IEA ECBCS Annex 25, Coventry, UK 1999 
37 Meer info over energiesimulatie-databanken waaronder DOE-2 is terug te vinden op 
http://simulationresearch.lbl.gov/  
38 House J.M., Kelly G.E., An overview of building diagnostics, National Institute of Standards and Technology, 
Gaithersburg, Maryland, USA, 1999. 
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figuur 09:  diagnose met EIS 
 

4.3.5 Ervaringen van energiebesparing met EIS 

4.3.5.1 Energiebesparingen door commissioning diagnose 
In de literatuur vinden we een aantal studies terug die het energiebesparingseffect van com-
missioning-diagnose hebben onderzocht. Tengevolge van retro-commissioning in HVAC-
systemen werden energiebesparingen van 5-15% opgetekend in het totale energieverbruik van 
gebouwen39. Bij 34 gebouwen op de Texas A&M campus is een gemiddelde daling van het 
koelwaterverbruik van 28% opgetekend, een gemiddelde daling van het verwarmingsverbruik 
van 54% en een besparing in het energieverbruik van 2-20% op het elektriciteitsverbruik40. 
Een variant op retro-commissioning is de relatief nieuwe term bulls-eye commissioning. Dit 
betekent dat men op gebouwniveau het energieverbruik gedurende enkele weken met een in-
terval van 15 minuten optekent. A.d.h.v. belastingsprofielen wordt dan snel gekeken (met een 
bulls-eye) naar de verbruiken en worden abnormale verbruiken opgespoord. Uit onderzoek 
bleek dat hier gemiddeld 15% energie kan worden bespaard 41. De California Energy Com-
mission heeft een programma ontwikkeld om te bepalen hoeveel energie er kan worden be-
spaard door het gebruik van een EIS42. De code die achter de berekeningen zit is echter niet 
vrijgegeven, noch wordt een betrouwbaarheid van hun berekeningen weergegeven. 
 
                                                 
39 Gregorson J., Commissioning existing buildings, E-source tech update, TU 97-3, 1999 
40 Claridge D., Culp C., Liu M., Deng S., Turner W.D., Haberl J.S., Campus-wide commissioning of university 
buildings, Proceedings of the ACEEE 2000 summer study on energy efficiency in buildings, Washington, USA, 
2000 
41 Price W., Hart R., Bulls-eye commissioning: using interval data as diagnostic tool, Eugene water & electric 
board, Proceedings of the ACEEE 2002 summer study on energy efficiency in buildings, Washington, USA, 
2002 
42 Xenergy, Nexant, Money and energy savings resources from the enhanced automation-Business Case Guide-
book, California Energy Commission, Sacremento, California, USA, 2002 
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4.3.5.2 Energiebesparingen door monitoring-diagnose 
In de literatuur is nog maar weinig terug te vinden i.v.m. resultaten van monitoring-diagnose. 
Nochtans heeft een onderzoek in een 5-tal gebouwen aangetoond dat het energiebesparingspo-
tentieel ligt op 5 a 10%43. Er staan wel projecten op stapel, bijvoorbeeld met de whole buil-
ding diagnostician (WBD)44, waarmee men wil onderzoeken welk besparingspotentieel nog in 
monitoring zit. Tevens is het NIST bezig met onderzoek naar monitoring-diagnose45. 
 

4.3.6 Beïnvloeding van energiegebruik met EIS 
In hoofdstuk 2 zijn de factoren die het energieverbruik beïnvloeden besproken waarop het 
voorlopige conceptuele model uit hoofdstuk 3 is gebaseerd. In deze paragraaf geven we 
schematisch aan hoe bijkomende energie-informatie kan worden gebruikt om corrigerende 
acties te nemen op factoren die het energieverbruik van het gebouw beïnvloeden. Een EIS 
meet verbruiken (met een AMR) en kan deze vergelijken met verwachte verbruiken zodat een 
regelaar (die ingesteld is met een diagnostische techniek) corrigerende acties kan aansturen. 
Dit kunnen we schematisch voorstellen in een terugkoppel- of feedback-keten die gekend is 
uit de regeltechniek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 10:  beïnvloeding van energiegebruik met EIS 
 

4.3.7 Conclusie 
Energie informatie systemen bieden heel wat mogelijkheden om energieverbruiksgegevens te 
verzamelen en te behandelen. Tevens is er een brede waaier aan mogelijke gebruikers voor de 
verschillende types van EIS.  
 

                                                 
43 Frey D., Diagnostics based on short term monitoring, Proceedings of the workshop on diagnostics for com-
mercial buildings: from research to practice, San Francisco, USA, 1999 
44 Chassin D. P., Whole Building Diagnostician Enhancements, Batelle, Richmond, USA, 2002 
45 Castro N., Enabling tools, National Institute for Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, USA, 
2002 
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Vragen die bijvoorbeeld door een EIS beantwoord kunnen worden zijn: 
 Wanneer en hoeveel bedraagt het piekverbruik? 
 Wat is het belastingsprofiel? 
 Wat is het historisch baseline-verbruik? 
 Is er een vreemd gebruikspatroon? 
 Hoe varieert het energieverbruik per uur, dag, week, maand en jaar? 

 
Op het gebied van diagnose van de gebruiksgegevens ligt echter nog heel wat braakliggend 
terrein. Op gebied van commissioning-diagnose lijkt men al wat verder te staan dan op het 
gebied van monitoring-diagnose. Een goede diagnose hangt in eerste instantie af van een goe-
de foutdetectietechniek, waarbij de bepaling van een verwachte waarde om ze te vergelijken 
met de gemeten waarde van cruciaal belang is. Als de bepaling van de verwachte waarde tot 
een bruikbaar resultaat leidt, wordt de rest van het diagnoseproces waardevol, zoniet kunnen 
er een aantal fouten die er wel zijn over het hoofd gezien worden of omgekeerd. 
Aan de hand van een feedback-keten kan worden voorgesteld hoe EIS een rol kunnen spelen 
in het energieverbruik van een gebouw. 
 

4.4 Algemene conclusie 
 
Er bestaan diverse kengetallen om het energieverbruik in een gebouw weer te geven, met alle 
hun specifieke eigenschappen. Welk kengetal gebruikt wordt om het energieverbruik in ge-
bouwen te bepalen maakt niet zoveel uit; de relatieve ranking is meestal dezelfde op voor-
waarde dat de gebouweigenschappen op een consistente manier worden opgemeten en dat de 
omrekening van elektrische naar primaire energie consistent gebeurt. 
Energie informatie systemen kunnen op diverse manieren met energiegegevens omgaan. De 
diagnose van de gegevens gebeurt op twee vlakken, nl. commissioning diagnose en monito-
ring-diagnose. 
 
De kengetallen op zich geven een vrij ruwe indicatie van het te verwachten energieverbruik, 
omdat ze meestal enkel rekening houden met de fysische eigenschappen van het gebouw. Het 
is dus aangewezen verder te zoeken naar technieken om het energieverbruik te voorspellen, 
die ook rekening houden met andere parameters die het energiegebruik beïnvloeden. EIS kun-
nen hierin hun bijdrage leveren omdat ze mits goede diagnostische technieken snel diverse 
gegevens kunnen samenbrengen waarmee een energieverbruik kan worden voorspeld. 
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HOOFDSTUK 5: DEFINITIEF 
CONCEPTUEEL MODEL 

 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk willen we het conceptueel model samenstellen als uitgangspunt van ons ver-
der onderzoek. 
 

5.2 Energieverbruikers en EIS 
Uit het voorlopig conceptuele model bleek dat een aantal factoren het energieverbruik in een 
gebouw bepalen, te weten: 
 fysische eigenschappen gebouw; 
 installatietechnische eigenschappen gebouw; 
 aanwezige verlichting in gebouw; 
 aanwezige apparatuur in gebouw; 
 openingstijden gebouw; 
 gedrag gebruikers in gebouw; 
 weersomstandigheden; 
 zonsop- en ondergang; 
 geografische locatie; 
 maatregelen overheid. 

 
Aan een aantal van deze factoren die het energieverbruik bepalen valt weinig te beïnvloeden 
door EIS, nl. de weersomstandigheden, de zonsop- en ondergang, de openingstijden en de 
geografische locatie. Voorgaande factoren kunnen wel een rol spelen bij het bepalen of een 
gemeten energieverbruik te verantwoorden is. 
Op de andere factoren kan wel nog invloed uitgeoefend worden. Belangrijk hierbij is een on-
derscheid te maken tussen factoren die men zelden zal beïnvloeden (bijvoorbeeld na een 
commissioning-diagnose) en andere die permanent te beïnvloeden zijn (na monitoring-
diagnose). 
 
 De fysische en installatietechnische eigenschappen van het gebouw worden voor een groot 

deel ingevuld bij het ontwerp. Nadien wordt hier over het algemeen weinig aan gewijzigd. 
Nochtans kan door het gebruik van EIS gekeken worden of het gebouw wel degelijk vol-
doet aan de vooraf bepaalde verwachtingen rond energiegebruik (retro-commissioning) en 
dan vooral naar het gebruik van HVAC. Mogelijke maatregelen zijn vervanging van de 
ramen (hogere isolatiewaarde of vervanging door elektrochromatisch instelbare ZTA om 
meer reflectie van zonnewarmte te hebben in zomer dan in winter46), automatische sluiting 
deuren, compartimentering warme en koude gedeeltes, … Tevens kunnen door EIS de in-

                                                 
46 Lee E.S., DiBartolomeo D.L., Selkowitz S.E., Electrochromic windows for commercial buildings: Monitored 
results from a full-scale testbed, Presented at the ACEEE 2000 Conference and published in the Proceedings 
from the ACEEE 2000 Summer Study on Energy Efficiency in Buildings: Energy Efficiency in a Competitive 
Environment, Washington, USA, 2000 
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stelling van het verwarmingsprogramma (nachtverlaging, uitschakeling in het weekend, 
...) of de omschakeling naar hogere-rendementsketels geverifieerd worden. Om dit vast te 
stellen gaat men meten gedurende een aantal weken. Ook verwarming die manueel in- of 
uitgeschakeld wordt, kan met EIS gemonitord worden (monitoring-diagnose). Bij grote 
afwijkingen tussen verwacht en gemeten verbruik kan hier waarschijnlijk heel wat aan 
energie bespaard worden vermits ongeveer 2/3 van het energiegebruik in kantoren bestaan 
uit gasverbruik. 

 De aanwezige verlichting in een gebouw staat meestal ook vast eens het gebouw in ge-
bruik wordt genomen. Aan de armaturen wordt weinig veranderd, wel kan worden inge-
grepen op de positie van de armaturen (hoogte tot het te verlichten oppervlak), de gebruik-
te lampen of het automatisch uit- en aanschakelen van de verlichting (relighting-
maatregelen). EIS kunnen vaststellen of bijvoorbeeld licht ’s nachts of in het weekend 
blijft branden. Hier valt allicht een grote winst te behalen omdat verlichting de grootste 
hap neemt uit het elektriciteitsverbruik. 

 De aanwezige apparatuur in gebouwen wordt naar alle waarschijnlijkheid regelmatiger 
vervangen. Het is voorlopig niet zo eenvoudig om met EIS vast te stellen welke apparaten 
de verbruikers zijn vermits EIS meestal het globale energieverbruik opmeten. Op compo-
nent-niveau meten via een globaal meetsysteem (dus zonder submeters) is momenteel nog 
in studiefase. In de Lawrence Berkeley Labs loopt een onderzoek hoe men uit meting van 
actief en reactief vermogen kan bepalen welke toestellen aan- of afspringen47. In dat on-
derzoek kan men tot nu toe met 85% juistheid bepalen welke toestellen aan- of afspringen. 

 Gedrag van gebruikers in een gebouw: zoals uit het literatuuronderzoek blijkt kan energie 
bespaard worden door gedragsbeïnvloeding. Op dit vlak kunnen de EIS hun deel bijdragen 
door op geregelde tijdstippen feedback te geven naar de gebruikers/gebouwbeheerders. 
Hiervoor kan bijvoorbeeld het DRS-systeem van EIS ingezet worden om te communice-
ren tussen verbruiker en producent van energie en de monitoring-diagnose vermits ver-
bruiken continu worden gemeten en vergeleken met wat te verwachten is. Probleem dat 
zich hierbij stelt is hoe de gebouwgebruikers/-beheerders worden geïnformeerd over het 
energiegebruik. Dit kan bijvoorbeeld door SMS, e-mail, fax, …48 Andere vraag die zich 
stelt is of dit het verwachte effect zal hebben op gebruikers die over het algemeen geen ei-
genaar zijn van het gebouw. Het zal vooral de gebouwbeheerder zijn die hier een belang-
rijke rol te vervullen heeft. Het blijkt in ieder geval dat een communicatieplan en afstem-
ming tussen beheerders en gebruikers van de doelen van dit energiebeheersingssyteem 
noodzakelijk is 49. 

 Maatregelen van de overheid kunnen naast het stellen van verplichtingen om te voldoen 
aan de EPN, het gebruik van EIS verplichten of stimuleren door subsidies te geven of fis-
cale maatregelen te nemen. In de geliberaliseerde markt moeten door de elektriciteitsdis-
tributiebedrijven bij opgenomen elektriciteitsvermogens boven de 100 kW kwartuurme-
ters geplaatst. Voor gasverbruikers gebeurt dit bij een afname van meer dan 1 miljoen m3. 
Deze meetgegevens worden echter niet per definitie beschikbaar gesteld aan de eindge-
bruikers, maar dienen vaak voor bepaling van de piekbelasting teneinde de factuur te kun-

                                                 
47 Palomeria-Arias R., Norford L.K., Development and Test Hardware and Software for High Information Con-
tent Electrical Load Monitoring Report: Documenting Meter Tests During Year One, Massachusets Institute of 
technology, USA, 2001 
48 Lister L.D., Meaningful ways to interpret building data, Networked Controls-A Supplement to HPAC Engi-
neering, Penton Media Publishing, Cleveland, Ohio, USA, 2001 
49 Santos J.J., Controls Education: More Critical Than Ever, Networked Controls-A Supplement to HPAC Engi-
neering, Penton Media Publishing, Cleveland, Ohio, USA, 2002 
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nen opmaken. Zoals eerder bij het voorlopige conceptueel model gesteld kan de overheid 
theoretisch ook invloed uitoefenen op de openingstijden en het gedrag van gebruikers. 

 

5.3 Conceptueel model 
Uit voorgaande overwegingen en hoofdstukken willen we op basis van het voorlopige con-
ceptueel model (zie hoofdstuk 3) en de figuur beïnvloeding van energiegebruik met EIS (ana-
logie met een terugkoppelketen uit hoofdstuk 4) een definitief conceptueel model samenstel-
len. 
De overheid kan invloed uitoefenen op de fysische en installatietechnische eigenschappen van 
het gebouw, de verlichting en de gebruikte apparatuur (bijvooorbeeld via de EPN). De beïn-
vloeding van het gedrag van gebruikers door de overheid is louter theoretisch, bijvoorbeeld 
door het beperken van de maximum aanwezigheidstijd in een gebouw. Op zich kan de over-
heid het gebruik van EIS stimuleren. De overheid kan theoretisch gezien ook invloed uitoefe-
nen op de openingstijden van een gebouw, vandaar de stippellijn naar openingstijden. 
EIS kan via commissioning-diagnose en/of monitoring diagnose invloed uitoefenen op de 
fysische en installatietechnische eigenschappen van het gebouw, de verlichting, de gebruikte 
apparatuur en het gedrag van de gebruikers. Commisioning-diagnose zal door de band geno-
men niet direct een invloed uitoefenen op het gedrag van gebruikers, terwijl monitoring-
diagnose dat wel kan doen. Monitoring-diagnose zal allicht niet direct invloed uitoefenen op 
de fysische eigenschappen van het gebouw.  
Openingstijden, weersomstandigheden, zonsop en -ondergang en de geografische locatie be-
palen mee het energieverbruik in een gebouw, maar zijn moeilijk beïnvloedbaar (behalve the-
oretisch door de overheid). We noemen deze factoren storingen omdat ze als het ware de re-
geling van buitenaf verstoren en niet kunnen worden beïnvloed. Bovendien is dit een gangba-
re term in een terugkoppelketen die hier dienst doet als ruggengraat voor het conceptuele mo-
del .  
Tussen het binnenkomend meetsignaal van de AMR en het aansturen van de factoren die het 
energieverbruik kunnen beïnvloeden zit vaak de factor mens. Hij moet a.d.h.v. diagnostische 
technieken (m.b.v. ICT-middelen) beslissingen nemen welke factoren beïnvloed worden.  
De gegevens die opgemeten worden met de AMR kunnen eventueel ook rechtstreeks gevisua-
liseerd worden. Hierdoor kunnen mensen bij het zien van deze meetgegevens hun gedrag bij-
sturen om excessief energieverbruik in te perken.  
Ook de uitgangssignalen van de regelaar kunnen heel verschillend zijn: het kan gaan van 
bouwfirma’s die ingeschakeld worden, automatiseerders die factoren kunnen beïnvloeden, 
gedragsbeïnvloeding, … 
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5.4 Plaatsing van EIS 
Na het conceptuele model dat aangeeft waar EIS een rol kunnen uitoefenen op factoren die 
het energiegebruik bepalen, kan men zich afvragen in welke utiliteitsgebouwen het zin heeft 
deze te plaatsen. De California Energy Commission stelt dat het gebruik van EIS pas zinvol is 
vanaf opgenomen elektrische vermogens boven de 200 kW of  een vloeroppervlakte boven 
1860 m2 50. Bij vermogens boven de 1 MW wordt het nog interessanter om EIS te gebruiken 
omwille van economies of scale. Op welke grond deze regel is opgezet is echter niet te ach-
terhalen.  
Men zou ook aan de hand van kengetallen kunnen achterhalen waar het energiegebruik van  
een betrokken gebouw zich situeert en als het eerder aan de hoge kant zit, beslissen een EIS te 
installeren. 
Uit de literatuurstudie bleek dat kantoorgebouwen de grootste energiegebruikers waren bin-
nen de utiliteitsgebouwen. Het lijkt dan ook te verwachten dat hier de grootste hoeveelheid 
energie kan worden bespaard. Op het gasverbruik kan worden bezuinigd door in te spelen op 
de verwarmingsinstallatie, op het elektriciteitsverbruik spannen verlichting, ventilatie en het 
gebruik van computers de kroon. Voor de commissioning van gebouwen kan het zinvol zijn 
naast de hoofdmeter op de elektriciteitstoevoer submeters te plaatsen voor deze drie verbrui-
kers. 
Gebouwen achteraf op het gebied van energieverbruik met elkaar vergelijken kan aan de hand 
van kengetallen zoals eerder in de literatuurstudie besproken. 
 

