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Voorwoord
Het bouwtechnisch onderzoek Natuurlijke ventilatie in de faculteit Bouwkunde is
onderdeel van de afstudeerstudio SADD (Strategic Architectural Design Development)
van de leerstoel Materialisation aan de faculteit Bouwkunde van de Technische
Universiteit Delft.
SADD is de studio voor dubbel afstuderen in de tracks Architectuur en Bouwtechniek. Dit
houdt in dat het bouwtechnisch onderzoek gerelateerd is aan het architectonisch
ontwerp. De architectonische ontwerpopgave betreft een ontwerp voor de faculteit
Bouwkunde van de TU Delft. Deze is op 13 mei 2008 afgebrand, waardoor er sprake is
van een nieuw gebouw. Door het grote en complexe programma is de nieuwe faculteit
Bouwkunde een uitdagende ontwerpopgave.
Vanuit een interesse voor natuurlijke ventilatie voor het ventileren van gebouwen is dit
bouwtechnisch onderzoek gestart. Het is een uitdaging om een groot gebouw te
ventileren met natuurlijke ventilatie. De uitdaging begint met een literatuuronderzoek
naar hoe luchtstromingen zich gedragen, welke natuurlijke processen daaraan ten
grondslag liggen en hoe dit van invloed is op natuurlijke ventilatie. Vanuit een aantal
praktijkvoorbeelden, gecombineerd met het literatuuronderzoek, wordt er een ontwerp
gemaakt voor het toepassen van natuurlijke ventilatie in de faculteit Bouwkunde.
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Inleiding
Onderzoek door verschillende overheden van over de hele wereld hebben aangetoond dat
de bouwsector één van de meest vervuilende industrieën is1. De vervuiling vindt plaats
tijdens het volledige proces, van conceptontwikkeling tot bouwmaterialentransport, van
bouwplaats tot beheer van een gebouw. Bovendien wordt de bouwsector ook steeds
duurder omdat de brandstofprijzen hoger en hoger zullen worden de komende decennia.
Niet alleen de olieprijzen, maar ook de prijs van elektriciteit gaat omhoog.
Voor een duurzamere bouwsector is een ‘nieuw’ principe geïntroduceerd: Cradle to
Cradle. In het kader van het Bouwtechnisch onderzoek is een volledig onderzoek naar
Cradle to Cradle veel te breed en het tijdsbestek te klein. Het is echter wel mogelijk om
een deelaspect van het volledige Cradle to Cradle te onderzoeken. Eén aspect van Cradle
to Cradle in het kader van architectuur zijn gebouwen welke gebruik maken van
natuurlijke energiebronnen. Deze gebouwen zijn beter voor het milieu aangezien ze
minder (of geen) fossiele brandstof nodig hebben voor installaties als licht, verwarming
en koeling.
Vandaag de dag wordt er in publieke gebouwen steeds meer gebruik gemaakt van
mechanische ventilatie. Vroeger resulteerde dit in het sick building syndrome. Gelukkig is
de mechanische ventilatie tegenwoordig van een dusdanige kwaliteit dat mensen zich
goed voelen in een ruimte welke mechanisch is geventileerd. Juist door het sick building
syndrome heeft de mechanische ventilatie, of zoals het vroeger heette: de
airconditioning, een enorme vlucht gemaakt om ruimtes beter te kunnen koelen en
ventileren voor een behaaglijk binnenklimaat.
Mechanische ventilatie kost op de eerste plaats een heleboel geld voor aanschaf,
beheer en onderhoud. Het kost erg veel energie, vaak fossiele brandstof, om de
installatie te laten draaien; en dus een heleboel geld. Door de ontwikkelingen van de
mechanische ventilatie, is de ontwikkeling en toepassing van natuurlijke ventilatie min of
meer stil komen te staan. Natuurlijke ventilatie wordt zelfs gezien als oncontroleerbaar
en vervelend. Een systeem waardoor de mechanische ventilatie niet meer naar behoren
werkt. Juist terwijl natuurlijke ventilatie een hele hoop energie zou kunnen besparen
omdat het geen energie nodig heeft. Er moet alleen een raam of ventilatierooster open
gezet worden en er is frisse, vaak koele, lucht. Natuurlijke ventilatie vraagt echter een
andere ontwerpbenadering dan mechanische ventilatie.

