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Abstract

De moderne architectuur van de 20e en 21 eeuw vertoond een de trend dat er gebouwen met veel 
transparante glazen gevels ontworpen worden. Dit fenomeen ontstaat vanuit architectonische 
uitgangspunten om een relatie tussen binnen en buiten te leggen. De problemen die hierbij komen kijken zijn 
de beperking in afmetingen van glas en het gewicht, zodat zeer zware constructies nodig zijn voor de 
transparante delen. Ook zijn er vele maatregelen nodig om het binnenklimaat op peil te houden vanwege de 
radiatie bij transparante gevels. Deze problemen zorgen ervoor dat deze maatregelen zoveel extra 
ontransparante onderdelen toevoegen aan de constructie, dat de gehele transparantie en doorkijk zeer 
slecht is en deze eerder beschreven relatie tussen binnen en buiten zeer zwak is. Ook zijn er oplossingen 
voor de problemen van radiatie nodig, omdat het zeer belangrijk is een gebouw te realiseren welke weinig 
opwarming of afkoeling benodigd. Vanwege deze transparantie zal gekeken moeten worden naar ETFE folie 
gevels. Dit materiaal is zeer transparant en zeer licht, waardoor het weinig constructie behoeft. Om ervoor te 
zorgen dat dit materiaal als standaard materiaal voor dit doel gebruikt wordt, zal het aan dezelfde 
klimaatseisen als glazen oplossingen moeten voldoen. Wanneer men kijkt naar het gebruik van ETFE 
kussens met twee of meerdere lagen, kan via een simulatiemodel gezien worden dat deze uitstekende 
isolatiewaarde vertoond. Op  kenmerkende hete en koude dagen in het jaar kan een comfortabele binnen- 
temperatuur gerealiseerd worden als meerdere deeloplossingen gebruikt worden in de totale constructie van 
de gebouwenvelop. De werking van het schoorsteeneffect, vegetatie en verneveling hebben grote invloed op 
het klimaat binnen de gevel, tevens als aanpasbare blindering, waarbij de acceptatie van mensen van een 
hogere temperatuur ook beter wordt. Deze blindering kan een print, een coating van een bepaalde kleur of 
een laag met photovoltaische cellen zijn, waardoor dit gebouw zijn eigen benodigde energie kan opwekken. 
De oplossingen voor het behalen van een klimaat vergelijkbaar met een geïsoleerde glazen gevel voor 
ETFE, hebben minimale impact op de totale transparantie van de gebouwenvelop, waardoor het belangrijke 
kenmerk dat het gebouw een relatie van binnen met buiten krijgt niet verminderd wordt. Op  deze manier 
kunnen zeer transparante gevels en daken gecreëerd worden op  basis van een kolom ligger structuur, zodat 
de ETFE panelen die prefabriceerbaar zijn op elk gebouw te gebruiken zijn.
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Voorwoord

Voor u ligt het onderzoeksrapport ʻKimaatbeheersing en daglichttoetreding van maximaal transparante 
plastic constructies met grote overspanningenʼ. Dit onderzoek is gedaan voor de mastertrack 
Bouwtechnologie van de Faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Deze mastertrack vormt 
in combinatie met de mastertrack Architectuur de gecombineerde master variant Strategic Architectural 
Design Development. De onderzoeksvragen en onderwerp  voor dit onderzoek zijn geformuleerd naar 
aanleiding van problemen ontstaan bij het het ontwerp  van een Science & Business Center in de 
Technolopis te Delft. De uitkomsten van dit onderzoek zullen dan ook meegenomen worden in- en een 
belangrijke rol spelen binnen de verdere ontwikkeling van de Architectuur van dit Science & Business 
Center.
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1. Inleiding en probleemstelling

1.1. Inleiding onderwerp

Binnen de Moderne Architectuur van de 20e en 21e eeuw wordt het vaak zeer belangrijk gevonden om van 
een gebouw een transparant geheel te maken. Vaak is dit zodat de functie vanuit het gebouw zich op  een 
natuurlijke wijze naar buiten uitstraalt en de gebruiker vanuit het gebouw zelf een connectie met de 
omgeving heeft. Bij het steeds transparanter laten worden van een openbaar gebouw is de moderne 
architectuur op  zoek naar een constructie met een zo minimaal mogelijke constructie. Door de constructie te 
optimaliseren zal het gebouw een hogere mate van transparantie tonen. In traditionele Architectuur is glas 
een veelvuldig gebruikt transparant bouwmateriaal. De moeilijkheid van glas bij maximaal transparante 
constructies is de maximale maat van glas en het gewicht. Platen glas van 6 meter zijn mogelijk, maar zeer 
kwetsbaar en zeer zwaar. Door deze eigenschappen zal een sterke en zeer aanwezige constructie gebruikt 
moeten worden waardoor de hoge mate van transparantie verslechterd wordt. Als vervanging voor een 
maximaal transparant gebouw is het gebruik van plastics als gevel en dakmateriaal mogelijk. Het voordeel 
van deze plastics is dat het een lichtgewicht bouwmateriaal is waardoor de overspanning groot kan zijn 
(ETFE Folie met overspanningen tot 30m zijn mogelijk) en de transparantie beter wordt door de lichtere 
constructie die nodig is voor deze plastics. Door het zo transparant mogelijk maken van de envelop  van het 
gebouw met plastics ontstaan er problemen met de opwarming van het gebouw, problemen die bekend zijn 
voor glazen constructies en waarvoor oplossingen bedacht zijn om een aangenaam binnenklimaat te 
creëren. Dit zijn oplossingen die een grote vermindering van de transparantie met zich meebrengen, zoals 
lamellen, tweede-huid-gevels en coatings. Binnen het omhullen van het gebouw met een plastic ontstaan 
problemen met de opwarming van het gebouw door radiatie, convectie en conductie. Ook is er vanuit 
architectonisch uitgangspunt behoefte om op  generieke wijze delen van de omhulling te kunnen blinderen 
tegen direct lichtinval vanwege veranderlijke functies binnen de envelop van het gebouw. 

Binnen dit onderwerp  zal een koppeling gemaakt worden naar het ontwerp  van het Science Center in de 
Technopolis in Delft. Binnen het ontwerp  voor dit Science Center is een geheel van verschillende functies 
aanwezig met een transparante overkapping met ligger en kolom structuur waarbij binnen deze 
overkoepeling in de zomer en winter van Nederland een aangenaam binnenklimaat moet heersen. Voor het 
toepassen van de resultaten van dit onderzoek in het ontwerp, zal een secundair onderzoek gedaan moeten 
worden naar klimaatcriteria bij verschillende functie-eisen.

Dit onderzoek zal gaan over mogelijke oplossingen voor het creëren van een aangenaam binnenklimaat en 
gebruiker/functie afhankelijke daglicht-toetreding bij het gebruik van plastics met grote overspanningen voor 
de volledige envelop  van een gebouw. Hierbij zal een generieke oplossing gezocht worden voor de 
problemen t.b.v. radiatie, convectie, conductie en daglicht-toetreding van plastics. Hierbij worden de plastics 
gezien als vervanging van een glazen gebouw-envelop  en dus als eis minimaal de mogelijkheden van het 
binnenklimaat bij een isolerende glazen constructie kunnen evenaren, gecombineerd met de mogelijkheden 
tot zonwering en coatings bij glas. Er zal een oplossing gezocht moeten worden waarbij het belang van de 
maximale transparantie van de constructie als zeer belangrijk gezien zal moeten worden.
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1.2. Probleemstelling

Wat is de oplossing voor het probleem warmtetransport en daglicht-toetreding bij  maximaal transparante 
kolom-ligger constructies met plastics met grote overspanningen, waarbij aan functie-afhankelijk aangename 
binnenklimaat-criteria voldaan moet worden.

1.3. Onderzoeksdoelstellingen Technisch Wetenschappelijk onderzoek

- Het bestuderen van de werking van verschillende soorten glazen transparante gevel met oplossingen t.b.v. 
radiatie, convectie, conductie en daglichttoetreding.

- Het bestuderen van verschillende soorten plastics en de mogelijkheden t.b.v. radiatie, convectie, conductie 
en daglichttoetreding.

- Het bestuderen van de mogelijkheden en oplossingen voor constructieve eisen t.b.v. plastics
- Het bestuderen van bestaande toepassingen van plastic constructies
- Het genereren van een dataset van eigenschappen voor verschillende mogelijkheden binnen het bouwen 

van een envelop  van plastics. Waarbij eigenschappen, voordelen en nadelen van verschillende plastics en 
bouwfysische oplossingen samengevat worden.

1.4. Onderzoeksdoelstellingen Ontwerpend Onderzoek

- Het ontwerpen van gevelelementen welke een oplossing bieden voor het construeren van de 
deeloplossingen welke gesimuleerd zijn.

- Het vinden van twee generieke ontwerp-oplossingen voor een maximaal transparante plastic constructie 
welke een oplossing bieden voor het bereiken van verschillende klimaatcriteria m.b.v. de verkregen dataset 
van het wetenschappelijk onderzoek.

- Het bestuderen van de haalbaarheid van deze twee verschillende generieke ontwerp-oplossingen m.b.t. 
duurzaamheid, constructie en haalbaarheid.
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2. Warmtetransport en klimaatcriteria

2.1. Warmtetransport

Kijkend naar het warmtetransport van een gebouw zal gekeken moeten worden naar de drie hoofdfactoren 
die een rol spelen bij de opwarming van een gebouw. Om een aangenaam binnenklimaat te creëren zal 
gekeken moeten worden naar de invloed van radiatie, conductie en convectie voor maximaal transparante 
constructies. Om oplossingen te kunnen aandragen en te verantwoorden zal per factor gekeken moeten 
worden hoe deze invloed heeft op de opwarming van een willekeurig transparant gebouw.

2.1.1. Radiatie

Als we kijken naar de invloed van radiatie voor de 
opwarming van een maximaal transparant gebouw, 
moeten we rekening houden met drie verschillende 
soorten radiatie; namelijk directe radiatie welke zonder 
hinder een pad van een stralingsbron (in dit geval de zon) 
naar het gebouw aflegt, diffuse radiatie die na 
weerkaatsing en absorberen via wolken en stofdeeltjes 
het gebouw bereikt en als laatste gereflecteerde radiatie 
die indirect het gebouw bereikt via reflectie van 
oppervlakten als omliggende gebouwen en het maaiveld.

Voor het bekijken van opwarming van een gebouw door 
radiatie waarbij het transparant blijven van de gevel als 
belangrijk wordt beschouwd zal gekeken moeten worden 
naar het stralings-spectrum. De infrarode straling van 750 
- 2500 mm zorgt voor opwarming en zal voor dit 
onderzoek dus geminimaliseerd  moeten worden. Het 
zichtbare licht van 500 - 750 nm zal gemaximaliseerd 
moeten worden om aan de gestelde eis van een 
maximaal transparante gevelconstructie te voldoen.

2.1.1.1. Directe Radiatie

De directe radiatie welke op  de gevel van een gebouw 
valt is direct afhankelijk van de stand van de zon, welke 
op  zijn beurt weer afhankelijk is van de tijd van het jaar en 
de locatie van het gebouw. Ook zal de directe radiatie 
afnemen als het gebouw in dichtbebouwde of -beboste 
omgeving staat en als het bewolkingsniveau van dat 
moment hoog is. Volgens onderzoek  naar het effect van 
wolken op  de radiatie (F.E. Lumb, 1963) is de invloed van 
bewolking behoorlijk groot waardoor in dit onderzoek 
gekeken zal worden naar een zomerse onbewolkte dag 
voor het bepalen van de opwarming van een gebouw op 
willekeurige plaats. In de winter zal ook gekeken worden 
naar een bewolkte dag om te bepalen wat de afkoeling 
van een gebouw zal zijn bij de invloed van een gebrek 
aan directe radiatie.
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2.1.1.2. Diffuse radiatie

De diffuse radiatie welke werkt op  een gevel op  willekeurige plaats zal wederom afhankelijk zijn van het 
bewolkingsniveau (F.E. Lumb, 1963) van de dag en de hoeveelheid stofdeeltjes in de lucht. Aangezien de 
diffuse radiatie in alle richtingen straalt, heeft deze - in tegenstelling tot de directe radiatie - geen relatie met 
de stand van het oppervlak waar deze opgevangen wordt, wat ervoor zorgt dat diffuse radiatie alsnog 
plaatsvindt bij bijvoorbeeld horizontale blinderingslamellen voor de gevel of andere schaduwfactoren op de 
gevel toe te passen.

2.1.1.3. Gereflecteerde radiatie

De gereflecteerde radiatie is de radiatie die gereflecteerd wordt via de grond en via omliggende bebouwing. 
De hoeveelheid gereflecteerde radiatie op de gevel van een gebouw zal dus bepaald worden door het 
materiaal van de omgeving. Verschillende materialen zullen verschillende reflectiefactoren hebben voor 
verschillende golflengtes binnen het stralings-spectrum. 

2.1.1.4. Globale radiatie

De Globale radiatie is de totale radiatie die op  een willekeurig vlak valt. Met deze totale radiatie valt te 
berekenen in welke mate de radiatie zorgt voor opwarming van het gebouw per tijdseenheid door middel van 
de formule 

waarbij rekening gehouden wordt met de ZTA waarde van het gebouw, welke de doorlatingscoëfficiënt van 
de warmtestraling is door een gegeven materiaal heen. Ook de beschaduwingsfactor door omliggende 
gebouwen speelt een rol in de opwarming door de totale radiatie.

2.1.2. Convectie

ALs we kijken naar de opwarming van een maximaal transparante constructie speelt ook convectie een rol in  
het warmtetransport. Verschillende luchtstromen met verschillende temperaturen ontmoeten elkaar bij de 
gevel (voornamelijk waar men natuurlijke ventilatie toepast of waar de gevel niet volledig dicht is). Hier zal 
warmtetransport optreden van de warme luchtstroom naar de koude luchtstoom. Ook zal door convectie de 
gevel zelf afgekoeld of opgewarmd worden door luchtstromen langs de gevel. Hierbij zal rekening gehouden 
moeten worden dat er voldoende ventilatie moet zijn om deze luchtstromen de opgenomen warmte van de 
gevel af te kunnen laten voeren.

2.1.3. Conductie

Conductie bij maximaal transparante gevelconstructies zal optreden tussen de buitenlucht en binnenlucht via 
het materiaal van de gevelconstructie. Vanzelfsprekend speelt de geleidingscoëfficiënt van de constructie 
een belangrijke rol bij het bepalen van de conductie. De warmte zal van de warmere naar de koudere ruimte 
door de constructie heen geleid worden. Hierbij zal de gevel zelf ook opwarmen en warmte uitstralen naar 
het koudere deel van de constructie.
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2.2. Functie afhankelijke klimaatcriteria

Als we kijken naar klimaatbeheersing binnen een gebouw, zullen we ten eerste moeten bepalen welk klimaat 
binnen de maximaal transparante constructie acceptabel is. Om te bepalen welk klimaat acceptabel is voor 
de mens binnen een constructie, zal gekeken moeten worden naar het temperatuurverschil tussen binnen- 
en buitenlucht, de gevoelstemperatuur, menselijke activiteiten en kleding invloeden.

2.2.1. Comfort temperatuur

Na een onderzoek in meer dan 30 verschillende landen 
in verschi l lende gebouwen heeft Humphreys 
geprobeerd een neutrale temperatuur te analyseren, 
aan welke elk gebouw zou moeten voldoen. Het gaat 
hier om een gemiddelde temperatuur waarbij voor elk 
gebouw een goede richtlijn gesteld kan worden. Hierbij 
zal wel rekening gehouden moeten worden met het feit 
dat kleding en activiteit binnen een gebouw direct 
invloed hebben op  het comfort niveau. Er zijn twee 
verschillende soorten gebouwen onderscheiden. Ten 
eerste de eis voor natuurlijk geventileerde gebouwen, 
waarbij uiteraard de binnentemperatuur sterk afhankelijk 
is van de buitentemperatuur, en ten tweede de eis voor 
gekoelde en verwarmde gebouwen, waarbij de relatie 
met binnen en buiten een minder belangrijke rol speelt. 
(Mui, 2003)

Als men de gemeten temperatuur vergelijkt met de 
comfortclasse volgens onderzoek van ASHRAE zie je 
het volgende verloop (grafiek 1) waarmee de comfort 
“vote” aangegeven wordt met een cijfer welke 
teruggekoppeld zijn aan de ASHRAE aanduiding op  de 
wijze aangegeven in tabel 1. Aan de hand van deze 
comfort meting en het vergelijk met de onderzoeken 
gedaan in verschillende gebouwen komt Humphreys met 
drie formules om de neutrale temperatuur te bepalen, 
welke gemiddeld het meest comfort-tabel zou zijn met de gegeven buitentemperatuur. (Humphrey, 1995)

Voor gebouwen met natuurlijke ventilatie in warme gebieden geldt:
! Tn = 2,56 + 0,831*To
Voor gebouwen met koeling en verwarming geldt:
! Tn = 23,9 + 29,5(To − 22)−((To−22)=(24×√2))2

Voor gebouwen in het algemeen, onder elke omstandigheid, geldt:
! Tn = 17,6 + 0,31To!

