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Gasverbruik woning



Bewustwording gasverbruik woning

• GripOpGas index www.MinderGas.nl
- effect van weer op gasverbruik: Graaddagen

• Vergelijk GoG met buren, familie en vrienden
- Begrijp je gasverbruik, isolatie effect, gedrag

• Warmte-lekken detectie



GripOpGas index bepalen via www.MinderGas.nl



Graaddagen voorspellen gasverbruik
www.MinderGas.nl

Wat is een “graaddag”?
één graad onder 18 ˚C gemiddeld over één etmaal

voorbeelden:
• Etmaal 17˚C gem. = 1 graaddag
• Etmaal -2˚ C gem. = 20 graaddagen

Bepalend voor het effect van het weer op het gas verbruik.
Eindhoven heeft gemiddeld 2813 graaddagen per jaar*

Op www.Mindergas.nl kun je het aantal graaddagen vinden voor jouw
jaarrekening.

gemakkelijker: Vul op www.MinderGas.nl de meterstanden in….

* gemiddeld over periode 2008 – 2017; zie mindergas.nl



GripOpGas index bepalen

* Meterstanden zijn op website van energie leverancier te downloaden of af te lezen uit
jaarnota. Jaarcijfers en plus de huidige meterstand zijn voldoende om mee te starten,
maand opnames geven een gedetailleerder inzicht.  Slimmemeterportal.nl is ook een
mogelijkheid, mits u een slimme meter heeft.
** Check ‘overig gasverbruik’ met het gebruik in een zomermaand.

GripOpGas index “GOG” = gas verbruik / graaddagen

• Vul je meterstanden* in op www.MinderGas.nl
• Kies de juiste waarden voor instellingen:

- Weerstation: Eindhoven (ook geldig voor Son)
- Overig gasverbruik per maand **:

Douchen: 10m3 per persoon
Koken: 5m3

- Type huis: vrijstaand; 2-onder-1kap; hoekwoning; tussenwoning; flat
- Stookgrens en binnentemperatuur: 18 ˚C

(om vergelijking met anderen eenvoudig te houden)



Graaddagen per maand (Eindhoven)



Opbouw Gasverbruik per maand

Let op in de stook maanden:
⋅ Deuren & ramen dicht
⋅ Kortstondig ventileren
⋅ GripOpGas krijgen door

meterstanden in te vullen



Mijn gasverbruik per maand

Gasverbruik Graaddagen GripOpGas Index

2436 m3

(€ 1406)
2678 0,91



Vergelijk met andere woning…
twee vrijstaande woningen uit ~1978 op www.MinderGas.nl

1,10 0,911,41 0,984
GoG index

2008

GoG index

2017



Uitkomsten vergelijken inspireert tot acties
en leidt tot besparingen

GOG
verbetering

Gem.
graaddagen

Jaarlijkse besparing

0,426
(-30%) 2813 € 719

Gas prijs

€ 0,60

€ 0,6028130,200
(-17%)

Vriend

Zelf € 337

Gasverbruik GOG Index Acties:
Vriend:
Vloerverwarming
i.p.v. hete lucht,
vloerisolatie, triple
glas, warmte lekken
isoleren
Zelf: warmte lekken
isoleren, zie
presentatie energie
besparing jan2016



Vergelijk met vriend ….
vrijstaande en 2-onder1-kap op www.MinderGas.nl

2017 Vrijstaand
0,91

2-onder1-kap
1,03 GoG index

Deze vergelijking roept vragen op:
ƒ 2-onder-1-kap stookt meer dan een vrijstaande woning. Beide zijn uit de

jaren ‘70, met ‘op papier’ gelijke isolatie maatregelen en soortgelijke
gezins samenstelling. Wat is de oorzaak van het verschil?

ƒ Hoe vergelijkt de 2-onder-1-kap met soortgelijke woningen in die buurt?



Vergelijk met buren, vrienden….
soortgelijke 2-onder-1-kap op www.MinderGas.nl

2017

0,91

Uit gesprekken blijkt:
• B,C,D hebben slecht/niet regelbare vloerverwarming op 3 etages (originele bouw)
• A heeft CV installatie gewijzigd: vloerverwarming beneden en verder radiatoren
• D heeft thuiswonende kinderen, de anderen zijn 2 persoons huishoudens.

1,03

0,67

1,08
1,17

Euro’s verschil
per maand



Onderzoek met warmte camera
2-onder1-kap GoG 1,03Warmtelek op zolder Isolatie gebrek op zolder



Onderzoek met warmte camera
2-onder1-kap

Warmtelek bij voordeur van beide huizen



Onderzoek met warmte camera
2-onder1-kap  (GoG 1,08)

Warmtelek bij dak en voordeur



Onderzoek met warmte camera
vrijstaand huis uit 1995  (GoG 0,51)

Warmtelekken:
- Schoorsteen
- Onder dakrand
- Voordeur

Positief effect op isolatie
door rolluiken



Check bij afwijkende GripOpGas index
Op Mindergas zie je hoe je vergelijkt met soortgelijke woningen in NL.

Mocht jouw huis sterk afwijken:
• Zijn de waarden voor instellingen op mindergas.nl correct?
• Zijn er perioden van afwezigheid geweest? (kan ook bij de instellingen

ingevoerd worden).
• Wordt er op andere wijze bijgestookt? bv een houtkachel of een (hybride)

warmtepomp?



Besparingsadvies op SlimmerWonen Plus
www.slimwonenplus.nl

Quickscan – advies energie besparende maatregelen

Vergelijken energie verbruik (gas&elektra) op postcode basis (excl. Son)



Aanbeveling

• GripOpGas index bepalen via www.MinderGas.nl
• Vergelijk GoG index met buren en vrienden
• Bespreek verschillen en maatregelen (isolatie/ ventilatie / stook

gedrag)  onderling.
• Overleg of gezamelijke acties aantrekkelijk zijn
• Zoek eventueel hulp om besparingen te realiseren

• Vergroot saamhorigheid in de buurt door ook anderen
de GripOpGas index voor hun woning te laten bepalen!



Vragen?