Theorie
Ventilatie is bedoeld voor het verversen van de vervuilde lucht in een ruimte. De lucht
wordt vervuild door activiteit van mensen, (bouw)materialen, computers en printers.
Grootste voordeel van natuurlijke ventilatie is dat de gebruik, voor invloed kan
uitoefenen op de gevoelstemperatuur in de ruimte waar hij verblijft. Doordat de
individuele gebruiker invloed heeft, zal hij het binnenklimaat naar wens kunnen regelen,
wat een positief effect heeft op persoonlijk welbevinden van de gebruiker en zal leiden
tot een betere werkhouding. Dit voordeel heeft meteen ook een nadeel. Het is niet te
voorspellen hoeveel ventilatie binnen zal komen. Dit is afhankelijk van
temperatuurverschil tussen binnen en buiten, de windrichting en de winddruk.
Volgens NEN-EN 12792 gaat natuurlijke ventilatie door lekken en openingen in een
gebouw, gebaseerd op drukverschillen, zonder de hulp van mechanisch
ventilatiecomponenten d.m.v.:
‐ Luchten (airing)
‐ Schoorsteen-/schachtventilatie (stack ventilation)
‐ Doorstroom ventilatie (cross ventilation)
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Het luchten d.m.v. natuurlijke ventilatie richt zich met name op een specifieke ruimte,
terwijl schachtventilatie en doorstroomventilatie gericht zijn op gebouwniveau, waarbij
schachtventilatie gebaseerd is op ruimtes die gerelateerd zijn aan een verticale ruimte
(bijvoorbeeld een atrium of schoorsteen) welke fungeert als schacht. De laatste jaren is
daar een variant op gemaakt in relatie tot de gevel. Wanneer een gevel volledig van glas
wordt gemaakt, ontstaat er in de ruimte er achter oververhitting. Om dit op te lossen,
zijn de tweede huid façade en het klimaatraam ontworpen.
Doorstroom ventilatie maakt gebruik van twee openingen in de gevel welke tegen elkaar
open gezet worden, zodat door drukverschillen tussen beide gevels een luchtstroom
ontstaat.
Bij het onderzoeken en ontwerpen van natuurlijke ventilatie is het belangrijk te realiseren
dat natuurlijke ventilatie afhankelijk is van de wind en het verschil in temperatuur tussen
binnen en buiten. De wind heeft invloed door de windrichting en de winddruk op een
gebouw. Hierdoor ontstaan er steeds verschillende situaties waaronder de natuurlijke
ventilatie steeds zou moeten functioneren, zonder dat er een onbehaaglijk comfort
ontstaat voor de gebruiker. Door verschil in binnen- en buitentemperatuur ontstaat er
een verschil in luchtdruk, waardoor een luchtstroom ontstaat.

Onderzoeksvraag
Op welke manier kunnen ontwerpstudio’s en kantoren van de faculteit bouwkunde
geventileerd worden door gebruik te maken van doorstroom ventilatie en/of schacht
ventilatie, waarbij de gebruiker invloed kan uitoefenen op het binnenklimaat.