Met behulp van deze formules kan een aanname gemaakt worden voor een richtpunt voor het behalen van 
een comfortabel binnenklimaat bij transparante constructies waarbij in de zomer de formule gebruikt wordt 
voor warme gebieden en in de winter de algemene formule. In deze formules van Humphrey wordt de 
luchtvochtigheid niet meegenomen in de berekening. In ASHRAE 55 wordt beschreven dat de 
luchtvochtigheid nauwelijks invloed zal hebben op  de comfort temperatuur in een gebouw. Wel zorgt de 
luchtvochtigheid zelf voor een discomfort. Daarom wordt een maximum luchtvochtigheidsratio van 0,12 
beschreven in de ASHRAE beschrijving. De marges die kunnen worden toegestaan t.o.v. de neutrale 
temperatuur hangen af van de aanpasbaarheid van comfort voor de gebruiker (Humphreys, 1995). Als er 
door de gebruiker weinig tot niks aangepast kan worden zoals een ventilator aanzetten, blindering laten 
zakken of een raam open zetten, zal de marge waarbinnen het klimaat comfortabel is ±  2 graden zijn. In het 
geval er meerdere aanpassingen te doen zijn om het persoonlijk comfort te verhogen, zullen deze marges 
toenemen tot ± 4 graden. Dit valt af te leiden aan de correlatie tussen de comfortmetingen van bepaalde 
ruimten uitgevoerd in het onderzoek van Humphreys.
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tabel 1: ASHRAE schaal  (Humphrey, 2002)

grafiek 1: variatie van comfort stem (Humphrey, 1976)



2.2.2. Windchill factor

In de buitenlucht heeft de wind invloed op de gevoelstemperatuur. Deze gevoelstemperatuur heeft 
voornamelijk te maken met het feit dat wind die langs het gezicht of andere lichaamsdelen waait, door 
middel van convectie warmte aan de huid onttrekt (Oscevski, 1995). De gevoelstemperatuur neemt door 
deze convectie af. De verkoeling van het gezicht heeft het meeste effect bij een windsnelheid tussen de 4,5 
m/s en 6,7 m/s (LeBlanc, 1976).

Bij hogere temperaturen zal de luchtbeweging een positief effect hebben op de gevoelstemperatuur van 
gebruikers (Yang, 2007). Als de luchtsnelheid hoger is, wordt een hogere temperatuur getolereerd door 
middel van testen met de ASHRAE schaal. Onderstaande grafiek laat zien, dat een hogere temperatuur 
geaccepteerd wordt, naarmate de luchtsnelheid toeneemt.

Wanneer gekeken wordt naar de ASHRAE schaal bij factor 0, kun je zien dat bij een luchtsnelheid van 0,18 
m/s een temperatuur van 26-28 graden getolereerd wordt, terwijl bij een luchtsnelheid van 0,67 m/s al een 
temperatuur van 34-36 graden getolereerd wordt. Als we bij deze buitentemperatuur van 28 graden C. de 
comfort temperatuur uitrekenen dan krijgen we dat de deze 25,8 graden C. is. 

UIt de grafiek valt af te leiden dat het de getolereerde temperatuur met ongeveer 1,6 graden toeneemt bij 
elke 0,10 m/s toename in luchtsnelheid. Hierbij dient in gedachte te worden gehouden dat bij een lagere 
temperatuur de getolereerde temperatuurtoename ook lager zal zijn.

2.2.3. Menselijke factoren

Buiten de factoren als wind en toegestane comfort temperatuur zijn er ook menselijke factoren die de 
klimaatseisen kunnen veranderen. Zoals welke handelingen gebouwgebruikers maken en het type kleding  
dat de gebruiker draagt (Baker, 1996). Als je er vanuit gaat dat er een garderobe aanwezig is, zal de 
temperatuur hoger moeten zijn dan wanneer ze hun jas aanhouden. En als er in het gebouw veel gelopen, 
gerend en gewerkt wordt, zal de maximum toegestane temperatuur lager moeten zijn. Tevens levert een 
werkende persoon meer warmte aan de omgeving wat zorgt voor een moeilijk obstakel aangezien de 
comforttemperatuur dan lager komt te liggen en de gebouwtemperatuur hoger.
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grafiek 2:  comfort stem bij verschillende windsnelheden (Yang, 2007)



3. Oplossingen glazen constructies ter vergelijking voor plastic oplossingen

Om een maximaal transparante plastic constructie te kunnen beoordelen op  zijn klimaatseisen, zal eerst 
naar glazen bestaande oplossingen gekeken moeten worden welke in de huidige architectuur geaccepteerd 
worden om hun werking. Na het analyseren van deze oplossingen in glazen constructies kan gekeken 
worden naar de bruikbaarheid en aanpasbaarheid van deze oplossingen in plastic constructies. Ook kan een 
vergelijk gemaakt worden met bestaande glazen constructies om te kunnen beoordelen of de plastic 
oplossingen voldoen aan de eis die aan glazen constructies gesteld wordt.

3.1. Coatings

Als men kijkt naar normaal enkel glas, dan valt op 
dat de transmissie over het gehele spectrum groot 
is. De transparantie (transmissie in het zichtbare 
spectrum) is 89% (LTA = 0,89). In het infrarode 
spectrum ligt de transmissie lager (ZTA = 0,80), 
maar is nog steeds behoorlijk. De transmissie over 
dit gedeelte zorgt voor opwarming door 
voornamelijk radiatie. De U waarde van normaal 
enkel glas is 5,7 w/m2K. De convectie en 
conductie in dit glas is dus aanzienlijk, evenals de 
radiatie door de hoge ZTA waarde van enkel glas 
(Amstock, 1997).

Voor glazen constructies zijn er coatings, deze 
coatings zorgen voor andere transmissie-, 
absorptie-, en reflectiewaarden voor het enkele 
glas. Ten eerste is er getint glas. De tint van het 
glas heeft te maken met het feit dat de coating 
bepaalde golflengtes licht meer doorlaat dan 
andere golflengtes in het zichtbare spectrum. 
Deze coatings hebben het doel de transmissie van 
het Infrarode spectrum omlaag te brengen. Zoals 
te zien in figuur 6 laat de groen getinte coating 
voornamelijk het groene gedeelte van het 
spectrum door, en is de transmissie erg laag, wat 
zorgt voor een ZTA waarde van 0,3, maar 
daarentegen ook een LTA waarde van  ± 0,6 
(Amstock, 1997). Wat een drastische stap  terug is 
in de transparantie van het materiaal. Ook is de 
absorptie erg hoog waardoor het glas zelf redelijk 
zal opwarmen en warmte zal afgeven aan het 
koudere vertrek.

Ook zijn er low E-coatings die een flinke stap  in de 
goede richting gaan wat betreft het combineren van 
een goede transparantie en een lagere transmissie 
van Radiatie. Als voorbeeld de low E-coating van 
Certincoat®. Het zichtbare licht wordt voornamelijk 
doorgelaten (LTA = 0,83) en de warmtestraling 
wordt voor een groot gedeelte tegengehouden 
(ZTA = 0,74). De U-waarde is door deze coating 
ook maar 3,9 w/m2K.
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grafiek 3:  spectrum van enkel glas

grafiek 4:  spectrum van groen getint glas

grafiek 5:  spectrum van low E coating



3.2. Second skin façades

In het laatste decennium wordt veel geëxperimenteerd met een 
tweede transparante gevel voor de bestaande gevel. Een inmiddels 
bewezen principe om dit te realiseren is de tweede huid gevel 
(Luscuere, 1999). De werking van dit principe is dat de eerste laag 
vanaf binnen als een dubbel glazen geisoleerde gevel met een hoog 
reflecterende low E-coating werkt. De U-waarde en ZTA waarde van 
deze laag is hierdoor laag. De tweede transparante laag is een 
simpele enkel glazen transparante gevel, waardoor de radiatie 
toetreedt (fig. 7). Via openingen in de tweede gevel wordt de 
gecreeerde spouw geventileerd zodat ontstane warmte in de spouw 
afgevoerd wordt naar buiten (fig 8.). Op  deze manier wordt een 
gevelpakket verkregen met een U waarde van 2,2 w/m2K, een ZTA 
waarde van 0,20 en een LTA waarde van 0,59. 

Wat betreft de transparantie voor deze gevel wordt dit door de drie 
lagen glas en de coating een stuk minder, dit merk je als je de gevel 
ziet. Het is glas, maar erdoorheen kijken gaat lastig door de hoge 
reflectiviteit. Ook moet er voor de realisering van een tweede huid 
gevel een behoorlijk zwaar gedimensioneerde constructie aanwezig 
zijn, welke de gewenste transparantie een stuk minder laat worden.

3.3. Klimaatgevel

De klimaatgevel werkt volgens hetzelfde principe als de tweede huid 
gevel wat betreft de tweede laag die toegevoegd wordt aan de 
bestaande gevel. In het geval van de klimaatgevel wordt de tweede 
laag toegevoegd aan de binnenzijde van de bestaande gevel. Deze 
constructie waar de buitengevel een reflecterende hoog isolerende 
werking heeft en een enkelglazen constructie aan de binnenzijde 
heeft, zorgt ervoor dat er minder warmte in de spouw zelf terecht komt. 
De warmte die wel in de spouw terecht komt wordt door een 
ventilatiekanaal naar buiten getransporteerd. Tevens wordt door deze 
constructie de ruimte zelf geventileerd. Een groot voordeel van de 
klimaatgevel boven de tweede huid gevel is dat het binnenglas zelf 
niet teveel warmte absorbeert omdat de buitenste gevel zeer isolerend 
is (Luscuere, 1999). Voor de klimaatgevel is de U-waarde 2,0 w/m2K, 
de ZTA waarde is 0,15 en de LTA waarde is 0,59.

Tevens geldt voor de klimaatgevel dat de transparantie van deze 
constructie sterk verminderd wordt door de lagere LTA waarde en het 
feit dat er een aanzienlijke constructie nodig is om twee lagen glas te 
dragen. Desalniettemin is deze constructie minder hevig dan de 
tweede huid gevel omdat de tweede huid zich binnen het gebouw 
bevindt.
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afb. 3: schema second skin facade

afb. 4: schema ventilatie 
           second skin facade

afb. 5: schema klimaatgevel



3.5. Vacuüm panelen

Een relatief nieuwe techniek is het 
produceren van vacuüm glazen panelen. Bij 
normale dubbele beglazing wordt de spouw 
tussen de glasbladen gevuld met lucht. 
Vanwege het feit dat lucht een goede 
geleider van warmte is, zal er door 
convectie en conductie warmte door de 
dubbel glazen constructie treden. Er zijn 
ook dubbelglazen constructies waarbij de 
spouw gevuld is met een gas, welke minder 
geleidend is dan lucht, waardoor de U-
waarde afneemt. Zodra er tussen de 
glasbladen zich geen medium bevindt, zal 
e r g e e n c o n d u c t i e e n c o n v e c t i e 
plaatsvinden door de constructie. Dit 
principe wordt toegepast in glazen vacuüm 
panelen. Deze worden s inds 1997 
commercieel geproduceerd door Nippon 
Glass Co. 

Door de hoge druk die het vacuüm binnenin de glazen constructie uitoefent op  het glasoppervlak zijn 
spacers nodig tussen de glazen panelen om deze atmosferische druk tegen te gaan. Uit onderzoek aan de 
universiteit van Sydney (Simko, 1999) is gebleken dat bij een atmosferische druk van 10-2 Pa de conductie 
en convectie door het vacuüm heen te verwaarlozen is. Bij deze panelen is het nodig om een grid van 
spacers te creëren met maximaal 50 mm. afstand h.o.h. Om het vacuüm te behouden in het glazen paneel, 
moeten de randen perfect dichtgelast worden en moet het paneel absoluut luchtdicht zijn. De glazen of 
metalen spacers zullen in het vacuüm wel zorgen voor geleiding van warmte tussen de twee zijden van het 
vacuüm paneel, evenals de randen en het kozijn van het paneel. Door deze reden komt de totale U waarde 
van het vacuüm paneel alsnog op  1,5 w/m2K. Het vacuüm heeft geen effect op  de radiatie door het paneel, 
vanwege het feit dat de radiatie geen medium nodig heeft om zich door de constructie te verplaatsen 
(Knaack, 2008). 

De voordelen van een vacuüm paneel zijn mijn inziens klein. vanwege het feit dat zeer veel spacers nodig 
zijn binnen de constructie en het feit dat vacuüm niks tegen radiatie kan doen, is het de moeite waard om je 
af te vragen of de moeite en energie die het kost om een vacuüm paneel te maken, opwegen tegen de 
voordelen (lagere U-waarde). 

3.6. voordelen en nadelen glazen constructies

Het gebruik van glas binnen de architectuur heeft vaak het doel een transparant geheel te maken van een 
gebouw of een gevel. Ook daglichttoetreding speelt een belangrijke rol in de keuze voor een glazen gevel. 
De opwarming in de zomer en afkoeling in de winter is een probleem bij glas vanwege de hoge U-waarde en 
de hoge ZTA waarden. Bovenstaande oplossingen voor dit probleem geven aan dat het mogelijk is glazen 
constructies te maken die deze verschijnselen van glas tegengaan. Bijkomend nadeel hiervan is dat dit in de 
meeste gevallen zorgt voor veel constructieve elementen die het transparante geheel van de gevel teniet 
doen. Ook zal door de daglichttoetreding in de meeste gebouwen geregeld moeten worden. In het geval van 
aanbrengen van lamellen op welke manier dan ook zal de transparantie van het gebouw verder aangetast 
worden waarna de ethische voordelen van een transparante gevel binnen de moderne architectuur in twijfel 
worden gebracht. Werkelijk transparante gevels zullen met deze technieken niet bereikt worden als men de 
warmte van de binnenruimte wil reguleren.
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afb. 6: vacuum paneel (Nippon Glass Co.)



4. Plastic als materiaal voor façades

Voor het creëren van mogelijke oplossingen van een aangenaam binnenklimaat en gebruiker/functie 
afhankelijke daglicht-toetreding bij het gebruik van plastics met grote overspanningen voor de volledige 
envelop van een gebouw, zal gekeken moeten worden naar de bestaande technieken binnen het bouwen 
met plastics. Het doel hiervan is generieke oplossingen te vinden voor de problemen t.b.v. radiatie, 
convectie, conductie en daglicht-toetreding van plastics. 

Hierbij worden de plastics gezien als vervanging van een glazen gebouw-envelop  en dus als eis minimaal de 
mogelijkheden van het binnenklimaat bij een isolerende glazen constructie kunnen evenaren, gecombineerd 
met de mogelijkheden tot zonwering en coatings bij glas. Er zal een oplossing gezocht moeten worden 
waarbij het belang van de maximale transparantie van de constructie als zeer belangrijk gezien zal moeten 
worden, wat in tegenstelling tot bovengenoemde glazen constructies bijdraagt aan een transparant geheel 
gebouw.

4.1. Case studies bestaande plastic constructies

4.1.1. The Eden Project, Cornwall, Verenigd Koninkrijk

Het mega project wat in de lente van 2001 opende in Cornwall, England, Het Eden Project is een van de 
grootste millennium acties van Groot Brittanie. Het 125 miljoen Euro kostende project beslaat 15 hectare en 
is onderverdeeld in verschillende klimaatzones die overdekt worden door een MERO space-frame systeem 
met ETFE folie kussens (Knebel, 2002). Binnen deze frames worden voornamelijk planten van over de 
gehele wereld tentoon gesteld.

4.1.2. Klimaat en constructie

Het klimaat binnen dit gebouw loopt van 
subtropisch voor planten uit West Africa, Malysia 
en Oceanie, tot een droog warm klimaat zoals in 
California of de Mediterrane gebieden, welke 
minder warm en vochtig is dan de subtropische 
delen. Om dit klimaat te kunnen realiseren zijn 
ETFE folies toegepast op  een space-frame. 
Vanwege het gebruik van ETFE folie kunnen 
grote overspanningen bereikt worden waardoor 
er maximaal daglichttoetreding en transparantie 
i s . Deze max ima le t ransparan t ie voor 
daglichttoetreding was belangrijk voor de plant 
groei waardoor de schaduwvlakken, en dus de 
constructie, geminimaliseerd moest worden 
(LeCuyver, 2008). Met de ETFE folie technieken 
waren overspanningen tot 11 meter mogelijk, 
waarbij een stalen hex-tri-hex constructie van 193 
mm diameter mogelijk was. 
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afb. 7:  frame van ETFE kussen Eden Project (LeCuyer, 2008)



4.1.3 ETFE folie cushions

Vo o r d e E T F E f o l i e s d i e 
toegepast zijn binnen de lichte 
c o n s t r u c t i e , z i j n 3 l a a g s 
opgeblazen kussens gebruikt.  
Beide compart imenten z i jn 
aangesloten op een luchtsysteem 
om de kussen onder spanning te 
houden. Deze kussens zorgen 
ervoor dat het ETFE folie onder 
spanning komt te staan, waardoor 
de oneffenheden in het folie strak 
worden getrokken waardoor een 
zeer transparant geheel ontstaat. 
De luchtlaag tussen de drie lagen 
ETFE folie zorgt ook voor een 
hogere U-waarde van 2,7 w/m2K 
(Robinson, 2004) waardoor de warmte die door radiatie binnenkomt (ZTA = 0,95) binnenblijft. Vanwege de 
dome structuur waren de kritieke lasten op  het ETFE folie negatieve windlasten die op de buitenste laag van 
de folie werken. Deze kunnen tegengegaan worden door de dikte van het folie te vergroten. Bij folies dikker 
dan 250 micron wordt de ETFE broos. Vandaar dat in het Eden Project de buitenste ETFE laag eigenlijk 
twee vacuüm op  elkaar getrokken ETFE layers zijn die samen de negatieve windkracht kunnen opvangen. 
De folies kunnen opgeblazen worden van 250 Pa tot 400 Pa, waardoor de folies de ʻsnow-loadʼ  op  kunnen 
vangen (LeCuyver, 2008).

