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Energieverbruik en energiebesparing in gezinshuishoudens
E. SCHERHORN en H. W LOGMAN

doe1 van d e z uitwerking was de omva

Opzet van het onderme

ondervragen huishoudens door middel van nummer-loting tot stand gekomen.
Het interview werd bij voorkeur afgenomen bij de huishoudvoerende vrouw of man
omdat van deze het grootste inzicht in de situatie mocht worden verwacht. Van de 280
benaderde hu~shoudenswerden er 217 geinterviewd. Een aantal huishoudens kon niet
worden bereikt of weigerde medewerking. In deze gevallen is naar een vervangend
huishouden - bij voorkeur een buurgezin - gezocht.
Voorts zijn met toestemming van de respondenten bij de energiebedrijven de verbruikscijfers van de ondervraagde huishoudens opgevraagd. In een enkel geval waren
bovendien gegevens over olie- en kolenverbruik noodzakelijk. Verhuizingen en onvolledigheid in de opgaven waren er oorzaak van, dat uiteindelijk voor I47 huishoudens
volledige energieverbruikscijfers bekend waren. Voor deze huishoudens kon een totaal
energieverbruik in de woning in respektievelijk kcal en 12/13 worden berekendz. De
bewerking van het materiaal heeft dan ook betrekking op genoemde 147 huishoudens.
De samenstelling van de steekproef is voor een aantal kenmerken vergeleken met
cijfers van de volkstelling van 1971.
Voor de vergelijking van inkomens zijn cijfers uit het Statistisch Zakboek 1977 gebruikt (C.B.S., 1977). Het bleek dat de steekproef in vergelijking met de Nederlandse
bevolking verschillen vertoonde. De ondervraagde huishoudens te Wageningen worden gekenmerkt door hogere inkomens en opleidingen en behoren vaker tot hogere
beroepsgroepen. Voorts omvatte de steekproef meer 4- en 5-persoonshuishoudens en
minder etnpersoonshuishoudens en grotere huishoudens dan de gemiddelde Nederlandse bevolking. Tenslotte was de leeftijd van de man vaker tussen 25 en 39jaar, zodat
gekonkludeerd kan worden dat er relatief mipder jonge en oude gezinnen in de steekproef voorkwamen dan gemiddeld worden aangetroffen.

Bewerking van het materiaal
De gekozen variabeien die mogelijk samenhangen met het huishoudelijke energieverbruik zijn in drie soorten te onderscheiden. Ten eerste zijn er variabelen gekozen die een
direkt verband hebben met het energieverbruik: woninggrootte, aantal te verwarmen
vertrekken, soort verwarming, gewenste temperatuur, type warmwaterbereiding. Ten
tweede zijn er variabelen gekozen die op indirekte wijze invloed hebben op het energieverbruik: inkomen, opleiding man, aantal bewoners, aanwezigheid apparatuur, gezinsfase, arbeid buitenshuis of afwezigheid van degene die de huishouding voert. Ten
cijn een aantal vaxiabelen gehanteerd om houding en gedrag met b~trekkingtot
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Verschillende'ruimten. Deze faktoren zijn hier niet onderzocht.
%Desdort betwarming vertoont een duidelijk verband met het energieverbruik.Het
denchuishoudens met centrale verwarming'bedraagt 66%. Dit is
gmet hetldndelijkpercentagedatin 1971 30% was (C.B.S., 1975)en
&f&h{tdt ruim,37% (A.E.R., 1977). De verbruikscijfers van de
ddd%lij'ken'vooreen groot deel lager te liggen dan bet landelijk
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(kategorle 1) daarentegen kunnen slechts in enkele gevallen het hele huls verwarmen
(maar doen dlt met; een derde van hen verwarmt meer dan twee kamers). Het merendoel van de verbruikers uit kategorle 3 en 4 kan meer dan twee kamers verwarmen (63%
van hen doet dit ook, terwljl7X het gehele huls verwarmt). Het verwarmlngspatroon
van niet kontinu verwarmde vertrekken zoals de keuken, tenslotte, is in dlt onderzoek
eveneens van lnvloed gebleken op het totale energleverbrulk.
De gewenste temperatuur In de woonkamer blijft m dit onderzoek geen signifikant

& hdirekte variabelea
Het mkomen dat in de literatuur herhaaldelijk als een belangrijke fakto

Het totale energieverbruik vertoonde geen samenhang
groep van de vrouw', 'afwezigheid van de huisvrouw/-ma
'duur van de werkweek van de huisvrouw'. Voor de twee
dient vermeld te worden dat het aantal respondenten, d
, anmerking kwamen, zeer gering was.
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dit onderzoek is gebleken dat variabelen die betrekking hebben op de woning en de
warinwaterv~orzieninginvloed hebben op het energieverbruiksniveau van partikuliere
huishoudens. Van dit soort variabelen zouden wij in een vervolgonderzoek de invloed
gedetailleerder willen nagaan. Hiervoor zou het nuttig zijn de diversiteit in woningtype
en soort van verwarrning te beperken, om daarnaast door beter vraagstelling meer
gedetailleerde gegevens over de woning te verkrijgen.
Wanneer de direkte variabelen met betrekking tot woning type en soort verwarrning
in een vervolgonderzoek meer onder kontrole worden gehouden, is de invloed van de
indirekte variabelen op het energieverbruik beter te achterhalen. Ook zullen in een
vervolgonderzoek de moeilijk meetbare faktoren die betrekking hebben op houding en
gedrag inzake energieverbruik en energiebesparing uitgewerkt moeten worden.
Ook de Koordinatie-kommissie Onderzoek Rationeel Energiegebruik in de Ge.
bouwde Omgeving (O.R.E.G.O., 1978) heeft in een rapport gesteld dat studies over
gedragspatronen van energiegebruikers een hoge prioriteit dienen te krijgen4:
Noten
I Part~kuherehu~shoudensomvatten ln d l t art~kelgez~nshu~shoudens
en eenpersoonshu~shoudens.Zij
worden verder aangeduid met hu~shoudens
2. Gebru~kteomrekenfaktoren.
1m3ddrdgas
8000 kcal
( x 4,187 x 10
= 33,5 MJ)
= 3,6 MJ)
l kwh
860 kcal
( x 4,187 x
= 37,7 MJ)
1 I hulsbrandolte
9000 kcal
( x 4,187 x
1 kg kolen
9000 kcal
( x 4,187 x
= 37,7 MJ; d.1 aan d.- hnoe ti
l WME
41,58 m3 gas
(WME = Warmte Mete1 Eenheld in flats met blokverwarmmg)
3. Ult recentegegevensbhjkt In 1977degroei vanhet totale aardgasverbru~kinNederlandafgenomen
teiijn
(z~efiguur 1). De mlnlster van Volkshu~svestmgen Ruimtehke Ordening die op een symposium in febmari
1978naar deze gegevens verwees, was van mening dat de verminderde toename van het energieverbmikiiiA
hu~shoudehjkesektor toegeschreven kan worden aan energiebesparendeaktivite~ten.Hetis duidelijk dqtten
t~jdevan het onderzoek nog geen sprake kon zijn van een merkbare invloed.
,:
'; ,
4. De Koordmat~e-komm~ss~e
Onderzoek Ratloneel Energiegebruik in de Gebouyde Omge'vingis ingesteld
door de Landel~jkeStuurgroep Energie Onderzoek. Het rapport bevat voorstellen voor e 9 nal'i6yConderzoeksprogramma.
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