Onderzoeksgrenzen
Het bouwtechnisch onderzoek is gekoppeld aan een architectonische ontwerpopgave van
de SADD-studio. De ontwerpopgave betreft het ontwerp voor de nieuwe faculteit
bouwkunde van de TU Delft. Het is af te vragen in hoeverre bij een faculteit gebouw een
tweede huid façade en een klimaatgevel geschikt zijn. Hierom vallen deze type gevels
buiten het onderzoek.
Omdat het ontwerp van een nieuwe faculteit een groot programma omvat, is
inzoomen op het luchten van één ruimte met natuurlijke ventilatie te ver ingezoomd
waardoor een overzicht van het geheel ontbreekt.
Om een groter geheel te onderzoeken zal dit onderzoek zich richten op
dwarsventilatie en schachtventilatie. Op deze manier kunnen er meerdere ruimtes
onderzocht worden, waardoor er interessante relaties kunnen ontstaan met diverse
mogelijkheden. Het programma van eisen voor de faculteit bouwkunde is het
uitgangspunt voor het bepalen van een tweetal ruimtes voor het onderzoek. De te
onderzoeken ruimtes zijn een ontwerpstudio en een kantoorruimte. Deze ruimtes kunnen
eventueel aan centrale hal/-ruimte worden gekoppeld.
Literatuuronderzoek moet aanleiding geven tot een aantal theorieën en principes.
Deze zullen dienen als uitgangspunten voor het vervolg van het onderzoek toegespitst op
de te onderzoeken ruimtes. Het gebruik van cfd-simulaties wordt buiten beschouwing
gelaten.
De invloed van ventilatierooster of openingen in de gevel is van cruciaal belang bij
natuurlijke ventilatie. De positie is het belangrijkste aspect van deze openingen. Ook
speelt de manier van openen een rol in stroming van lucht. Het laatste aspect zal buiten
beschouwing worden gelaten. De plaatsing van openingen zal echter wel onderzocht
worden.
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Hoofdvragen
‐
‐
‐
‐

Op welke manieren ontstaat er natuurlijke ventilatie in een gebouw en hoe kan dit
gebruikt worden?
Hoe werkt doorstroom ventilatie?
Hoe werkt schacht ventilatie?
Wat voor invloed heeft natuurlijke ventilatie op het ontwerp voor een
ontwerpstudio en een kantoor in een bouwkunde faculteit en daardoor het gebruik
van de faculteit?

Deelaspecten
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Wat zijn de bestaande ideeën voor het gebruik van natuurlijke ventilatie zijn reeds
bedacht en ontwikkeld?
Wat is de invloed van windrichting en de winddruk?
In welke mate speelt de oriëntatie van het gebouw een rol en hoe kan deze
optimaal benut worden?
Tot welke mate is natuurlijke ventilatie comfortabel?
Hoe kan natuurlijke ventilatie controleerbaar worden gemaakt voor de gebruiker
van een ruimte?
Welke posities zijn het beste geschikt voor openingen in de gevel voor de
stroming van lucht in de ruimte?
Veranderd de ruimtelijkheid van een gebouw als natuurlijke ventilatie een actieve
rol speelt?
Hoe kan natuurlijke ventilatie gebruikt worden zonder dat andere complicaties
optreden zoals geluidsoverlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast van wegen), tocht of
warmteverlies?

Onderzoeksdoelstellingen
‐
‐
‐

Inzicht in mogelijkheden voor toepassing van natuurlijke ventilatie.
Conceptvorming voor het gebruik van natuurlijke ventilatie binnen de
architectuur.
Integratie van het onderzoek in het ontwerp voor de faculteit Bouwkunde TU
Delft.

Wouter Notenbomer
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Symbolenlijst
g
T
Tbi
Tbu
∆T
h
∆h
∆P
Pw
P0
R
ρ
v
v10
Cp
Cd
Qv
A
C
n
qzon
τ
Q
u

Valversnelling
Temperatuur
Binnentemperatuur
Buitentemperatuur
Temperatuurverschil
Hoogte
Hoogteverschil
Luchtdrukverschil
Winddruk
Luchtdruk
Gasconstante
Dichtheid
Windsnelheid
Windsnelheid op 10m hoogte in
het vrije veld

[m/s2]
[K]
[K]
[K]
[K]
[m]
[m]
[Pa]
[Pa]
[Pa]
[J/kg∙K]
[kg/m3]
[m/s]
[m/s]