5.5 Opdracht 
In samenspraak met REUS en CIT engineering is afgesproken te onderzoeken welke extra 
inzichten ICT-middelen kunnen geven in het energieverbruik. We richten vooral op commis-
sioning en monitoring-diagnose waarin een belangrijke stap erin bestaat een verwacht gebruik 
te bepalen zodat het gemeten verbruik hiermee kan worden vergeleken. Hiertoe zullen een 
aantal statistische controletechnieken en voorspellingstechnieken getoetst worden aan de 
meetgegevens. Vervolgens worden enkele grafische voorstellingen getoond die kunnen hel-
pen bij het terugkoppelen van meetgegevens naar gebouwgebruikers/-beheerders. Deze voor-
stellingen kunnen ook hun dienst bewijzen bij commissioning en monitoring-diagnose.  

                                                 
50 http://www.consumerenergycenter.org/enhancedautomation/ geraadpleegd op 22/03/03. 
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HOOFDSTUK 6: STATISTISCHE 
CONTROLETECHNIEKEN  

 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden enkele statische controletechnieken beschreven die een verwachte 
waarde kunnen opleveren als ingang voor de diagnose met EIS. Deze verwachte waarde kan 
dienen als alarmeringsniveau voor het overschrijden van een bepaald energieverbruik in mo-
nitoring-diagnose situaties. Het kan ook een indicator zijn om aan te geven wanneer in een 
bepaalde energiestroom nog besparingspotentieel zit. Na raadpleging van enkele mensen be-
kend met statistische procescontroletechnieken (Loos L. en Lemmens G. van de Katholieke 
Hogeschool Limburg (België)), een literatuurstudie naar gangbare controletechnieken en 
overleg met REUS en CIT engineering  beperken we ons tot de techniek uit de Xs kaarten uit 
de statistische procescontrole en de analyse van de maxima. Na een korte theoretische bespre-
king van deze technieken passen we ze toe op meetgegevens die door REUS ter beschikking 
zijn gesteld.  
 

6.2 Statistische procescontrole en Xs-kaarten 
Statistische procescontrole is een techniek die wordt toegepast om processen te beheersen. Op 
basis van statistische technieken legt men grenzen vast waartussen een proces zich moet be-
vinden51. Deze grenzen zet men uit op controlekaarten (of Shewart-kaarten- naar de Ameri-
kaan Walter Shewart, de vader van statistische procescontrole genoemd, die voor het eerst in 
het begin van de jaren ’20 gebruik maakte van controlekaarten in de laboratoria van Bell52).   
De grenzen duidt men aan met UCL en LCL (upper control limit en lower control limit). De 
middenlijn is het gemiddelde. UCL en LCL worden via een aantal regels bepaald t.o.v. het 
gemiddelde waar we later verder op ingaan. Deze controlekaarten kunnen eruit zien als volgt:  

                                                 
51 Loos L. IKZ, KHLim, Diepenbeek,  2001 
52 Radice R., Statistical Process Control for software projects, Software Technology  Transition, Andover, Mary-
land, USA, 1999 
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figuur 11:  controlekaart 
 
Er bestaan heel wat types van controlekaarten. De meeste controlekaarten gaan uit van een 
normale verdeling en gebruiken gemiddelde en variabiliteit als parameters. Men gebruikt 
daarvoor X- of Me-kaart voor het gemiddelde en een R- of s-kaart voor de variabiliteit. De 
combinatie hiervan wordt een XR, Xs, MeR of Mes kaart. Bij deze kaarten gaan we steeds 
een reeks steekproeven opmeten en per steekproef het gemiddelde X of de mediaan Me en de 
range R of de standaardafwijking s uitzetten op een controlekaart. Men zet geen individuele 
punten uit, maar neemt het gemiddelde van een aantal metingen, bijvoorbeeld elk uur of elke 
10 stuks om een overzichtelijk en makkelijk te interpreteren grafiek te bekomen. Indien de 
individuele waarden bovendien niet normaal verdeeld zijn, blijven de steekproefgemiddelden 
nog altijd bij benadering normaal verdeeld (centrale limietstelling). 
In het geval van beschikbaarheid van grote steekproeven is het aan te raden de s-kaart te ge-
bruiken53. We bespreken deze techniek hier verder, aangezien we over een voldoende grote 
steekproef beschikken. 
 
Voor elke steekproef met n waarnemingen x1,x2,….,xn wordt s berekend met de volgende 
formule: 
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n
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xmetxx

n
s nn

i i
+++
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= ∑ =

...
1

1 21
1

2 voor elke steekproef 

 
De centrale lijnen voor de Xs kaart zijn: 

m
xxx

X m+++
=

...21  

 
en 
 

                                                 
53 Hradesky J.L., Productivity and quality improvement : a practical guide to implementing statistical process 
control, Mc Graw Hill, New York, USA, 1987 
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m
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s m+++
=

...21  

m is het aantal steekproeven en ix  en si stellen het gemiddelde en de standaarddeviatie van de 
i-de steekproef voor. 
 
De controlegrenzen voor de Xs-kaart zijn dan 
 

n
sXUCL
ˆ

3×+=  

n
sXUCL
ˆ

3×−=  

 
De factor 3 geeft ons een 99,7% betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde voor een 
normale verdeling. We spreken van 3-sigma of 3-s grenzen. Deze factor 3 is een veelgebruik-
te historisch gegroeide standaard in de industrie54. ŝ  is een schatter van s . ŝ  wordt bepaald 
door s  te delen door een factor c4 die afhangt van n55. Hoe groter n, hoe groter c4, omdat 
naargelang de steekproefgrootte toeneemt, ŝ  minder afwijkt van s . In bijlage is de tabel met 
waarden voor c4 terug te vinden. We kunnen dus schrijven dat: 
 

nc
sXUCL

4

3×+=  

 

nc
sXUCL

4

3×−=  

 

6.3 Toepassing van de controlekaartentheorie op enkele 
reële meetsituaties 

6.3.1 Inleiding 
Voorgaande theorie is op verschillende meetgegevens van diverse utiliteitsgebouwen toege-
past. Ter illustratie in deze scriptie beperken we ons tot een enkel gebouw, nl. een bibliotheek 
in de Kempen (België). Wegens het confidentieel karakter van de meetgegevens wordt de 
exacte locatie van het gebouw in dit werk niet vrijgegeven. We nemen meetgegevens afkom-
stig van een half jaar metingen, nl van 03-04-2002 t.e.m. 04-10-2002. Elk kwartier wordt het 
(gecumuleerd) verbruik van elektriciteit, gas en water tijdens dit kwartier gearchiveerd. De 
besluiten voor dit gebouw zijn representatief voor de andere onderzochte gebouwen. Op te 
merken is dat de onderzochte meetperiode geen winter bevat. Eerdere meetgegevens waren 
meestal niet beschikbaar, vandaar de beperking tot de lente-zomer-herfstperiode. 
Een typisch belastingsprofiel op weekbasis ziet eruit als aangegeven op onderstaande figuur: 

                                                 
54 Segers M., Luypaert I., Denis P., Du Bin F., Leysen A., Denken in kwaliteit …: werken met statistische pro-
cescontrole, UIA Antwerpen, 1989 
55 Montgomery D.C., Introduction to statistical quality control, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA, 1996 



46 
HOOFDSTUK 6: STATISTISCHE CONTROLETECHNIEKEN 

 

Elektriciteitsverbruik bibliotheek 08-04-02 t.e.m.15-04-02

0

20

40

60

80

100

07/04/2002
00:00

09/04/2002
00:00

11/04/2002
00:00

13/04/2002
00:00

15/04/2002
00:00

17/04/2002
00:00

Datum/tijd

kW

 
figuur 12:  belastingsprofiel op weekbasis 
 
Op dit belastingsprofiel kan duidelijk de schommeling van het elektriciteitsverbruik worden 
afgelezen. Vooral het verschil tussen dag- en nachtverbruik valt op. 
We merken op dat de profielen niet altijd energieverbruiken (vermogen per tijdseenheid i.f.v. 
de tijd) in de zuivere zin van het woord weergeven, maar soms enkel het opgenomen vermo-
gen i.f.v. de tijd. Uiteindelijk zit dit verschil in een schaalfactor. In de Nederlandstalige woor-
denschat spreekt men nu eenmaal niet van een vermogenverbruik, wel van een energiever-
bruik (in de Angelsaksische literatuur maakt men wel een woordelijk onderscheid tussen po-
wer consumption profiles en energy consumption profiles).  
Na analyse van nog meer belastingsprofielen op diverse tijdsbasissen bleek dat verbruiks-
meetgegevens sterk verschillen van uur tot uur, van dag tot dag en van maand tot maand. 
Openingstijden van een gebouw zijn hier wellicht niet vreemd aan.  
We opteren dan ook om in de grafieken onderscheid te maken tussen dag en uur. 
Om normaliteiten van de gebruiksgegevens te onderzoeken maken we gebruik van Q-Q-plots. 
Eerst worden de meetwaarden gerangschikt van klein naar groot. Op de X-as maken we een 
schaal die het inverse is van de standaard normale cumulatieve verdelingsfunctie. Het argu-
ment van deze functie is de waarschijnlijkheid die we voor elke meting bepalen door het 
rangnummer van de meetwaarde te delen door het aantal metingen+1 opdat bij het hoogste 
rangnummer geen waarschijnlijkheid van 1 zou worden bekomen. Indien wel zou dit immers 
geen gelijke verdeling opleveren tussen minimum en maximum vermits het kleinste rang-
nummer geen waarschijnlijkheid 0 oplevert bij deling door n. Op de Y-as komen de meet-
waarden. Indien ongeveer een lineair verband is tussen beiden dan mogen we spreken van een 
normale verdeling. Illustratief tonen we een Q-Q-plot van het elektriciteitsverbruik in de bi-
bliotheek om middernacht. Hieruit blijkt duidelijk dat er geen normale verdeling is van het 
elektriciteitsverbruik. 
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figuur 13:  Q-Q plot afgenomen vermogen bibliotheek middernacht van 03-04-2002 t.e.m. 04-10-2002 
 
Met het oog op een latere verwerking naar Xs-kaarten nemen we telkens steekproeven van 
n=4 per uur. Door met deze te werken wordt de normaliteit verbeterd t.o.v. met individuele 
metingen. Dit is eenvoudig haalbaar omdat REUS elk kwartier het energieverbruik registreert.  
Men kan zich afvragen of de Xs-kaarten nog mogen worden gebruikt indien onvoldoende 
normaliteit kan aangetoond worden. Het NIST (National Institute for Standards and Techno-
logy) stelt in dit verband dat of er nu een normale verdeling beschikbaar is of niet, het een 
acceptabele praktijk is om de grenzen (UCL en LCL) te baseren op een veelvoud van de stan-
daardafwijking56. Indien we niet meer te maken hebben met een normaalverdeling gaat de 
redenering dat 99.7% van de meetwaarden binnen de 3-sigma grenzen moet vallen natuurlijk 
niet meer op. 
 
In de volgende paragrafen wordt een aantal situaties onderzocht, nl. 
 onderscheid tussen dag/weekend/weekniveau; 
 onderscheid tussen gemiddelden per uur en per 2 uur; 
 onderscheid graaddagen en geen graaddagen bij gasverbruik; 
 verschil elektriciteits-, gas- en waterverbruik. 

 

6.3.2 Invloed van onderscheid dag/weekend/weekniveau 
We nemen het elektriciteitsverbruik voor de bibliotheek onder de loep. In eerste instantie be-
palen we de bovengrenzen (UCL) voor het elektriciteitsverbruik per uur, zonder een onder-
scheid te maken tussen werk- en weekenddagen. De grenzen worden bepaald door subgroepen 
van n=4. Nadien hebben we bepaald hoeveel uitschieters er boven de grenzen liggen. In eerste 
instantie bekijken we de meetwaarden per kwartier om het aantal uitschieters te bepalen. Ne-
men we uurgemiddelden als basis om de uitschieters te bepalen, dan kunnen we het aantal 
uitschieters ongeveer delen door 4. 
 
 

                                                 
56 Anonymous, Engineering Statistics Handbook, National Institute for Standards and Technology 
(NIST)/SEMATECH, Gaithersburg, USA, 2001 
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 werkdag+WE   
uurgem sgem UCLxs werkdag+WE#>UCLxs 

0 8,68586957 0,7352807 9,8830052 25
1 8,01494565 0,4767738 8,7911974 138
2 7,66440217 0,6192421 8,6726115 112
3 7,29945652 0,3979046 7,9472986 196
4 7,25570652 0,3730556 7,8630912 183
5 7,20543478 0,3774665 7,8200009 186
6 7,76766304 0,9053479 9,2416909 121
7 9,8048913 1,2884009 11,902581 149
8 19,8059783 4,6886299 27,439697 174
9 28,9991848 2,6709393 33,347832 258

10 35,923913 2,5759984 40,117984 302
11 36,9470109 1,9016918 40,04322 328
12 23,6338768 3,5751863 29,45476 209
13 24,5807065 2,0265465 27,880196 301
14 28,7782609 4,2376213 35,677677 232
15 32,788587 1,6129421 35,414673 353
16 30,9665761 2,033408 34,277237 325
17 28,1494565 1,4449698 30,502061 391
18 21,3980978 2,0021666 24,657894 340
19 19,1396739 3,3449111 24,585638 262
20 13,0019022 1,6747114 15,728557 165
21 12,6491848 1,0478099 14,35516 156
22 11,2872283 1,2765457 13,365616 143
23 9,56675725 0,7724321 10,82438 115

     
 18,3881152  som 5164
 
Uur: uur van de dag 
Gem: gemiddeld vermogen in kW 
Sgem: gemiddelde standaardafwijking 
UCLxs: bovengrens gebaseerd op de 3-sigma regel 
#>UCLxs: aantal uitschieters op kwartierbasis 
 
Op kwartierbasis hebben we nu 5164 uitschieters op 17661 metingen= 29,2% 
 
Indien we een onderscheid maken tussen werkdagen en weekenddagen zien de resultaten er 
als volgt uit: 

 werkdag    

 

WE    

uurgem sgem 
UCLxs werk-
dag #>UCLxs 

 
gem s UCLxs WE #>UCLxs 

0 8,0102273 0,6625346 9,0889226 74 10,400962 0,9199437 11,898753 38
1 7,5170455 0,4214761 8,203265 107 9,2788462 0,617145 10,283641 35
2 7,4261364 0,488602 8,221646 105 8,2692308 0,9508671 9,81737 24
3 7,2916667 0,3783796 7,9077194 133 7,3192308 0,447468 8,0477688 54
4 7,2753788 0,3717087 7,8805705 131 7,2057692 0,3764747 7,8187206 52
5 7,232197 0,3733625 7,8400813 132 7,1375 0,3878843 7,7690276 66
6 7,9306818 1,0680015 9,6695315 82 7,3538462 0,492458 8,1556338 56
7 10,107576 1,3599932 12,321827 113 9,0365385 1,1066668 10,838341 32
8 23,342803 5,4220893 32,170692 65 10,827885 2,8267713 15,430248 38
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9 32,003788 2,6732323 36,356169 145 21,372115 2,6651187 25,711286 95
10 40,614394 3,1035894 45,667454 158 24,017308 1,2367291 26,030869 106
11 41,549621 2,0068686 44,817073 185 25,263462 1,6347047 27,92498 104
12 26,928273 4,0416963 33,508697 111 15,366346 2,3909687 19,259164 62
13 28,266288 2,2772796 31,974005 177 15,225 1,3900703 17,488221 61
14 33,744697 5,4103624 42,553493 114 16,171154 1,2606632 18,223683 74
15 39,255682 1,6816606 41,993651 216 16,372115 1,4385027 18,714191 69
16 36,919318 2,2339664 40,556515 172 15,855769 1,5242982 18,337531 67
17 33,634848 1,6039392 36,246277 164 14,225 1,0414322 15,920591 68
18 24,761742 2,2019952 28,346886 275 12,859615 1,4949094 15,293528 56
19 21,537121 4,1228649 28,249698 177 13,053846 1,3701054 15,284562 49
20 13,06553 2,0036506 16,327742 120 12,840385 0,8397119 14,207548 44
21 12,611364 1,0663431 14,347513 116 12,745192 1,0007642 14,374571 40
22 11,031061 1,3939449 13,30059 101 11,9375 0,9785324 13,530682 41
23 9,2110057 0,7484555 10,429592 82 10,468269 0,8332958 11,824987 40

          
 20,469519 som 3255 13,108454 som  1371
 
We zien hier heel duidelijk dat het gemiddeld verbruik in het weekend lager ligt dan op 
werkdagen. 
Het aantal uitschieters op kwartierbasis daalt nu naar (3255+1371)/17661= 26,2% 
 
Indien we een verder onderscheid maken naar verbruik per dag van de week daalt het aantal 
uitschieters op kwartierbasis verder naar (643+569+677+668+560+638+590)/17661=24,6% 
 
Conclusie 
We kunnen stellen dat voor de bepaling van bovengrenzen van het energieverbruik een onder-
scheid maken tussen de werk- en weekenddagen en de verschillende weekdagen een daling 
van het aantal uitschieters met zich meebrengt. De grootste daling zit in de overgang van geen 
onderscheid tussen de dagen naar onderscheid tussen werk- en weekenddagen. Het hoge per-
centage uitschieters toont aan dat de energieverbruiken niet normaal verdeeld zijn. 
 