4.2. National aquatics Center, Beijing, China

Het gebouw voor het olympisch zwembad voor 
de olympische spelen van 2008 is ontworpen 
door PTW en CSCEC Shenzen Design Institute. 
Het bijzondere aan dit gebouw is dat het gebouw 
een vrij overspanning heeft van 177 meter in 
twee richtingen. Om deze overspanningen te 
kunnen maken zijn muren van 3,6 meter dik 
geconstrueerd en een dakpakket van 7,2 meter 
dik (LeCuyer, 2008). Di t pakket wordt 
afgeschermd door ETFE folie aan de binnen- en 
buitenkant. Door dit translucente ETFE folie is 
de zeer gecompliceerde constructie goed 
zichtbaar. Door deze constructie in combinatie 
met het ETFE folie wordt een zogenaamde 
zeepbelconstructie gevormd. Door slim ontwerp 
lijkt de vorm van de gevelbekleding totaal 
willekeurig, terwijl er 13 vormen voor het dak en 
7 vormen voor de gevel gebruikt zijn welke zich 
herhalen in een grid van 20 x 40 meter. Om het 
willekeurige effect groter te maken zijn 
verschil lende soorten fol ies gebruikt in 
verschillende kleuren, met verschillen prints en 
verschillende diktes. In dit opzicht heeft de ETFE 
folie een zeer visuele toepassing gekregen en is 
het een goed voorbeeld van de verschillende 
coatings- en bedrukkingsmogelijkheden.
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afb. 8:  frame van ETFE kussen Eden Project (LeCuyer, 2008)

afb. 8b:  Gevel en dakpakket van het Aquatics center te 
! Beijing (LeCuyer, 2008)



De structuur binnen deze zeepbellen is gemaakt van stalen elementen gelast op  ronde 
verbindingselementen. Deze structuur zal alle belastingen door dit dikke pakket naar de grond afvoeren. 
Deze structuur houdt goed rekening met mogelijke aardbevingen die regelmatig voorkomen in dit gebied. 
Ook het effect van verlenging of verkorting van de structuur bij temperatuurverschillen wordt opgevangen in 
de structuur. Hier heeft de ETFE bekleding een gunstige rol. Bij het vervormen van de structuur zal de ETFE 
folie mee vervormen, waardoor geen flinke marges gemaakt moeten worden. Iets wat wel het geval zou zijn 
wanneer dit gebouw in glas uitgevoerd zou worden.

Verder heeft de ETFE folie een interactieve rol in dit ontwerp. Tussen de grote ruimtes die tussen de ETFE 
zeepbellen ontstaan, zijn LED lampen aangebracht. Op deze manier kunnen deze LED lampen aan en 
uitgezet worden in verschillende kleuren. Zo zal de uitstraling van het gebouw altijd anders zijn.

De uitstekende LTA en ZTA waarden van ETFE folie worden in dit project gebruikt om de binnenvallende 
radiatie op  de vangen. Met deze radiatie wordt zowel het zwembadwater als het leidingwater verwarmd. 
Deze benutting van het binnenvallende licht reduceert de verwarmingskosten van het gebouw met ruim 30 
procent (LeCuyer).

Om het gebouw niet te warm te laten worden, zal in gemiddelde temperaturen de buitenlucht langs kieren 
het gebouw betreden, waarna het in het dikke gevelpakket opgewarmd wordt. Deze lucht wordt in de 
zwembadzalen toegevoegd. Op  warme dagen, wordt de binnenste huid afgesloten en de inkomende lucht 
via de buitenste huid wordt geluid over het water wat zich om het gebouw heen bevindt. Door dit water wordt 
de lucht afgekoeld naar binnen gebracht. Deze koele lucht zal het hele gevelpakket koel houden, waarna de 
warme lucht aan de bovenkant het gebouw weer verlaat. Dit water om het gebouw heen speelt tevens een 
rol tegen vandalisme. Door dit water kunnen mensen namelijk niet dichtbij de gevel komen.

4.1.5. Baseler Platz Ovaal, Frankfurt, Duitsland

Een project waarbij goed zichtbaar is hoe transparant een grote overspanning geconstrueerd kan worden is 
de overkoepeling van het Atrium van het Baseler Platz in Frankfurt. Dit gebouw, ontworpen door Albert Speer 
& Partner in 2004 herbergt in de eerste 6 verdiepingen kantoren en in de bovenste 3 lagen. Door deze 
functies, die allemaal veel licht in het atrium vereisen, zou een zeer transparant dak gebruikt moeten 
worden. ETFE is hier de perfecte oplossing voor. Vanwege de vorm van het atrium zou een glazen oplossing 
een zeer ingewikkeld proces worden (LeCuyer). Het gebruik van ETFE folie laat toe dat de overspanning 
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afb. 8c:  ETFE kussen met LED verlichting in het aquatics Center te Beijing



van stalen profielen zeer licht kon zijn. Het gewicht van de ETFE folie is namelijk 1% van het gewicht van 
glas (Robinson, 2005). Deze gebogen stalen profielen zijn elke 3,5 meter toegepast, zodat stroken van deze 
breedte ontstaan. De buiging van de liggers zorgt er ten eerste voor dat de kracht op  de liggers door wind en 
sneeuwbelasting opgevangen kan worden. Ten tweede zorgt deze buiging ervoor dat de opgeblazen ETFE 
kussens niet voor het uitzichtpunt van de bovenste woningen komt. Zodra een ETFE kussen wordt 
opgeblazen, zal in het midden een ophoging van ongeveer 1/10 van de lengte van het kussen bereikt 
worden. onder de boog wordt de ligger gespannen door kabels en staven, die ervoor zorgen dat alle 
krachten opgenomen kunnen worden. Bij de winddruk zullen deze als drukstaven werken en bij windzuiging 
op  het dak zullen de staven als een trekstaaf werken. Deze staven en kabels zijn in beide richtingen 
toegepast om voor stabiliteit van het geheel te zorgen.

afb. 8d:  Structuur van de atriumoverspanning van het Baseler Platz (LeCuyer, 2008)
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4.2. Algemene Eigenschappen plastics

Het plastic dat in hedendaagse architectuur gebruikt wordt voor plastic gevels en daken is een relatief nieuw 
materiaal, waarbij in eerste instantie alleen tijdelijke experimentele gebouwen mee gemaakt zijn. Vaak wordt 
het materiaal gezien als vervanging van glas, maar het is veel meer dan dat. Het biedt nieuwe 
perspectieven, mogelijkheden en visies binnen de hedendaagse moderne architectuur. Door het lichte 
gewicht en de constructieve eigenschappen zijn volledig nieuwe constructies, vormen en 
toepassingsmogelijkheden denkbaar.

Voor het vinden van oplossingen om een acceptabel binnenklimaat te realiseren binnen een maximaal 
transparante plastic constructie met grote overspanningen wordt eerst gekeken naar de algemene 
eigenschappen van de deze ETFE folie die gebruikt kan worden als gevelpakket. Deze eigenschappen 
zullen bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om deze klimaatbeheersing en 
daglichttoetreding mogelijk te maken.

4.2.1. Mechanische eigenschappen

In het fabricatie proces van ETFE wordt geen olie gebruikt, maar het wordt gemaakt door het combineren 
van fluorspar, hydrogeen sulfaat en trichloordifluormethaan. Deze materialen vallen in de klasse II 
materialen, wat wil zeggen dat ze niet bijdragen aan de opwarming van de aarde (Robinson, 2004). De 
ETFE film die gebruikt kan worden in de Architectuur wordt geëxtrudeerd tot films met een dikte van 30 - 200 
micron. Zeer grote maten zijn mogelijk met betrekking tot het productieproces. Maten tot 30 meter zijn 
eenvoudig mogelijk.

De mechanische eigenschappen voor de verschillende diktes van de ETFE folie zijn als volgt 
(Robinson, 2004):

Het ETFE folie is zeer elastisch en kan hoge krachten 
opvangen doordat het een Yield punt tussen de 21 N/
mm2 en 23 N/mm2 heeft. Het breekpunt van de ETFE is 
5 0 N / m m 2 . H i e r d o o r i s E T F E e e n v e i l i g 
constructiemiddel, doordat het materiaal erg zal 
vervormen alvorens het scheurt (breekt). In praktijk zal 
het nooit dit breekpunt bereiken omdat de verlenging 
van het materiaal meer dan 600% is. In tegenstelling tot 
glas is dit dus zeer veilig en acceptabel gedrag. 
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tabel 2: eigenschappen ETFE (Robinson, 2005)

grafiek 6: trekkracht - verlenging verhouding ETFE 
               (Robinson, 2005)



4.2.2. Constructieve mogelijkheden

In de afgelopen jaren zijn er in de architectuur verschillende principes bedacht om het ETFE in te zetten als 
gebouw envelop. Door de mogelijkheden van de grote maten, het lichte gewicht en de mogelijkheid tot 
elasticiteit zijn innovatieve constructieprincipes mogelijk.

4.2.2.1. Enkel laags ETFE

Enkel laags ETFE folie zal in panelen 
geconstrueerd moeten worden, dit omdat het 
voorgespannen moet worden om een glad 
oppervlak te krijgen en krachten te kunnen 
opvangen. Zodra de ETFE fol ie niet 
gespannen wordt, zal er vervorming in de 
transparantie optreden. De maat van de 
panelen is op deze manier van construeren 
gelimiteerd door de belasting (sneeuw, wind). 
Deze kunnen opgevangen worden door de 
dikte of het format van de panelen aan te 
passen. Het ETFE wordt gerekt tot de randen 
van het paneel en daar vastgemaakt. Dit 
gebeurt door een plastic las waarbij het plastic 
aan elkaar gesmolten wordt, zodat het geheel 
dezelfde mechanische eigenschappen heeft 
(LeCuyer, 2008).  Door de enkele laag van 
ETFE folie zal deze manier van construeren 
zeer transparant zijn, maar niet isolerend. 

Ook kan de enkel laags ETFE folie nagespannen worden op  een mechanische manier (afb. 9). Op  deze 
manier kan de spanning aangepast worden en zijn grotere afmetingen mogelijk.

4.2.2.2. Dubbel laags ETFE

Hetzelfde constructieprincipe als bij enkel laags ETFE folie kan 
gebruikt worden voor dubbellaags ETFE folie. Het enige 
verschil hier is dat er twee frames achter elkaar geplaatst 
moeten worden, waardoor een spouw ontstaat die als 
luchtspouw gebruikt wordt om de isolatie van deze constructie 
te verhogen. Nadeel van deze constructie is dat je dubbel 
zoveel constructie nodig hebt en dit nadelige gevolgen heeft 
voor de transparantie van het pakket. Ook door twee lagen die 
kleine oneffenheden bevatten achter elkaar te plaatsen, zullen 
deze oneffenheden elkaar versterken en een onrealistisch 
gevormd beeld opleveren door de constructie heen. Ook is het 
mogelijk om een 3D frame te realiseren waar omheen de folie 
gespannen wordt.

Het nadeel van voorgespannen constructies is het feit dat geen 
hele grote afmetingen mogelijk zijn, omdat de extra belasting 
door wind en sneeuw niet opgevangen kan worden door de 
spanning van de folie aan te passen. Maten tot 2 meter 
overspanning zijn mogelijk.
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Afbeelding 9: Enkel laags ETFE

Afbeelding 10: Dubbel laags ETFE (Beijing)



4.2.2.3. Dubbel laags kussens

Een andere manier om het folie te 
spannen is op pneumatische manier. Dit 
is de meest gangbare manier omdat 
zeer grote overspanningen mogelijk zijn 
(15 meter). Het principe is om twee 
lagen ETFE folie te lassen om een 
constructie heen (LeCuyer, 2008). Als 
deze constructie door middel van een 
ventiel wordt opgeblazen, spannen de 
ETFE kussens zich zodat ze belasting 
kunnen opnemen. Deze luchtdruk in de 
kussen kan tussen de 200 en 750 Pa 
zijn. (Robinson, 2004). Zodra er hevige 
belastingen zich voordoen, kan de 
luchtdruk verhoogd worden. Bijkomend 
voordeel van de kussens is dat ze elke 
vorm kunnen aannemen, waardoor de 
onderliggende draagconstructie elke 
vorm kan hebben en onafhankelijk van 
de structuur van de kussens kan werken. 

Door de luchtlaag in de ETFE kussens is de isolerende werking in de kussens ook erg goed. Het opblazen 
van de kussens zorgt ook voor een goede transparantie vanwege het feit dat de folie volledig strak 
getrokken kan worden, gelijkmatig verdeeld over het oppervlak. Waardoor in alle richtingen de oneffenheden 
ver verminderd zullen worden.

4.2.2.4. Driedubbel laags kussens

Bij driedubbel laags kussens wordt in het midden een extra membraan 
ETFE toegevoegd. Op deze manier kunnen de twee compartimenten op 
verschillende luchtdrukniveaus opgeblazen worden. Ook zorgt de extra 
laag voor een betere isolerende werking. Bijkomend nadeel is dat elke 
toegevoegde laag ETFE zorgt voor een iets mindere transparantie.
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Afbeelding 11: Dubbel laags ETFE kussen

Afbeelding 12: Dubbel laags ETFE kussen

Afbeelding 13: Drie dubbel laags
                         ETFE kussen



4.2.3. Thermische eigenschappen ETFE

Als we kijken naar het stralingsspectrum van 
ETFE folie zien we dat de ZTA waarde 0,95 is. 
Even als de LTA waarde. Dit zorgt ervoor dat het 
ETFE folie zeer transparant is, maar tevens alle 
UV straling doorlaat. Dit is de reden waarom het 
problematisch is om een aanvaardbaar duurzaam 
klimaat te realiseren binnen een ETFE envelop. 
Voor de conductie en convectie eigenschappen 
van ETFE folie zijn goede waarden te behalen als 
we kijken naar de constructie principes van de 
dubbele of driedubbele kussens.

ETFE folie kussens met twee lagen kunnen een U-waarde opleveren tot 2,94 w/m2K. Waar bij een 
driedubbel laags kussen waarden tot 1,96 w/m2K bereikt kunnen worden (Robinson, 2004). Dit zijn goede 
waarden wanneer ze vergeleken worden met een tweede huid gevel (2,2 w/m2K). Het probleem bij 
warmtetransport in ETFE constructies zit dan ook voornamelijk in de radiatiefactor. Wel kunnen er coatings 
en prints toegepast worden op  de folie (LeCuyer, 2008), maar deze zijn niet transparant zoals de glazen 
coatings, doordat de straling over het gehele spectrum wordt tegengehouden. Door de flexibiliteit van de 
ETFE zou wel een geprinte adaptable layer toegevoegd kunnen worden aan het pakket. Doordat weinig 
staaldraagconstructie nodig is bij ETFE constructies, vanwege het lichte gewicht, is de U-waarde van de 
gehele constructie zeer laag in vergelijking met glas. Deze stalen constructie zal vaak een hogere U-waarde 
hebben dan het transparante deel, wat de totale U-waarde omhoog brengt.

4.2.4. Transparantie eigenschappen

Zoals te zien in figuur 12 is de transmissie van het zichtbaar 
licht zeer hoog (LTA = 0,96). Door deze goede transparantie is 
de kleurwaarname door het folie heen zeer realistisch. Nadeel 
van het folie is het feit dat het niet glad is en oneffenheden 
bevat die de transparantie verminderen doordat het een 
vervormd beeld geeft van hetgeen zich achter de folie bevindt. 
Dit neveneffect kan grotendeels verholpen worden door het 
spannen van de folie in elke richting waardoor alle 
oneffenheden glad getrokken worden. De ETFE kan naast 
coatings en prints ook translucent geproduceerd worden. Al 
deze factoren hebben een zeer sterke invloed op  de LTA 
waarde en dus de transparantie van het geheel.

Door de lichte draagconstructie geldt ook voor de transparantie 
dat deze als zeer indrukwekkend ervaren wordt. Door panelen 
van zeer grote afmetingen beleef je de grens tussen binnen en 
buiten als zeer klein. Met het oplossen van het probleem van 
radiatie door de folie zal zeer veel aandacht besteedt moeten 
worden aan het behouden van deze transparantie door zo min 
mogelijk extra constructie toe te passen die een negatieve 
invloed hebben op de transparante ervaring van de gebruiker. 
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Grafiek 4: spectrum ETFE folie

Afbeelding 14: The Eden project, transparantie



4.2.5. Overige voor- en nadelen ETFE folie

Naast de voordelen van ETFE wat betreft de transparantie, isolatiewaarde en het lichte gewicht, is er ook 
een aantal nadelen wat betreft het gebruik van ETFE folie als gebouw envelop. De geluidsisolatie is erg laag 
van ETFE. De R waarde van het ETFE folie is 8 dB. Dit in tegenstelling tot glas met een R waarde van 42 dB 
(Robinson, 2004). Dit komt door de elasticiteit van het materiaal, wat ervoor zorgt dat deze trillingen 
doorgeeft.

Naast het probleem van de akoestiek is er een probleem met de kwetsbaarheid van het materiaal. Door 
scherpe voorwerpen zal het gemakkelijk kunnen worden doorboord. Wanneer gebruik is gemaakt van een 
kussen met lucht, zal deze niet meer functioneren. Bij voorgespannen constructies zullen de gevolgen 
minder erg zijn.

Het onderhoud van de ETFE folies is ook zeer duurzaam. Door het gladde oppervlak wat geenszins stof 
opvangt, zal de folie niet vies worden. Een regenbeurt eens in de zoveel tijd is voldoende om de folies 
schoon te houden. Bovendien kan het zeer gemakkelijk gerecycled worden. Bij het lassen worden geen 
adhesives gebruikt (robinso-Gayle, 2001) zodat door de lage smelttemperatuur de ETFE met weinig energie 
gerecycled kan worden tot volledig bruikbare nieuwe ETFE folies. een levensduur van minimaal 25 jaar is 
gegarandeerd bij ETFE folie (Nowoflon®). Als redelijke levensduur wordt op  dit moment 50 tot 100 jaar 
aangehouden (Robinson, 2005).

De brandveiligheid van de ETFE folie is zeer goed. Zodra de folie vlam vat, zal het folie van de vlam weg 
stuk gaan, waardoor het de vlam isoleert en uit de rest van de folie werkt. Waardoor nooit meer dan een gat 
ontstaat.
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4.3. Oplossingen warmtetransport en daglichttoetreding bij plastic constructies

Om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om een aangenaam binnenklimaat te kunnen 
realiseren binnen de maximaal transparante constructie, zal een model moeten worden toegepast om te 
testen wat de invloeden van verschillende oplossingen zijn op  de binnentemperatuur van transparante 
constructies. In dit model zullen de bestaande glazen oplossingen ingevoerd worden om 
vergelijkingsmateriaal te genereren voor de ETFE oplossingen. Aan de hand van deze data zal een dataset 
gemaakt worden met de invloeden van deeloplossingen voor ETFE constructies, zodat hiermee gemakkelijk 
een oplossing gevonden kan worden voor verschillende gebouwen met verschillende klimaateisen.

