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Samenvatting (1)
Om meer inzicht te krijgen in de koelbehoefte van woningen en de
factoren die van invloed zijn op oververhitting van woningen
hebben de Hogeschool van Amsterdam en Tauw in samenwerking
met het Klimaatverbond, Groene Huisvesters, de gemeenten
Groningen en Amsterdam en woningbouwcorporatie Nijestee en
huurdersvereniging !Woon tijdens de hittegolf van 2020 metingen
verricht naar de ontwikkeling van de binnentemperatuur in 11
woningen verspreid over 5 locaties (Groningen en Amsterdam).
Gedurende de week van 6-13 augustus zijn sensoren geplaatst in de
woon- werk- en slaapkamers van de woningen. Per locatie is ook
een buitensensor geplaatst. Bij het plaatsen van de sensoren zijn de
karakteristieke eigenschappen van de omgeving, woning en de
kamers in beeld gebracht. Bewoners is gevraagd gedurende de
metingen een handelingsdagboek bij te houden om inzicht te
krijgen in het effect van bijvoorbeeld het sluiten van zonwering of
openen van een raam. Na afloop hebben de bewoners een
vragenlijst ingevuld. Hiermee is inzicht verkregen in de hittebeleving
en koelbehoefte voor nu en in de toekomst.
De resultaten van de metingen en enquêtes zijn vervolgens
geanalyseerd aan de hand van de volgende onderzoekvragen:

1.
2.
3.

Hoe warm wordt het daadwerkelijk in huidige Nederlandse
woningen?
Welke factoren zijn van invloed geweest op de temperatuur in
de ruimte?
Hoe wordt de warmte in de woning door de bewoner ervaren?

De omvang van deze meetcampagne was niet groot genoeg om
statistisch betrouwbare conclusies te trekken. Desalniettemin geven
de resultaten inzicht in de ernst van de hitte in de woning en in
mogelijke relaties. De metingen tonen onder andere dat:
• De gemiddelde temperatuur overdag en ‘s nachts boven de 27°C
ligt met maxima tot 36.5°C
• De hitte zich gedurende de week opbouwt met opwarming van
0.5°C per dag (overdag en ‘s nachts)
• De aanwezigheid van (buiten)zonwering de woning minder snel
doet opwarmen
• Vertrekken met ZW oriëntatie meer opwarmen dan vertrekken
met NO oriëntatie
• Dakverdiepingen meer opwarmen dan tussenverdiepingen
• Slim ventilatiegedrag en beperken van instraling leidt tot minder
opwarming
• De effecten van de omgevingstemperatuur beperkt zijn.

Samenvatting (2)
De resultaten en de organisatorische ervaringen leiden tot de
volgende aanbevelingen voor een grootschalige hitteproef:
Organisatie en selectie
• Tijdig starten met selecteren van en contact leggen met
woningen
• Eerder sensoren plaatsen
• Distributie via woningbouwcorporatie
• Locaties tactisch kiezen zodat zowel variaties in woningtypen en
gebied als variaties binnen woningtypen geanalyseerd kunnen
worden
• Ook metingen verrichten in woningen waarvan geen klachten
bekend zijn om positieve effecten te kunnen identificeren.
Documentatie
• Informatie over de gebied, gebouw en locatie buttons, beter
documenteren (bijvoorbeeld met foto’s en plattegronden).
• Karakteristieken van de meetlocaties meer in detail
documenteren (onderscheid studio/appartement, oppervlakte,
ramen, isolatiegraad)
• Duidelijke instructie geven bij handelingsformulier
• Zo mogelijk digitaliseren handelingsformulier voor minder
foutgevoelige en snellere verwerking (bedenk of de doelgroep
het goed kan invullen)

Nadere onderzoeksvragen per domein:
• Gebied
• Effect omgevingstemperatuur (dag en nacht)
• Effect nabijheid koelteplek / water
• Effect bomen in straat
• Effect schaduw van directe buitenruimte (tuin/balkon)
• Gebouw
• Oriëntatie
• Isolatie
• Zonwering
• Instraling
• Verwarming/koelingssysteem
• Dak- en gevelbekleding (kleur en materiaal)
• Gebruiker
• Relatie gedrag (spuien, zonwering)
• Relatie leeftijd (kwetsbaarheid en perceptie)
• Relatie gezondheid (kwetsbaarheid en perceptie)
• Relatie gebruik en activiteitenniveau (bijv. thuiswerken)

Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inleiding
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Inleiding
Tijdens warme en hete dagen warmen huizen op en kunnen
ruimten in de woning zo warm worden dat het de gezondheid en
leefbaarheid nadelig beïnvloedt. Als gevolg van klimaatcrisis zal dit
in de toekomst vaker gaan optreden.
Er is nog nauwelijks inzicht in de koelbehoefte van woningen en
voorzieningen om te koelen in de zomersituatie zijn niet
gebruikelijk. Met name in goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen
is het risico op oververhitting groot: is de woning eenmaal
opgewarmd, dan krijg je warmte er nog maar moeilijk uit. Per 1 juli
2020 geldt daarom dat bij het berekenen van de energieprestatie
van nieuwbouwwoningen ook de temperatuuroverschrijding
meegenomen moet worden.
Maar ook in bestaande woningen bestaat het risico op
oververhitting. Hierbij is niet alleen van belang te kijken naar het
woningontwerp (oriëntatie, ventilatie en isolatiewaarde) maar ook
naar omgevingsfactoren (luchttemperatuur op wijkniveau en
natuurlijke beschutting) en het handelingsperspectief en gedrag
van bewoners.

De Hogeschool van Amsterdam, Klimaatverbond, Groene
Huisvesters en Tauw hebben daarom de handen ineen geslagen
voor een onderzoek naar oververhitting in woningen. Samen met
gemeenten en woningbouwcorporaties hebben we tijdens de
hittegolf van 2020 metingen gedaan naar bovengenoemde
factoren.
Ondanks dat we het onderzoek niet zo grootschalig hebben kunnen
uitvoeren als aanvankelijk bedacht, leveren de resultaten een
aantal interessante inzichten op. Ook kunnen we op basis van de
organisatorische ervaringen aanbevelingen doen voor een
grootschalige hitteproef in 2021 en 2022. Hiervoor is momenteel
een RAAK-subsidie in aanvraag. Tot slot hebben we met de vele
contacten die we hebben kunnen leggen met provincies,
gemeenten en woningbouwcorporaties een grootschalig
belevingsonderzoek onder bewoners kunnen opstarten. Ook deze
resultaten leveren belangrijke input voor de hitteproef 2021 en
2022.

Onderzoeksvragen

1.

Hoe warm wordt het daadwerkelijk in huidige
Nederlandse woningen?

2.

Welke factoren zijn van invloed geweest op de
temperatuur in de ruimte?

3.

Hoe wordt de warmte in de woning door de bewoner
ervaren?

Methode
1.

Metingen met iButtons
Meetperiode:
Begintijd: 06/08 – 14:00h
Eindtijd: 13/08 – 09:00h
Meetinterval: 10 min

2.

Enquête 1: handelingsformulier

3.

Enquête 2 (online): hitte ervaring

Ibuttonshop.nl

Voorbeeld handelingsformulier

Locatie
Locatie #1

Amsterdam

• Steden: Groningen & Amsterdam
• Aantal locaties met data:
• 11 appartementen
• 22 kamers + 3 balkons
• 1 iButton per kamer

Stad

Groningen

Overzicht
Kamer
slaapkamer

slaapkamer
Locatie #2 werkkamer
slaapkamer
Locatie #3
logeer
Locatie #4 studio
Locatie #5 balkon
Locatie #6 studio
woonkamer
Locatie #7 studiekamer
slaapkamer
woonkamer
Locatie #8 slaapkamer
slaapkamer
woonkamer
slaapkamer
Locatie #9
studiekamer
balkon
keuken
Locatie #10 studio
balkon
studio
Locatie #11
keuken
studio
Locatie #12
keuken

Gebouw #1

Locatie
Locatie #1

Amsterdam

• Steden: Groningen & Amsterdam
• Aantal locaties met data:
• 11 appartementen
• 22 kamers + 3 balkons
• 1 iButton per kamer

Stad

Groningen

Overzicht
Kamer
slaapkamer

slaapkamer
Locatie #2 werkkamer
slaapkamer
Locatie #3
logeer
Locatie #4 studio
Locatie #5 balkon
Locatie #6 studio
woonkamer
Locatie #7 studiekamer
slaapkamer
woonkamer
Locatie #8 slaapkamer
slaapkamer
woonkamer
slaapkamer
Locatie #9
studiekamer
balkon
keuken
Locatie #10 studio
balkon
studio
Locatie #11
keuken
studio
Locatie #12
keuken