6.3.3 Onderscheid gemiddelden per uur en per 2 uur 
 
De grenzen in de vorige paragraaf zijn opgesteld in functie van metingen per uur (subgroepen 
van 4 kwartiermetingen). In deze paragraaf onderzoeken we de invloed van het nemen van 
gemiddelden per 2 uur. Er worden dus subgroepen van 8 kwartiermetingen gevormd. 
 

uurwerkdag+WE   
 gem sgem UCLxs werkdag+WE#>UCLxs 

1 8,3504076 0,7926483 9,2215281 217
3 7,4819293 0,6069826 8,1490032 365
5 7,2305707 0,4029659 7,6734301 458
7 8,7862772 1,6524547 10,602325 263
9 24,402582 5,7681691 30,741799 445

11 36,435462 2,6721192 39,372121 670
13 24,107201 3,331155 27,76814 565
15 30,783424 3,9233901 35,09523 605
17 29,558016 2,448295 32,248693 699
19 20,268886 3,5821096 24,205624 605
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21 12,825543 1,5977668 14,581489 334
23 10,427096 1,278944 11,832656 1

     
 18,388116 som 5227
 
We zien dat het aantal uitschieters op kwartierbasis nagenoeg constant blijft t.o.v. gemiddel-
den per uur 5227/17661=29,6% 
 
Als we onderscheid maken tussen werkdagen en weekenddagen dan stijgt het aantal uitschie-
ters op kwartierbasis t.o.v. gemiddelden per uur lichtjes naar (3397+1353)/17661=26,9% 
 
Bij het maken van onderscheid tussen de verschillende weekdagen stijgt het aantal uitschie-
ters op kwartierbasis t.o.v. gemiddelden per uur naar: 
(711+666+720+713+596+635+596)/17661=26,2% 
 
Conclusie 
Het nemen van gemiddelden per 2 uur doet het aantal uitschieters stijgen. Dit toont aan dat het 
energieverbruik sterk varieert in de tijd en dat het noodzakelijk is onderscheid te maken voor 
het bepalen van de grenzen op verschillende tijdstippen van de dag. Dit was natuurlijk te ver-
wachten bij het bekijken van de grafiek van het belastingsprofiel uit 6.3.1. 
 

6.3.4 Onderscheid graaddagen en geen graaddagen bij gasverbruik 
Bij de analyse van gasverbruiken kan men onderscheid maken tussen verbruik waarbij de 
graaddagen een rol spelen of niet. Een graaddag is het aantal graden dat het tijdens een etmaal 
kouder is dan een bepaalde referentietemperatuur. Deze referentietemperatuur ligt bijvoor-
beeld op 16,5ºC. Een voorbeeld van een graaddagen tabel voor de maand maart 2003 vindt u 
in bijlage57. Door het gebruik van graaddagen kan men grote gasverbruiken verantwoorden in 
het geval van koude dagen. 
 
Het gasverbruik (m3) per dag delen door het aantal graaddagen geeft minder schommelingen 
op de verbruiksgrafiek. Naargelang het kouder is wordt het gasverbruik gedeeld door meer 
graaddagen wat hoge gasverbruiken op koude dagen afvlakt. Op warmere dagen is het aantal 
graaddagen kleiner, wat een kleinere noemer oplevert, zodat het gasverbruik minder wordt 
gecompenseerd.  
Indien het aantal graaddagen kleiner was dan 1 hebben we niet gedeeld door het aantal graad-
dagen, maar gedeeld door 1, vermits anders een invers effect optreedt (de verbruiken worden 
hoger). 
Op onderstaande figuur is te zien dat de grafiek waar het gasverbruik gedeeld wordt door het 
aantal graaddagen een vlakker verloop kent. Het gasverbruik is echter nooit nul, omdat ook in 
de zomermaanden gas wordt gebruikt voor de aanmaak van warm water. 
 

                                                 
57 Gegevens i.v.m. graaddagen worden ter beschikking gesteld door het KMI of kunnen voor België opgevraagd 
worden bij http://www.gasinfo.be/graaddagen.htm  
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figuur 14:  gasverbruiken met en zonder graaddagen 
 
 
De bovengrenzen voor het gasverbruik (m3/h) per uur zijn als volgt (geen onderscheid tussen 
werk- en weekenddagen). 
 

uurwerkdag+WE   
 gem sgem UCLxs werkdag+WE#>UCLxs 

0 2,086957 1,289714 4,186784 110
1 2,108696 1,256233 4,154011 106
2 2,266304 1,475026 4,667844 116
3 2,184783 1,339264 4,365284 112
4 2,298913 1,321324 4,450206 115
5 2,222826 1,36738 4,449105 112
6 2,266304 1,237515 4,281145 122
7 2,342391 1,467621 4,731875 117
8 2,380435 1,299073 4,4955 131
9 2,472826 1,36663 4,697884 139

10 2,315217 1,470677 4,709677 116
11 2,201087 1,262815 4,257118 126
12 2,26087 1,332905 4,431018 119
13 2,163043 1,438377 4,504914 112
14 2,130435 1,21012 4,100673 109
15 2,228261 1,527545 4,715309 108
16 2,108696 1,317275 4,253396 111
17 2,005435 1,356322 4,21371 100
18 2,233696 1,501166 4,677795 117
19 2,13587 1,260741 4,188525 114
20 2,076087 1,384746 4,330639 104
21 2,146739 1,305166 4,271724 115
22 2,032609 1,191923 3,973219 251
23 2,177536 1,422055 4,492832 110

     
 2,201917 som 2892
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Aantal uitschieters: 2892/17661=16,3% 
 
Als we rekening houden met de graaddagen (gasverbruik delen door het aantal graaddagen) 
dan daalt het aantal uitschieters.  
 

uurwerkdag+WE   
 gem sgem UCLxs werkdag+WE#>UCLxs 

0 0,663131 0,576819 1,602269 102
1 0,698284 0,56375 1,616145 105
2 0,798021 0,728956 1,98486 112
3 0,716965 0,59401 1,684093 101
4 0,804027 0,649761 1,861925 111
5 0,76065 0,629993 1,786363 112
6 0,753441 0,535623 1,625507 112
7 0,818455 0,767147 2,067473 100
8 0,760539 0,564696 1,679939 122
9 0,788448 0,605923 1,774972 116

10 0,75191 0,715332 1,916566 100
11 0,690158 0,566014 1,611704 106
12 0,739001 0,635726 1,774047 108
13 0,678515 0,664571 1,760526 98
14 0,657885 0,522164 1,508038 109
15 0,769281 0,743798 1,980284 105
16 0,646907 0,57095 1,57649 101
17 0,629986 0,58296 1,579122 96
18 0,751122 0,729354 1,938607 101
19 0,657757 0,528788 1,518694 113
20 0,661588 0,635199 1,695777 96
21 0,704529 0,642255 1,750206 99
22 0,621566 0,527561 1,480505 117
23 0,757862 0,727272 1,941959 104

     
 0,720001 som 2546
 
Aantal uitschieters lager dan zonder graaddagen: 2546/17661=14,4% 
 
Conclusie 
Voor het gasverbruik zien we dat als het verbruik gedeeld wordt door het aantal graaddagen 
het aantal uitschieters afneemt.  
 

6.3.5 Verschil elektriciteits-, gas- en waterverbruik 
 
Om het verschil in aantal uitschieters te duiden naargelang de verschillende energiestromen 
bepalen we tenslotte het aantal uitschieters bij het waterverbruik in de bibliotheek. 
 

uurwerkdag+WE   
 gem sgem UCLxs werkdag+WE#>UCLxs 

0 10,71467 1,24733 12,7455 18
1 9,779891 1,824668 12,75069 18
2 8,649457 1,119391 10,47198 13
3 8,342391 1,117151 10,16126 14
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4 8,858696 1,541965 11,36922 15
5 9,845109 2,188328 13,408 21
6 15,9375 9,651533 31,65149 67
7 18,4212 9,922282 34,576 98
8 36,8913 26,72735 80,40701 97
9 41,23913 29,29134 88,92936 76

10 64,89946 39,5067 129,2217 86
11 68,78804 38,3892 131,2908 75
12 48,6558 35,40463 106,2993 57
13 35,28261 19,33494 66,76249 78
14 40,15217 22,3192 76,49082 99
15 48,6875 27,7028 93,79137 109
16 46,13859 29,33071 93,89292 101
17 37,1413 21,74068 72,53805 106
18 29,86141 17,24635 57,94079 105
19 25,63587 12,20646 45,50963 114
20 13,70109 4,356476 20,79401 40
21 13,2337 3,492824 18,92048 38
22 12,7663 3,386685 18,28028 37
23 11,45109 1,581656 14,02623 15

     
 27,71143 som 1497
 
Het aantal uitschieters ligt hier op: 1497/17661=8,47% 
 
Conclusie 
Het aantal uitschieters ligt het hoogst bij het elektriciteitsverbruik, gevolgd door het gasver-
bruik; het aantal uitschieters bij het waterverbruik ligt het laagst. Dit impliceert dat het water-
verbruik het meest neigt naar een normale verdeling, maar het nog helemaal niet is. 
 

6.3.6 Conclusie 
Het gebruik van controlekaarten met 3-sigma grenzen is een techniek die relatief gezien veel 
uitschieters genereert. Dit is te verklaren door de niet-normale verdelingen van de energiever-
bruiken. Men kan wel een hogere factor i.p.v. 3 voorop stellen waarmee sigma kan vermenig-
vuldigd worden, maar dan verlaat men het pad van de algemeen aanvaarde controlekaarten. 
Men zou dus kunnen stellen dat het energieverbruik in utiliteitsgebouwen geen industriële 
processen zijn. Dit valt mogelijk te verklaren doordat energiegebruiken sterk afhankelijk zijn 
van een aantal onbeïnvloedbare factoren zoals openingstijden gebouw, 
weersomstandigheden, zonsop- en ondergang en geografische locatie. Bovendien speelt het 
gedrag van de aanwezigen in het gebouw ook een belangrijke rol. 
Tevens is vast te stellen dat minder uitschieters worden gevonden naarmate men een grotere 
graad van detaillering (per uur, per weekdag, per werkdag/per weekenddag) van de boven-
grenzen oplegt. Dit geeft nog maar eens aan dat energieverbruiken sterk schommelen. Het 
aantal uitschieters ligt het laagst bij het waterverbruik.  
Indien we het gasverbruik delen door het aantal graaddagen daalt het aantal uitschieters. Bo-
vendien levert dit minder schommelingen in de verbruiksgrafiek. 
Het aantal uitschieters kan natuurlijk naar onder worden gebracht door de alarmering op ge-
middeld uurniveau te voorzien, maar procentueel gezien t.o.v. op kwartierbasis blijft het on-
geveer gelijk. 



54 
HOOFDSTUK 6: STATISTISCHE CONTROLETECHNIEKEN 

 

Globaal gezien ligt het aantal uitschieters relatief gezien hoog bij het gebruik van de controle-
kaarten met 3-sigma grenzen. Het is dan ook geen geschikte tool om de alarmeringsniveaus 
vast te leggen voor monitoring-diagnose, want de alarmeringsoutput zal op basis van deze 
grenzen te frequent hoog staan. Dan wordt het voor diegene die gevolg moet geven aan de 
alarmen een onbegonnen taak om deze op te volgen. Men zou eventueel wel de sigma-grens 
kunnen aanpassen zodat het percentage uitschieters onder een bepaald vooraf vast te leggen 
minimum daalt. 
 

6.4 Analyse van de maxima 

6.4.1 Inleiding 
Zoals aangegeven in vorige paragraaf is de controlekaartentechniek met 3-sigma grenzen niet 
zo goed geschikt voor het vaststellen van alarmeringsniveaus voor monitoring diagnose. 
Daarom werd in samenspraak met REUS en CIT engineering beslist om een analyse te doen 
naar de maximale verbruiken en op basis hiervan een alarmeringsniveau trachten vast te stel-
len. 
 

6.4.2 Toepassing op enkele meetgegevens 
We kijken naar de dagmaxima voor een half jaar voor het gasverbruik van de bibliotheek. We 
tellen hoeveel maal een dagmaximum voorkomt en zetten dit uit in een histogram. We herlei-
den eerst de verbruiken door gemiddelden te nemen per uur. De dagmaxima delen we in met 
klassebreedte 2. 
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figuur 15:  histogram dagmaxima bibliotheek 
 
Hierbij valt op dat een dagmaximum van 0-2m3/h veel voorkomt. Dit is te verklaren door het 
feit dat de meetgegevens geen winter bevatten. Het dagmaximum ligt in de zomer op 1m3/h 
wat te verklaren is door het gebruik van warm tapwater. Zie hiervoor onderstaande grafiek. 
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Maxima van de gemiddelde gasverbruiken per uur bibliotheek (m3/h)
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figuur 16:  maxima van de gemiddelde gasverbruiken 
 
Als we de dagmaxima kennen komen we tot een classificatieprobleem, nl. welk maximum we 
kunnen gebruiken als alarmeringspeil. 
We kiezen bijvoorbeeld het alarmpeil indien het verbruik boven de 10m3/h komt. In een win-
tersituatie moet dit maximumverbruik wellicht anders gekozen worden. 
 
In onderstaande grafiek geven we dan aan hoe vaak het alarmpeil op basis van gemiddelde 
uurverbruiken wordt overschreden. 
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figuur 17:  aantal gasverbruiken > 10m3/h 
 
In totaal wordt het alarm 51x overschreden op 4416 uurwaarden = 1,2% uitschieters 
Als we het alarmpeil op 12m3/h leggen, komen er nog slechts 10 uitschieters voor. 
 
Voor andere energiestromen en andere gebouwen kunnen gelijkaardige grafieken gegenereerd 
worden. 
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6.4.3 Conclusie 
Analyse met maxima levert minder uitschieters op dan het werken met controlekaarten. Alles 
hangt natuurlijk af van waar het alarmpeil gekozen wordt. Ook hebben we er in bovenstaand 
voorbeeld voor gekozen een algemeen alarmpeil op te leggen voor alle momenten van de dag 
en we hebben hierbij geen onderscheid gemaakt tussen tijdstippen van de dag en dagen van de 
week.  
Uitgaande van de eerste twee grafieken uit vorige paragraaf kan je inschatten waar je een 
alarmpeil kan zetten. Je kunt rekening houden met hoe vaak een maximum voorkomt of je 
kijkt naar welke maxima op welk tijdstip voorkomen.  
Deze bepaling van maximumverbruiken kan wel een goede basis vormen om samen met de 
gebouwbeheerder een alarmeringspeil vast te stellen op basis van historische gegevens. Je zou 
bijvoorbeeld kunnen stellen dat je een alarm wenst te krijgen voor de 5% hoogste waarden. 
Als je uitgaat van uurgegevens zou dit betekenen dat je toch 438 alarmen (1,2 alarm per dag) 
op jaarbasis zou mogen verwachten. Spreekt men van de 1% hoogste waarden dan betekent 
dit 88 alarmen op jaarbasis (0,24 alarm per dag).  
Ook hier lijkt het me beter het aantal uitschieters op uurbasis te bepalen i.p.v. op kwartierba-
sis. Men verlaagt het aantal uitschieters met ongeveer 4 en men krijgt pas een alarm als een 
hoog verbruik enige tijd aanhoudt. 
 

6.5 Algemene conclusie 
In voorgaande paragrafen hebben we onderzocht of enkele statistische controletechnieken 
kunnen worden gebruikt om een verwachte waarde (alarmeringsniveau) te bepalen bij monito-
ring-diagnose. 
De controlekaartentheorie is niet geschikt in zuivere vorm om alarmeringsniveaus vast te stel-
len. Het probleem ligt in het feit dat energieverbruiken niet normaal verdeeld zijn. Hierdoor 
kan de 3-sigma grens niet gehanteerd blijven, zodat er een andere factor voor sigma moet 
worden gebruikt. Welke factor dit is kan in overleg met de gebouwbeheerder bepaald worden, 
maar gebeurt eerder arbitrair. Men kan bijvoorbeeld de sigma-grens vaststellen, zodat een 
bepaald percentage uitschieters niet overschreden wordt. 
De analyse van de maxima loopt tegen een gelijkaardig probleem aan. In samenspraak met de 
gebouwbeheerder kan worden bepaald op hoeveel %van de hoogste verbruiken een alarm kan 
gezet worden, maar dit gebeurt ook arbitrair. 
Samengevat kan men stellen dat hier nog steeds een classificatieprobleem parten speelt, nl. 
welk verbruik bestempelen we als alarm en welk niet. Eens deze grens gelegd is, speelt nog 
steeds het probleem dat een bepaald hoog verbruik te verantwoorden kan zijn, bijvoorbeeld 
als een kantoorgebouw omwille van avondvergaderingen extra lang open is en dus meer ener-
gie verbruikt dan normaal. 
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HOOFDSTUK 7: VOORSPEL-
LINGSTECHNIEKEN 

7.1 Inleiding 
Uit vorig hoofdstuk bleek dat de statistische controletechnieken het classificatieprobleem niet 
oplosten. Ze konden wel gebruikt worden als hulpmiddel om arbitrair een alarmeringsniveau 
vast te stellen.  
In dit hoofdstuk willen we technieken beschouwen die energieverbruiken voorspellen. Van 
deze technieken gaan we verder in op de neurale netwerken. Eerst bespreken we de theorie, 
daarna komen enkele ervaringen aan bod en we sluiten af met een toetsing van de theorie aan 
meetgegevens. 
 