4.3.1. Testmodel deeloplossingen

4.3.1.1. Variabelen, constanten en aannames

Voor het testmodel wordt uitgegaan van een kubusvormig 
gebouw met een maximaal transparante gevel en dak.  De 
lengte, breedte en hoogte zullen variabel worden 
gehouden om de invloed van gebouw-verhoudingen te 
bekijken. Voor de temperatuurvorming binnen de 
constructie is het belangrijk om ook externe factoren mee 
te nemen in het gebouw, hierdoor zal ook naar het gebruik 
van het gebouw zelf gekeken kunnen worden als oplossing 
voor de temperatuurvorming binnen:

- Voor de warmte afgifte van mensen wordt aangenomen dat gemiddeld 75 W per persoon gegenereerd 
wordt (vakgroep bouwfysica, TUDelft, 2003). Het aantal mensen per vierkante meter gebouw zijn per uur in 
te stellen.

- De warmte afgifte door lichtbronnen zal variabel per uur in te stellen zijn per vierkante meter. Hiervoor 
worden waarden van 0 tot 10 W/m2  aangehouden (vakgroep bouwfysica, TUDelft, 2003).

- De warmte afgifte van apparatuur als computers, printers, kopieerapparaten en systemen voor 
tentoonstellingen zal variabel per uur in te stellen zijn. Hier worden waarden van 0 tot 10 W/m2 
aangehouden (vakgroep bouwfysica, TUDelft, 2003)

In te vullen variabelen in het model zijn: 
- U-waarde transparante deel
- U waarde frame
- verhouding frame/transparant
- ZTA waarde transparante deel
- aantal mensen per m2 (per uur)
- lichtverbruik per m2 (per uur)
- filtratie van lucht door gevel heen (n/h)
- schaduw factor
- warmte afgifte door gebruik apparaten per m2 (per uur)

4.3.1.2. Gebruikte data

Voor de berekening van de binnentemperatuur worden vier data gebruikt welke extreme waarden geven 
voor zomer, winter, herfst en lente.

- voor de zomerberekening wordt de datum 2 augustus 2005 gebruikt. Dit was een onbewolkte dag zodat de 
directe radiatie maximaal is. De temperaturen voor deze dag lagen tussen de 15 en 30 graden. 
(www.knmi.nl)

- voor de winterberekening wordt de datum 17 december 2005 gebruikt. Dit was een onbewolkte dag zodat 
de directe radiatie maximaal is. De temperaturen voor deze dag lagen tussen de 5 en de min 2 graden 
(www.knmi.nl)
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Afbeelding 15:  afmetingen simulatiegebouw
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- Voor de lenteberekening wordt de datum 2 april gebruikt waarbij temperaturen optreden tussen de 3 en 16 
graden en het onbewolkt was. (www.knmi.nl)

- Voor de herfstberekening wordt de datum 4 oktober gebruikt waarbij temperaturen optreden tussen de 7 en 
17 graden optraden en het onbewolkt was. (www.knmi.nl)

De gedetailleerde datasets met radiatiewaarden per orientatie van deze data worden per uur weergegeven 
voor locatie Delft en zijn te vinden in bijlage 1 en 2.

4.3.1.3. Warmte evenwichten

In het model wordt elke invloed op  de temperatuur binnen de transparante constructie per onderdeel van het 
totale evenwicht bekeken. Het warmte evenwicht wordt per 10 minuten uitgerekend, waarbij de eindwaarden 
van het evenwicht meegenomen worden naar de volgende tien minuten. Op  deze manier wordt de 
temperatuur berekend over het verloop  van 24 uur. Door nieuwe oplossingen te bedenken voor een ETFE 
gevel kunnen op deze manier gemakkelijk extra onderdelen toegevoegd worden aan het model die hun 
uitwerking hebben op  het warmte evenwicht. Hierdoor kunnen de verschillende oplossingen en hun effect op 
de temperatuur apart bekeken en geanalyseerd worden en kunnen verschillende oplossingen 
samengevoegd worden tot een eindoplossing voor het klimaatprobleem binnen transparante constructies

In het model wordt eerst bekeken welke factoren 
werken als externe warmtebronnen welke 
onafhankelijk zijn van het verschil tussen binnen en 
buitentemperatuur, dit zijn namelijk de factoren die 
onvoorwaardelijk plaatsvinden . In het geval van het 
standaard model is dit de globale radiatie en interne 
warmtebronnen van mensen, lichten en apparaten. 
Na een voorlopige berekening van de opwarming 
van de binnenlucht door middel van deze factoren 
worden de warmtetransporten tussen buiten-
temperatuur en binnentemperatuur berekend voor 
diezelfde tien minuten. Op  t=0 zal het verschil tussen 
binnen- en buitenlucht 0 graden zijn. Op  t=600 zal 
door externe factoren het verschil X zijn. De 
warmtetransporten tussen buitenlucht en binnenlucht 
zullen berekend worden over t=3600 voor een 
gemiddeld temperatuurverschil van 0,5X.

Het evenwicht zal er per 10 minuten als volgt uitzien:

De opwarming door radiatie zal als volgt berekend worden voor elke gevel :

Het warmtetransport door conductie en convectie zal als volgt berekend worden:

Het warmtetransport door openingen in de gevel zal als volgt berekend worden:
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Tabel 3: warmte evenwichten



4.3.2. Uitkomsten glazen bestaande oplossingen voor vergelijk plastic oplossingen

Het rekenmodel zal getest worden op  de glazen oplossingen tegen opwarming van binnenruimte bij 
transparante constructies. Deze uitkomsten kunnen hierna vergeleken worden met uitkomsten van de deel- 
en totaaloplossingen voor een ETFE constructie die maximaal transparant is.

4.3.2.1. Enkel glas 

Voor het rekenmodel van het gebouw met een enkel glas envelop  zijn de volgende variabelen gebruikt in 
combinatie met de eerder beschreven aannames en formules:

dimensies gebouw: ! h = 10 m, ! ! l = 50 m, ! ! b = 50 m
personen aanwezig:! 08:00 - 09:00: 0,05/m2! 09:00 - 10:00: 0,10/m2! 10:00 - 18:00: 0,20/m2

! ! ! 18:00 - 21:00: 0,10/m2! 21:00 - 00:00: 0,10/m2! 00:00 - 08:00: 0,00/m2

Licht uitstraling:!! 08:00 - 09:00: 10 W/m2! 09:00 - 19:00: 0 W/m2! 19:00 - 08:00: 10 W/m2

Apparaten uitstraling:! 08:00 - 09:00: 2 W/m2! 09:00 - 18:00: 10 W/m2! 18:00 - 00:00: 5 W/m2

! ! ! 00:00 - 08:00: 2 W/m2!

U waarde transp.:! 5,7 w/m2K
U waarde frame:! 3,0 w/m2K
verh. transp/geheel:! 0,96
ventilatie door gevel:! 0,3 
ZTA waarde:! ! 0,89
Schaduw factor:! 0,2

De aanwezigheid van personen, licht en 
apparaten zijn gebaseerd op  waarden 
beschreven door ir. A Schuur. Deze waarden 
zijn gebaseerd op  het gebruik van een 
conferentiecenter/museum. De U-waarde is 
van een onbehandelde glazen constructie, 
met een frame welke een U-waarde heeft van 
3,0 w/m2K. De verhouding van frame / 
transparant gedeelte is een aanname voor 
e e n g l a z e n c o n s t r u c t i e . D e 
beschaduwingsfactor die gebruikt is in deze 
simulatie is gebaseerd op  een gemiddeld 
stedelijk gebied beschreven door ir. A. Schuur 
in ʻ Energiegebruik van gebouwenʼ . Een 
simulatie van het scenario voor enkel glas in 
de zomer geeft het volgende resultaat zoals te 
zien in grafiek 5. 

Voor de resultaten van de simulatie van dit 
scenario moet rekening gehouden worden dat 
dit wordt gemeten zonder natuurlijke of 
mechanische ventilatie. Als we een aanname 
doen dat de ventilatiefactor 5 maal per uur is, 
zullen volgende waarden behaald worden zoals 
getoond in grafiek 6. Zoals te zien is, heeft het 
ventilatievoud een zeer grote impact op de 
binnentemperatuur. Dit fenomeen is te 
verklaren doordat de binnen en buiten 
temperatuur ver verschillen, waardoor na 
toevoegen van klimaatcriteria (Humphrey, 
1995), via de formule Tn = 2,56 + 0,831*Ti voor 
het berekenen van de neutrale comfort-
temperatuur, kan gekeken worden hoe de enkel 
glazen oplossing hieraan voldoet. 
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Grafiek 5: simulatie enkel glas

Grafiek 6: simulatie enkel glas met ventilatie



Bij deze variant wordt een marge van ± 2,0 〫C aangehouden (Humphrey, 1995). Uitkomsten zijn zoals in 
grafiek 7 te zien dat bij enkel glas zonder adaptatie van de gevel door de gebruiker niet voldoende om een 
comfortabel binnenklimaat te creëren. 

Wel dient gedacht te worden aan het feit dat dit 
een simulatie is waarbij geen blindering 
toegepast is en geen ramen open gezet 
kunnen worden door gebruikers. Door deze 
invloeden zou het ventilatievoud stijgen, 
waardoor de temperatuur daalt. En de marges 
zouden groter worden omdat de gebruiker 
meer invloed heeft en hierdoor een groter 
temperatuurverschil tolereert.

Als voor dezelfde envelop in de winter (17 
december) een simulatie wordt uitgevoerd, 
waarbij de ventilatiefactor eveneens wordt 
aangenomen op  5 maal per uur, zal het 
temperatuur verloop  zijn zoals te zien in grafiek  
8. Hieruit valt te concluderen dat het 
ventiatievoud in de winter terug gebracht moet 
worden, om de instralende warmte binnen te 
houden. Als we kijken naar en ventilatievoud 
van 1 maal per uur, zijn volgende waarden te 
behalen (grafiek 9). Nog steeds valt te 
concluderen dat er veel warmte verloren wordt 
in de winter, dit heeft te maken met de lage 
isolatiefactor van enkel glas. waardoor veel 
ingestraalde warmte via conductie en convectie 
naar buiten treedt.
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4.3.2.2. Dubbel glas met low e coating

Voor het rekenmodel van het gebouw met een dubbel glas envelop  waarbij de spouw luchtgevuld is en een 
low e-coating gebruikt is, zijn de volgende variabelen gebruikt in combinatie met de eerder beschreven 
aannames en formules:

dimensies gebouw: ! h = 10 m, ! ! l = 50 m, ! ! b = 50 m
personen aanwezig:! 08:00 - 09:00: 0,05/m2! 09:00 - 10:00: 0,10/m2! 10:00 - 18:00: 0,20/m2

! ! ! 18:00 - 21:00: 0,10/m2! 21:00 - 00:00: 0,10/m2! 00:00 - 08:00: 0,00/m2

Licht uitstraling:!! 08:00 - 09:00: 10 W/m2! 09:00 - 19:00: 0 W/m2! 19:00 - 08:00: 10 W/m2

Apparaten uitstraling:! 08:00 - 09:00: 2 W/m2! 09:00 - 18:00: 10 W/m2! 18:00 - 00:00: 5 W/m2

! ! ! 00:00 - 08:00: 2 W/m2!

U waarde transp.:! 1,4 w/m2K   ! (http://www.trichtglas.nl/isolatieglas.htm#De%20waarden)
U waarde frame:! 3,0 w/m2K
verh. transp/geheel:! 0,9
ventilatievoud ! :! 5/h
ZTA waarde:! ! 0,61 ! ! (http://www.trichtglas.nl/isolatieglas.htm#De%20waarden)
Schaduw factor:! 0,2

Zoals te zien veranderd er voor de 
dubbelglazen variant met coating in 
vergelijking tot de enkelglazen variant in de 
zomer niet veel (grafiek 10). Dit komt omdat 
er minder opwarming is door radiatie, maar 
dit gecompenseerd wordt door de betere 
isolatiewaarde. Dit houdt de warmte binnen. 
Dit gegeven heeft een positieve werking in 
de winter, waar de opwarming door radiatie 
beter vastgehouden wordt in het gebouw met 
een ventilatievoud van 1 maal per uur 
(grafiek 11).
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grafiek 10: Dubbel glas in zomer

grafiek 11: Dubbel glas in winter



4.3.2.3. glazen klimaatgevel

Voor het rekenmodel van het gebouw met een klimaatgevel, waarbij de isolatie door de spouw zorgt voor 
een ventilatievoud van 6, zijn de volgende variabelen gebruikt in combinatie met de eerder beschreven 
aannames en formules:

dimensies gebouw: ! h = 10 m, ! ! l = 50 m, ! ! b = 50 m
personen aanwezig:! 08:00 - 09:00: 0,05/m2! 09:00 - 10:00: 0,10/m2! 10:00 - 18:00: 0,20/m2

! ! ! 18:00 - 21:00: 0,10/m2! 21:00 - 00:00: 0,10/m2! 00:00 - 08:00: 0,00/m2

Licht uitstraling:!! 08:00 - 09:00: 10 W/m2! 09:00 - 19:00: 0 W/m2! 19:00 - 08:00: 10 W/m2

Apparaten uitstraling:! 08:00 - 09:00: 2 W/m2! 09:00 - 18:00: 10 W/m2! 18:00 - 00:00: 5 W/m2

! ! ! 00:00 - 08:00: 2 W/m2!

U waarde transp.:! 2,0 w/m2K 
U waarde frame:! 3,0 w/m2K
verh. transp/geheel:! 0,85
ventilatievoud ! :! 6/h
ZTA waarde:! ! 0,15
Schaduw factor:! 0,2

Zoals te zien is in grafiek 12, komt de klimaatgevel zeer dicht in de buurt van een comfortabel binnenklimaat 
op  een warme zomerdag. Er zou bij deze uitkomsten geredeneerd kunnen worden dat met behulp  van 
blinderingen die bedienbaar zijn door de gebruiker het gewenste klimaat behaald kan worden. 
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grafiek 12: Glazen klimaatgevel in zomer



4.3.3. Deeloplossingen klimaatbeheersing plastic gevel

Wanneer het op  de glazen constructie geteste model toegepast wordt op de mogelijkheden voor ETFE, kan 
bepaald worden aan welke factoren aandacht besteedt moet worden bij het oplossen van ETFE oplossingen 
voor maximaal transparante constructies. Eerst zullen de algemene principes voor ETFE gevels gesimuleerd 
worden waarna gekeken kan worden naar oplossingen voor het creëren van een acceptabel functie 
afhankelijk binnenklimaat.

4.3.3.1. Enkel laags ETFE folie

De variant waarbij een enkele laag ETFE folie van 200 microns toegepast zal worden, geeft de volgende 
waarden voor variabelen gebruikt in combinatie met de eerder beschreven aannames en formules:

dimensies gebouw: ! h = 10 m, ! ! l = 50 m, ! ! b = 50 m
personen aanwezig:! 08:00 - 09:00: 0,05/m2! 09:00 - 10:00: 0,10/m2! 10:00 - 18:00: 0,20/m2

! ! ! 18:00 - 21:00: 0,10/m2! 21:00 - 00:00: 0,10/m2! 00:00 - 08:00: 0,00/m2

Licht uitstraling:!! 08:00 - 09:00: 10 W/m2! 09:00 - 19:00: 0 W/m2! 19:00 - 08:00: 10 W/m2

Apparaten uitstraling:! 08:00 - 09:00: 2 W/m2! 09:00 - 18:00: 10 W/m2! 18:00 - 00:00: 5 W/m2

! ! ! 00:00 - 08:00: 2 W/m2!

U waarde transp.:! 5,6 w/m2K 
U waarde frame:! 3,0 w/m2K
verh. transp/geheel:! 0,95
ventilatievoud ! :! 5/h
ZTA waarde:! ! 0,95
Schaduw factor:! 0,2

Voor een goed vergelijk zijn alle gevel onafhankelijke waarden hetzelfde gehouden als bij de simulatie van 
de glazen gevels. Zoals te zien is in grafiek 13 zorgt de hoge ZTA waarde van het ETFE folie voor een sterke 
opwarming. Omdat veel minder constructie nodig is om de ETFE gevel te maken, is de verhouding 
transparant gedeelte ten opzicht van de totale oppervlak een stuk groter dan bij de glazen varianten. Dit 
zorgt voor een grotere invloed van opwarming door radiatie door het transparante deel van de envelop. 
Evenals bij de variant in enkel glas is door de hoge U waarde veel warmtetransport tussen binnen en 
buitentemperatuur ten gevolge van conductie en convectie. In de wintervariant met een ventilatievoud van 1 
maal per uur is te zien dat de opwarming van de gevel rond 13.00 uur aanzienlijk is door bovengenoemde 
factoren (grafiek 14). Tevens is er een snelle afkoeling door de lage U waarde waardoor het gebouw snel zijn 
warmte verliest.
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grafiek 13: Enkele laag ETFE folie in zomer



4.3.3.2. Dubbel laags ETFE folie

De variant waarbij een dubbel laags ETFE folie van 200 microns toegepast zal worden, geeft de volgende 
waarden voor variabelen gebruikt in combinatie met de eerder beschreven aannames en formules:

dimensies gebouw: ! h = 10 m, ! ! l = 50 m, ! ! b = 50 m
personen aanwezig:! 08:00 - 09:00: 0,05/m2! 09:00 - 10:00: 0,10/m2! 10:00 - 18:00: 0,20/m2

! ! ! 18:00 - 21:00: 0,10/m2! 21:00 - 00:00: 0,10/m2! 00:00 - 08:00: 0,00/m2

Licht uitstraling:!! 08:00 - 09:00: 10 W/m2! 09:00 - 19:00: 0 W/m2! 19:00 - 08:00: 10 W/m2

Apparaten uitstraling:! 08:00 - 09:00: 2 W/m2! 09:00 - 18:00: 10 W/m2! 18:00 - 00:00: 5 W/m2

! ! ! 00:00 - 08:00: 2 W/m2!