Gebouw #2

Locatie
Locatie #1

Amsterdam

• Steden: Groningen & Amsterdam
• Aantal locaties met data:
• 11 appartementen
• 22 kamers + 3 balkons
• 1 iButton per kamer

Stad

Groningen

Overzicht
Kamer
slaapkamer

slaapkamer
Locatie #2 werkkamer
slaapkamer
Locatie #3
logeer
Locatie #4 studio
Locatie #5 balkon
Locatie #6 studio
woonkamer
Locatie #7 studiekamer
slaapkamer
woonkamer
Locatie #8 slaapkamer
slaapkamer
woonkamer
slaapkamer
Locatie #9
studiekamer
balkon
keuken
Locatie #10 studio
balkon
studio
Locatie #11
keuken
studio
Locatie #12
keuken

Gebouw #3

Locatie
Locatie #1

Amsterdam

• Steden: Groningen & Amsterdam
• Aantal locaties met data:
• 11 appartementen
• 22 kamers + 3 balkons
• 1 iButton per kamer

Stad

Groningen

Overzicht
Kamer
slaapkamer

slaapkamer
Locatie #2 werkkamer
slaapkamer
Locatie #3
logeer
Locatie #4 studio
Locatie #5 balkon
Locatie #6 studio
woonkamer
Locatie #7 studiekamer
slaapkamer
woonkamer
Locatie #8 slaapkamer
slaapkamer
woonkamer
slaapkamer
Locatie #9
studiekamer
balkon
keuken
Locatie #10 studio
balkon
studio
Locatie #11
keuken
studio
Locatie #12
keuken

Gebouw #4

Locatie
Locatie #1

Amsterdam

• Steden: Groningen & Amsterdam
• Aantal locaties met data:
• 11 appartementen
• 22 kamers + 3 balkons
• 1 iButton per kamer

Stad

Groningen

Overzicht
Kamer
slaapkamer

slaapkamer
Locatie #2 werkkamer
slaapkamer
Locatie #3
logeer
Locatie #4 studio
Locatie #5 balkon
Locatie #6 studio
woonkamer
Locatie #7 studiekamer
slaapkamer
woonkamer
Locatie #8 slaapkamer
slaapkamer
woonkamer
slaapkamer
Locatie #9
studiekamer
balkon
keuken
Locatie #10 studio
balkon
studio
Locatie #11
keuken
studio
Locatie #12
keuken

Gebouw #5

Overzicht
Luchttemperatuur Schiphol KNMI – 5/8/20 tot 14/8/20

Luchttemperatuur Eelde KNMI – 5/8/20 tot 14/8/20

Resultaten – overzicht
Extreem buiten
temperatuur

Ibutton in
de zon
19.5-42.5°C

KNMI: 14.7-33.1°C
Studio’s
Groningen

Onderzoeksvragen
1.

Hoe warm wordt het daadwerkelijk in huidige
Nederlandse woningen?

2.

Welke factoren zijn van invloed geweest op de temperatuur
in de ruimte?

3.

Hoe wordt de warmte in de woning door de bewoner
ervaren?

Resultaten
Opwarming ≈ 0.5°C per dag

T (°C)
26.0

26.4

27.4

27.6

28.0

Groningen

Amsterdam
Hitte opbouw
•
•

Gemiddelde maximale temperatuur overdag op de laatste dag: 29.7°C
Gemiddelde temperatuur overdag op de laatste dag: 28.8°C

28.4

28.8

Resultaten
T (°C)
25.5

Opwarming ≈ 0.5°C per dag

26.6

27.3

27.3

27.9

Groningen

Amsterdam
Hitte opbouw
•
•

Gemiddelde minimum temperatuur ‘s nachts op de laatste dag: 27.8°C
Gemiddelde temperatuur ‘s nachts op de laatste dag: 28.7°C

28.4

28.7

Resultaten

• Hitte in de appartementen bouwt
steeds verder op tijdens de hittegolf
• De dip in de buitentemperatuur is
niet voldoende om de binnen
hitteopbouw te stoppen

Resultaten

ISSO, kleintje binnenklimaat 2005

In de laatste dag van de hittegolf was de gemiddelde temperatuur in alle kamers > 27°C

Hitte opbouw

Hitte opbouw

Resultaten
Enquête
Temperatuur
Temperatuur
aangenaam
aangenaam 's
Locatie
overdag
nachts
woonkamer (°C) slaapkamer (°C)
L#1
21
15
L#2
22
18
L#3
21
18
L#4
20
20
L#6
17
17
L#7
21
18
L#8
22
20
L#9
18
18
L#10
22
16
L#11
19
19
L#12
22
18
Gemiddelde
20.5
17.9

Overdag
's nachts
woonkamer (°C) slaapkamer (°C)
28
26.5

De temperaturen in de kamers zijnveel hoger dan de temperatuur
die de inwoners zeggen aangenaam te vinden.

