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Smart energiebesparend gebouw
Hoe intelligente en geautomatiseerde 
gebouwen kunnen bijdragen tot de 
energietransitie
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Om de energietransitie te doen slagen, moeten gebouwen energie-efficiënter worden: Het ambitieuze doel is de vraag op 
dit gebied tegen 2050 met 80% te verminderen. En het potentieel is enorm: terwijl de energiebesparingsverordening 
(EnEV) tot dusver vooral gericht was op de optimalisering van verwarmingssystemen en thermische isolatie, bieden 
slimme gebouwen veel meer mogelijkheden. 

Het "dena-GEBÄUDEREPORT KOMPAKT 2019" toont dui-
delijk de stand van zaken op het gebied van energie-effi-
ciëntie in het Duitse gebouwenbestand: ongeveer 35 % 
van het totale eindenergieverbruik gaat naar verwarming. 
Tegelijkertijd bedraagt het aandeel van niet-residentiële 
gebouwen met een verwarmd netto vloeroppervlak van 
1.350.000 m2 in het totale energieverbruik van gebouwen 
36%. De situatie is niet anders in andere industrielanden: 
40 % van het energieverbruik in de Europese Unie komt 
voor rekening van bestaande gebouwen. En volgens cijfers 
van het IEA (Internationaal Energieagentschap) bedraagt 
het wereldwijde energieverbruik van gebouwen ongeveer 
een derde van het geheel.  

Het is ook interessant op te merken dat volgens het 
"Groenboek inzake energie-efficiëntie" van de EU de ge-
middelde energie-efficiëntie van gebouwen slechts onge-
veer 50% bedraagt. Op het gebied van klimaatbescher-
ming is er dus nog veel ruimte voor verbetering.  
 
En hoewel een zo energie-efficiënt mogelijke renovatie 
van bestaande gebouwen het concept van het eerste uur 
is, moet de nadruk worden gelegd op energiebesparende 
technologieën, vooral in nieuwe gebouwen: In deze white-
paper leest u hoe het slimme gebouw kan bijdragen tot 
het bereiken van klimaatdoelstellingen door een grotere 
energie-efficiëntie.

35 %
van het totale eindverbruik van 
energie gaat naar warmte in 
gebouwen.

36 %
is het aandeel van niet-residentiële ge-
bouwen in het totale energieverbruik.

64 %
is het aandeel van woongebouwen in 
het totale energieverbruik.

50 %
is de gemiddelde energie-effi-
ciëntie van gebouwen.

28 Mln ton
is het geraamde extra verbruik van CO2-emissies 
tegen 2030 volgens de huidige stand van zaken dan 
voorzien in het klimaatbeschermingsplan.
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Intelligente gebouwen kunnen de regeling van hun eigen energieverbruik nauwkeurig afstemmen. Niet alleen omdat zij 
alle relevante gegevens via sensoren verzamelen en analyseren, maar ook omdat zij de ter plaatse beschikbare wind-en 
zonne-energie kunnen integreren. Maar energieverbruik is niet de enige reden om een gebouw slimmer te maken. 
Gebruikerscomfort, veiligheid en ergonomie spelen ook een rol in een groot aantal scenario's.

7 scenario's over hoe gebouwen meer energie kunnen besparen

1. Automatisch aanpassen warmteafgifte 
De energie die wordt gebruikt om de gewenste warmte te 
handhaven is veruit de grootste component van het totale 
energieverbruik. Maar wat als een kantoorgebouw leeg-
loopt na het werk of over het algemeen minder druk is tij-
dens het vakantieseizoen? Of het ziekenhuis heeft minder 
patiënten op dit moment? Sensoren kunnen het aantal 
aanwezigen in een gebouw detecteren en automatisch de 
gewenste temperatuur gedifferentieerd aanpassen, reke-
ning houdend met de bezetting van de ruimte, het tijdstip 
van de dag en zelfs de lichaamswarmte.

2. Het licht regelen naar gelang van de omgevingsinvloeden 
Een gebrek aan natuurlijk licht kan vermoeidheid, 
hoofdpijn en slaapstoornissen veroorzaken. Anderzijds 
kan een teveel aan kunstlicht een ongunstig effect heb-
ben op het energieverbruik. In netwerken opgenomen 
verlichtingssystemen zoals DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface) stemmen de verlichting precies af 
op de behoeften van de gebruikers van het gebouw en 
op invloeden van buitenaf. Zo kan het licht in het hele 
gebouw worden in- en uitgeschakeld, gedimd en ook 
qua lichtkleur (Kelvin) en helderheidsniveaus (lumen) zo 
worden afgesteld dat natuurlijk zonlicht wordt nage-
bootst. Bovendien kunnen autonome zonweringssyste-
men de stand van de zon volgen en gebouwen verduis-
teren om verblinding en opwarming te voorkomen. Dit 
is niet alleen gemakkelijk voor de ogen van de werkne-
mers, maar ook voor het energieverbruik van het aircon-
ditioningsysteem.