7.2 Voorspellingstechnieken 

7.2.1 Inleiding 
Een belastingsprofiel voorspellen kan zeer interessant zijn voor planning, analyse en werking 
van energieopwekkingsystemen. In de wereld van de power-systems (energiecentrales) wor-
den deze technieken reeds langer beproefd58. Na een literatuurstudie hebben we vastgesteld 
dat men in de voorspellingstechnieken een onderscheid kan maken tussen statistische metho-
den, neurale netwerken en fuzzy logic die hieronder verder worden besproken. 
 

7.2.2 Soorten technieken 

7.2.2.1 Statistische technieken 
Deze technieken zijn veruit de oudste technieken. Men kan hier volgende technieken in on-
derscheiden59: Lineaire of multipele regressie, exponentiële fitting, Kalman filters, kleinste 
kwadratenschatting, Box Jenkins en zijn varianten. De meest voorkomende zijn deze waar de 
Box Jenkins en zijn varianten (vooral de ARIMA-methode: AutoRegressive Integrated Mo-
ving Average) worden gebruikt60.  

7.2.2.2 Neurale netwerken  
Deze techniek is relatief nieuw en komt uit het domein van artificiële intelligentie. Ze zijn 
gebaseerd op menselijke ervaringen en op linken tussen input en output sets, leer- en trai-
ningsconcepten en patroonherkenningfuncties61. Verderop in dit hoofdstuk wordt deze tech-
niek verder uitgelegd.  
 

                                                 
58 Sullivan R.L., Power system planning, McGrawHill international book company, 1977. 
59 Murty P.S.R., Power system operation and control, Mc Graw Hill, New Delhi, 1984 
60 Bunn D.W., Farmer E.D., Review of forecasting methods in the electric power industry, uit Comparative mod-
els for electrical load forecasting, John Wiley and Sons, 1985 
61 Haykin S. Neural networks- A comprehensive foundation, Prentice Hall, Upper Saddle River, USA 1999 
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7.2.2.3 Fuzzy logic 
Deze techniek is in de jaren ’60 ontstaan en gaat uit van waarheidsgraden (vage logica) i.p.v. 
een zuivere waar of onwaar om via logica tot een besluitvorming te komen. Er bestaan meer 
vage inputs van een systeem die via logica tot een bepaalde vage output kunnen leiden. Voor-
spelling kan worden gedaan door zgn. ‘defuzzification’62. 
 

7.2.3 Gebruik van de diverse voorspellingstechnieken 
Tot de jaren negentig werden de statistische technieken het meest gebruikt (vooral de Box 
Jenkins en varianten).63 Nadien wordt vooral de techniek van de neurale netwerken gebruikt 
(vooral de backpropagation variant). Deze bieden een aantal voordelen t.o.v. statistische tech-
nieken: hierbij is het niet nodig om het belastingsprofiel a priori te modelleren, een neuraal 
netwerk kan zichzelf met een black-box benadering een belastingsprofiel aanleren. Bij deze 
techniek kan ook informatie over vakanties, weersomstandigheden, werkdag en weekeffecten 
meegenomen worden teneinde bij de voorspelling van de verbruiken dit in rekening te bren-
gen. 
De fuzzy-logic techniek biedt eveneens de mogelijkheid om verschillende inputs in het sys-
teem te brengen. Het is echter complex om fuzzy-sets aan te maken om energieverbruiken 
mee te voorspellen·.  
 

7.2.4 Conclusie 
Van alle voorspellingstechnieken is volgens de literatuur de neurale netwerktheorie aan een 
opmars bezig, omdat er diverse inputparameters kunnen dienen als input om het energiever-
bruik te bepalen. Fuzzy Logic maakt de laatste tijd ook (in mindere mate als neurale netwer-
ken) opgang als voorspellingstechniek, al is het wat moeilijker fuzzy-sets samen te stellen. In 
de literatuur hebben we enkele succesvolle toepassingen van neurale netwerken om energie-
verbruiken mee te voorspellen teruggevonden (zie verder). We kiezen er dan ook voor om de 
neurale netwerktheorie verder uit te diepen en toe te passen. 
 

7.3 Neurale netwerken 

7.3.1 Inleiding 
Neurale netwerken zijn een vorm van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence -AI). De 
werking berust op dezelfde principes als die van de menselijke hersenen en daarom denken 
veel onderzoekers in de artificiële intelligentie dat neurale netwerken de beste kansen bieden 
om ooit intelligente machines te bouwen. 
Een neuraal netwerk is een netwerk van onderling verbonden processors (neuronen). De pro-
cessors waaruit het netwerk is opgebouwd zijn vrij simpel. Ze voeren een eenvoudige mathe-
matische bewerking uit. De kracht van het netwerk ligt in de samenwerking (verbindingen) 

                                                 
62 Bender E. A., Mathematical methods in Artificial Intelligence, IEEE Computer society press, Los Alamitos, 
Brazilië, 1996 
63 Lotufo A.D.P., Minussi C.R., Power Systems load forecasting: a survey, IEEE Power  tech. Conference, Bu-
dapest, Hongarije, 1999 
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van een groot aantal van deze processors. Daardoor wordt zeer complex gedrag mogelijk. In 
onderstaande figuur is de opbouw van een netwerk gegeven64 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 18:  eenvoudig neuraal netwerk 
  
Neuronen komen ook voor in het menselijk lichaam. Het zijn levende cellen waaruit onze 
hersenen en ons zenuwstelsel zijn opgebouwd. In onderstaande figuur65 is te zien hoe deze 
neuronen zijn opgebouwd.  
 

 
 
figuur 19:  neuron 
 
Dendrieten ontvangen signalen van andere neuronen of uit de buitenwereld. Deze signalen 
worden verwerkt in het cellichaam en het outputsignaal kan via het axon naar buiten gestuurd 
worden. De synapsen zorgen voor een verbinding met de volgende neuronen. 
 
Het idee van meer inputs verwerken tot één output zoals dat bij neuronen gebeurt, heeft aan-
leiding gegeven tot het opstellen van artificiële neurale netwerken. Artificieel om het onder-
scheid te maken met het neuraal netwerk in het menselijk lichaam. In het vervolg bedoelen we 
een artificieel neuraal netwerk als we spreken van een neuraal netwerk. Het basisprincipe van 
een artificieel neuron vinden we in onderstaande figuur66. 
 
 
 

                                                 
64 Schraudolph N., Cummins F. Introduction to neural networks, Instituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza 
Artificiale, Lugano, Zwitserland, 1999 
65 Harth E., Brein en geest: hoe het brein de geest creëert, Bodoni, Baarn, NL, 1993 
66 Stergiou C., Siganos D., Introduction to Neural Networks, Imperial College, department of computing, Lon-
don, 1996 
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figuur 20:  artificieel neuron 
 
Bovenstaande figuur van het artificieel neuron heeft volgens het neuraal netwerkjargon67 één 
verborgen laag (hidden layer) en één knooppunt (node) in de verborgen laag. De verborgen 
laag is de som en de drempelwaarde samen. In de volgende paragraaf over meerlagige net-
werken is een figuur te vinden met meer verborgen lagen. 
In bovenstaande figuur zien we een neuron met vier ingangen i1…i4. Deze ingangen spelen 
dezelfde rol als dendrieten in het biologische neuron. Ze vormen de verbinding met de bui-
tenwereld en/of andere neuronen. Bij elke input hoort een weegfactor, aangeduid met 
w1…w4. De weegfactoren geven aan hoe sterk de input gekoppeld is met het cellichaam. Het 
aantal ingangen is in principe onbeperkt. 
Elke ingang wordt vermenigvuldigd met de weegfactor en deze worden daarna bij elkaar op-
geteld.  
 
Som= i1*w1+i2*w2+i3*w3+i4*w4.  
 
Komt de som boven een bepaalde drempelwaarde dan wordt in het meest eenvoudige geval de 
output 1, anders 0 (activatiefunctie). Dit lijkt op een biologisch neuron dat een puls uitzendt 
als het sterk genoeg gestimuleerd wordt. Vaak zijn binaire uitgangen te eenvoudig en willen 
we een output tussen 0 en 1. Hiervoor kunnen we de Sigmoid- functie gebruiken die eenvou-
dig gedefinieerd is als  
 
Uitgang = 1/(1+e-Som) 
 
Deze functie zal zijn nut bewijzen bij het herkennen van patronen die sterk op elkaar lijken, 
de output is een getal tussen 0 en 1, waarmee het neuron in staat is twijfel of onzekerheid uit 
te drukken. Het verschil tussen de binaire en sigmoid-drempelfunctie geven we aan in onder-
staande figuur68. 
 

                                                 
67 Bishop C.M., Neural networks for pattern recognition, Oxford University Press, 1995 
68 Kleiweg P.,  Neurale netwerken, doctoraatsscriptie Rijksuniversiteit Groningen, 1996 
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figuur 21:  drempel- en sigmoid-functie 
 
Verder valt op te merken dat in plaats van de Sigmoid-functie soms ook lineaire of tangens 
hyperbolicus-functies gebruikt worden. 

7.3.2 Meerlagige netwerken 
Meer in het algemeen kunnen netwerken meer lagen (multilayer perceptron) bevatten, zoals 
aangegeven in onderstaande figuur69. 

 
figuur 22:  meerlagig netwerk 
 
In het algemeen wordt de output Y na een t-de herhaling van het schattingsalgoritme geschre-
ven als70: 
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Bovenstaande formule geldt voor N nodes en K onafhankelijke variabelen (inputs) X, N+1 
parameters B, intercept u en Z is de som van de inputs in elke node. Bedoeling wordt later om 
een neuraal netwerk zo te modelleren dat het verschil tussen voorspelde en actuele waarde zo 
klein mogelijk wordt. Een techniek om te modelleren is het backpropagation-algoritme, waar 
verderop dieper wordt op ingegaan. 

                                                 
69 McLeod C., Maxwell G., Neurale netwerken in de praktijk, verschenen in Elektuur februari 2003 
70 McMenamin, J.S., Montforte, F. A., Using neural networks for day-ahead forecasting, Regional Economic 
Research, San Diego, USA, 1999 
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Indien we dit bijvoorbeeld toepassen op de situatie met drie onafhankelijke variabelen (K=3) 
en twee nodes (N=2) (zie onderstaande figuur71) dan wordt de formule: 
 

 
figuur 23:  voorbeeldnetwerk 
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 dit wordt de sigmoid-functie genoemd 

 
Wanneer we de sigmoid-functie uitzetten, krijgen we onderstaand resultaat: 

                                                 
71 McMenamin, J.S., Why not Pi? A primer on neural networks forecasting, Regional Economic Research, Dal-
las, USA, 1997 
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figuur 24:  de sigmoid-functie 
 
De uitgang van een neuraal netwerk is dus een combinatie van een niet-lineair deel (de sig-
moid functie in elke node) en een lineaire combinatie als som van de verschillende nodes. 
 
 

7.3.3 Parameterschatting en het backpropagation-algoritme 
In deze paragraaf leggen we beknopt uit hoe we de verschillende parameters worden geschat, 
dit noemt men het trainen/leren van het netwerk. De B’s noemt men de bias-parameters, a’s, 
b’s, c’s,… of an,k noemt men de tilt parameters. Deze parameters moeten zo gekozen worden 
dat de afwijking tussen voorspelde en actuele waarde zo klein mogelijk wordt (residu zo klein 
mogelijk). 
 
De schatting van deze parameters kan op diverse manieren gebeuren zoals met het Hopfield-
algoritme, adaline-algoritme, …, maar wij beperken ons hier tot het backpropagation-
algoritme. Eerdere ervaringen met voorspelling van energiegebruiken leverden immers het 
beste resultaat op met het backpropagation algoritme72. 
 
We kiezen eerst startwaarden voor de parameters die representatief kunnen zijn voor de be-
trokken gegevens. Deze waarden zijn waarschijnlijk niet van de eerste keer goed gekozen, 
maar ze zijn nodig om het algoritme op te starten. 
 
Vervolgens worden volgende stappen genomen: 

1. Gebruik de actuele parameters voor de eerste gegevensreeks en bepaal het residu (het 
verschil tussen de actuele en voorspelde waarde). 

2. Bepaal de gradiënt van het residu afgeleid naar elke parameter. 
3. Neem een kleine fractie (de leerfunctie genoemd) van het residu. 
4. Pas de parameters aan met het product van deze fractie en de negatieve gradiënt. 
5. Gebruik nu de aangepaste parameters en herhaal de vier voorgaande stappen. 

                                                 
72 Datta D., Use of neural networks for energy prediction, Brunel University, Middlesex, UK, 1996 
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6. Om deze herhaling te eindigen geef je op voorhand een maximum aantal herhalingen 
in of controleer je de convergentie van de parameters. 

 
Het idee is dus dat de parameters gebruikt worden om residu’s te berekenen en dat het residu 
gebruikt wordt om de parameters terug aan te passen (back-propagation). Bijvoorbeeld als het 
residu positief is, wat aangeeft dat de actuele boven de voorspelde waarde ligt, dan moet het 
intercept en de parameters die positief gerelateerd zijn met de voorspelde waarde naar boven 
aangepast worden, en die negatief gerelateerd zijn vragen een aanpassing naar onder. 
 

7.3.4 Conclusie 
Neurale netwerktheorie is een soort van black-box mechanisme (het bepalen van de waarden 
voor parameters) die onbeperkte mogelijkheden heeft om verschillende input-parameters te 
combineren om een bepaalde output te genereren. Een neuraal netwerk is maar zo goed als de 
input-gegevens en de configuratie waarmee het getraind wordt. Voor voorspellingstoepassin-
gen hangt de juistheid van de voorspelling dan ook samen met de echtheid of representativi-
teit van de input-gegevens en de configuratie van het netwerk. 
 

7.4 Ervaringen met voorspelling van energiegebruiken door 
neurale netwerken in utiliteitsgebouwen 

7.4.1 Inleiding 
In deze paragraaf worden enkele ervaringen met het gebruik van neurale netwerken als manier 
om een verwachte waarde te bepalen voor het energiegebruik in utiliteitsgebouwen samenge-
vat.  
In de literatuur73 vinden we o.a terug dat facilitydynamics een tool ontwikkelt –PACRAT 
genoemd74- dat a.d.h.v. neurale netwerken een verwacht gebruik genereert. Ervaringen met 
deze tool zijn tot dusver niet bekend, maar Lawrence Berkeley Laboratories kondigt aan deze 
tool uit te testen.  
Verder hebben we nog twee betekenisvolle ervaringen teruggevonden die in wat hierna volgt 
besproken worden nl. het onderzoek met de Whole Building Diagnostician en de energiever-
bruiksvoorspellingen in supermarkten met behulp van neurale netwerken. 
 

7.4.2 Whole Building Diagnostician 
In het Pacific Northwest Laboratories heeft men in samenwerking met de universiteit van Co-
lorado de WBD (Whole Building Diagnostician) ontwikkeld. Een onderdeel hiervan is de 
WBE (Whole Building Energy analysis tool) 75 dat met behulp van een bijzondere vorm neu-
rale netwerktheorie (belief networks) een verwacht verbruik genereert76. De verhouding tus-
sen actueel en verwacht energiegebruik wordt uitgedrukt in de ECI (Energy Consumption 

                                                 
73 Piette M.A., Kinney S., Friedman H., EMCS and time-series energy data analysis in a large government office 
building, LBNL, Berkeley, CA, USA, 2001 
74 Meer info hierover is terug te vinden op http://www.facilitydynamics.com/pacrat.html  
75 Meer info hierover is terug te vinden op http://www.buildings.pnl.gov:2080/wbd  
76 Dodier R., Kreider J.F., Detecting Whole Building Energy Problems, Joint Centre for Energy Management, 
University of Colorado, Boulder USA, 1998 



65 
HOOFDSTUK 7: VOORSPELLINGSTECHNIEKEN 

 

Index). Indien de ECI zich buiten bepaalde vooraf ingestelde grenzen begeeft, kan een alarm 
worden aangestuurd. 
 

 
 
figuur 25:  schermafdruk WBD 
 
Met behulp van de WBD heeft men als proef enkele gebouwen gediagnosticeerd in 199877. In 
een 5-tal gebouwen in Californië (USA) bleek na diagnose een groot verschil in actueel en 
verwacht energieverbruik. Daarom is men naar oorzaken gaan zoeken. Na onderzoek bleek 
meestal het te hoge energieverbruik te wijten te zijn aan een slechte afregeling van het air-
conditioningsysteem. Na bijstelling van de installatie is het energieverbruik ongeveer met 
12% gedaald. Verdere proefnemingen met deze tool bleven uit tot mei 2002 wegens het ont-
breken van de nodige financiële steun van de Amerikaanse overheid78. Op dit moment is men 
de WBD lichtjes aan het aanpassen om nieuwe proefnemingen op te starten (gebruikers zelf 
parameters laten kiezen die de input van het netwerk uitmaken -momenteel gelden enkel de 
temperatuur, vochtigheid en moment van de dag als input). Bij deze proefnemingen worden 
ook testen verwacht naar monitoring-diagnose. 
 