Resultaten
Hoe warm wordt het daadwerkelijk in huidige Nederlandse
woningen?
• Het kan behoorlijk warm worden!
Overdag
Max
Amsterdam
34
Groningen
36.5
's nachts
Min
Amsterdam
23.5
Groningen
22.5

Gemiddelde
27.6
27.6
Gemiddelde
27.6
27

• Opbouw van hitte tijdens de meetperiode

Onderzoeksvragen
1.

Hoe warm wordt het daadwerkelijk in huidige Nederlandse
woningen?

2.

Welke factoren zijn van invloed geweest op de
temperatuur in de ruimte?

3.

Hoe wordt de warmte in de woning door de bewoner
ervaren?

-

Adres
Gebouw
Oriëntatie
Verdieping
Kamer
Oppervlakte
Ventilatiegedrag

Resultaten

Alle appartementen
met ventilator/airco

• Het gebouw met zonwering heeft de
laagste temperatuur gemeten
Dakappartementen

• De hoogste temperatuur is gemeten bij
gebouwen #2 en #3 -> locaties op de
topverdieping (direct onder dak)

Het enige
gebouw met
zonwering

Alleen 1 apt met
ventilator + 2 apt*
ramen continu open

• Effect van airco/ventilator ook
aanwezig, maar te weinig data om een
relatie te bewijzen

Resultaten
•
•

Zonnestraling op het gebouw lijkt van invloed op de
binnentemperatuur: noordelijke oriëntaties hebben de
laagste temperatuur gemeten
Uitzondering: onhandig ventilatiegedrag

architectengilde.nl

Andere factoren?
Raam open bv.

Resultaten
+ 2.2°C

+ 0.7°C

• De keuken kan behoorlijk warm worden:
bijna 29°C gemiddeld
• Studio’s waren de warmste type kamer, maar
weinig data om een relatie echt te kunnen
concluderen

Resultaten
Slim ventilatie

Locatie #1
Gebouw met zonwering

Resultaten

Ramen dicht lijkt beter, maar te weinig data om
conclusies te trekken over slimme ventilatie

+ 1.0°C

Resultaten

We verwachten een groot effect, maar we hebben te
weinig data om hier een analyse van te kunnen maken

Resultaten
Welke factoren zijn van invloed geweest op de temperatuur
in de ruimte?
• Factoren zoals de type kamer, de verdieping, oriëntatie en
zonwering blijken een effect te hebben op de binnen
luchttemperatuur van de appartementen
• Dataset is te klein om een relatie echt te bewijzen, niet
geschikt voor statistische analyse

• Dak verdieping
• Keuken

Temp

• Noordelijke oriëntaties
• Zonwering
• Ventilatiegedrag

Temp

Onderzoeksvragen
1.

Hoe warm wordt het daadwerkelijk in huidige Nederlandse
woningen?

2.

Welke factoren zijn van invloed geweest op de temperatuur
in de ruimte?

3.

Hoe wordt de warmte in de woning door de bewoner
ervaren?

Resultaten
Locatie
L#1
L#2
L#3
L#4
L#6
L#7
L#8
L#9
L#10
L#11
L#12

Ervaring hittegolf
Prima, binnen
Redelijk
Prima, binnen
Prima, buiten
Slecht
Slecht
Prima, buiten
Heel slecht
Slecht
Slecht
Slecht

Prima, binnen
Prima, buiten
Redelijk
Slecht
Heel slecht

Slaapverstoring door hitte
Geen probleem
Redelijk opgelost na handelen
Geen probleem
Als probleem ervaren
Redelijk opgelost na handelen
Als probleem ervaren
Redelijk opgelost na handelen
Als probleem ervaren
Redelijk opgelost na handelen
Als probleem ervaren
Als probleem ervaren