3. Beperking van tocht met automatische deuren
Met automatische deuren zijn gebouwen aanzienlijk ener-
gie-efficiënter omdat tocht geminimaliseerd wordt. De 
energie die nodig is om binnenruimten te verwarmen of af 
te koelen, wordt namelijk aanzienlijk beïnvloed door de 
hoeveelheid energie die ontsnapt via open deuren. 
Automatische deursystemen die in een netwerk met een 
centraal gebouwbeheersysteem zijn opgenomen, zorgen 
ervoor dat de openingsparameters variëren naar gelang 
van de behoefte. Of er worden richtingsgevoelige bewe-
gingsmelders gebruikt die schuifdeuren niet over hun volle 
breedte openen en direct sluiten na passage van de deur.
De beperkte opening kan op lange termijn een hoog be-
sparingspotentieel betekenen. Last but not least zorgen 
nieuwe deuraandrijvingstechnologieën enerzijds voor snel-
ler openen en sluiten en anderzijds voor een aanzienlijk 
lager energieverbruik. Dergelijke oplossingen kunnen 
meestal zonder problemen achteraf in bestaande gebou-
wen worden ingebouwd.

4. Energiebewustzijn creëren met apps
Als het gaat om slim bouwen en het intelligente gebruik 
van gebouwgegevens, spelen digitale apps ook een rol bij 

het minimaliseren van het energieverbruik. Simpelweg 
door gebouwbeheerders en gebruikers zoveel mogelijk be-
wust te maken van het bestaande optimalisatiepotenti-
eel. Als iedereen in een duidelijk dashboard, transparant 
en in real time, kan zien hoe zijn eigen gedrag nu en op 
lange termijn het totale verbruik van hulpbronnen beïn-
vloedt, kan dat al een groot verschil maken. Al is het maar 
een herinnering om de lichten uit te doen die op dat mo-
ment op het felste moment van de dag schijnen.

5. Plannen voor duurzaamheid met BIM 
Voor een grotere energie-efficiëntie is een gecoördineer-
de totaaloplossing voor de hele levenscyclus van het ge-
bouw van belang. En dit begint al voordat de eerste 
steen is gelegd: De planningsmethode BIM (Building 
Information Modelling) brengt alle betrokkenen samen 
aan één digitale tafel en maakt een grotere planningsze-
kerheid op het gebied van energie-efficiëntie mogelijk. Zo 
kan bijvoorbeeld de invloed van een groot aantal fysische 
variabelen op de berekening van de energiebalans met 
een klik worden onderzocht met behulp van een "digitale 
tweeling". Of het is ook mogelijk om op betrouwbare 
wijze te voorspellen hoe een extra raam of deur het bin-
nenklimaat of de verwarmingskosten zou beïnvloeden. 

6. Energiebewaking en -regeling 
Een basisvoorwaarde voor energiebesparing in gebouwen 
en vooral voor een voortdurende optimalisering van het 
verbruik is een voortdurende monitoring. Dit stelt facilitair 
managers in staat de energieprestaties in een volledig ge-
digitaliseerd gebouw te controleren aan de hand van his-
torische en actuele gegevens. En zij kunnen dit doen in 
real time en met het oog op een flexibele aanpassing van 
de systemen. Betrouwbare cijfers en statistieken kunnen 
ook worden gebruikt om nieuwe strategieën te ontwikke-
len die tot ver in de toekomst tot duurzame prestatiever-
beteringen kunnen leiden.

7. Word zelf een energieproducent 
Om de vereiste klimaatdoelstellingen te halen, moeten 
gebouwen niet alleen energie verbruiken. Nee, zij moeten 
zelf energieproducenten worden. Dit is mogelijk door het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen en hun eigen 
opslagtechnologieën. Met biogas aangedreven warmte-
krachtkoppelingscentrales, fotovoltaïsche, zonne- en geo-
thermische systemen kunnen bijvoorbeeld elektriciteit en 
warmte opwekken, terwijl opslagsystemen deze op elk 
moment beschikbaar maken. Dit vergroot de onafhanke-
lijkheid van het elektriciteitsnet. En het maakt het moge-
lijk het besparingspotentieel verder te verhogen door 
schaalvoordelen. Als zogenaamde prosumers kunnen ge-
bouwen de eenmaal geproduceerde en opgeslagen ener-
gie leveren aan buren of zelfs hele buurten in het geval 
van een overschot.
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Als het gaat om meer energie-efficiëntie door intelligente gebouwen, gaat het in de eerste plaats om nieuwe gebouwen. 
Hier is elk gebouw al tot op zekere hoogte in een netwerk opgenomen en slim. Maar ook bestaande gebouwen kunnen 
bijdragen tot de energietransitie door digitalisering.