                                                 
77 Brambley M.R., Pratt R.G., Katipamula S., Use of automated tools for Building Commissioning, Pacific 
Northwest Laboratory, Boulder, USA, 1999 
78 Chassin D.P., Whole Building Diagnostician Enhancements, Batelle Pacific Northwest Division, Richland, 
USA, 2002 
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7.4.3 Energieverbruiksvoorspellingen in supermarkten m.b.v. neura-
le netwerken 

Aan de Brunel University in Middlesex (Schotland-UK) is een onderzoek lopend naar voor-
spelling van het energiegebruik in Safeway-supermarkten79. Elke 15 minuten wordt de exter-
ne temperatuur, externe relatieve vochtigheid, externe zonne-instraling, interne temperatuur, 
interne relatieve vochtigheid, openingstijden, totaal gasverbruik, totaal elektriciteitsverbruik 
en elektriciteitsverbruik van de koelinstallatie opgemeten. Deze data worden gebruikt om het 
neuraal netwerk te trainen opdat het ogenblikkelijk elektriciteitsverbruik kan voorspeld wor-
den. In de opsomming van parameters die gemeten worden om het elektriciteitsverbruik te 
voorspellen, vinden we heel wat factoren die het energieverbruik bepalen terug uit het con-
ceptueel model. Verder werd het dagelijkse elektriciteitsverbruik van de koelinstallatie voor-
speld om dit voor commissioning-diagnose te gebruiken. Er werden een aantal netwerkconfi-
guraties en diverse parameter-settings uitgetest. Uit dit onderzoek blijkt dat een meerlagig 
netwerk met een verborgen laag en een tangens hyperbolicus als activatiefunctie het beste 
resultaat gaf. De beste resultaten werden gehaald door training van het netwerk met het back-
propagation-algoritme80. 
Na vier jaar onderzoek volgde ook dat de keuze van het aantal verborgen lagen, het aantal 
input parameters en het aantal nodes in het neuraal netwerk de juistheid van de voorspelling 
sterk beïnvloeden81. 
 
Voor de voorspelling van het ogenblikkelijk elektriciteitsverbruik bleken een meerlagig net-
werk met 14 input-parameters, 7 nodes in de verborgen laag en 1 ouput de beste configuratie. 
De input-parameters waren tijd van de dag, datum, openingstijd (vastgesteld met een bewe-
gingsdetector), externe vochtigheid in 2 tijdsstappen (huidige + vorige), interne vochtigheid in 
3 tijdsstappen, externe temperatuur in 3 tijdsstappen, en de interne temperatuur in 3 tijdstap-
pen. 
Met deze configuratie kon een gemiddelde fout van 15 kW of ongeveer 4% t.o.v. het actuele 
verbruik bereikt worden. In onderstaande figuur wordt het actuele en verwachte totale elektri-
citeitsverbruik t.o.v. elkaar uitgezet. Hierin is te zien dat de actuele waarde de voorspelling 
vrij goed volgt.  
 

                                                 
79 Datta D., Tassou S.A., Prediction of energy use in food retail stores using artificial neural networks, Sustain-
able building conference, Abingdon, UK, 1997 
80 Chan K.Y., Datta D., Tassou S.A., Effectiveness and comparison of artificial neural network architectures in 
the prediction of electrical loads in supermarkets, Brunel University, Middlesex, UK, 1999 
81 Chan K.Y., Datta D., Tassou S.A., Prediction and control of energy use in retail food stores, Brunel Univer-
sity, Middlesex, UK, 2001 
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figuur 26:  actueel (actual) en voorspeld (MLP1) totaal elektriciteitsverbruik op uurbasis in de supermarkt 
 
Voor de voorspelling van het dagelijkse elektriciteitsverbruik van de koelinstallatie bleek de 
beste configuratie als volgt: 7 input parameters, 4 nodes in de verborgen laag en 1 output. 
De input-parameters waren datum, externe temperatuur, interne temperatuur, externe vochtig-
heid,interne vochtigheid, zuigdruk en ontlastingsdruk van de koelcompressor. 
Met deze configuratie kon een gemiddelde fout van 1 kW of ongeveer 2% t.o.v. het actuele 
verbruik bereikt worden. In onderstaande figuur is het actuele en het verwachte elektriciteits-
verbruik van de koelinstallatie in de supermarkt uitgezet. Hier zien we dat het verwachte en 
actuele verbruik elkaar nagenoeg overlappen. 
 

 
figuur 27:  actueel (actual) en voorspeld (MLP1) elektriciteitsverbruik op dagbasis van de koelinstallatie in de 

supermarkt 
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Om deze neurale netwerken in de praktijk te gebruiken werd een on-line power predictor 
ontwikkeld met behulp van MS-Excel. De meetgegevens van de supermarkt worden in tabel- 
en grafiekvorm getoond. Met meetgegevens en de berekende parameters uit het neuraal net-
werk wordt een verbruik voorspeld dat in grafiekvorm wordt getoond. 
 

 
figuur 28:  on-line predictor 
 

7.4.4 Conclusie 
Neurale netwerken gebruiken om energieverbruiken te voorspellen in gebouwen is een thema 
dat steeds actueler wordt. Uit de gevonden literatuur blijkt dat er een aantal onderzoeken lo-
pend zijn, maar dat voorlopig nog geen toepassing bekend is waar men de voorspelde gege-
vens gebruikt voor monitoring-diagnose (hoewel dit in de supermarkt-toepassing op het totale 
energieverbruik had gekund). De WBD en de supermarkt –toepassing gebruikt de gegevens 
wel voor commissioning-diagnose. Alle gepubliceerde onderzoeken blijken van lange adem te 
zijn om te bepalen welke inputparameters op welke manier in een neuraal netwerk kunnen 
gebracht worden. Nochtans blijkt dat, mits de juiste configuratie van het neuraal netwerk,de 
voorspelling behoorlijk de actuele waarde benadert. Verder valt op dat van de factoren die het 
energieverbruik bepalen enkel de niet-beïnvloedbare (openingstijden, weersomstandigheden, 
zonsop- en ondergang) een deel van de input zijn bij het neurale netwerk. Dit is te verklaren 
door het feit dat deze factoren eenvoudig te meten zijn en dus gemakkelijk kunnen ingevoerd 
worden in het netwerk. Fysische eigenschappen van een gebouw zijn weinig veranderlijk, het 
heeft dus geen zin deze te meten. Installatietechnische eigenschappen (al dan niet draaien van 
koeling, verwarming, etc.), het gebruik van apparaten en verlichting zijn wel veranderlijk en 
meetbaar, maar zijn een grote investering in meetinrichting om deze factoren te registreren. 
Tot slot is het gedrag van gebruikers een moeilijk kwantificeerbare en dus ook moeilijk meet-
bare factor. 
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7.5 Toepassing van neurale netwerktheorie op meetgege-
vens 

7.5.1 Inleiding 
In dit onderdeel wordt een poging ondernomen om een neuraal netwerk te configureren met 
de meetgegevens die ter beschikking gesteld zijn door REUS. Eerst is gezocht naar verschil-
lende programma’s die als hulp kunnen dienen bij het ontwikkelen van neurale netwerken 
specifiek voor de verwerking van energiegebruiksgegevens. Zo hebben we Neurosolutions82, 
Neuralworks Predict83, Alyuda Forecaster84 en Metrix ND85 vergeleken. Uiteindelijk is geko-
zen om Metrix ND te gebruiken omdat deze software specifiek werd gebruikt en ontwikkeld 
door Regional Economic Research (RER)86 die al heel wat jaren bezig zijn met energiege-
bruiksvoorspellingen op niveau van elektriciteitsdistributiemaatschappijen. Metrix ND heeft 
bijvoorbeeld een aantal functionaliteiten om neurale netwerken op te bouwen die typisch zijn 
voor energieverbruiksvoorspelling, bijvoorbeeld het gebruik van opeenvolgende tijdstappen 
van een factor als input-parameters (lag-functies). MetrixND bevat eveneens een hele set van 
omrekeningsfuncties van verbruikseenheden, uurgegevens, daggegevens, … en biedt de keuze 
om gemakkelijk diverse activatie-functies te kiezen (Sigmoïd, lineair, tangens hyperbolicus). 
Bovendien was RER de enige die bereid was een volledig werkende versie ter beschikking te 
stellen voor een periode van 60 dagen. 
 

7.5.2 Gebruik van meetgegevens voor het configureren van een 
neuraal netwerk 

7.5.2.1 Inleiding 
Bij Metrix ND wordt een uitgebreid handboek87 geleverd dat eerst a.d.h.v. een voorbeeld van 
RER moet doorlopen worden vooraleer zelf een neuraal netwerk kan geconfigureerd worden. 
 

                                                 
82 Meer info op http://www.neurosolutions.com  
83 Meer info op http://www.neuralware.com  
84 Meer info op http://www.alyuda.com  
85 Meer info op http://www.rer.com/software  
86 Recent is RER overgenomen door Itron (http://www.itron.com ) 
87 RER, Metrix ND 3.0 User’s guide for windows 98, 2000, NT, ME and XP, RER, San Diego, USA,2002 
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figuur 29:  scherm in metrixND 
 
Zoals aangegeven in vorige stukken, kan een neuraal netwerk heel wat input-parameters be-
vatten, op diverse manieren geconfigureerd worden en hangt de kwaliteit van het neuraal net-
werk af van de gegevens die gebruikt zijn om het netwerk te trainen. Buiten de historische 
kwartiergegevens van energieverbruik is extra historische informatie nodig bijvoorbeeld dag-
temperaturen, zonsop- en ondergangstijden, relatieve vochtigheden, kalendergegevens en 
openingstijden. Eens deze gegevens verzameld, kunnen ze volgens bepaalde formaten in Me-
trix ND gebracht worden.  
Vervolgens kunnen variabelen, parametertabellen, gegevenstabellen en transformatietabellen 
samengesteld worden. Op deze tabellen kunnen dan diverse netwerkmodellen worden losgela-
ten, die getraind moeten worden om uiteindelijk een verwachte waarde op te leveren die kan 
worden vergeleken met een meetwaarde. 
 
A.d.h.v. diverse meetgegevens is getracht een neuraal netwerkmodel op te stellen. Na diverse 
en herhaalde experimenten met diverse configuraties bleek dat het niet zo eenvoudig is snel 
een goed werkend neuraal netwerkmodel op te zetten. Dit bleek ook al uit de ervaringen in de 
supermarkt (zie eerder) waar er enkele jaren overheen zijn gegaan eer men deze techniek goed 
onder de knie had. 
 

7.5.2.2 Enkele netwerkconfiguraties 
Hieronder geven we van enkele netwerkconfiguraties die uitgetest en die interessant zijn de 
input nodes om inzicht te krijgen in wat het energieverbruik bepaalt. Het gaat telkens om het 
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totale elektriciteitsverbruik in de bibliotheek. We hebben gebruik gemaakt van telkens 3 no-
des in de verborgen la(a)g(en) van het model en de Sigmoïdale activatiefunctie. 
 
Netwerk
nummer 

Onafhankelijke variabelen (=inputparameters) Gemiddelde 
afwijking 

1 Dag, tijd, externe temperatuur, gedurende 4 maanden, 1 laag 28% 
2 Dag, tijd, externe temperatuur, tijdstip zonsop- en ondergang ge-

durende 4 maanden, 1 laag 
26,7% 

3 Dag, tijd, tijdstip zonsop- en ondergang gedurende 4 maanden, 1 
laag 

30,1% 

4 Dag, tijd, gedurende 4 maanden, 1 laag 31,0% 
5 Tijd gedurende 4 maanden, 1 laag 37,3% 
6 Dag, tijd, externe temperatuur, gedurende 4 maanden, 2 lagen 28,6% 
7 Dag, tijd, externe temperatuur, gedurende 6 maanden, 1 laag 30,3% 
8 Dag, tijd, feestdag, weekend, externe temperatuur, gedurende 4 

maanden, 1 laag 
23,1% 

9 Dag, tijd, temperatuurtrend, tijdstip zonsop- en ondergang gedu-
rende 4 maanden, 1 laag 

25,6% 

10 Dag, tijd, temperatuurtrend, externe temperatuur gedurende 4 
maanden, 1 laag 

24,3% 

11 Dag, tijd, feestdag, weekend, externe temperatuur, temperatuur-
trend, tijdstip zonsop- en ondergang gedurende 4 maanden, 1 laag 

20,0% 

tabel 09:  vergelijking tussen verschillende types van netwerken 
 
Uit bovenstaande tabel kunnen we uit de kolom van de gemiddelde afwijking van het voor-
spelde t.o.v. het actuele verbruik het volgende afleiden: 
 Het verhogen van het aantal lagen in het neuraal netwerk verhoogt de afwijking (netwerk 

1-6). Dit betekent dat het niet raadzaam is meer lagen in het netwerk te gebruiken om de 
accuraatheid van de voorspelling te verhogen. 

 Het vergroten van het aantal gegevens waarmee het netwerk getraind (trainingsdata) 
wordt, verhoogt de afwijking (netwerk 1-7). Dit impliceert dat een neuraal netwerk vrij 
snel kan worden gebruikt om verbruiken te voorspellen. De grotere afwijking bij een gro-
tere hoeveelheid trainingsdata is te verklaren door het feit dat de seizoensinvloed een gro-
tere rol speelt bij een langere trainingsperiode. 

 De kleinste afwijking hebben we gevonden bij het netwerkmodel met volgende input-
parameters: dag, tijd, feestdag, weekend, externe temperatuur, temperatuurtrend, tijdstip 
zonsop- en ondergang gedurende 4 maanden, 1 laag. 

 

7.5.2.3 Bijdrage van inputparameters aan de juistheid van de voorspelling 
 
We hebben tevens onderzocht wat de procentuele bijdrage is van de onafhankelijke variabelen 
(dag, tijd, externe temp., temperatuurtrend, tijdstip zonsop- en ondergang, feestdag, weekend) 
t.o.v. de afhankelijke variabele (het energieverbruik). Hiermee willen we bepalen welke van 
de onafhankelijke variabelen het meest en in welke mate tot elkaar het energieverbruik beïn-
vloeden. De waarden uit onderstaande tabel worden berekend door MetrixND.  
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Netwerk Dag Tijd Externe 
temp. 

Temperatuur-
trend 

Tijdstip 
zonsop- en 
ondergang 

Feestdag Weekend

1 10,5 68,5 21,0     
2 9,4 68,3 20,2  2,1   
3 13,6 83,0   3,4   
4 13,1 86,9      
5  100      
6 10,4 69,1 21,5     
7 11,5 66,2 22,3     
8 9,0 64,2 20,1   0,4 6,3 
9 12,0 71,3  12,6 4,1   

10 9,1 65,6 16,7 8,6    
11 8,6 60,8 15,6 7,4 1,7 0,3 5,6 

tabel 10:  procentuele bijdrage van de inputparmeters t.o.v. het elektriciteitsverbruik 
 
Uit bovenstaande en vorige tabel kunnen we het volgende afleiden: 
 Het tijdstip van de dag is de meest significante variabele om het elektriciteitsverbruik te 

bepalen. Verder blijkt dat de temperatuur en de dag eveneens belangrijke inputparameters 
zijn. De temperatuur is in een combinatie met de temperatuurtrend (de temperatuur in vo-
rige tijdstappen) betekenisvoller dan de temperatuur alleen. Bij de dag is het zinvol onder-
scheid te maken tussen weekend- en werkdagen en feestdagen. De temperatuur is in een 
combinatie met de temperatuurtrend (de temperatuur in vorige tijdstappen) betekenisvoller 
dan de temperatuur alleen. 

 Hoe meer inputparameters gebruikt worden hoe nauwkeuriger de voorspelling van het 
elektriciteitsverbruik. Bij de supermarkt (zie eerder) werden verder nog interne tempera-
tuur, vochtigheid en openingstijden gemeten waardoor een nauwkeuriger resultaat werd 
behaald. Deze extra input vereist extra meetapparatuur die niet beschikbaar was in de bib. 
Bovendien waren ook geen gegevens beschikbaar van de externe vochtigheid. In een late-
re proefopstelling kan het interessant zijn deze parameters mee te meten en te analyseren, 
wat de procentuele bijdrage is van deze parameters om aldus te kunnen inschatten of het 
zinvol is deze extra investering te doen naar meetapparatuur.  

 We merken ook uit de tabel dat de bijdrage van het moment van zonsop- en ondergang 
relatief klein is, maar langs de andere kant vergt het weinig inspanning deze momenten in 
de database in te brengen en te gebruiken als extra parameter, in het bijzonder in gebou-
wen die een groot deel van het elektriciteitsbudget besteden aan verlichting. 

 

7.5.2.4 Best werkend model 
Het best werkend neurale netwerkmodel dat voor dit onderzoek is gevonden is dus een 1-lagig 
neuraal model met als output het energieverbruik op dagbasis en als input de tijd, dagen, 
feestdagen, weekends, temperatuur, temperatuurtrend, tijden van zonsop- en ondergang. Dit 
gaf ons een afwijking van gemiddeld 20% van de voorspelde t.o.v. de actuele waarde. Hierna 
is gekeken naar de invloed van de activatiefuncties en het aantal tussennodes in de verborgen 
laag van het model. Hieruit bleek dat het verhogen van de tussennodes in de verborgen laag 
vrij weinig invloed had op het resultaat. Vooral de rekentijd voor het trainen van het netwerk 
werd hierdoor verhoogd. Omschakeling naar de tangens hyperbolicus als activatiefunctie had 
een licht negatief effect: de afwijking steeg naar een gemiddelde van 21 tot 22%. 
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Illustratief laat onderstaande figuur het deelscherm zien uit Metrix ND dat gebruikt is voor de 
configuratie van het netwerk. 
 