U waarde transp.:! 2,94 w/m2K 
U waarde frame:! 3,0 w/m2K
verh. transp/geheel:! 0,90
ventilatievoud ! :! 5/h
ZTA waarde:! ! 0,90
Schaduw factor:! 0,2
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grafiek 14: Enkele laag ETFE folie in winter

grafiek 15: Dubbele laag ETFE folie in zomer



Verschil met deze variant in vergelijking tot de enkele laag ETFE folie is dat de ZTA waarde iets lager is, 
doordat twee lagen achter elkaar gebruikt worden. Hierdoor is ook meer constructie nodig, waardoor ook de 
verhouding van het transparante deel t.o.v. het geheel verlaagd. daarentegen daalt de U-waarde wel 
aanzienlijk. Deze verschillen zorgen ervoor dat in de zomer iets minder warmte binnenkomt, maar ook 
minder warmte verloren wordt door conductie en convectie (grafiek 15). De verhouding tussen effect van 
radiatie en convectie/conductie zorgt ervoor dat de toptemperatuur bij dubbel laags ETFE hoger is dan bij de 
enkel laags variant. Dit geldt tevens in de winter (grafiek 16). In de winter is dit effect zeer gewenst, omdat 
de alsnog grote hoeveelheid radiatie die binnenkomt beter binnen blijft door de dubbele laag met 
luchtspouw.

4.3.3.3. Multi Layer ETFE

Als we kijken wat het effect is van het toevoegen van meerdere lagen zien we dat in de zomer de meerdere 
lagen zorgen voor een lagere toptemperatuur (grafiek 17 t/m 19). Deze verschilt weliswaar zeer weinig, 
waardoor het de vraag is of het toevoegen van meerdere lagen acceptabel is. Zeker als gekeken wordt naar 
het transparantie niveau van de gevel. welke verlaagt van 0,95 bij een enkele laag tot 0,78 bij 5 lagen. De 
waargenomen hogere eindtemperatuur bij de dubbele laag in vergelijking tot de enkele laag, werkt niet meer 
van de overgang van 2 naar 3 lagen. Dit komt omdat de U-waarde niet lineair daalt bij het toevoegen van 
extra lagen. In de winter zien we dat met elke laag de temperatuur hoger wordt en de warmte langer 
vastgehouden wordt (grafiek 20 t/m 22). Ook hier zijn de verschillen minimaal, waardoor het toevoegen van 
meerdere lagen geen zinvolle oplossing lijkt.
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grafiek 16: Dubbele laag ETFE folie in winter
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grafiek 18: 4 lagen ETFE folie in zomer

grafiek 19: 5 lagen ETFE folie in zomer

grafiek 20: 3 lagen ETFE folie in winter

grafiek 21: 4 lagen ETFE folie in winter
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4.3.3.4. Dubbel laags kussen

Bij de variant van dubbel laags kussens zijn de volgende variabelen gebruikt. Is het enige verschil dat de 
constructie bij de kussens minder percentage van het geheel inneemt, omdat er geen meerder constructies 
achter elkaar geplaatst hoeven te worden.

dimensies gebouw: ! h = 10 m, ! ! l = 50 m, ! ! b = 50 m
personen aanwezig:! 08:00 - 09:00: 0,05/m2! 09:00 - 10:00: 0,10/m2! 10:00 - 18:00: 0,20/m2

! ! ! 18:00 - 21:00: 0,10/m2! 21:00 - 00:00: 0,10/m2! 00:00 - 08:00: 0,00/m2

Licht uitstraling:!! 08:00 - 09:00: 10 W/m2! 09:00 - 19:00: 0 W/m2! 19:00 - 08:00: 10 W/m2

Apparaten uitstraling:! 08:00 - 09:00: 2 W/m2! 09:00 - 18:00: 10 W/m2! 18:00 - 00:00: 5 W/m2

! ! ! 00:00 - 08:00: 2 W/m2!

U waarde transp.:! 2,94 w/m2K 
U waarde frame:! 3,0 w/m2K
verh. transp/geheel:! 0,95
ventilatievoud ! :! 5/h
ZTA waarde:! ! 0,95
Schaduw factor:! 0,2

Hierbij valt te zien dat in de zomer (grafiek 23) de temperatuur nog hoger is dan bij de dubbel laags panelen. 
In de winter heeft dit een zeer gunstig effect doordat er weinig extra constructie nodig is voor meerdere 
lagen (grafiek 24).
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grafiek 23: Dubbel laags ETFE kussen in zomer

grafiek 24: Dubbel laags ETFE kussen in winter



4.3.3.5. Multi laags kussen

Als we kijken naar de variant met meerdere lagen in de kussens, neemt de U-waarde snel af (U = 1,18 w/
m2K voor 5 lagen). Voordeel hiervan is bij de kussens dat er geen extra constructie nodig is. Dit heeft voor 
de zomer weinig effect op  de temperatuur mede vanwege het ventilatievoud van 5 maal per uur, maar in de 
winter (grafiek 25) heeft dit een zeer groot effect. Vanwege de hogere U-waarde zal de via radiatie 
binnengekomen warmte vastgehouden worden. waardoor het gebouw minder snel zal afkoelen.

4.3.3.6. Schoorsteen effect met verschillende constructies

Een mogelijke manier om de binnentemperatuur lager te krijgen is het toepassen van het schoorsteeneffect 
(http://www.wbdg.org/resources/naturalventilation.php, zoals op 10-03-2009). Dit principe zorgt voor een 
natuurlijke trek van lucht door het gebouw heen waarbij de positionering en het formaat van de 
gevelopeningen belangrijk is. De natuurlijke trek is afhankelijk van het hoogteverschil tussen openingen in de 
gevel, de oppervlakte van de gevelopeningen en de binnen en buitentemperatuur. De afgevoerde energie 
door het schoorsteeneffect is als volgt te berekenen:

Waarbij C een doorlatingscoëfficiënt is welke een waarde van 0,7 moet krijgen (http://www.wbdg.org/
resources/naturalventilation.php, zoals op 10-03-2009).

Wanneer dit effect toegepast wordt op  bovenstaande enkel laags ETFE paneel principe worden de volgende 
variabelen toegepast aan het bestaande simulatie model voor enkel laags ETFE panelen.

Ventilatie openingen:! 5 m2, 10 m2, 12 m2!
Hoogte opening 1:!1 m
Hoogte opening 2:! hoogte dak - 0,5 m 

Na het testen van deze simulatie met verschillende openingen valt te zien dat deze variabelen van 
natuurlijke trek nog geen gewenst effect hebben bij een opening van totaal 5 m2 (grafiek 26). Na testen met 
verschillende openingsgrootte van 10 m2  en 12 m2 (grafiek 27 en 28), valt de conclusie te trekken dat in 
combinatie met alle andere warmtetransport factoren bij een enkel ETFE panelen envelop, het 
schoorsteeneffect geoptimaliseerd wordt bij gevelopening van 12 m2.
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grafiek 25: 5 laags ETFE kussen in winter
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grafiek 26: enkel laags ETFE paneel met gevelopening van 5 m2

grafiek 27: enkel laags ETFE paneel met gevelopening van 10 m2

grafiek 28: enkel laags ETFE paneel met gevelopening van 12 m2



Dit schoorsteen effect zal door de openingen in de gevel optreden, door deze openingen variabel te maken 
per uur, en aanpasbaar te laten maken door de gebruiker zal de marge van de neutrale comfort temperatuur 
toenemen (Humphrey, 1995), hierdoor wordt bij deze variant aangenomen dat de marge van de neutrale 
temperatuur 3 graden is. Ook zal hierdoor in de winter de gevelopeningen gedicht kunnen worden waardoor 
de warmte die opgevangen wordt door radiatie in het gebouw blijft. Op  deze manier ontstaat een envelop  die 
zowel in de zomer als in de winter positieve werking heeft op de temperatuur binnen de transparante 
constructie. De optimale gevelopeningen veranderen naarmate de constructie veranderd. Voor  de 
driedubbele ETFE kussen variant zijn de gevelopeningen optimaal bij een grootte van 13m2. Als we kijken 
naar de driedubbele ETFE kussen variant toegepast met het aanpasbare schoorsteen effect zullen de 
volgende variabelen verkregen worden: 

dimensies gebouw: ! h = 10 m, ! ! l = 50 m, ! ! b = 50 m
personen aanwezig:! 08:00 - 09:00: 0,05/m2! 09:00 - 10:00: 0,10/m2! 10:00 - 18:00: 0,20/m2

! ! ! 18:00 - 21:00: 0,10/m2! 21:00 - 00:00: 0,10/m2! 00:00 - 08:00: 0,00/m2

Licht uitstraling:!! 08:00 - 09:00: 10 W/m2! 09:00 - 19:00: 0 W/m2! 19:00 - 08:00: 10 W/m2

Apparaten uitstraling:! 08:00 - 09:00: 2 W/m2! 09:00 - 18:00: 10 W/m2! 18:00 - 00:00: 5 W/m2

! ! ! 00:00 - 08:00: 2 W/m2!

U waarde transp.:! 2,94 w/m2K 
U waarde frame:! 3,0 w/m2K
verh. transp/geheel:! 0,90
ventilatievoud ! :! 5/h
ZTA waarde:! ! 0,90
Schaduw factor:! 0,2
Ventilatie openingen:! 08:00 - 08:00: 13 m2! (Zomer)
Ventilatie openingen: ! 08:00 - 09:00: 0 m2! 09:00 - 10:00: 1 m2! 10:00 - 14:00: 2 m2

! ! ! 14:00 - 16:00: 1 m2! 16:00 - 08:00: 0 m2 ! (Winter)
Hoogte opening 1:!1 m
Hoogte opening 2:! hoogte dak - 0,5 m

Dit levert het volgende totaalbeeld op voor een driedubbele ETFE folie kussen envelop  gebruik makend van 
het aanpasbaar schoorsteeneffect. Zoals te zien in grafiek 29 en 30 komen de temperaturen al dicht bij de 
gewenste temperaturen voor een maximaal transparante constructie.
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grafiek 29: Dubbel laags ETFE kussen met regelbare gevelopeningen in zomer

grafiek 30: Dubbel laags ETFE kussen met regelbare gevelopeningen in winter



4.3.3.7. Effect afmetingen gebouw

Volgens onderzoek aan de Universiteit van Wageningen bestaat er een relatie tussen de hoogte van een kas 
en de temperatuur in de kas met dezelfde gevelopeningen. (Campen, 2007). Het blijkt dat bij dezelfde 
gevelopeningen hogere kassen zorgen voor een betere schoorsteenwerking doordat de afstand tussen de 
gevelopeningen groter is. Na testen van bovenstaande drie laags ETFE kussen systeem met 
schoorsteeneffect, blijkt dat dit inderdaad het geval is. Ook blijkt de optimale gevelopening bij een verhoging 
van de kas naar 20 meter te verschuiven van 13 m2 naar 19 m2  (grafiek 31).

Ook zijn er klimaatveranderingen binnen het gebouw mogelijk door de vorm van het gebouw zelf. Dit heeft 
eveneens voornamelijk effect op  het schoorsteeneffect. Zodra de top  van het gebouw spits toeloopt, zal de 
schoorsteenwerking beter werken. Dit vanwege het feit dat warme lucht opstijft en je er hierdoor zeker van 
bent dat alle warme lucht afgevoerd wordt.

4.3.3.8. Coatings en Prints

ETFE folies kunnen in getinte kleuren geproduceerd 
worden. Ook is het mogelijk de folies na productie te 
bedrukken met een afbeelding, of een niet transparantie 
coating toe te passen (LeCuyer, 2008). Ook is het 
mogelijk photovoltaische cellen te integreren in een 
ETFE folie structuur (http://www.solarnext.eu/eng/env/
pvflexibles.shtml, 12-06-2009). Deze ingreep  zal een 
grote invloed hebben op de transparantie van de 
constructie voor het zichtbare spectrum. Uiteraard 
kunnen delen van de ETFE envelop bedrukt en gecoat 
worden, zodat een spel ontstaat tussen open en dichte 
geveldelen. Doormiddel van de modelsimulaties zullen 
door nieuwe variabelen de binnentemperaturen 
berekend kunnen worden. Hiervoor worden de volgende 
variabelen opgenomen in het model.

- percentage geblindeerd oostgevel
- percentage geblindeerd westgevel
- percentage geblindeerd noordgevel
- percentage geblindeerd zuidgevel
- ZTA waarde bedrukte of gecoate deel 
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grafiek 31: Drie laags ETFE kussen met regelbare gevelopeningen in zomer bij gebouwhoogte van 20 m

Afb. 16: Photovoltaische cellen op ETFE (solarnext)

http://www.solarnext.eu/eng/env/pvflexibles.shtml
http://www.solarnext.eu/eng/env/pvflexibles.shtml
http://www.solarnext.eu/eng/env/pvflexibles.shtml
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4.3.3.9. Vacuüm kussens

Wanneer er voor de ETFE kussens gekeken wordt naar vacuüm oplossingen, is er een aantal factoren waar 
rekening gehouden mee dient te worden. In een ETFE folie kussen kan namelijk nooit een vacuüm 
gecreëerd worden waarbij atmosferische waarden gehaald kunnen worden vergelijkbaar met glas. Het nut 
van een vacuüm op de U-waarde is pas merkbaar bij een druk van 10-1. Deze druk geeft zulke hoge 
krachten die naar binnen werken, zodat het plastic over het yield punt heen komt en onherstelbaar vervormt 
waardoor uiteindelijk het vacuüm teniet gedaan wordt.  Een oplossing zoals in een glazen vacuüm paneel 
waarbij spacers gebruikt wordt is niet haalbaar in een vacuüm constructie waarbij het vacuüm een waarde 
aan moet nemen die invloed heeft op de U-waarde van de constructie (Knaack, 2008).

Wel kunnen door het toe passen van 
een minder gevacuumeerde plastic 
kussens toepassingen bedacht worden 
voor het blinderen van de envelop, 
zoals het plaatsen van ballonnen in de 
gevel die het kussen vullen zodra de 
kussens gevacuumeerd worden (figuur 
17)(Knaack, 2008). Het voordeel van 
deze blindering is dat geen extra 
constructies nodig zijn om de blindering 
toe te passen, zodat maximale 
transparantie behaald kan worden. Wel 
zal de constructie van het vacuüm 
paneel groter gedimensioneerd moeten 
worden vanwege de grote grachten 
van het vacuüm op de omliggende 
constructie

4.3.3.10. adaptable gevelelementen

Om een maximaal transparante constructie te creëren met goede binnenklimaat eigenschappen, zal 
gekeken moeten worden naar de mogelijkheden van het creëren van aanpasbare ETFE gevel elementen 
t.b.v. de blindering van directe daglicht toetreding. Constructies waarbij de twee buitenste lagen van een 
kussen bedrukt zijn met een druk welke het negatief van elkaar zijn, is een mogelijkheid (LeCuyer, 2008). Op 
deze manier kan door de luchttoevoer te verschuiven van het ene compartiment naar het andere 
compartiment een dichte gevel gecreëerd worden wanneer gewenst. Ook is bovenstaande manier van een 
adaptable blinderingssysteem met ballonnen in een vacuüm een mogelijkheid. Hierin zullen de ballonnen 
zorgen voor blindering wanneer de elementen gevacuumeerd worden.
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Afb. 17: balonnen in vacuum constructie (Knaack, 2008)

Afb. 18: adaptable ETFE kussen door verandering druk in kussen (LeCuyer, 2008)



Voor het modelleren van adaptable varianten van welke soort dan ook zijn de volgende extra variabelen 
nodig:

- ZTA waarde:! (geblindeerde delen)
- ZTA waarde:! (niet geblindeerde delen)
- percentage geblindeerd oostgevel per tijdseenheid
- percentage geblindeerd westgevel per tijdseenheid
- percentage geblindeerd noordgevel per tijdseenheid
- percentage geblindeerd zuidgevel per tijdseenheid

Omdat deze adaptable blinderings-systemen aanpasbaar zijn per kussen, zal de blindering per gevel 
aangepast kunnen worden voor verschillende tijden in de simulatie. Op  deze manier kan gekeken worden 
wat het effect van een blindering met variabele ZTA factor op verschillende tijden is. Hierdoor kan gekeken 
worden naar het percentage geveloppervlak dat geblindeerd zal moeten worden waarna dit afgewogen kan 
worden naar de transparantie van het geheel. Vanwege het feit dat het gebouw meer aanpasbaar wordt voor 
de gebruiker zal een aanname gedaan worden dat de marges van de neutrale comfort temperaturen naar 4 
graden gaan (Humphrey, 1995).

Om binnen de marges van de comfort temperatuur te blijven (grafiek 32) met de hierboven gesimuleerde 3 
laags ETFE kussen oplossing met schoorsteenwerking in de zomer zijn de volgende blindering variabelen 
nodig:
 
ZTA-waarde blindering:! ! 0,05

blindering noordgevel:! ! 8:00 - 08:00: 0 %
blindering oostgevel:! ! 8:00 - 11:00: 0 %! 11:00 - 15:00: 80 %! 15:00 - 08:00: 0 %
blindering zuidgevel:! ! 8:00 - 11:00: 0 %! 11:00 - 18:00: 80 %! 18:00 - 08:00: 0 %
blindering westgevel:! ! 8:00 - 12:00: 0 %! 12:00 - 19:00: 80 %! 19:00 - 08:00: 0 %
blindering dak:! ! ! 8:00 - 18:00: 100 %! 18:00 - 08:00: 0 %! ! !
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Grafiek 32: drie laags ETFE kussen met aanpasbare blindering in zomer



4.3.3.10. evaporative cooling

Een mogelijkheid voor de koeling van een gebouw en het behalen van de klimaatcomfort temperatuur is het 
gebruiken van het principe dat water warmte kan opnemen. Als men dit doet via een vernevelingsapparaat, 
zullen zeer kleine waterdeeltjes de lucht in gelaten worden, waarna deze verdampen doordat ze zeer klein 
zijn en daardoor warmte opnemen (Belarbi, 2006). De warmte die opgenomen is in het inmiddels 
gasvormige water, zal via de natuurlijke ventilatie naar buiten worden gevoerd. (Ford en Hewitt, 1996).

Volgens onderzoek blijkt dat een grotere afstand tussen de water druppels zorgt voor een snellere 
verdampingstijd (Belarbi, 2006). Bij afstanden van 0,2mm zal de verdampingstijd 21 seconde zijn. Waarbij 
aangenomen wordt dat een kilogram water 2320 KJ aan energie kan opnemen bij volledige verdamping 
(Givoni,  1994). In de 21 seconde die de waterdruppel er over doet om te verdampen, zal deze kleiner 
worden door de massa-transfer tussen lucht en waterdruppel, waardoor hij altijd volledig zal verdampen 
(Belarbi, 2006). Aan de hand van experimenten in klimaatkassen, zal bij een water ratio van 500 g/m2/hr al 
een goed resultaat behaald (Arbel, 1999).