Luchtvolumestroom (debiet)
Oppervlakte

[m3/s] [m3/h]
[m2]

zonintensiteit
transmissiefactor
stralingsenergie
warmtedoorgangscoëfficient

[-]
[W/m2]
[-]
[J]
[W/m2∙K]
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1. Ontwerp faculteit Bouwkunde
1.1 Locatie
De nieuwe faculteit Bouwkunde voor de TU Delft komt in de TU-wijk te liggen. De oude
locatie was tussen de faculteit voor Civiele techniek en de kruithuisweg, tegenover het
sportcentrum.
De locatie van de nieuwe faculteit Bouwkunde is heroverwogen en heeft een nieuwe
positie in het Mekelpark gekregen. Het Mekelpark begint bij de Aula van de TU Delft,
onder de Kruithuisweg door, en eindigt bij het Midden Delfland, waar de nieuwe faculteit
en het Science Center staan. Alle faculteiten liggen aan het Mekelpark, waardoor
studenten van de verschillende faculteiten elkaar kunnen ontmoeten in het park.
De faculteit Bouwkunde en de faculteit voor Natuurwetenschappen zijn de eerste twee
faculteiten die de stap over de Kruithuisweg maken. Om tot een goede synergie en
uitwisseling van wetenschappelijke kennis te komen, zijn bedrijven en faculteiten door
elkaar heen geplaatst.

Wouter Notenbomer
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1.3 Ontwerpstudio’s en kantoren
In de ontwerpstudio’s wordt het projectonderwijs van de faculteit onderwezen. Hier
zullen studenten het grootste gedeelte van de week hun tijd doorbrengen door aan hun
project te werken. De ontwerpstudio’s zijn ontworpen op de maat van twee groepen van
8 studenten met daarop 1 docent.

Wouter Notenbomer
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2. Onderzoek
2.1 Ontstaan van natuurlijke ventilatie
Natuurlijke ventilatie maakt gebruik van twee natuurlijke fenomenen: wind en verschil in
luchtdichtheid. Wind ontstaat door verschil in luchtdrukken in de atmosfeer rondom de
aarde en de luchtdichtheid is afhankelijk van de temperatuur van de lucht.
De luchtdruk in de atmosfeer is continue onderhevig aan veranderingen door de draaiing
van de aarde, het seizoen, invloed van de temperatuur en de locatie op aarde. De
zogenaamde hoge- en lagedrukgebieden. Lucht stroomt van een hoge naar een lage
drukgebied. Hierdoor ontstaat wind met een windrichting. De windrichting is hierbij
essentieel, in relatie tot te snelheid van de wind. De snelheid waarmee de wind tegen de
gevel van een gebouw blaast, veroorzaakt een luchtdruk op de gevel. In Nederland wordt
de windrichting en –snelheid van dag tot dag bijgehouden door het KNMI. Dit wordt
vastgelegd in windrozen per maand voor de windrichting (Bijlage *) en een windkaart
voor de windsnelheid (Bijlage *).
Na het bestuderen van de windrozen van alle maanden, kan geconcludeerd worden dat
de heersende wind in Nederland Westzuidwest (WZW) en Zuidzuidwest (ZZW) is. De
gemiddelde windsnelheid voor de locatie in Delft is 5m/s.
Wanneer wind op een gebouw blaast, ontstaat er een druk op de gevel. Door die druk
gaat de lucht door openingen het gebouw binnen aan windzijde van het gebouw en gaat
weer naar buiten door de lijzijde van het gebouw (figuur *).

Wouter Notenbomer
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De windsnelheid kan als volgt berekend worden:
(2.1)

Omgeving

a

hg (m)

Vrije veld
Bomen en struiken
Bebouwde omgeving
Stedelijk centrum

0,17
0,20
0,25
0,33

250
300
400
500

De referentie voor de windsnelheid wordt meestal genomen als een tijdsgemiddelde
windsnelheid op een hoogte van 10m boven gebouwhoogte.
(2.2)
Winddruk op de windzijde van een gebouw is meestal hoog, terwijl de winddruk op de
lijzijde erg laag is. Het ontstaan en het veranderen van de winddruk op gebouwen is
afhankelijk van:
‐ De windsnelheid en windrichting ten opzichte van het gebouw
‐ Locatie en omgeving van het gebouw
‐ Vorm van het gebouw
De winddruk op een gevel kan berekend worden met de volgende formule:
·