Bronnen: 
https://www.dena.de/newsroom/publikationsdetailansicht/pub/broschuere-dena-gebaeudereport-kompakt-2019/
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/green-paper-on-energy-efficiency.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.breeam.com/case-studies/offices/the-edge-amsterdam/

Nieuwe en bestaande gebouwen energie-efficiënter maken

Het IoT als basis voor energiebesparing
Het Internet of Things (IoT) vormt de basis voor gedigitaliseerde en in netwerken opgenomen gebouwen.  
In combinatie met digitale analyse-, regel- en automatiseringstechnologieën maakt dit energiebesparingen mogelijk. 

Als onderdeel van het IoT verzamelen apparaten en sensoren, zoals temperatuursensoren of lichtmeters, gerichte 
gegevens zodat gebouwbeheersystemen deze kunnen analyseren en met actuatoren kunnen reageren op dynami-
sche gebeurtenissen, zoals het weer, de lichtsterkte buiten of de eigen lichaamstemperatuur. De individueel adres-
seerbare apparaten communiceren via uniforme standaarden en protocollen (KNX, BACnet, LonWorks, enz.).

Basisbouwstenen van het IoT:
• Daglichtsensoren, temperatuursensoren, infraroodsensoren, bewegingssensoren of andere intelligente  

meetsystemen om gegevens te verzamelen.
• Gegevensopslag en -analyse om het systeem te controleren
• Actuatoren om dynamisch geactiveerde functies uit te voeren
• Netwerknormen voor datatransmissie (steeds meer draadloos)
• Applicatieplatforms voor monitoring, controle en communicatie

Op die manier genereren en verzamelen intelligente gebouwen een ongelooflijke hoeveelheid gegevens. En als het 
gebouw gedigitaliseerd is, kan dit informatie worden die kan worden gebruikt voor enorme energiebesparingen 
met behulp van uitgebreide Big Data-analyse.

Voorbeelden van volledige digitalisering zijn er genoeg: 
met een BREEAM-score (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) van 98,3% in de cate-
gorie duurzaamheid is "The Edge" in Amsterdam het 
groenste gebouw ter wereld - op het gebied van verlich-
ting, binnenklimaat, ventilatie en, afhankelijk van de bezet-
ting, meer dan 30.000 sensoren maken automatische 
aanpassing van het energieverbruik mogelijk. 

En hoewel de digitalisering van bestaande gebouwen nog 
maar heel langzaam vordert, is zij wel degelijk mogelijk. 
Het enige wat nodig is, zijn passende en vooral financieel 
haalbare concepten om de digitalisering van warmte-, 
water- en elektriciteitscircuits in bestaande gebouwen te 
realiseren. Ook oplossingen zoals deuraandrijvingen die 

handbediende deuren in automatische deursystemen ver-
anderen, kunnen achteraf worden ingebouwd. Als u zich 
afvraagt hoe lang een bestaand gebouw nog staat en hoe 
groot de energiebesparingen en dus de kostenvoordelen 
zijn, is het antwoord toch al duidelijk. Geschat wordt dat 
de ecologische voetafdruk van een slim gebouw door digi-
talisering en netwerkvorming tot 80% kleiner kan zijn dan 
die van een gemiddeld gebouwenbestand. En dan zou het 
ambitieuze doel van de energietransitie niet ver meer zijn. 
In een wereld waar de kosten van milieuschade steeds dui-
delijker worden en worden toegeschreven aan de vervui-
lers, vormen slimme gebouwen bovendien een veel kleiner 
toekomstig risico.
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Wilt u gebouwen energie-
efficiënter maken? 

Of heeft u nog vragen? Neem contact met ons op voor 
alles wat te maken heeft met energiebesparende toegang 
tot gebouwen en ruimten uit één hand.

Over dormakaba 

dormakaba Nederland B.V. biedt een uitgebreide portfolio 
van producten, oplossingen en diensten voor deuren en  
beveiligde toegang tot gebouwen en ruimtes uit één hand. 
Dit omvat sluitsystemen, volledig in een netwerk opgeno-
men elektronische toegangsoplossingen, fysieke toegang 
en automatische deursystemen, beslag, deurdrangers en 
vloerveren, tijdregistratie en aanwezigheidsregistratie,  
datacollectie voor bedrijven, sluitsystemen voor hotels en 
kluissloten. 

Met meer dan 15.000 medewerkers en talrijke samenwer-
kingspartners staan wij ter plaatse in meer dan 130 landen 
aan uw zijde. Zo profiteert u wereldwijd van toekomst- 
bestendige producten, oplossingen en diensten die zorgen 
voor veiligheid, duurzaamheid en comfort.
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Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en we helpen u graag
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