 
 
figuur 30:  samenstelling neuraal netwerk elektriciteitsverbruik bibliotheek 
 
 
Deze configuratie gaf op dagniveau het resultaat dat te zien is in onderstaande figuur. U ziet 
op deze figuur een 3-tal grote spikes naar boven van de actuele waarde, die duidelijk een af-
wijking aantonen die aan een gebouwbeheerder een indicatie geeft om dit nader te onderzoe-
ken. 
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figuur 31:  actuele en voorspelde dagwaarde van het elektriciteitsverbruik in de bibliotheek 
 
 
Bovenstaande grafiek gaf zoals reeds eerder besproken een gemiddelde afwijking van +/- 20 
% of  100kW t.o.v. de actuele waarde.  
 
Bij het testen van neurale netwerken op andere gebouwen werden gelijkaardige vaststellingen 
gedaan in verband met welke inputparameters het energieverbruik bepalen. Steeds komt de 
tijd eruit als meest bepalende parameter, gevolgd door de temperatuur en de dag (ook onder-
scheid tussen weekends, werkdagen). 

7.5.2.5 Gegevens uit Metrix ND 
De demogegevens (elektriciteitscentrale in midwest USA) die bij Metrix ND geleverd zijn 
leverden een gemiddelde afwijking van 4% op de dagwaarde tussen voorspeld en actueel ver-
bruik (zie ook onderstaande figuur). Men kan zich hierbij de vraag stellen of deze gegevens 
niet a-priori gemanipuleerd zijn om aan te tonen dat neurale netwerken bruikbaar kunnen zijn 
als ze goed geconfigureerd worden. Wegens een meer normaal verdeeld energieverbruik is het 
ook mogelijk eenvoudiger neurale netwerken te configureren voor grote elektriciteitsverbrui-
ken (zoals in de demo) t.o.v. elektriciteitsverbruiken in utiliteitsgebouwen. Nochtans kan men 
na enige jaren configureren ook het elektriciteitsverbruik in supermarkten vrij nauwkeurig 
bepalen (zie hoger). 
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figuur 32:  actuele en voorspelde dagwaarde van het elektriciteitsverbruik van de demo bij Metrix ND 
 

7.5.3 Conclusie 
Het configureren van neurale netwerken voor energieverbruiken in utiliteitsgebouwen vergt 
heel wat geduld en oefening. Diverse configuraties van een neuraal netwerk moeten uitgepro-
beerd om tot een goed resultaat te komen.   
In ons voorbeeld zijn diverse varianten van netwerkconfiguraties uitgetest. Hieruit bleek dat 
de tijd de belangrijkste inputparameter is om een elektriciteitsverbruik te voorspellen. Verder 
zijn de dag (ook weekend of werkdag) en de temperatuur bepalend voor de voorspelling van 
het energieverbruik.  
De configuratie van neurale netwerken voor energiegebruik in utiliteitsgebouwen kan zeker 
stof vormen voor verder onderzoek.  
 

7.6 Algemene conclusie 
Van alle gekende voorspellingstechnieken zijn de neurale netwerken sinds de jaren negentig 
aan een opmars bezig. Een neuraal netwerk kan d.m.v. een black-box benadering verschillen-
de inputs combineren tot een output. De neurale netwerktheorie wordt reeds enige tijd ge-
bruikt om de elektriciteitsvraag in elektriciteitsproductiebedrijven te voorspellen. De literatuur 
geeft aan dat er een aantal onderzoeken lopend zijn om neurale netwerken toe te passen voor 
energieverbruiksvoorspelling in utiliteitsgebouwen. De voorspelde waarden die een neuraal 
netwerk genereert zijn maar zo goed als de configuratie van het netwerk en de representativi-
teit van de gegevens waarmee het netwerk getraind wordt. Voorlopig zijn de voorspellingen 
enkel gebruikt voor commissioning-diagnose, maar verdere onderzoeken voor monitoring-
diagnose zijn lopend. Verder blijkt dat het enige tijd vergt eer men het configureren van neu-
rale netwerken onder de knie heeft. Nochtans kan volgens literatuurvoorbeelden, mits een 
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goede configuratie, tot op een afwijking van ongeveer 4% tussen voorspelde en actuele waar-
de het elektriciteitsverbruik bepaald worden. 
In de literatuur88 hebben we teruggevonden dat een model aanvaardbaar is als de afwijking 
voor een voorspelling op dagniveau onder de 10% valt. Die grens van aanvaarding hangt sterk 
af van wie deze voorspelling gaat gebruiken. Een elektriciteitsproducent bijvoorbeeld kan dit 
een te grote marge vinden omdat hij een capaciteit moet voorzien die aan de maximumener-
gievraag moet voldoen. Als de marge van juistheid van voorspelling groot is, dan bestaat de 
kans dat hij grote capaciteitsinvesteringen moet doen die mogelijk nooit benut worden. Vanuit 
het standpunt van de gebouwbeheerder is deze marge van 10% mogelijk wel aanvaardbaar. 
Het hangt er net van af hoe zijn energieverbruik schommelt. Hiervoor is echter een bijkomend 
onderzoek nodig dat bepaalt hoeveel een energieverbruik op een bepaald moment van de dag 
schommelt onder afgewogen omgevingsomstandigheden. Is deze schommeling als ‘normaal’ 
te beschouwen, dan kan dit een indicatie zijn om aan te geven hoe nauwkeurig een voorspel-
ling moet zijn. Dit valt echter buiten deze onderzoeksopdracht. Verder is het ook zo dat hoe 
korter de voorspelde tijdspanne is, hoe groter de marge kan zijn. Een voorspelling op dagver-
bruik moet nauwkeuriger zijn dan een voorspelling op uurniveau, vermits er tijdens een dag 
meer kans is dat verbruiken elkaar in positieve of negatieve zin compenseren.  
Naarmate meer tijd wordt gespendeerd aan de configuratie van het netwerk, kan nauwkeuriger 
voorspeld worden. Het is niet uit te sluiten dat door nieuwe, nog te ontwikkelen voorspel-
lingstechnieken de nauwkeurigheid van voorspelling kan opgedreven worden. Dit zal vooral 
interessant zijn voor elektriciteitsproducenten omdat ze hun productie hier beter kunnen op 
afstemmen, maar ook voor alarmering naar gebouwbeheerders om met meer zekerheid een 
alarm van te hoog verbruik te kunnen geven. 
Verder blijkt uit de experimenten die we zelf gedaan hebben op enkele gebouwen steeds de 
tijd de meest bepalende parameter te zijn, gevolgd door de temperatuur en de dag (ook onder-
scheid tussen weekenddagen en werkdagen). Dit geeft duidelijk aan dat kengetallen die vaak 
per oppervlakte (de noemervariabele) een ‘normaal’ energiegebruik weergeven te kort schie-
ten om een wat fijnere voorspelling van het energieverbruik te doen. Uit bovenstaand onder-
zoek blijkt immers dat tijd, dagtype en temperatuur aanbevolen zijn als noemervariabelen in 
een kengetal omdat ze de meest bepalende factoren voor het energieverbruik zijn. 
 
 

                                                 
88 Stein, J. Calibrated Simulation: An Improved Method for Analyzing Building Energy Use, E SOURCE Tech 
Update. Boulder, USA, 1997. 
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HOOFDSTUK 8: GRAFISCHE 
VOORSTELLINGEN EN TERUG-
KOPPELING VAN ENERGIE-
VERBRUIKEN NAAR GEBOUW-
BEHEERDERS EN -
GEBRUIKERS 

 

8.1 Inleiding 
Vorige twee hoofdstukken behandelden het onderzoek naar mogelijkheden om verwachte 
verbruiken te bepalen die men kan vergelijken met het actuele verbruik om hiermee aan moni-
toring- of commissioning-diagnose te doen, teneinde te hoge energieverbruiken te bepalen. 
In dit hoofdstuk willen we een aantal grafische voorstellingsvormen aangeven die inzichten 
kunnen verschaffen in het verloop van het energiegebruik in een gebouw. Bedoeling is een 
aantal voorstellingsvormen te genereren zodat in één oogopslag kan worden bepaald of het 
energieverbruik voldoet aan een aantal verwachtingen door bijvoorbeeld snel na te gaan of de 
schommeling van het energieverbruik overeenkomt met de openingstijden van een gebouw, 
met de dagtemperaturen, met de jaargetijden, … enzoverder. Eerst wordt EUView (het EIS 
dat REUS i.s.m. CIT engineering heeft ontwikkeld voor de visualisering van energiever-
bruiksgegevens) besproken om aan te geven wat er op dit ogenblik al mogelijk is in dit pak-
ket. Vervolgens worden enkele basisschermen uit de grafische voorstellingen besproken. Na-
dien worden een aantal specifieke voorstellingen behandeld die zijn samengesteld om na te 
gaan of een energieverbruik te verantwoorden is. Verder worden een aantal grafische voor-
stellingsvormen getoond die we tijdens een survey naar andere fabrikanten van EIS hebben 
gevonden. Deze voorstellingen kunnen hun nut bewijzen bij het terugkoppelen van energie-
verbruiken naar de gebouwbeheerders/-gebruikers en diagnose. 
Verder worden nog een aantal kwesties behandeld in verband met terugkoppeling van ener-
giegebruiksgegevens naar gebouwbeheerders en -gebruikers. 
 

8.2 EUView 
In deze paragraaf bespreken we kort de huidige mogelijkheden van EUView als overzicht van 
wat er nu al kan met EUView. 
 
EUView visualiseert meetgegevens uit een database die verzameld worden met AMRs die in 
verschillende gebouwen energieverbruiken opmeten. De database staat centraal opgesteld bij 
REUS. Via het internet kan men na ingave van een paswoord de meetgegevens opvragen van 
verschillende gebouwen waar de gebruiker toegang toe heeft. 
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Volgende schermen kunnen worden geraadpleegd: 
 Verbruiksprofielen per medium (elektriciteit, gas, water) en per gebouw of combinatie van 

gebouwen (deze schermen worden in de volgende paragraaf besproken). Hierbij kunnen 
de gegevens zowel in grafiek of tabelvorm worden weergegeven. De mogelijkheid voor 
export van de meetgegevens naar MS-Excel is eveneens voorzien. 

 Energiebalans per gebouw waarbij per maand gesorteerd het energieverbruik per medium 
kan worden weergegeven. Hierbij kunnen de gegevens zowel in grafiek of tabelvorm 
worden weergegeven. De mogelijkheid tot export van de meetgegevens naar MS-Excel is 
eveneens voorzien. 

 Jaarrapporten: hier wordt een jaarrapport klaargemaakt in MS-Excel dat kan gedownload 
worden. Hierin wordt een overzicht gegeven van de verbruiken in verhouding tot vorige 
jaren.Tevens wordt een streefverbruik aanbevolen gebaseerd op de kengetallen van No-
vem. 

 Gebouwgegevens: van elk gebouw wordt o.a. gebouwoppervlakte, -volume, k-waarden, 
bouwjaar, type brandersysteem enzoverder opgeslagen. 

 Algemene administratieve gegevens: gebouwbeheerder, contactgegevens, netbeheerder, 
REG-coördinator (REG=Rationeel Energie Gebruik). 

 Er is tevens een forum en mailbox voorzien waarin de verschillende gebruikers van EU-
View met elkaar kunnen communiceren. Hierin kan o.a. over interpretatie van energiepro-
fielen gediscussieerd worden of kan samen naar een verklaring gezocht worden naar ex-
cessieve verbruiken. 

 

8.3 Grafische voorstellingen 

8.3.1 Basisscherm 
Het basisscherm om energieverbruiken te visualiseren is het belastingsprofiel. Hier wordt de 
verandering van de energiestroom in een gebouw uitgezet in functie van de tijd. Op de Y-as 
komen de verbruiken, op de X-as de tijd/datum. Tevens kan met een muisbeweging inge-
zoomd worden op een bepaalde tijdspanne. Hiermee kunnen bijvoorbeeld fouten in tijdsinstel-
lingen van regelsystemen worden opgespoord. 
In het basisscherm van EUView worden tevens het totaal, gemiddeld, maximum en minimum 
verbruik getoond van het betrokken gebouw (zie onderstaande figuur). Bovendien worden de 
voor dit verbruik gepaard gaande emissies van CO2, SO2 en NOx getoond. 
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figuur 33:  scherm met belastingsprofielen uit EUView 
 
Bovenstaand scherm in EUView geeft duidelijk het verschil in elektriciteitsverbruik tussen 
dag en nacht weer. Bovendien is het verschil tussen werk- en weekenddagen duidelijk waar-
neembaar. 
In EUView kunnen tevens verschillende gebouwen op eenzelfde grafiek geplaatst worden om 
met elkaar te vergelijken (zie onderstaande figuur). Het gebouw met de groene lijn heeft een 
duidelijk lager verbruik dan het gebouw met de gele lijn. Bovendien ligt de baseline van het 
gebouw met de groene lijn een stuk lager dan het gebouw met de gele lijn. 
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figuur 34:  twee verschillende gebouwen op dezelfde grafiek 
 
Bij andere fabrikanten van EIS is het uitzicht van het scherm van het belastingsprofiel moge-
lijk anders dan dat van EUView. De gegevens van minima, maxima, emissies e.d. worden niet 
noodzakelijk op hetzelfde scherm getoond, maar zijn elders in het programma raadpleegbaar. 
Ter illustratie onderstaande figuur voor een schermafdruk van EPO van ABB89. 

 
figuur 35:  scherm met belastingsprofiel in EPO 
 
                                                 
89 Meer info op http://www.abb.com/bmsus  
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Indien men meer gebouwen beheert, kan het nuttig zijn deze met elkaar te vergelijken om te 
kijken welke het meest energiegunstig is (multi-sites vergelijking). Bij het zoeken naar rede-
nen voor de verschillen tussen de gebouwen kunnen mogelijk interessante besparingstopics 
aan het licht komen. Gebouwen met elkaar vergelijken kan met kengetallen zoals eerder be-
sproken. Een voorbeeld vinden we terug in de Vykon profile analyser zoals aangegeven in 
onderstaande figuur90. Op deze figuur is duidelijk te zien dat het gebouw in Charlotte (roze) 
het grootste gasverbruik heeft en dat in Atlanta (rood) het kleinste. Tussen beide zit een ver-
schil van ongeveer 15%. 
 

 
 
figuur 36:  multi-sites vergelijking 
 

8.3.2 Dagprofielen gesorteerd op dagen van de week 
Om vast te stellen of er grote verschillen zitten tussen identieke weekdagen kunnen in een 
matrix-vorm de verschillende dagprofielen worden samengebracht. Als kolomkop komen de 
dagen van de week en als rijkop de verschillende weken. In onderstaande figuur is een matrix 
te zien van EPWeb van Elutions91. Het voorbeeld in deze figuur geeft aan dat de schommeling 
van het elektriciteitsverbruik voor identieke weekdagen gelijkaardig verloopt. Dit geeft aan 
dat er geen dag uitspringt met een abnormaal verbruik. 

                                                 
90 Meer info op http://www.tridium.com  
91 Meer info op http://www.elutions.com  
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figuur 37:  dagprofielen gesorteerd per weekdag 
 

8.3.3 Gemiddelde energieverbruiken gesorteerd per dag 
Gemiddelde energieverbruiken over een tijdspanne van een maand, kwartaal, half jaar of jaar 
kunnen vrij snel een inzicht geven of het verbruik overeenstemt met de openingstijden van het 
gebouw. Op die manier kan het bestaan van stille verbruikers tijdens sluitingstijd gedetecteerd 
worden. Dit kan helpen bij commissioning-diagnose in een gebouw. 
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figuur 38:  gemiddeld elektriciteitsverbruik per uur gesorteerd per dag vanaf 04-04-2002 t.e.m. 03-10-2002 
 
Illustratief vermelden we in onderstaande tabel de openingsuren van dit gebouw en zien we 
dat deze ongeveer overeenkomen met het profiel van het elektriciteitsverbruik. Uit de grafi-
sche voorstelling is bijvoorbeeld te zien dat het elektriciteitsverbruik op zaterdagvoormiddag 
duidelijk boven de baseline ligt. In de tabel met openingstijden zien we dat de bibliotheek op 
zaterdagvoormiddag geopend is. Verder zien we bijvoorbeeld in de grafiek dat het elektrici-
teitsverbruik op woensdagmiddag een kortere terugval kent dan op de andere weekdagen. In 
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de tabel met openingstijden komt dit terug want de bibliotheek is ’s woensdagmiddag maar 1 
uurtje gesloten. Verder is in de grafiek te zien dat het elektriciteitsverbruik op weekdagen om 
8 uur een sprong naar boven maakt. Dit is te verklaren doordat het personeel al voor ope-
ningstijd (meestal 10 uur) begint met administratief werk en het terugplaatsen van boeken in 
de rekken. Verder is uit de grafiek op te maken dat de terugval van het elektriciteitsverbruik 
op weekdagen ’s avonds overeenkomt met de sluitingstijden van de bibliotheek. 
 