Deze waarden zullen in het model voor het dubbellaags kussen met schoorsteenwerking worden 
opgenomen. Er zal bij het vernevelen van water altijd een schoorsteenwerking door het gebouw aanwezig 
moeten zijn, om de luchtvochtigheid binnen het gebouw op peil te houden. Vanwege bovengenoemde 
waarde wordt aangenomen dat het water tot 500 g/m2/hr volledig wordt verdampt en dat tijdens deze 
verdamping 75% van de energie die het water opneemt bijdraagt aan het verlagen van de temperatuur in de 
kas, waarbij de overige 25% vanwege de schoorsteenwerking niet meer aanwezig is in het gebouw. Dit 
percentage zal optimaal zijn wanneer in het midden van het gebouw verneveld zal worden, waar de 
luchtsnelheid minder groot is dan bij de gevelopeningen.

Zoals in grafiek 33 te zien is, is het temperatuurverloop bij een verneveling van 100 gr/m2/hr van 08:00 uur 
tot 17:00 uur al een stuk beter dan bij geen verneveling (grafiek 34). Bij beide varianten zijn gevelopeningen 
van 13 m2 toegepast. Als we kijken naar het effect van een verneveling van 250 gr/m2/hr op dezelfde tijden 
(grafiek 35) dan zien we dat de temperatuur al bijna binnen de comfort temperatuurzone ligt.

Met het gebruik van evaporative cooling zal gekeken moeten worden naar het discomfort van een hogere 
luchtvochtigheid binnen het gebouw. In het bepalen van comforttemperaturen volgens Humphreysʼ  formules 
wordt de luchtvochtigheid buiten beschouwen gelaten. Volgens ASHRAE richtlijnen zal de comfort 
temperatuur niet veranderen zolang de luchtvochtigheid ratio onder de 0,12 blijft. Bij gevelopeningen van 12 
m2, wordt de binnenlucht 7,5 keer per uur ververst. In de 8 minuten dat de lucht in het gebouw blijft, zal deze 
lucht 66,4 kg water opnemen wanneer een evaporation van 200 g/m2/uur gebruikt wordt. Dit geeft een 
luchtvochtigheid ratio (verhoging) van  0,001 (kg/kg). Deze toename van luchtvochtigheid is te verwaarlozen 
bij het bepalen van het comfort bij het gebruik van evaporative cooling. Hierdoor zal dus wel voldoende 
luchtcirculatie aanwezig moeten zijn binnen het gebouw.
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Grafiek 33: Dubbel laags ETFE kussen met evaporative cooling van 100 gr/m2/hr in zomer



4.3.3.12. Vegetatie

Door vegetatie in of rondom het ontwerp mee te 
nemen, kan het klimaat in het gebouw flink 
veranderen. In eerste instantie zal door de 
toepassing van bomen rondom het gebouw de 
radiatie afnemen, vanwege het natuurlijke 
schaduweffect van het bladerdak in de zomer op 
de gevel (Akbari, 2002). In de simulatie en het 
onderzoek van dit gebouw, zal deze optie niet 
opgenomen worden vanwege het feit dat dit de 
transparantie van het gebouw sterk verminderd.
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Grafiek 34: Dubbel laags ETFE kussen zonder evaporative cooling in zomer

Grafiek 35: Dubbel laags ETFE kussen met evaporative cooling van 250 gr/m2/hr in zomer

Afb. 19: Vegetatie om buiten gebouw



Een ander voordeel wat vegetatie in het gebouw heeft is de mogelijkheid van planten en bomen gebruik te 
maken voor het toepassen van het verdampen van water (Huang, 1986). Planten transpireren een redelijke 
hoeveelheid water via hun bladeren. Het water wat op deze bladeren ligt, zal vanwege de lucht die er langs 
stroomt verdampen. Door  dit proces zal warmte opgenomen door het water. Wat voor verkoeling van de 
binnenlucht zorgt. Deze transpiratie van planten is zo groot dat in begroeide gebieden de luchttemperatuur 
tot 8 graden koeler kan zijn dan in nabijgelegen stedelijke gebieden (Santamouris, 1996). De transpiratie van 
een gemiddelde boom is 1460 kg water per dag (Santamouris, 1996) . Deze hoeveelheid water vind plaats 
op  een warme zomerdag. De transpiratie van planten en gras is dan ook afhankelijk van de temperatuur. Bij 
hoge radiatie en temperaturen tussen de 20 en 30 graden zal de transpiratie maximaal zijn (Singh, 1982). In 
dit model zal ervan uitgegaan worden dat deze factoren ten alle tijden optimaal zullen zijn in de zomer. Gras 
transpireert tussen de 20 en 30 graden ongeveer 3 liter water per vierkante meter per dag (Gutezeit) . In het 
simulatie model zal ervan uitgegaan worden dat deze transpiratie alleen plaatsvindt van 06:00 tot 20:00 uur, 
omdat er radiatie nodig is voor de transpiratie van planten.

De twee variabelen die in het model ingevoerd kunnen worden zijn:
- aantal bomen binnen de gebouwenvelop
- oppervlakte gras binnen de gebouwenvelop (percentage van totaal)

Wanneer deze in het simulatiemodel worden ingevoerd zien we dat bij een oppervlakte van 25% gras en 2 
losse bomen de temperatuur in de zomer al behoorlijk daalt (grafiek 36).
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Grafiek 36: Dubbel laags ETFE kussen met vegetatie binnen gebouwenvelop in zomer



4.3.4. Transparantie verschillende oplossingen

Zoals eerder besproken is de LTA waarde van een enkele 200 micron dikke ETFE folie laag 0,95. Bij het 
beheren van het klimaat en de daglichttoetreding is een belangrijke factor dat deze transparantie eigenschap 
van het ETFE folie behouden blijft. Daarom is het belangrijk te kijken naar de invloeden op  de transparantie 
van het geheel bij het te simuleren gebouw. De verschillende deeloplossingen voor het beheren van klimaat 
hebben elk hun eigen uitwerking op  de transparantie. De ETFE kussens zijn qua transparantie de beste 
oplossing. Door het op  spanning brengen van de kussens zijn zeer grote overspanningen mogelijk (LeCuyer, 
2008), tevens is hierdoor het oppervlak van de folie zeer strak, waardoor naast de grote licht transparantie 
van het folie, ook de doorkijk zonder vervorming gebeurd vanwege een strak oppervlak. De panelen met 
voorgespannen ETFE folie kunnen ook zeer transparant werken. Zeker omdat deze in een enkellaags 
constructie uitgevoerd kunnen worden. Elke laag ETFE folie zal op  zijn beurt elke keer zorgen voor meer 
constructie en een verminderde LTA waarde. Daarnaast kunnen de panelen minder groot gedimensioneerd 
worden vanwege het feit dat ze eenmalig voorgespannen worden en niet aanpasbaar zijn aan wind- en 
sneeuwbelasting. De blinderings-manieren zullen duidelijk zorgen voor een verminderde transparantie, maar 
door deze aanpasbaar te maken aan de wensen van de gebruiker van dat moment en het moment van de 
dag, is het mogelijk op  elk tijdsstip  de maximaal haalbare transparantie te bepalen en te behalen. De manier 
van construeren van deze blindering zal zorgvuldig moeten zijn zodat weinig tot geen extra constructie nodig 
is om te blinderen. Dit in tegenstelling tot glazen varianten waar lamellen zorgen voor een vermindering van 
de transparantie van een glazen gevel. Het toepassen van het schoorsteeneffect brengt bijna geen invloed 
op  het transparantieniveau doordat bijna geen extra constructie nodig is. Dit geldt tevens voor het toepassen 
van evaporative koeling en vegetatie binnen het gebouw. Wel moet hierbij worden opgepast dat de nevel 
van de mistsystemen niet condenseert tegen de gevel aan. In onderstaande tabel wordt de transparantie 
invloed vergeleken per oplossing. In combinatie met de invloeden op het klimaat en de daglichttoetreding, 
kan worden bepaald welke oplossingen geschikt zijn voor willekeurige projecten. De invloeden op de 
transparantie worden aangeduid met een cijfer van 0 tot -10. Dit getal zal de transparantienadeel-index 
genoemd worden. Door combinaties van oplossingen toe te passen, zal de transparantienadeel-index van 
het totaal uitgerekend kunnen worden. Waarbij het getal 0 als startpunt genomen zal worden voor een 
enkele laag ETFE folie met een LTA warde van 0,95 zonder constructie, en -10 een ontransparante gevel 
aanduidt.

klimaatoplossing transparantienadeel
ETFE folie 0
voorgespannen panelen -3
extra laag voorgespannen panelen -2
Opblaasbaar kussen -1
extra laag opblaasbaar kussen -0,25
schoorsteen effect toepassen -0,5
verhoging gebouw (verdubbeling) -2
coating -5 tot -10
prints -1 tot -10
verneveling in gebouw -0,5
vegetatie in gebouw -0,5
vegetatie voor gebouw -3

Wel dient rekening gehouden te worden met het feit dat de ETFE folie weliswaar een LTA waarde van 0,95 
heeft, maar ook oneffenheden vertoond. Door deze oneffenheden kan een witte gloed ontstaan over de folie,  
waardoor de transparantie als verminderd zou kunnen worden beschouwd. Door de hoge LTA waarde zal 
wel de kleurweergave door de gevel heen zeer realistisch worden weergegeven, waardoor de connectie van 
binnen naar buiten zeer groot zal zijn.
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Tabel 4: oplossingen met transparantie index



4.3.5. Samenvatting ETFE oplossingen met voor- en nadelen binnenklimaat.

Zoals tijdens bovenstaande simulaties te zien is, valt er door verschillende toepassingen een klimaat binnen 
de maximaal transparante constructie te behalen die in vergelijking met de glazen klimaatgevel een 
acceptabele comfort temperatuur geeft. Door het te behalen binnenklimaat te vergelijken met de 
transparantie, kan een afweging gemaakt worden welke toepassings-combinaties toegepast kunnen worden 
op  een willekeurig project waarbij een bepaald transparantieniveau behaald moet worden. Bij het behalen 
van de klimaatseisen zal gekeken worden naar het dalen van de temperatuur zelf door de oplossing als wel 
naar het stijgen van de acceptabele marges van de neutrale comfort temperatuur zoals beschreven door 
Humphrey (Humphrey, 1995). De temperatuurinvloed van de oplossing wordt aangeduid met een getal 
tussen de +1 en +5. Waarbij ervan uitgegaan mag worden dat bij een klimaatindex van +10 een acceptabel 
binnenklimaat behaald kan worden.

klimaatoplossing Temp. zomer Temp. winter Marges Totaal

ETFE folie 0 0 0 0
voorgespannen panelen 0 0 0 0
extra laag voorgespannen panelen 0 +1 0 +1
Opblaasbaar kussen 0 +2 0 +2
extra laag opblaasbaar kussen 0 +1 0 +1
aanpasbaar schoorsteen effect 
toepassen

+4 0 +1 +5
verhoging gebouw (verdubbeling) +1 +1 0 +2
coating +3 0 0 +3
prints +3 0 0 +3
aanpasbare blindering 0 0 +1 +1
verneveling in gebouw +1 0 0 +1
vegetatie in gebouw +1 0 0 +1
vegetatie voor gebouw +1 0 0 +1

Tabel 5: oplossingen met klimaat index
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4.4. Algemene problemen ETFE

Het toepassen van ETFE als gebouwenvelop heeft niet alleen maar voordelen. Zo is het beheersen van de 
geluidsisolatie een discussiepunt, zijn er verschillende problemen aangaande de constructie en de sterkte, 
en zullen de kosten en de duurzaamheid ervan bepaald moeten worden in vergelijking met een glazen 
envelop. Op  deze manier kan bepaald worden of en hoe een ETFE envelop  de vervanging van een glazen 
envelop mogelijk maakt.

4.4.1. Geluidsisolatie

Wat betreft de geluidsisolatie is ETFE in zijn 
origineel toegepaste vorm een gevelmateriaal 
wat bijna alle geluid doorlaat (R = 8 dB) 
(Robinson-Gayle, 2001). Het toepassen van 
kussenconstructie heeft hierbij geen invloed 
op  de geluidsisolatie. Omdat de kussens zeer 
elastisch zijn, zullen ze geluidsgolven 
voor tbewegen. Ook meerdere lagen 
toepassen zal geen invloed hebben op  de 
geluidsisolatie. Bij oplossingen tegen 
geluidsisolatie zal gedacht moeten worden 
aan vacuüm constructies waarbij zich door het 
a fwez ig z i jn van een med ium geen 
geluidsgolven in voort kunnen bewegen. Bij 
het simuleren van een ideale constructie waarbij geen lekkage door het frame heen gemeten wordt, zijn 
positieve uitkomsten gesimuleerd door L. Nijs (van der Voorden, 2001). Hier valt te zien dat bij een druk van 
0,1 bar al een geluidsisolatie van 15 dB behaald kan worden en bij een vacuüm van 1,0 bar al een 
geluidsisolatie van 25 tot 30 dB. Om de krachten van dit vacuüm aan te kunnen, zullen wel meerlaags ETFE 
folie constructies toegepast moeten worden die in totaliteit dikker  dan 250 micron zijn (LeCuyer, 2008).

4.4.4. Sterkte en constructie

Bij de constructie van een ETFE envelop zijn grote voordelen wat betreft het gewicht van ETFE (1% van 
glas). Hiermee kunnen constructies gemaakt worden waardoor dit totaal in vergelijking met een glazen 
constructie ongeveer 10% van het gewicht is (Robinson, 2001). Door deze eigenschap van ETFE, tezamen 
met het feit dat ETFE een zeer elastisch materiaal is, Zal goed gekeken moeten worden naar de 
windbelasting op de gevel en een wind- en sneeuwbelasting op het dak. 

4.4.5. Duurzaamheid

Voor de duurzaamheid van de ETFE constructies zal gekeken moeten worden naar het totaal. Dit wil zeggen 
de productie, het gebruik en recycle mogelijkheden. De productie energy van glas en ETFE verschilt niet 
heel veel, wanneer gekeken wordt naar de productie per volume materiaal. De energie benodigd voor het 
produceren van ETFE is iets meer dan bij glas. Maar wanneer we kijken naar het benodigde materiaal, zien 
we dat de energie per vierkante meter bij een ETFE dubbel laags constructie 12 maal lager is dan bij 6mm 
enkel glas (Robinson, 2005). In het gebruik is het ETFE folie bij goed gebruik zoals in dit onderzoek te zien 
zeer duurzaam wat betreft isolatiewaarden en klimaatcontrole. Ook kan het folie zeer gemakkelijk 
hergebruikt worden door te smelten bij zeer lage temperatuur vergeleken met glas.

Tabel 6: vergelijking energie in glas en ETFE
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Grafiek 37: Geluidsisolatie bij vacuüm (van der Voorden, 2001)



4.5. Conclusies en mogelijkheden plastics

Uit de resultaten van het simulatie model valt te concluderen dat wanneer er goede maatregelen genomen 
worden, een binnenklimaat kan worden gerealiseerd wat binnen de marges van het comfortklimaat ligt. 
Daarbij valt op  dat wanneer meerdere lagen folie toegepast worden, de U-waarde hoger wordt en het 
gebouw in de zomer juist warmer wordt, terwijl dit in de winter zorgt dat de warmte binnen blijft. Dit punt blijft 
een van de lastige punten in het bepalen van de ideale gevel. Door aanpasbare openingen te maken in de 
gevel. Kan de hoge U-waarde in de zomer worden gecompenseerd. De externe oplossingen zoals het 
gebruik maken van vegetatie in het gebouw en het vernevelen van waterdruppels zijn ook zeer effectief in 
het klimatiseren van het gebouw, en hebben bijna gen invloed op  de transparantie van de envelop. Door een 
combinatie van toepassingen op  een ETFE folie gevel kan een zeer globale schatting gemaakt worden voor 
de klimaatsimpact door de tabel voor de klimaatindex van ETFE folie constructies zoals hierboven 
beschreven te gebruiken. Op eenzelfde wijze kan de transparantie impact bepaald worden door de kijken 
naar de transparantie index. Op deze manier zal op  een snelle manier een geschikte gevel voor het te 
bouwen gebouw bepaald worden. Hierbij zijn de blinderingen het laatste middel om de temperatuur te 
reguleren. Hoe hoger het klimaatindex. des te minder blindering er in de uiterste gevallen nodig is. 

Wel zal rekening gehouden moeten worden met het feit dat de werkelijkheid anders zal verlopen. Dit model 
geeft aan welke maatregelen genomen kunnen worden en wat de invloed is op  de temperatuur binnen de 
envelop. De hoogte van de temperatuur zelf zal daarom als richtlijn moeten worden gezien t.o.v. het model 
waarbij de maatregel niet toegepast wordt. In werkelijkheid zullen de accumulatie van de ondergrond, het 
opwarmen van de gevel zelf, en de windsnelheid buiten nog een redelijk rol spelen. Deze zijn in het model 
buiten beschouwing gelaten. Verder zijn aannames gedaan die bij elk gebouw een kleine afwijking kunnen 
hebben, zoals de beschaduwingsfactor, de doorlatingscoefficient van de gevelopeningen en de activiteit van 
mensen, apparaten en lichten.
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5. Ontwerpen en modelleren verschillende combinaties van oplossingen

Aan de hand van de onderzoeksresultaten voor het creëren van een acceptabel binnenklimaat binnen een 
maximaal transparante ETFE gebouwenvelop, zullen de oplossingen uitgewerkt worden, waarbij de 
oplossingen een generiek model zullen opleveren dat voor elk gebouw gebruikt kan worden met een kolom-
ligger structuur. Op  deze manier zullen gebouwen die normaal in glas zouden worden uitgevoerd, ook met 
een ETFE gevel uitgevoerd kunnen worden. Het doel is het maken van een principe paneel welke op elk 
willekeurig gebouw toegepast kan worden.