0
1
2
3

Gezondheidsklachten door hitte
Geen probleem
Geen probleem
Redelijk opgelost na handelen
Geen probleem
Geen probleem
Als probleem ervaren
Geen probleem
Redelijk opgelost na handelen
Als probleem ervaren
Geen probleem

Geen probleem
Redelijk opgelost na handelen
Als problemen ervaren

0
1
2

Temp in huis
hinderlijk ervaren
Niet echt
Niet echt
Ja
Ja, heel erg
Ja, heel erg
Ja, heel erg
Ja
Ja, heel erg
Ja
Ja, heel erg
Ja, heel erg

Niet echt
Ja
Ja, heel erg

0
1
2

Resultaten
Locatie
L#1
L#2
L#3
L#4
L#6
L#7
L#8
L#9
L#10
L#11
L#12

Groningen

Amsterdam

•
•
•

Ervaring
Temp in huis
Slaapverstoring Gezondheidsklachten
Totaal Leeftijd
hitte
hinderlijk ervaren
0
0
0
0
0
56
1
1
0
0
2
59
0
0
1
1
2
75
0
2
0
2
4
23
2
1
0
2
5
23
2
2
2
2
8
66
0
1
1
81
3
2
0
2
7
74
2
1
1
1
5
44
2
2
2
2
8
28
2
2
0
2
6
48

Inwoners in Amsterdam hebben de hitte als erger ervaren
Overal: resultaat overeenkomstig met die van de ibuttons.
Opmerkelijk: de warmste huizen waren niet de huizen waar de inwoners zich
het slechtste voelden. Mogelijk had de leeftijd invloed op de hitteperceptie.

Locatie #9

Locaties #4
en #6

Conclusies
• Het kan behoorlijk heet worden in appartementen tijdens een hittegolf: gemiddelde temperatuur overdag
en ‘s nachts boven de 27°C; maximum temperatuur tot 36.5°C
• Hitteopbouw in de appartementen tijdens de hittegolf: opwarming van 0.5°C per dag (overdag en ‘s
nachts)
• Zowel de eigenschappen van de kamer/gebouw als de ventilatiegedrag lijken van invloed op de
binnenluchttemperatuur. Echter, de dataset is te klein om hier relaties te kunnen bewijzen.
• Leeftijd lijkt ook een invloed te hebben op de hitteperceptie van de inwoners. Echter, de dataset is te klein
om hier relaties te kunnen bewijzen.
• Behalve de interessante resultaten, leren we ook hoe we dit onderzoek kunnen verbeteren voor volgend
jaar: het kiezen en beschrijven van locaties, organisatorische zaken, het verbeteren van de enquêtes
(inhoud en formaat)

Aanbevelingen voor vervolg (1)
Organisatie en selectie
• Tijdig starten met selecteren van en contact leggen met woningen
• Eerder plaatsen van buttons
• Distributie via woningbouwcorporatie
• Locaties tactisch kiezen zodat zowel variaties in woningtypen en gebied als variaties binnen woningtypen
geanalyseerd kunnen worden
• Ook metingen verrichten in woningen waarvan geen klachten bekend zijn om positieve effecten te kunnen
identificeren.
Documentatie
• Informatie over de gebied, gebouw en locatie buttons, beter documenteren (bijvoorbeeld met foto’s en
plattegronden).
• Karakteristieken van de meetlocaties meer in detail documenteren correct (onderscheid
studio/appartement, oppervlakte, ramen, isolatiegraad)
• Duidelijke instructie geven bij handelingsformulier voor meer standaardisatie
• Digitaliseren handelingsformulier voor minder foutgevoelige en snellere verwerking

Aanbevelingen voor vervolg (2)
Nadere onderzoeksvragen per domein:
• Gebied
• Effect omgevingstemperatuur (dag en nacht)
• Effect nabijheid koelteplek / water
• Effect bomen in straat
• Effect schaduw van directe buitenruimte (tuin/balkon)
• Gebouw
• Oriëntatie
• Isolatie
• Zonwering
• Instraling
• Verwarming/koelingssysteem
• Dak- en gevelbekleding (kleur en materiaal)
• Gebruiker
• Relatie gedrag (spuien, zonwering)
• Relatie leeftijd (kwetsbaarheid en perceptie)
• Relatie gezondheid (kwetsbaarheid en perceptie)
• Relatie gebruik en activiteitenniveau (bijv. thuiswerken)