(2.3)

·

Waarbij Cp ≈0,6
De luchtstroming door een opening is afhankelijk van de winddruk en wordt berekend als
de luchtverplaatsing door een opening:
·

·

·∆

(2.4)

Waarbij Cd=0,8 (turbulente stroming)
Natuurlijke ventilatie kan met verschillende methodes worden toegepast. De methodes
worden onderverdeeld in dwarsventilatie, schachtventilatie en luchten. Dwarsventilatie is
gebaseerd op het principe van luchtdrukverschil tussen twee tegenoverliggende gevels,
waardoor lucht van de ene gevel naar de andere gevel stroomt. Schachtventilatie maakt
gebruik van een ventilatieschacht over de hoogte van het gebouw. Door luchtdrukverschil
tussen de onderkant en de bovenkant van de schacht, ontstaat er een luchtstroming. Dit
effect kan versterkt worden door op de schacht hulpmiddelen te plaatsen die de stroming
kunnen versterken. Bij luchten wordt er per vertrek een raam open gezet, zodat er verse
lucht van buiten het vertrek binnenkomt. Luchten wordt in het kader van dit onderzoek
buiten beschouwing gelaten.

Wouter Notenbomer
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2.2 Dwarsventilatie
Windstroming over een gebouw heen veroorzaakt een positieve druk (naar binnen
gericht) op de windzijde van een gebouw en een negatieve druk (naar buiten gericht) op
de lijzijde. Hierdoor ontstaat een drukverschil over de doorsnede van het gebouw
waardoor een luchtstroming ontstaat. Dwarsventilatie ontstaat doordat lucht de windzijde
van het gebouw binnen gaat, stroomt door de binnenruimtes en verlaat het gebouw weer
aan de andere zijde, de lijzijde (figuur #).

Figuur: # Principe van dwarsventilatie

De positieve druk aan de windzijde ∆Pww en de negatieve druk aan de lijzijde ∆Plw zijn de
drukverschillen van de omliggende luchtdruk van luchtbewegingen in het vrije veld. Deze
luchtdrukverschillen veranderen erg snel in tijd (door turbulentie van de wind) en locatie
(door het aerodynamische effect van de gebouwvorm). Ze kunnen gerelateerd worden
aan een referentie tijdsgemiddelde benadering met windsnelheid vr.
Voor de windzijde geldt:
·

·

(2.5)

;

Voor de lijzijde geldt:
·

Waarbij

;

·

(2.6)

;

0

;

0

Het luchtdrukverschil tussen de gevels is dan als volgt weer te geven:
∆

Wouter Notenbomer
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Voor typische ontwerpcondities, is de gemiddelde windsnelheid voor Delft 5 m/s,
Cp;ww=+0,5 en Cp;wl=-0,5.
De optredende winddruk voor dwarsventilatie is dan:
0,5

∆

0,5

1,2 · 5
2
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Deze simpele manier van natuurlijke ventilatie heeft één kritieke tekortkoming: het is
afhankelijk van windrichting en winddruk op de gevel. Wanneer de windrichting
verandert, veranderen ook de winddrukcoëfficiënten. Hierdoor zakt de druk op de gevel
en daarmee ook de luchtstroom voor de natuurlijke ventilatie. Verandering van
windsnelheid heeft hetzelfde effect.
Een ander nadeel van dwarsventilatie is dat vuile lucht van de ene ruimte door de andere
ruimte wordt getransporteerd voor het weer naar buiten verdwijnt.
De snelheid van de luchtstroming door de ruimten heen, afhankelijk van
luchtdrukverschillen, kan berekend worden met:
∆
, ·

(2.8)

De winddrukcoëfficiënten zijn continue onderhevig aan verandering. Ze veranderen van
positie tot positie op de gevel en zijn zeer gevoelig voor kleine verandering in door
oneffenheden aan de gevel.