5.1. Uitgangspunten ETFE gebouwenvelop

Voor het uitwerken van de deeloplossingen voor een ETFE gebouw envelop  zal een aantal uitgangspunten 
gebruikt worden. Omdat de ETFE wordt vergeleken met bestaande glazen oplossingen, zal worden gekeken 
naar een kolom ligger constructie in stalen uitvoering. De draagconstructie van dit gebouw zal als primair 
worden gezien, waar een secundaire constructie voor de ETFE folie aan toegevoegd wordt, zodat deze 
principes op  elke constructie aangebracht kunnen worden en eventuele bestaande gebouwen aangepast 
kunnen worden door enkel de gevel te vervangen. Door het lichte gewicht van de ETFE folie gebruikt in de 
klimaatoplossingen zal het gewicht van de gevel zelf geen rol spelen in de dimensionering van de primaire 
constructie. Wel zal het een rol spelen in de maximaal te overspannen afstand van de primaire constructie. 
Deze zal afhankelijk zijn van de toegepaste techniek voor ETFE constructies. Voor het te modelleren 
gebouw zal uitgegaan worden van een gebouw van 50 x 50 x 10 m (l,b,h). De maximale overspanningen van 
het ETFE folie bij verschillende constructies zullen bepaald worden aan de hand van de bevindingen van het 
Vector Special Project zoals beschreven door Robinson (Robinson, 2005).

5.2. Mogelijkheden constructie en principe details Double/Multi Layer Kussens.

Voor de constructie van dubbel laags kussen kan uitgegaan worden van twee soorten modellen. een 2D 
dragend en een 3D dragend model. Bij beiden spelen voornamelijk 3 soorten belasting op de kussens, die 
allen op  een andere manier opgevangen worden. De windbelasting zorgt voor een winddruk en windzuiging 
op  het dak en op  de gevel. Verder is er de sneeuwbelasting welke de kussen zelf moeten opvangen. De 
windstuwdruk in Delft is 0,5 kN/m2 (Kamerling, 1997). Door de vorm van het gebouw zal de windzuigings 
factor op  het dak en/of de gevel maximaal 0,7 zijn en de windrukfactor maximaal 0,8 zijn. Dit zorgt voor een 
effectieve zuiging van 0,7 * 0,5 = 0,35 kN/m2. De effectieve winddruk zal 0,8 * 0,5 = 0,4 kN/m2 zijn. Hier 
overheen zal een belastingsfactor van 1,2 genomen worden wat de windzuiging en -druk op  respectievelijk 
0,42 kN/m2 en 0,48 kN/m2 brengt. Voor de sneeuwbelasting mag 0,75 kN/m2 gerekend worden. Dit geeft een 
totale druk van 1,23 kN/m2. Deze druk kan opgevangen worden door het kussen een hogere druk te geven 
(Robinson, 2005). Op  deze manier kan de druk op  het kussen aan de buitenzijde tegengegaan worden en 
zal het kussen aan de binnenzijde iets meer uitzetten. Hierdoor zal voornamelijk de windzuiging op het 
buitenste blad een grote rol spelen, Deze kracht kan namelijk niet opgevangen worden door de druk in het 
kussen.  Deze windzuiging van 0,42 kN/m2 bepaald de maximale afmetingen van het kussen. Als we kijken 
naar een kussen gespannen in één richting kan een overspanning behaald worden van 3,5 meter. Op  deze 
manier kunnen kussens van 3,5 x 30 meter gemaakt worden. Als een constructie gemaakt wordt met 
kussens die in twee richtingen werken, kan een overspanning van 7,5 x 7,5 behaald worden. Als we de 
buitenste laag dikker maken zoals in het Eden project gedaan is, kunnen grotere overspanningen gemaakt 
worden die amper invloed hebben op de LTA waarde (Robinson, 2005).
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Afbeelding 20: wind- en sneeuwbelastingen op ETFE kussen



5.2.1. Gevelconstructie

Aan de hand van deze gegevens kunnen drie varianten gemaakt worden. De eerste variant is een 
constructie waarbij een primaire kolom-ligger structuur van 10m x 10m gebruikt wordt, waarbij de kussens 
3D krachten afdragen. Hier is de buitenste laag ETFE folie 2x 200 micron en de binnenste laag 200 micron. 
Dit zodat de overspanning van 10 meter haalbaar is.

Door de grote overspanning zal het ETFE 
een bolling hebben van 1000 mm in het 
midden van het kussen. Op  menselijk 
niveau zal de gevel ongeveer 700 mm 
u i t s t e k e n b u i t e n d e s e c u n d a i r e 
constructie.

Het kozijn waardoor de ETFE folie 
vastgehouden zal worden (afb. 23) klemt 
de aluminium strip  die in het kussen gelast 
wordt vast tussen het profiel. DIt profiel is 
van binnen geïsoleerd en heeft een extra 
afwateringssysteem van binnen. Dit profiel 
wordt via een klein aluminium I-profiel 
bevestigd op de primaire constructie, In dit 
geval de I profielen van 290 mm.
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Afbeelding 21: Dwarsdoorsnede gevelelement s laags ETFE kussen

Afbeelding 22: transparantie impressie 10m x 10m ETFE kussens

Afbeelding 23: detail inklemming ETFE



Bij de tweede variant is de afstand tussen de liggers van de primaire structuur 7,5 meter. Hierbij zullen in de 
lengte twee kussen gemaakt moeten worden. Zo ontstaan 2 kussens per gevelunit. Een kussen van 7,5m x 
7,5 m en een kussen van 2,5 x 7,5 m.

Op  een hoogte van 7500mm zal een extra profiel nodig zijn om het ETFE kussen rondom vast te kunnen 
zetten. Deze ligger met een overspanning van 7500 mm zal de windkracht op  moeten kunnen nemen. Deze 
kracht heeft een waarde van 7,5 * 5 * 0,42 = 15,75 kN. Deze ligger zal om deze reden uitgevoerd worden in 
de vorm van een 3D vakwerkligger, In de hoogte zal deze ligger namelijk ook het eigen gewicht moeten 
kunnen dragen zonder door te zakken. Hiervoor is een driehoek vakwerkligger toegepast omdat deze de 
meest transparante werking hebben.
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Afbeelding 24: Dwarsdoorsnede gevelelement Driedubbel laags ETFE kussen 7,5m x 7,5m

Afbeelding 25: Impressie transparantie 7,5m x 7,5m ETFE kussens 



De derde variant heeft kolommen op  een h.o.h. afstand van 3,5m. Deze kussens zullen in deze richting hun 
krachten afdragen, waarbij de lengte van de kussens 10m zal overspannen. Voor ditzelfde kussen zal een 
vierde variant gemaakt worden waarbij de kolommen van de primaire structuur op  een afstand van 11 meter 
staan, waarbij elke 3,5 meter de kussens worden bevestigd op  een secundaire constructie (2D vakwerk). 
Deze constructie zal de windbelasting op de gevel zelf afdragen naar de grond. Deze secundaire constructie 
kan dunner gedimensioneerd worden omdat het niet het dak draagt, maar alleen de gevel.

!
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Afbeelding 26: Dwarsdoorsnede gevelelement dubbel laags ETFE kussens

Afbeelding 27: Dwarsdoorsnede gevelelement dubbel laags ETFE kussens met 2D vakwerk constructie

Afbeelding 28: Impressie ETFE kussens 3,5 meter breed



5.2.2. Dakconstructie

Om maximale transparantie van het gebouw na te streven, zal bij een dakconstructie gekeken moeten 
worden naar een constructie waarbij het gebouw overspannen wordt zonder benodigdheden van kolommen. 
Door stroken te maken van maximaal 3,5 meter, kunnen kussens toegepast worden met een lengte die zeer 
groot is en een breedte van 3,5 meter. Wanneer kussens groter dan 3,5 meter toegepast worden, zullen 
deze kussens rondom ingeklemd moeten worden waardoor in twee richtingen een draagstructuur nodig is. 
Door de dakconstructie in één enkele richting een boog te maken, en doordat het dakpakket zelf zeer licht is, 
kunnen de liggers dun gedimensioneerd worden (LeCuyer, 2008). Deze bogen zullen in de breedterichting 
door kabels gespannen worden waarbij onder de bogen ook kabels gespannen worden om de druk van 
wind- en sneeuw belasting bij de grote overspanning op te nemen (afb. 30).
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Afbeelding 29: Impressie ETFE kussens 3,5 meter breed met 2D vakwerk constructie

Afbeelding 30: Lengtedoorsnede dakconstructie



Het op  deze manier construeren van het dak, zal in combinatie met  de verschillende 
constructie manieren van de gevel gebruikt kunnen worden. Zoals te zien is valt een 
zeer transparant geheel te behalen bij een frame wat geheel over de lengte van het 
gebouw werkt, waarbij stroken van 3,5 meter gebruikt worden. De gebogen spanten 
kunnen op  deze manier de wind- en sneeuwbelasting overdragen aan de primaire 
draagconstructie van stalen liggers en kolommen. Wel zullen er kruisverbanden in 
het geheel aanwezig moeten zijn vanwege de stabiliteit van het gebouw. Doordat de 
spanten niet horizontaal lopen, zal ook het water afgevoerd worden over het dak. 
Vanwege de opgeblazen kussens, zal door het frame wat de ETFE folie vast houdt 
een leiding lopen, waardoor het water uit het gebouw geleidt kan worden.
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Afbeelding 31: Impressie dak en gevelelementen 3,5m breed

Afbeelding 32: Impressie dakelementen 3,5m breed

Afbeelding 33:doorsnede gevel/dak



5.3. Mogelijkheden constructie en principe details single layer ETFE panelen

Als we kijken naar de constructiemogelijkheden van ETFE folie in de vorm van een 
enkele laag, zullen we moeten concluderen dat bij deze enkele laag het ETFE folie 
geen kracht kan opnemen door de druk in het kussen te veranderen, waardoor alle 
windbelasting en sneeuwbelasting op  het folie zelf werken. Deze panalen worden 
voorgespannen, en deze spanning zal aanwezig blijven. Door de wind- en 
sneeuwbelasting ontstaat stress in het folie, die ervoor zorgt dat de overspanning 
van dit folie op  deze manier maar 1,5 meter in een richting kan zijn. In de andere 
richting kan het folie evenals het in 2D gespannen kussen oneindig zijn. Om deze 
reden zullen er voor dit gebouw stroken van 1,5 meter breed op de primaire 
constructie aangebracht moeten worden. Zoals in afbeelding 36 te zien is, zorgt dit 
voor een behoorlijke impact wat betreft de transparantie die het ETFE folie schept. 
Door vakwerkkolommen te gebruiken als secundaire constructie tussen de 
primaire constructie, kan een iets transparanter beeld gecreëerd worden.

Voor de enkele laag ETFE folie zal hetzelfde soort profiel gebruikt worden als voor 
de kussens. Aan de uiteinden van het folie zal een aluminium houder ingelast 
worden, welke geklemd kan worden in het kozijn. Op deze manier zal de folie per 
frame voorgespannen worden waarna het daarna op  de primaire en secundaire 
constructie bevestigd kan worden.
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Afbeelding 34: vakwerk 
                        met kozijn

Afbeelding 35: dwarsdoorsnede gevel enkel laags ETFE paneel

Afbeelding 36: Impressie enkel laags ETFE paneel



5.4. Mogelijkheden constructie en principe details adaptable blinds

Aan de hand van het simulatiemodel is te zien dat zodra er op  de goede tijdstippen geblindeerd wordt, er 
een binnen temperatuur gerealiseerd kan worden die volgens Humphrey acceptabel is (Humphrey, 1995).  
Binnen dit onderzoek is het belangrijk te kijken naar de transparantie in combinatie met de klimaatseisen. 
Zoals in de tabel bij de simulatie beschreven, zal een blindering in de vorm van een coating, photovoltaische 
cellen of een print zorgen voor een transparantiefactor tussen de -1 en -10. Door deze blinderingen 
aanpasbaar te maken voor de gebruiker zal op  de goede momenten de transparantie volledig zijn, doordat 
de blinderingen niet in gebruik zijn. Deze blindering zal werken binnen het systeem van de ETFE kussens 
zelf, zodat geen extra constructie nodig is die zorgt voor een verminderde transparantie.

5.4.1. Oplossing variant 1:

Het idee achter deze oplossing is dat zich binnenin de ETFE folie een extra kussen bevindt welke niet is 
opgeblazen. Zolang dit kussen niet is opgeblazen zal dit onopgeblazen in de hoek van het gevel kussen 
liggen. Zodra lucht hieraan toegevoegd wordt, zal het zich vullen tot de helft van het formaat van het 
gevelkussen, zodat de helft een een gevelelement kan worden geblindeerd. In de andere hoek is hetzelfde 
systeem aanwezig waardoor ook het gehele gevelelement kan worden geblindeerd. Zodra geen blindering 
meer nodig is, zal het zijn optimaal transparante vorm terugnemen door de binnenste kussens leeg te laten 
lopen.

5.4.2. Oplossing variant 2:

Deze variant is gebaseerd op  het feit dat verschillende lagen in de ETFE kussens op  verschillende niveaus 
kunnen worden opgeblazen. Door een coating of print toe te passen op de verschillende lagen die elkaars 
negatief zijn kan een gedeeltelijk of geheel geblindeerd kussen gecreëerd worden. De transparantie zal 
hierdoor wel negatief beïnvloedt worden omdat de prints altijd aanwezig zullen zijn.
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Afbeelding 37: detail ETFE blinderings-systeem Afbeelding 38: principe blindering ETFE



5.4.3. Oplossing variant 3:

Bij variant 3 wordt gebruik gemaakt van een extern systeem om de blindering voor de kussens toe te 
passen. Tussen de kolommen worden geleiders gespannen. Deze geleiders kunnen geprint of gecoat ETFE 
folie laten afrollen langs deze geleiders. Op  deze manier kan een deel of de gehele gevel blindeert worden. 
De geleiders zorgen voor een verminderde doorkijk, maar het systeem, kan zeer slank uitgevoerd worden 
waardoor dit niet teveel invloed heeft op de transparantie van het geheel.

5.5. Mogelijkheden constructie en principe details openingen voor ventilatie

Het toepassen van het schoorsteeneffect in de gebouwenvelop  van dit 
maximaal transparante gebouw, gebeurd op  een manier welke de 
gebruikers de mogelijkheid geeft deze opening in de gevel zelf te regelen. 
Door middel van lamellen die op  elkaar aansluiten door een rubber profiel, 
kan de opening volledig dicht of open gezet worden. Door deze lamellen 
over de gehele lengte van de gevel toe te passen, en helemaal beneden en 
boven aan de gevel te situeren, zal de transparantie voor de gebruiker 
minimaal zijn. Tevens zorgt een maximale afstand tussen openingen voor 
de beste werking van dit schoorsteeneffect binnen gebouwen.

Zoals in afbeelding 48 te zien, sluit het frame met de lamellen aan op  het 
kussen voor de gevel en het kussen van het dak. Hierdoor wordt de 
dakrand tevens geïsoleerd en ontstaat mede door de hoge isolatiewaarde 
van de ETFE kussens een goed geïsoleerd geheel. Tevens loopt de boog 
van het dak door in de dakrand, waardoor de waterdichte laag die tevens in 
het profiel van de ETFE folie geklemd wordt, zorgt voor afwatering van het 
dak.
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Afbeelding 39:detail gevelopening



6. Ontwerp oplossingen voor verschillende eisen

Aan de hand van de verschillende constructiemogelijkheden en de uitkomsten van het simulatiemodel zijn 2 
varianten vergeleken. Deze varianten zijn gebaseerd op  de maximale transparantie bij goede 
klimaateigenschappen. De eerste variant is de variant welke zeer transparant is, waarbij kussens van 7,5m 
bij 7,5m geconstrueerd worden. De tweede variant is de variant waarbij de constructie kussens vormt van 
3,5 meter bij een oneindige hoogte en lengte. Deze variant geeft vanwege het feit dat deze over de gehele 
hoogte van de gevel ononderbroken is door constructie een zeer transparante indruk. Deze twee varianten 
zijn volgens de transparantiefactor beschreven in hoofdstuk 4 even transparant. 

Qua klimaatoplossingen zal de eerste variant de maximale haalbare klimaatoplossing nastreven voor deze 
maximaal transparante constructie. Hier zal het schoorsteeneffect, vegetatie binnen het gebouw, verneveling 
en blindering toegepast worden. Ook zullen driedubbele kussens in dit ontwerp  toegepast worden. Aan de 
hand van de klimaatseis zal gekeken worden welk deel van de envelop  nog geblindeerd moet worden. Bij de 
tweede variant zullen de minimaal benodigde klimaatsingrepen toegepast worden. In dit geval wordt een 
dubbele laag ETFE folie toegepast, het schoorsteeneffect en aanpasbare blindering. Ook hier zal worden 
gekeken welk deel van de envelop geblindeerd moet worden om aan de klimaatseis te voldoen.

6.1. Oplossing 1: optimaal

Bij deze oplossing worden de volgende waarden, oplossingen en variabelen gebruikt:

dimensies gebouw: ! h = 10 m, ! ! l = 50 m, ! ! b = 50 m
personen aanwezig:! 08:00 - 09:00: 0,05/m2! 09:00 - 10:00: 0,10/m2! 10:00 - 18:00: 0,20/m2

! ! ! 18:00 - 21:00: 0,10/m2! 21:00 - 00:00: 0,10/m2! 00:00 - 08:00: 0,00/m2

Licht uitstraling:!! 08:00 - 09:00: 10 W/m2! 09:00 - 19:00: 0 W/m2! 19:00 - 08:00: 10 W/m2

Apparaten uitstraling:! 08:00 - 09:00: 2 W/m2! 09:00 - 18:00: 10 W/m2! 18:00 - 00:00: 5 W/m2

! ! ! 00:00 - 08:00: 2 W/m2!