Maandag / 14.30 uur tot 19.30 uur 
Dinsdag 10.00 uur tot 12.00 uur 14.30 uur tot 19.30 uur 
Woensdag 10.00 uur tot 12.00 uur 13.00 uur tot 18.00 uur 
Donderdag 10.00 uur tot 12.00 uur 14.30 uur tot 19.30 uur 
Vrijdag 10.00 uur tot 12.00 uur 14.30 uur tot 18.00 uur 
Zaterdag 09.00 uur tot 12.00 uur / 
tabel 11:  openingsuren bibliotheek 
 
Onderstaande grafiek geeft het gasverbruik van de bibliotheek weer. Op deze grafiek is af te 
lezen dat op de nacht van dinsdag op woensdag het gasverbruik gemiddeld niet daalt. Noch-
tans is volgens de openingstijden (zie tabel hierboven) de bib ’s nachts gesloten. Dit doet 
vermoeden dat er iets mis kan zijn met de regeling of dat het personeel op dinsdag de ver-
warming niet uitschakelt ’s avonds bij het afsluiten van het gebouw. 
 

Gemiddeld gasverbruik per uur bibliotheek vanaf 
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figuur 39:  gemiddeld gasverbruik per uur gesorteerd per dag vanaf 04-04-2002 t.e.m. 03-10-2002 
 
 
Verder onderzoek heeft aangetoond dat het elektriciteitsverbruik over het algemeen vrij goed 
de openingstijden in een gebouw of het gedrag in een gebouw weerspiegelt. Dit impliceert dat 
het gasverbruik en/ of het waterverbruik vrij goed moeten overlappen met het elektriciteits-
verbruik opdat een gebouw geen excessief water of gas zou gebruiken. Een grafiek waarin 
zowel het elektriciteits- als het water- of gasverbruik samen voorkomen kan dienen om dit te 
controleren. 
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8.3.4 Gemiddelde energieverbruiken gesorteerd per maand 
Om de evolutie van het energieverbruik tijdens de seizoenen in één oogopslag in een grafiek 
weer te geven worden de gemiddelde energieverbruiken per dag gesorteerd per maand, wat 
resulteert in onderstaande grafiek. In deze grafiek is duidelijk te zien dat het elektriciteitsver-
bruik daalt in de warmere maanden en stijgt in de koudere maanden, wat natuurlijk te ver-
wachten is. In de warmere maanden is het bijvoorbeeld langer licht, zal dus minder energie 
aan verlichting besteed worden (grootste verbruiker van elektrische energie), zal minder of 
niet elektrisch bijverwarmd worden, … etc. 
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figuur 40:  gemiddelde elektriciteitsverbruiken per dag gesorteerd per maand van de bibliotheek vanaf april t.e.m. 

september 2002 
 

8.3.5 3D- grafieken 
Om zowel de evolutie van het energieverbruik per dag op te volgen en de evolutie over de 
seizoenen samen in beeld te brengen, kan worden overgeschakeld op een 3D-grafiek met op 
de X-as de tijd, op de Y-as de dag en de Z-as het energieverbruik. Deze grafiek kan gebruikt 
worden om in één oogopslag piekverbruiken en baselines te ontdekken. Indien hier abnorma-
liteiten in voorkomen kan terug overgegaan worden op de dagprofielen om meer in detail te 
onderzoeken. 
Als we deze 3D-grafiek opstellen in Excel, levert dit onderstaande figuur op voor het gasver-
bruik in de bibliotheek. 
Hierop kunnen we duidelijk waarnemen dat het gasverbruik daalt naarmate de datum naar de 
maand mei opschuift (warmer seizoen), maar tevens vinden we hier de daling van het gasver-
bruik tijdens de nacht en het weekend terug.  
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figuur 41:  gasverbruik in de bibliotheek (3D-voorstelling) 
 
Zoals hierboven te zien geeft excel een nogal puntige voorstelling van de energievebruiken. 
EEM-suite92 geeft op dat vlak een meer overzichtelijke voorstelling zoals aangegeven in 
onderstaande figuur (data in figuur demo-data van EEM). 
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figuur 42:  3D-voorstelling elektriciteitsverbruik 
 

                                                 
92 Meer info op http://www.siliconenergy.com  
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8.3.6 Cumulatieve en frequentieverdeling 
Om een idee te vormen welke energieverbruiken het meest voorkomen en om een beeld te 
hebben van hoe de piekbelasting weegt op het energiebudget kan een cumulatieve en frequen-
tieverdeling opgesteld worden. Als bijvoorbeeld op de cumulatieve verdeling de kromme re-
delijk vlak verloopt uitgezonderd aan de rechterkant van de curve (waar dan een piek ligt), 
dan kan hieruit afgeleid worden dat de piekbelasting hoog is en relatief infrequent voorkomt. 
Dit zal zijn weerslag hebben op de energiefactuur. Op de grafiek van de frequentieverdeling 
kan dan exacter bepaald worden hoeveel uren die piekbelasting zich voordoet. Op onder-
staande figuur van VisualiZe-IT van RLWtools  is een voorbeeld gegeven van een cumulatie-
ve en frequentieverdeling van het elektriciteitsverbruik van een kantoorgebouw dat gedurende 
10h per dag, 5 dagen per week, 52 weken per jaar geopend is93. Dit komt overeen met een 
openingstijd van ongeveer 2500 h (10 feestdagen afgetrokken). Op de grafiek is te zien dat het 
gros van het energieverbruik gelegen is in de zone van 5 tot 25% van het maximale energie-
verbruik (ongeveer 5500h), gevolgd door een zone van 65-85% van het energieverbruik (on-
geveer 2300h). Uit deze cijfers kan grosso modo gesteld worden dat gedurende de openings-
tijden gemiddeld 65-85% van het maximale energieverbruik wordt benut (2300h) en tijdens 
de sluitingstijd tussen de 5% en 25% (5500h). Op jaarbasis rest er nog 8760h-2300h-
5500h=960h waar het energieverbruik in de overige zones van het maximale verbruik ligt. Dit 
kunnen bijvoorbeeld periodes zijn waar een deel van het personeel met vakantie is (tussen 25 
en 65%van het maximale energieverbruik) of de periodes waar het extra vroeg donker is (bo-
ven de 85% van het verbruik). De duurtijd van de zone van hoger elektriciteitsverbruik (65-
85%) komt dus ongeveer overeen met de openingstijden van het gebouw. Verder is af te lei-
den dat het elektriciteitsverbruik nooit daalt onder de 5% van het maximale verbruik. 
 

 
figuur 43:  cumulatieve en frequentieverdeling en energieverbruiken 

                                                 
93 Meer info op http://www.rlw.com  



87 
HOOFDSTUK 8: GRAFISCHE VOORSTELLINGEN EN TERUGKOPPELING VAN 
ENERGIEVERBRUIKEN NAAR GEBOUWBEHEERDERS EN -GEBRUIKERS 

 

8.3.7 Cumulatief gasverbruik i.f.v. cumulatieve graaddagen 
Het cumulatief gasverbruik (dus gasverbruik samentellen) in functie van de gecumuleerde 
graaddagen uitzetten zou een quasi lineair verloop moeten kennen. Indien het gasverbruik 
cumuleert en de graaddagen niet, betekent dit immers dat er onnodig gas wordt verbruikt (in 
het geval de warmwaterproductie niet met gas gebeurt). Zie onderstaande grafiek voor een 
voorbeeld. In deze grafiek zien we dat er een quasi-lineair verband is tussen de graaddagen en 
het gasverbruik. Dit geeft aan dat het gasverbruik niet excessief toeneemt in perioden waar het 
aantal graaddagen klein is en dat het gasverbruik te verantwoorden is in functie van de buiten-
temperatuur. 
 

Cumulatief gasverbruik i.f.v. gecumuleerde graaddagen 
bibliotheek vanaf 04-04-2002 t.e.m. 03-10-2002

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 100 200 300 400 500

Graaddagen

Ve
rb

ru
ik

 (m
³)

Waarde cumulatief (m³)

Linear (Waarde cumulatief
(m³))

 
figuur 44:  cumulatief gasverbruik i.f.v. gecumuleerde graaddagen 
 

8.3.8 Conclusie 
Voorgaande grafische voorstellingen geven aan hoe ICT-middelen op een snelle manier in-
zichten kunnen geven in het energieverbruik. Deze voorstellingen kunnen vaak commissio-
ning-diagnose in een utiliteitsgebouw ondersteunen, maar zijn soms ook geschikt voor moni-
toring-diagnose indien ze frequent worden gegenereerd (bijvoorbeeld elk uur) en continu 
worden gevolgd. Voor monitoring-diagnose moet er m.a.w. een persoon permanent een aantal 
grafieken volgen. 
 

8.4 Terugkoppeling energieverbruiken naar gebouwbe-
heerders en –gebruikers 

 

8.4.1 Inleiding 
De energieverbruiken die geregistreerd zijn dienen in eerste instantie teruggekoppeld te wor-
den naar de gebouwbeheerders. In tweede instantie moeten ook gebouwgebruikers een idee 
hebben van wat het energiegebruik in een gebouw doet, vermits zij een belangrijke rol kunnen 
spelen bij energiebesparing door gedragsbeïnvloeding.  
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Er moet dus feedback gegeven worden over het energieverbruik voor commissioning-
diagnose, maar ook voor monitoring-diagnose. 
 

8.4.2 Feedback 
In het conceptuele model staat een terugkoppelketen waarbij de metingen die via de AMR 
binnenkomen op het vergelijkingsorgaan, de regelaar na diagnose factoren kan aansturen die 
het energieverbruik beïnvloeden. 
 
Tussen het signaal dat van de AMR binnenkomt en het aansturen van factoren die het ener-
giegebruik bepalen zit vaak de factor mens. Hij moet informatie binnenkrijgen en op basis van 
diagnostische technieken (met behulp van ICT-middelen) beslissingen nemen.  
Eerder zijn al een aantal mogelijkheden besproken om de energiemeetgegevens mee te verge-
lijken als kengetallen, vergelijking met andere gebouwen, statistische- en voorspellingstech-
nieken. In de vorige paragraaf zijn hier nog een aantal grafische voorstellingswijzen aan toe-
gevoegd. 
 
Nu blijft de vraag hoe deze gegevens aan de gebouwbeheerders en –gebruikers kunnen wor-
den teruggekoppeld. 
 
Feedback kan op verschillende manieren gegeven worden. Elektronisch, schriftelijk of mon-
deling. Feedback over het eigen energiegebruik en de gevolgen daarvan (zoals kosten) kan 
met verschillende tussenpozen gegeven worden, bijvoorbeeld maandelijks, wekelijks of dage-
lijks. Uit onderzoek is gebleken dat dagelijkse feedback meer besparing oplevert dan maande-
lijkse94. Feedback kan naast het geven van informatie over de eigen situatie, ook vergelijkin-
gen geven met het energiegebruik van andere groepen of personen. 
 
Feedback blijkt vooral effectief te zijn als het gecombineerd wordt met het stellen van realisti-
sche doch uitdagende doelen (goal-setting). Hierdoor kan de informatie over het werkelijk 
verbruik afgezet worden tegen een streefgebruik en krijgt de feedback meer betekenis.  
 
Om het gevoel van een 'sportieve uitdaging' te versterken kan feedback gecombineerd worden 
met informatie over de resultaten van anderen. Zo ontstaat er een element van competitie. 
Feedback betreft het verstrekken van informatie over de resultaten van vertoond gedrag. Het 
maakt mensen bewust van de positieve effecten van veranderd gedrag en van de negatieve 
effecten van ongewijzigd gedrag. Feedback wordt vaak in combinatie met andere instrumen-
ten zoals advies op maat ingezet voor energiebesparingsdoeleinden. Wanneer feedback gedu-
rende een bepaalde periode gegeven wordt, vergroot het de kans dat het veranderd gedrag ook 
op lange termijn gehandhaafd wordt. 
 
De informatie over het effect kan op verschillende niveaus aangeboden worden. Zo kan feed-
back gegeven worden over gebruik van een specifiek apparaat, groepseffecten of kan het in-
dividueel resultaat afgezet worden tegen het gemiddelde groepsresultaat (vergelijkende feed-
back tussen verschillende sites). Tevens kan feedback op verschillende manieren verstrekt 
worden, zoals via een display geïntegreerd in een apparaat, via een los display, via internet 
(web), via e-mail, fax of sms. Deze drie laatste zijn eerder geschikt voor monitoring-diagnose 
en de andere zijn zowel voor commissioning- als voor monitoring-diagnose bruikbaar. 

                                                 
94 Anonymous, Anders denken, anders doen, energiebesparing door gedragsverandering, Novem, 2001 
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Mensen zijn eerder bereid hun gedrag te veranderen als95: 
 de consequenties van deze verandering voor henzelf voordeel oplevert; 
 het soort verandering dat gevraagd wordt inpasbaar is in en toegesneden kan worden op 

het dagelijkse levensritme; 
 de (gedrags)verandering die gevraagd wordt niet te moeilijk is om uit te voeren; 
 het nieuwe gewenste gedrag eerst uitgeprobeerd kan worden; 
 men positieve terugkoppeling krijgt over de gevolgen van het veranderde gedrag. 

 

8.4.3 Praktisch 
Om een maximaal resultaat te bereiken van terugkoppeling van energiegebruiken naar ge-
bouwbeheerders en –gebruikers, zijn in vorig onderdeel een aantal tips aangegeven. 
 
Hoe frequenter de gegevens binnenstromen of hoe gemakkelijker ze opvraagbaar zijn, hoe 
groter de kans op energiebesparing. Vergelijking van de meetwaarden met streefwaarden of 
andere sites kan een extra stimulans zijn om energie te besparen. 
 
Concreet moeten na evaluatie van het huidige energiegebruik streefcijfers en/of alarmerings-
niveaus worden vastgelegd door gebouwbeheerders (en gebouwgebruikers). Vervolgens lijkt 
het voor gebouwbeheerders interessant om dagelijks een mailtje te ontvangen van het ener-
giegebruik met een korte (automatisch gegenereerde) bespreking van extreme verbruiken, 
eventueel samen met alarmen die op voorhand zijn ingesteld. Indien verbruiken extreem hoog 
liggen kan aan de gebouwbeheerder/onderhoudsdienst een sms-je/fax of e-mail gestuurd wor-
den om in te grijpen; dit kan natuurlijk alleen als er vooraf duidelijke alarmeringsniveaus zijn 
vastgelegd voor monitoring-diagnose. 
Tevens moet de gebouwbeheerder vlot toegang krijgen tot de energieverbruiksgegevens (liefst 
via internet, zodat dit ook van thuis uit kan) en de grafische voorstellingen zoals eerder be-
sproken kunnen worden opgevraagd. 
Het is tevens raadzaam dat elke maand, elk kwartaal en/of elk jaar een overzicht wordt gege-
nereerd met de energieverbruiken afgezet tegen vroegere verbruiken of streefverbruiken. 
Om een en ander vlot te interpreteren, op te volgen en/of de juiste maatregelen te koppelen 
aan deze rapporten (inspelen op de factoren die het energieverbruik beïnvloeden) lijkt het 
aangewezen dit samen met een energiedienstverlener op te volgen. Zij hebben vaak meer er-
varing bij het omgaan met rapporten. 
 
Concreet moet men gebouwgebruikers proberen mee in zee te nemen bij een energiebespa-
ringsplan. Zij kunnen immers de energieverbruiksfactor gedrag sterk beïnvloeden. Daartoe 
zou het ook voor deze mensen mogelijk moeten zijn energieverbruiken op te vragen. Eventu-
eel kan per afdeling een streefverbruik gesteld worden en aan het eind van het jaar een bonus 
worden uitgereikt aan de medewerkers van die afdeling. Zij kunnen misschien ook wekelijks 
of maandelijks bij het opstarten van hun PC via een pop-up op de hoogte gesteld worden van 
de laatste stand van zaken op gebied van energiegebruik. 
 

                                                 
95 Website i.v.m. gedrag bij Novem, http://consumentengedrag.novem.nl  
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8.4.4 Conclusie 
Zowel naar gebouwbeheerders als naar gebouwgebruikers kan informatie teruggekoppeld 
worden i.v.m. het energiegebruik. Gebouwbeheerders hebben deze informatie frequent nodig 
om zowel via commissioning- als via monitoring-diagnose in te kunnen spelen op factoren die 
het energiegebruik beïnvloeden. Om beslissingen te nemen op welke factoren best een invloed 
kan worden uitgeoefend is het inwinnen van advies bij energiedienstverleners een hulpmiddel. 
Gebouwgebruikers moeten ook informatie kunnen inwinnen m.b.t. energiegebruik omdat zij 
vooral via de factor gedrag een invloed kunnen uitoefenen op het energiegebruik in een ge-
bouw. 
 

8.5 Algemene conclusie 
Tal van grafische voorstellingen zoals eerder aangegeven kunnen zowel gebouwbeheerders, 
gebouwgebruikers als energiedienstverleners extra inzichten verschaffen in het energiege-
bruik in een gebouw. Via frequente en makkelijk toegankelijke terugkoppeling van energie-
gebruiksgegevens kan men inspelen op de factoren die energiegebruik in een gebouw beïn-
vloeden. 
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HOOFDSTUK 9: CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN 

 

9.1 Inleiding 
In dit afsluitend hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek op een rij gezet. Eerst 
worden een aantal conclusies opgesomd die een antwoord geven op de deelvragen. In de al-
gemene conclusie volgt het antwoord op de probleemstelling. Hieronder herhalen we eerst 
kort de probleemstelling en de deelvragen: 
 
De probleemstelling: 
Hoe kunnen ICT-middelen bijdragen tot het verkrijgen van inzichten in energieverbruiken en 
energiebesparingsmogelijkheden en leiden tot een daadwerkelijke energiebesparing in utili-
teitsgebouwen? 
 