U waarde transp.:! 1,96 w/m2K (driedubbel laags kussen)
U waarde frame:! 3,0 w/m2K
verh. transp/geheel:! 0,95
Ventilatie openingen:! 08:00 - 08:00: 13 m2! ! ! ! (Zomer)
Ventilatie openingen: ! 08:00 - 09:00: 0 m2! 09:00 - 10:00: 1 m2! 10:00 - 14:00: 2 m2

! ! ! 14:00 - 16:00: 1 m2! 16:00 - 08:00: 0 m2 ! (Winter)!
ZTA waarde:! ! 0,95
Schaduw factor:! 0,2
aantal bomen binnen:!2
opp. gras binnen:! 25% van totale oppervlakte
verneveling:! ! 08:00 - 17:00 100 gr/m2 17:00 - 08:00: 0 gr/m2 ! (zomer)
! ! ! 08:00 - 08:00 0 gr/m2 ! ! ! ! (winter)
blindering: ! ! aanpasbaar

6.1.1. Te behalen temperaturen Triple Layer + adaptable blinds + vegetatie + vernevelen

Wanneer de variabelen en de constructie ingevoerd wordt in het model, worden de volgende temperaturen 
behaald in de zomer (grafiek 37) en in de winter (grafiek 38). Deze temperaturen zijn de te behalen 
temperaturen zonder blindering, waarna besloten kan worden hoeveel aanpasbare blindering per uur nodig 
is. Zoals te zien is, wordt in de zomer al bijna de comfort temperatuur met een marge van 4 graden gehaald. 
Als we de volgende blindering over de dag toepassen zal de temperatuur in het gebouw erg dicht bij de 
comforttemperatuur komen (grafiek 39).

ZTA-waarde blindering:!0,05
blindering noordgevel:! 08:00 - 08:00: 0 %
blindering westgevel:! 08:00 - 08:00:0%
blindering oostgevel:! 09:00 - 11:00: 20 %! 11:00 - 13:00: 30 %! 13:00 - 09:00: 0 %
blindering zuidgevel:! 10:00 - 16:00: 30 %! 16:00 - 10:00: 0%
blindering dak:! ! 09:00 - 11:00: 30 %! 11:00 - 15:00: 55 %! 15:00 - 16:00: 40%
! ! ! 16:00 - 09:00: 0%
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Grafiek 37: optimale oplossing zonder blindering in zomer

Grafiek 38: optimale oplossing zonder blindering in winter

Grafiek 39: optimale oplossing met aanpasbare blindering in winter



6.1.2. Constructie en details principes

In deze variant worden driedubbel laags kussens toegepast met een afmeting van 7,5 bij 7,5 meter. Deze 
worden in de gevel en op  het dak toegepast op  een kolom-ligger constructie zoals beschreven in hoofdstuk 
5. De frames van 7,5 x 7,5 meter kunnen geprefabriceerd worden en daarna bevestigd worden op  de 
primaire constructie. Zodra ze bevestigd zijn, kunnen ze opgeblazen worden om tegenbelasting te creëren 
voor de sneeuw- en windbelasting. De primaire constructie bestaat uit een 290 mm I profiel, evenals de 
ligger op  de kolommen. De boogliggers voor de dakbogen zijn 230 mm I profielen, welke gespannen worden 
met kabels van 50 mm diameter. De aanpasbare openingen onder en boven in het gebouw worden 
toegepast in de vorm van een compleet geprefabriceerd frame, welke aan de primaire hoofdconstructie 
bevestigd wordt. De vernevelingsinstallatie hangt in het midden van het gebouw, op  een hoogte van 9,5 
meter. 
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Afb. 42: detail dak/gevel Afb. 43: detail blindering Afb. 44: impressie blindering optimale variant
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Afb. 45: impressie constructie optimale variant

Afb. 46: impressie constructie optimale variant



6.2. Oplossing 2: minimaal

Bij deze oplossing worden de volgende waarden, oplossingen en variabelen gebruikt:

dimensies gebouw: ! h = 10 m, ! ! l = 50 m, ! ! b = 50 m
personen aanwezig:! 08:00 - 09:00: 0,05/m2! 09:00 - 10:00: 0,10/m2! 10:00 - 18:00: 0,20/m2

! ! ! 18:00 - 21:00: 0,10/m2! 21:00 - 00:00: 0,10/m2! 00:00 - 08:00: 0,00/m2

Licht uitstraling:!! 08:00 - 09:00: 10 W/m2! 09:00 - 19:00: 0 W/m2! 19:00 - 08:00: 10 W/m2

Apparaten uitstraling:! 08:00 - 09:00: 2 W/m2! 09:00 - 18:00: 10 W/m2! 18:00 - 00:00: 5 W/m2

! ! ! 00:00 - 08:00: 2 W/m2!

U waarde transp.:! 2,94 w/m2K (dubbel laags kussen)
U waarde frame:! 3,0 w/m2K
verh. transp/geheel:! 0,95
Ventilatie openingen:! 08:00 - 08:00: 13 m2! ! ! ! (Zomer)
Ventilatie openingen: ! 08:00 - 09:00: 0 m2! 09:00 - 10:00: 1 m2! 10:00 - 14:00: 2 m2

! ! ! 14:00 - 16:00: 1 m2! 16:00 - 08:00: 0 m2 ! (Winter)!
ZTA waarde:! ! 0,95
Schaduw factor:! 0,2
aantal bomen binnen:!0
opp. gras binnen:! 0% van totale oppervlakte
verneveleing:! ! 08:00 - 17:00 100 gr/m2 17:00 - 08:00: 0 gr/m2 ! (zomer)
! ! ! 08:00 - 08:00 0 gr/m2 ! ! ! ! (winter)
blindering: ! ! aanpasbaar

6.2.1. Te behalen temperaturen Double Layer + adaptable blinds

Wanneer de variabelen en de constructie ingevoerd wordt in het model, worden de volgende temperaturen 
behaald in de zomer (grafiek 34) en in de winter (grafiek 35). Deze temperaturen zijn de te behalen 
temperaturen zonder blindering, waarna besloten kan worden hoeveel aanpasbare blindering per uur nodig 
is. Zoals te zien is, wordt in de zomer zeker niet de comfort temperatuur met een marge van 4 graden 
gehaald. Als we de volgende blindering over de dag toepassen zal de temperatuur in het gebouw erg dicht 
bij de comforttemperatuur komen (grafiek 36).

ZTA-waarde blindering:!0,05
blindering noordgevel:! 08:00 - 08:00: 0 %
blindering westgevel:! 18:00 - 13:00: 0 %! 13:00 - 15:00: 70 %! 15:00 - 18:00: 80 %! !
blindering oostgevel:! 08:00 - 12.00: 70 %! 12:00 - 14:00: 80 %! 14:00 - 08:00: 0 %
blindering zuidgevel:! 10:00 - 14:00: 80 %! 14:00 - 16:00: 70 %! 16:00 - 10:00: 0 %
blindering dak:! ! 08:00 - 10:00: 70 %! 10:00 - 17:00: 100 %! 17:00 - 08:00: 0 %
! !
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6.2.2. Constructie en details principes

In deze variant worden dubbel laags kussens toegepast met een afmeting van 3,5 bij oneindig. Deze worden 
in de gevel en op  het dak toegepast op  een kolom-ligger constructie zoals beschreven in hoofdstuk 5. De 
frames van 3,5 bij X kunnen geprefabriceerd worden en daarna bevestigd worden op  de primaire 
constructie. Zodra ze bevestigd zijn, kunnen ze opgeblazen worden om tegenbelasting te creëren voor de 
sneeuw- en windbelasting. De primaire constructie bestaat uit een 290mm I profiel, evenals de ligger op  de 
kolommen. De boogliggers voor de dakbogen zijn 230 mm I profielen, welke gespannen worden met kabels 
van 50 mm diameter. De aanpasbare openingen onder en boven in het gebouw worden toegepast in de 
vorm van een compleet geprefabriceerd frame, welke aan de primaire hoofdconstructie bevestigd wordt. 
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Grafiek 41: minimale oplossing zonder blindering in winter

Grafiek 42: minimale oplossing met aanpasbare blindering in zomer
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Afb. 47: Doorsnede gevel en dak minimale variant



Afb. 48: Dwarsdoorsnede gevel minimale variant
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Afb. 49: Doorsnede gevel - dak Afb. 50: Detail kozijn op vakwerk

Afb. 51: impressie dak constructie minimale variant



Afb. 52: impressie constructie minimale variant

Afb. 53: impressie blindering minimale variant
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Afb. 54: impressie blindering minimale variant



7. Conclusies en aanbevelingen

7.1. Conclusies plastic façades

Uit de literatuurstudie, onderzoeksmodel en het ontwerpend onderzoek komt naar voren dat met een ETFE 
folie envelop een acceptabel klimaat gerealiseerd kan worden welke minimaal even goed werkt als een 
geïsoleerde dubbelglazen constructie. Het voordeel van deze ETFE oplossingen is dat de transparantie van 
het gebouw zeer groot wordt. Ten eerste vanwege de hoge TLA waarde van ETFE folie en ten tweede 
vanwege de grote overspanningen die met dit folie mogelijk zijn omdat het gewicht van het ETFE folie zeer 
laag is. Door middel van ETFE folie kussens wordt een goede isolatiewaarde bereikt en kan bovendien een 
spanning op  het plastic gezet worden die zo de kracht van wind en sneeuwbelasting kan opnemen. Op deze 
manier kan een paneel gemaakt worden van 3,5 breed in één richting of 7,5 meter breed in twee richtingen. 
Hierbij zal een ETFE folie van 200 micron voldoen. Wanneer meer lagen folies gebruikt worden, kunnen 
grotere overspanningen gehaald worden. 

Met de toevoeging van oplossingen bij een ETFE folie envelop van vegetatie, natuurlijke ventilatie, het 
schoorsteeneffect, verneveling en blindering kan een binnenklimaat gerealiseerd worden voor een gebouw 
met gemiddelde activiteit, welke volgens Humphrey binnen de comfort klimaatzone ligt wanneer de marges 
van deze zone op  4 graden worden gehouden. Deze marges kunnen worden aangehouden vanwege de 
acceptatie van mensen die de mogelijkheid hebben een gevelvlak te blinderen of de openingen van het 
gebouw ten behoeve van het schoorsteeneffect te verhogen. In de winter wordt tijdens de gebruiksuren ook 
de klimaatseis met een marge van 2 graden gehaald.

De deeloplossingen die gebruikt kunnen worden voor het verkrijgen van een comfortabel binnen klimaat 
kunnen samen gevoegd worden. Hierbij kunnen de voor de bijbehorende transparantie-index en  klimaat-
index gegenereerde getallen opgeteld worden om het totale effect te voorspellen. Bij deze deeloplossingen 
is het transparant houden van het geheel als zeer belangrijk beschouwd. Ook de aanpasbare blindering die 
toegevoegd kan worden heeft een integrale werking met de opgeblazen kussens, waardoor geen extra 
constructie nodig is. Deze extra constructie zorgt er bij glazen varianten voor dat de transparantie van een 
glazen gevel zeer zwaar verminderd wordt.

Uit het onderzoek valt te concluderen dat de haalbare klimaatseisen van een ETFE folie gebouw envelop 
zeker vergelijkbaar zijn met een goed geïsoleerde glazen oplossing, en de transparantie van de ETFE 
oplossing vele malen beter is dan bij een glazen oplossing. Ook is de duurzaamheid van de oplossingen  
met ETFE folie beter dan die van glazen oplossingen.
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7.1. Problemen

- Bij ETFE folies blijft het probleem van geluidsisolatie bestaan. D.m.v. een vacuüm kan dit verminderd 
worden, al moet hier nog veel aandacht aan besteedt worden.

- Het model is een richtlijn die de invloed op  het klimaat in de orde van grootte kan bepalen. Voor een 
gedetailleerde oplossing zullen modellen in Capsol gemaakt moeten worden.

- Aannames voor het gebouw kunnen per locatie en per gebouw licht verschillen. Dit zal de algemene 
werking van deeloplossingen niet beïnvloeden.

- ETFE is kwetsbaar voor vandalisme. Een scheur is met een scherp  voorwerp snel gemaakt. Daarentegen 
is de vervanging van een kussen een zeer simpel proces door het feit dat de constructie los staat van de 
primaire constructie.

7.3 Aanbevelingen

- Bij ETFE constructies zullen waar mogelijk altijd kussens gebruikt moeten worden, dit vanwege de 
isolatiewaarde en de constructie eigenschappen.

- Er zal verder onderzoek gedaan moeten worden naar de maximale overspanningen voor ETFE kussens. 
Volgens het Vector project is een overspanning van 3,5 meter in één enkele richting en 7,5 meter in twee 
richtingen mogelijk. Deze overspanning kan groter worden wanneer gedetailleerd gekeken wordt naar de 
krachtswerking over het dubbelgekromde oppervlak van een kussen. In werkelijkheid zouden grotere 
overspanningen mogelijk zijn, wanneer deze precieze krachtsafdracht op een goede manier opgevangen 
wordt.

- Er zal verder onderzoek gedaan moeten worden naar de geluidsisolatie van ETFE, waarbij de 
transparantie van de constructie als zeer belangrijk beschouwd zal moeten worden.

- Gedetailleerde oplossingen zullen in Capsol geanalyseerd moeten worden.

7.4 Discussie

Transparantie:
Dit onderzoek heeft tot doel de transparantie in combinatie met het klimaat van een gebouw envelop 
uitgevoerd in plastic te onderzoeken. In de deeloplossingen is rekening gehouden met de doorkijk door de 
gevel heen als maatstaf voor de transparantie. Vanwege de grote overspanningen die mogelijk zijn is minder 
zichthinder door constructie. Wel valt te betwijfelen of het folie zelf geschikt is voor totale transparantie. De 
LTA waarde van het ETFE folie is zeer hoog, waardoor het de kleuren bijna 100% direct  en natuurgetrouw 
doorlaat. Daarentegen is door de oneffenheden in het plastic het geheel niet zo glad en effen als glas. 
Hierdoor zal een lichte gloed over het plastic vallen. Voor de complete transparantie en de keuze voor een 
ETFE folie gevel zal hier rekening mee gehouden moeten worden. Ook zal afgevraagd kunnen worden of 
vanwege dit feit de ETFE een werkelijke vervanger voor glas kan zijn. Het is aan de architect om te bepalen 
wat belangrijk is voor het gebouw. Wanneer dit een zeer glad transparant geveldeel is, welke het beeld niet 
verstoort, zal voor glas gekozen moeten worden. Wanneer de interactie met binnen en buiten belangrijk is, 
zou door de beperkte constructie ETFE een goede oplossing zijn.

simulatiemodel:
Het simulatiemodel welke gemaakt is om zeer snel de klimaatimpact van bepaalde maatregelen te kunnen 
inschatten werkt als hulpmiddel bij het kiezen van maatregelen voor een plastic gevel in de beginfase van 
het ontwerp. In het model is onder andere de warmte accumulatie niet meegenomen. Ook is het model geen 
dynamisch model, maar semi dynamisch met een interval van 10 minuten. Waarden zullen dus ook niet 
overeen komen met de werkelijkheid. De beperkingen zijn te zien in de extreme waarden wanneer geen 
ventilatie toegepast wordt. Deze waarden zullen in werkelijkheid nooit behaald kunnen worden. Wel geeft het 
model de impact van bepaalde ingrepen aan het gebouw goed weer vanwege het feit dat dit zeer grote en 
snelle effecten op het klimaat zijn.
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Gebouw vorm:
Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar een uiteindelijk ontwerp  van een standaard paneel wat in theorie 
op  elk gebouw toegepast kan worden. Het voordeel van dit paneel t.o.v. een glazen paneel is de beperkte 
constructie. Door het ontwerpen van dit paneel zullen niet alle voordelen van het ETFE folie gebruikt worden. 
Wanneer een gebouw specifiek voor ETFE ontworpen wordt, kan de constructie zeer efficiënt ontworpen 
worden zoals te zien is bij het Eden project. Daarentegen kan op  deze manier nooit een vergelijking met glas 
gemaakt worden omdat deze constructie specifiek voor een ETFE gevel bedoeld is. Binnen de kolom ligger 
constructie zou de primaire constructie zelf lichter uitgevoerd kunnen worden wanneer ETFE boven glas 
gekozen wordt.

Geluidsisolatie:
Of een ETFE gevel werkelijk een oplossing is, valt te bediscussiëren vanwege het feit dat de geluidsisolatie 
zeer beperkt is. Voor bepaalde soort gebouwen zal hierdoor een ETFE gevel geen oplossing zijn. Hierdoor 
zal bij het ontwerp  van de gevel gekeken moeten worden naar de functies de binnen het gebouw afspelen. 
Een werkelijke vervanger voor glas zal het ETFE folie daardoor ook niet worden. In vele gevallen zal voor 
glas gekozen moeten worden.

klimaatseis:
De comfort formules die gebruikt zijn in dit onderzoek zijn geformuleerd aan de hand door onderzoek van  
Humphreys en zijn richtlijnen voor een comfortabel binnenklimaat. Naast dit temperatuurverschil zijn zeker 
andere factoren verantwoordelijk voor het realiseren van een comfortabel gebouw zoals de luchtvochtigheid,  
luchtverplaatsing, kleding van mensen, hitte van de gevel zelf en het binnenvallend licht. De temperatuur kan 
met ETFE folie tot een comfortabel niveau gekregen worden. Maar sommige oplossingen hebben hierbij wel 
een nadelig effect op  andere comfort eisen, zoals de luchtvochtigheid bij het toepassen van verneveling. Het 
effect is minimaal, maar zal wel gemerkt kunnen worden. Met het toepassen van oplossingen moet dus goed 
nagedacht worden over de nadelige neveneffecten van die oplossing. Tevens zal bij het schoorsteeneffect 
gekeken moeten worden naar de vraag of er tocht zou kunnen ontstaan door en te hoge luchtverversing van 
de ruimte.
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Bijlage 1: Radiatiewaarden voor Delft op 17-02-2005

Kimaatbeheersing en daglichttoetreding van maximaal transparante plastic constructies met grote overspanningen.! 71



Kimaatbeheersing en daglichttoetreding van maximaal transparante plastic constructies met grote overspanningen.! 72



Kimaatbeheersing en daglichttoetreding van maximaal transparante plastic constructies met grote overspanningen.! 73



Bijlage 1: Radiatiewaarden voor Delft op 02-08-2005

Noordgevel
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