De deelvragen: 
- Welke factoren bepalen het energieverbruik in utiliteitsgebouwen? 
- Welke kengetallen geven het best de energie-efficiëntie van een utiliteitsgebouw weer? 
- Wat zijn de mogelijkheden van Energie Informatie Systemen (EIS) inzake energiebesparing? 
- Op welke energieverbruiksfactoren kunnen EIS een invloed uitoefenen en hoe? 
- Wat is een normaal en een abnormaal verbruik binnen een gebouw teneinde te bepalen wel-
ke energiestromen abnormaal veel verbruiken? 
- Welke diagnostische technieken en voorstellingswijzen kunnen bijdragen tot het verkrijgen 
van inzichten in het energieverbruik van een utiliteitsgebouw? 
- Hoe kunnen energieverbruiksgegevens teruggekoppeld worden naar gebouwbeheerders en –
gebruikers? 
 
Als afsluiting van dit hoofdstuk worden nog enkele aanbevelingen geformuleerd ter uitbrei-
ding van EUView en voor REUS als organisatie. 
 

9.2 Conclusies 
 
 Volgende factoren bepalen het energieverbruik in een utiliteitsgebouw: 

o fysische eigenschappen gebouw; 
o installatietechnische eigenschappen gebouw; 
o aanwezige verlichting in gebouw; 
o aanwezige apparatuur in gebouw; 
o openingstijden gebouw; 
o gedrag gebruikers in gebouw; 
o weersomstandigheden; 
o zonsop- en ondergang; 
o geografische locatie; 
o maatregelen overheid. 
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 In utiliteitsgebouwen werd in 1999 ongeveer 1/3 elektrische energie (vooral verlichting, 
ventilatie en computers) verbruikt en 2/3 energie voor verwarming (vooral ruimteverwar-
ming). In Vlaanderen is de verhouding tussen gas en elektriciteit in de periode 1990-1999 
constant gebleven, terwijl in Nederland in dezelfde periode het aandeel gas met 8% is af-
genomen ten voordele van het elektriciteitsverbruik. Er kan heel wat energie bespaard 
worden door in eerste instantie de gebouwverwarming te analyseren. Naar het elektrici-
teitsverbruik moet eveneens aandacht gaan en dan vooral naar verlichting en ventilatie. 
Grootste energieverbruikers binnen de utiliteitsgebouwen zijn de kantoorgebouwen. In dit 
type gebouwen is door de toepassing van EIS de kans op energiebesparing het grootst. 

 
 EIS kunnen via monitoring- of commissioning-diagnose een invloed uitoefenen op de 

fysische eigenschappen van het gebouw, installatietechnische eigenschappen in het ge-
bouw, aanwezige verlichting in het gebouw, aanwezige apparatuur in het gebouw en het 
gedrag van de gebruikers in het gebouw. De andere factoren zijn niet beïnvloedbaar, maar 
spelen wel een rol bij het bepalen of een energieverbruik te verantwoorden is. Met de dia-
gnose-technieken kunnen energiebesparingen bepaald worden in utiliteitsgebouwen. EIS 
kunnen op de beïnvloedbare factoren inwerken zoals aangegeven in de terugkoppelketen 
van het conceptuele model: van zodra een meetwaarde van een energiestroom bekend is 
door meting met een AMR kan deze waarde vergeleken worden met een verwacht ver-
bruik. Het verwacht verbruik kan a.d.h.v. wiskundige technieken bepaald worden door het 
EIS. Het EIS kan dan eventueel na tussenkomst van mensen of automatische sturingen in-
grijpen op één van voorgaande factoren.  

 
 Verwachte verbruiken kunnen niet nauwkeurig genoeg bepaald worden met kengetallen. 

Deze indicatoren kunnen veelal niet meer dan een relatieve ranking op jaarbasis geven in 
de zin van: het verbruik ligt hoog of laag. Afhankelijk van deze ranking kan wel op jaar-
basis een streefverbruik vastgesteld worden, maar om met EIS aan diagnose te kunnen 
doen moet een verwacht verbruik minstens op dagbasis of beter nog op uurbasis gekend 
zijn. 

 
 Om een nauwkeurig verwacht verbruik te bepalen zijn statistische controletechnieken on-

voldoende geschikt. Ze kunnen wel helpen bij het arbitrair bepalen van een grens van ab-
normaal verbruik in de zin van de grens te leggen zodat een bepaald percentage meet-
waarden als ‘abnormaal’ kan worden bestempeld. 

 
 Voorspellingstechnieken en meer bepaald neurale netwerken kunnen een goede manier 

zijn om vrij nauwkeurig een verbruik te voorspellen, alleen vraagt het heel wat expertise 
om een neuraal netwerk te trainen. 

 
 Goed opgemaakte grafische voorstellingsvormen kunnen met een snelle blik heel wat in-

zicht geven over de evolutie van energieverbruiken en op de overeenkomstigheid van de 
verbruikspatronen. 

 
 Energiegegevens kunnen via internet, e-mail, sms, fax teruggekoppeld worden naar ge-

bouwbeheerders en -gebruikers. Het is belangrijk dat de toegang tot de energiegegevens 
eenvoudig en frequent kan gebeuren, zoniet blijft heel wat besparingspotentieel onderbe-
nut.  
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9.3 Algemene conclusie 
 
ICT-middelen kunnen in de vorm van EIS bijdragen tot het verkrijgen van nieuwe inzichten 
in energieverbruiken en -besparingmogelijkheden. Inzichten kunnen vooral verkregen worden 
door de grafische voorstellingsvormen die met EIS kunnen gegenereerd worden. Energiebe-
sparingsmogelijkheden vloeien vooral voort uit het bepalen van een verwacht energieverbruik 
met diagnostische technieken. De neurale netwerktheorie is de meest belovende van deze 
technieken, maar vergt enige ervaring om goede resultaten mee te behalen. Hoe nauwkeurig 
de bepaling moet zijn van het verwacht energieverbruik hangt af van wie dit verbruik gaat 
toepassen. Energieleveranciers hebben liefst een zo nauwkeurig mogelijke schatting om hun 
maximale productiecapaciteit te kunnen bepalen. Energiegebruikers bepalen best a.d.h.v. bij-
komend onderzoek hoeveel hun ‘normaal’ energiegebruik schommelt om een nauwkeurigheid 
van voorspelling op te geven. Wanneer verwacht en actueel energieverbruik ver uit elkaar 
liggen zowel in commissioning- als in monitoring-diagnose is duidelijk ruimte voor energie-
besparing. Of deze inzichten leiden tot een daadwerkelijke energiebesparing hangt af van de 
gebouwbeheerders en –gebruikers. Zij moeten samen frequent het energieverbruik binnen hun 
gebouw opvolgen en de nodige maatregelen nemen om naar het streefverbruik te evolueren. 
Om dit vlot te laten verlopen zijn goede communicatiekanalen belangrijk en is het mogelijk 
aangewezen een energiedienstverlener onder de arm te nemen om in dit proces te begeleiden.  
 

9.4 Aanbevelingen 
In deze paragraaf worden de aanbevelingen n.a.v. dit onderzoek besproken. De voornaamste 
aanbevelingen zijn voorstellen ter uitbreiding van EUView die we baseren op vaststellingen 
uit voorgaande hoofdstukken. Eerst bespreken we een algemeen kader waarna we een aantal 
aanbevelingen verder uitwerken. 
 

9.4.1 Algemene aanbeveling 
EUView kan verder uitgebreid worden om meer inzichten te verkrijgen in het energieverbruik 
in gebouwen. Een eerste relatief snel te nemen stap kan het aanbieden van meer grafische 
voorstellingen van energieverbruiken inhouden. Dit vergt enig programmatiewerk, maar hier-
voor moeten geen supplementaire metingen of technieken ingebouwd worden. Een tweede 
relatief snel te nemen stap om gebouwbeheerders te helpen bij het arbitrair vastleggen van 
alarmeringsniveaus is het bepalen van die niveaus op basis van statistische controletechnie-
ken. Ook dit vraagt enig programmeerwerk, maar vergt weinig nieuwe expertise en is een 
voorlopig hulpmiddel dat kan worden voorzien totdat REUS in een derde stap energieverbrui-
ken kan voorspellen met neurale netwerken. Hiervoor is vooral veel expertise naar configura-
tie van netwerken nodig, maar moeten ook een aantal bijkomstige metingen worden uitge-
voerd. 
Complementair aan de zojuist besproken stappen kan worden werk gemaakt van manieren om 
energieverbruiken en alarmen via diverse communicatiekanalen terug te koppelen naar ge-
bouwbeheerders – en gebruikers. 
Om het integratieproces van EIS in een organisatie te doen slagen zal REUS dit gebeuren 
moeten coachen en onderhouden. 
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9.4.2 Uitbreidingen voor het bepalen van alarmeringsniveaus 
In hoofdstuk 6 werd de techniek van de controlekaarten en de analyse van de maxima bespro-
ken. Deze technieken kunnen bruikbaar zijn om arbitrair grenzen voor alarmering vast te leg-
gen om een grens te bepalen zodat een bepaald percentage uitschieters niet overschreden 
wordt. Deze techniek is onvoldoende geschikt om nauwkeurig een alarmeringsniveau mee te 
bepalen maar kan wel een richtgevende indicator zijn totdat er meer expertise is opgebouwd 
met neurale netwerken. 
De implementatie van statistische controletechnieken vergt een extra scherm in EUView waar 
men eerst de keuze krijgt volgens welke van beide technieken een grens bepaald mag worden 
en vervolgens een cijfer kan ingegeven worden van een aanvaardbaar percentage uitschieters. 
Hierbij zou een mogelijkheid moeten voorzien worden om in te stellen of deze alarmering op 
uur, dag-, week-, maand- of jaarniveau moet worden bepaald. De evolutie van de seizoenen 
heeft immers een grote invloed op de energiestromen. Een instelling om te bepalen welke 
historische meetgegevens (van –tot) gebruikt moet worden om deze grenzen te bepalen is bo-
vendien aangewezen, want de grens is maar zo betrouwbaar als de gegevens die gebruikt zijn 
om ze te bepalen. Indien van een periode gekend is dat ze niet representatief is voor de meet-
gegevens kan ze eruit gelaten worden. Zo heeft het weinig zin een alarmering te bepalen op 
maandniveau in de winter met historische gegevens uit de voorbije zomer. 
Resultaat van deze bewerking moet een alarmniveau zijn. Bij de controlekaarten kan tevens 
worden aangegeven voor welke sigma dit percentage gehaald wordt. 
 
Om nauwkeuriger een verwacht energieverbruik te bepalen zijn neurale netwerken beter ge-
schikt. Er zijn verschillende mogelijkheden om het netwerk te configureren. Het lijkt meest 
geschikt dat REUS zelf netwerken configureert en het uiteindelijke verwacht energieverbruik 
zichtbaar maakt aan de klanten. Voor de leek is het immers niet zo eenvoudig om neurale 
netwerken samen te stellen. 
Zoals gezien in hoofdstuk 7 spelen o.a. weersafhankelijke parameters, openingstijden, week-
indeling, vakantiedagen, zonsop- en ondergang een grote rol als inputparameter. Een aantal 
van deze parameters kan in een kalender verwerkt worden, maar de weersparameters als tem-
peratuur en vochtigheid moeten worden gemeten. Deze kunnen regionaal gemeten en geregi-
streerd worden, terwijl interne temperatuur en vochtigheid in het gebouw zelf gemeten moet 
worden. Openingstijden kunnen in principe ook in een kalender verwerkt worden, hoewel het 
voor een aantal gebouwen ook mogelijk moet zijn deze te meten met een bewegingsdetector. 
In een bibliotheek of supermarkt bijvoorbeeld kan een bewegingssensor geplaatst worden aan 
de balie of de kassa’s.  
Neurale netwerkconfiguraties zijn voor de verschillende gebouwen specifiek en moeten dus 
per gebouw afzonderlijk worden bijgehouden. Als de waarden van alle inputparameters ge-
kend zijn en het neuraal netwerk geconfigureerd is kan elk kwartier samen met het actuele 
verbruik het verwacht verbruik bepaald worden.  
 

9.4.3 Uitbreidingen voor grafische voorstellingen 
In hoofdstuk 8 zijn tal van grafische voorstellingen besproken die in EUView kunnen geïm-
plementeerd worden. In principe kunnen veel van deze voorstellingen zelf aangemaakt wor-
den vermits de meetgegevens kunnen gedownload worden in MS-Excel, maar dit vraagt heel 
wat extra werk en omwegen. Een rechtstreekse weergave in EUView verlaagt de drempel om 
deze voorstellingen te genereren en kan alzo het rendement hiervan verhogen. 
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9.4.4 Uitbreidingen voor terugkoppeling van energiegebruiken 
In hoofdstuk 8 zijn een aantal mogelijke scenario’s besproken om energieverbruiken te com-
municeren met gebouwbeheerders en –gebruikers. Momenteel zijn het vooral gebouwbeheer-
ders die de mogelijkheid hebben het energieverbruik op te volgen. Om meer openheid te ver-
krijgen rond energieverbruiken is het raadzaam een login te voorzien die binnen het bedrijf 
verspreid wordt zodat iedereen de meetgegevens kan raadplegen. Bovendien zijn in hoofdstuk 
8 nog suggesties gedaan naar automatische e-mail-generatie, sms, fax, pop-ups i.v.m. evolu-
ties in energieverbruik. 
Als er alarmeringsniveaus via statistische controletechnieken of voorspellingstechnieken ge-
kend zijn kan EUView automatische rapporten genereren met de momenten van overschrij-
ding van het niveau of op het moment zelf een signaal via sms/telefoon/e-mail/fax naar buiten 
sturen wanneer het niveau wordt overschreden. 
 

9.4.5 REUS als dienstverlenende organisatie 
Het is aangewezen dat REUS zich verder ontwikkelt als een dienstverlener om met EUView 
een volledig dienstenpakket aan te bieden met een ontwikkeling van begeleiding voor ener-
giebesparing. Met EUView kunnen energiebesparingsmogelijkheden opgespoord worden, 
maar deze besparing wordt pas effectief als er zich een bewustmakingsproces op gang trekt 
bij de gebouwbeheerders en -gebruikers. Hiervoor zal REUS als een coach begeleidingsplan-
nen moeten ontwikkelen om dit proces te starten en te onderhouden. 
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BIJLAGEN 
B1 Kengetallen Novem 
Toelichting bij de tabellen 
In volgende tabellen worden de kengetallen weergegeven. Voor gas staan de waarden in twee 
kolommen vermeld, één uitgedrukt in m3 aardgas per m3 gebouwinhoud en één uitgedrukt in 
m3 aardgas per m2 vloeroppervlakte. De tabel elektriciteit geeft de getallen in kWh per m2 
vloeroppervlakte. Er wordt uitgegaan van een bruto vloeroppervlakte. Tenslotte is waar moge-
lijk aangegeven op basis van hoeveel waarnemingen de getallen bepaald zijn en uit welke 
jaren deze waarnemingen stammen. 
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B2 Parameters voor constructie van controlekaarten 
(Uit introduction to statistical quality control, Montgomery D.C., John Wiley & Sons New 
York, USA, 1996) 
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B3 Graaddagen 16,5ºC maart 2003 te Ukkel (B) 
Basis= equivalente temperatuur (zie onder voor berekening) 
 

            
  (Tmax) (Tmin) (Tm) (Te) (Dje) 

DATUM MAX. TEMP. MIN. TEMP. GEMID. TEMP. EQUIVAL. TEMP. GRAADDAGEN EQUIVAL. 
            

01/03/03 12,2 6,3 9,4 9,6 6,9 

02/03/03 9,3 6,4 7,0 8,0 8,5 

03/03/03 8,6 0,8 4,0 5,4 11,1 

04/03/03 10,5 1,0 7,3 6,3 10,2 

05/03/03 14,4 4,9 11,0 9,2 7,3 

06/03/03 8,7 6,8 7,0 8,2 8,3 

07/03/03 10,2 2,1 6,1 6,9 9,6 

08/03/03 10,7 2,3 7,7 7,2 9,3 

09/03/03 14,3 6,1 10,3 9,1 7,4 

10/03/03 13,2 8,2 10,8 10,3 6,2 

11/03/03 11,7 9,7 10,2 10,4 6,1 

12/03/03 9,3 6,2 7,1 8,4 8,1 

13/03/03 8,3 2,9 5,6 6,5 10,0 

14/03/03 10,1 2,0 5,9 5,9 10,6 

15/03/03 10,2 0,4 5,5 5,6 10,9 

16/03/03 12,7 0,8 7,0 6,4 10,1 

17/03/03 13,7 1,5 7,0 6,9 9,6 

18/03/03 11,6 1,0 6,1 6,5 10,0 

19/03/03 13,6 1,4 7,8 7,2 9,3 

20/03/03 10,7 3,3 5,9 6,5 10,0 

21/03/03 11,5 3,4 6,9 6,7 9,8 

22/03/03 13,8 1,2 7,7 7,3 9,2 

23/03/03 18,0 2,4 10,7 9,4 7,1 

24/03/03 20,8 6,4 14,2 12,5 4,0 

25/03/03 16,4 9,3 12,2 12,7 3,8 

26/03/03 17,4 7,8 12,7 12,7 3,8 

27/03/03 18,2 6,1 12,8 12,7 3,8 

28/03/03 19,6 7,2 14,0 13,5 3,0 

29/03/03 17,9 9,3 13,7 13,7 2,8 

30/03/03 16,6 10,4 11,7 12,5 4,0 

31/03/03 12,4 4,4 8,2 9,8 6,7 
            

      
                TOTAL  -  TOTAAL 237,5 
      
                  ARRONDI A  -  AFGEROND OP 238 
      
EQUIVALENTE TEMPERATUUR VAN DE DAG :    
      

Te = 0.6 Tm + 0.3 Tm-1 + 0.1 Tm-2 
Dje = 16.5 - Te 
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