2.3 Schachtventilatie
Schachtventilatie, of schoorsteenventilatie, is gebaseerd op luchtdrukverschillen.
Wanneer luchtstromingen ontstaan vanwege temperatuurverschillen tussen binnen- en
buitentemperatuur, gaat de luchtstroming in verticale richting langs de weg van de
minste weerstand. Temperatuurverschil veroorzaakt een verschil in luchtdichtheid. Dit
leidt tot een luchtdrukverschil, waardoor een luchtstroming in gang wordt gezet van
koude lucht (hoge dichtheid) naar warme lucht (lage dichtheid). In het winterseizoen
ontstaat het volgende schoorsteen effect:
‐ De binnentemperatuur is hoger dan de buitentemperatuur;
‐ Warmere lucht stijgt op;
‐ De opwaartse luchtbeweging veroorzaakt een negatieve binnen druk onder aan de
schacht;
‐ Aan de bovenkant ontstaat positieve druk;
‐ Hierdoor stroomt de warmere lucht boven uit het gebouw;
‐ De lucht wordt onder aan vervangen door koudere buitenlucht.
In de zomer gebeurt het omgekeerde wanneer de binnentemperatuur lager is dan de
buitentemperatuur.

Wouter Notenbomer
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2.3.1 Neutral Pressure Level
Als er alleen sprake is van thermische krachten, is er sprake van een neutraal
drukgradiënt niveau (Neutral pressure level oftewel NPL). Dit is het niveau waar de
binnen- en buitendruk gelijk zijn. Op elk ander niveau is het luchtdrukverschil tussen
binnen en buiten afhankelijk van de afstand van de NPL en het verschil tussen de binnenen buitenluchtdichtheid.
Het luchtdrukverschil kan als volgt berekend worden:
∆

·

·

(2.9)

/

Deze formule kan ook geschreven worden als:
∆

·

·

·

·

·

·

(2.10)

De NPL is een belangrijk concept voor een correct ontwerp van schachtventilatie. Dit
niveau bepaald zich zelf en is afhankelijk van de lucht die het gebouw binnenkomt en
weer verlaat zodat ze in evenwicht zijn. De NPL plaatst zich zelf dichterbij de grootste
openingen. Door een raam in een hoog gebouw te openen, kan het gebeuren dat de
plaats van de NPL verandert zodat het gehele luchtstromingspatroon binnen het gebouw
drastisch kan veranderen.
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20

Natuurlijke ventilatie in de faculteit Bouwkunde
Het effect van wind en schachtventilatie in een gebouw is afhankelijk van:
‐ (Gebouw)hoogte
‐ Interne weerstand van de verticale luchtstroming
‐ Locatie
‐ Weerstand van gevelopeningen
‐ Omgeving
De bovenste openingen zullen zo groot en zo hoog mogelijk moeten zijn, zodat de NPL
zich zo hoog mogelijk in het gebouw kan plaatsen. Hierdoor wordt het grootste gedeelte
van het gebouw voorzien van schone lucht. De beste plaats voor openingen is in de gevel
met de laagste druk zodat wind en schachtventilatie in dezelfde richting werken.
Schachtventilatie is afhankelijk van de relatie tussen de hoogte en het
temperatuurverschil (figuur *). Om een goede luchtstroming te krijgen, is een
luchtdrukverschil van ongeveer 10Pa nodig. Voor een gebouw van drie verdiepingen
(10m hoogte) is er een temperatuurverschil nodig van 23°C.

Luchtdrukverschil
80,00
70,00

luchtdrukverschil (Pa)

60,00
50,00
40,00

h = 10m

30,00

h = 20m

20,00

h = 30m

10,00

h = 40m

0,00
‐10,00

31

26

21

16

11

6

1

‐4

‐9

‐14

‐20,00
‐30,00

Temperatuurverschil (°C)

Figuur:*; Relatie tussen de hoogte en het temperatuurverschil.

2.4 Thermisch comfort
De ventilatie van een gebouw is direct gerelateerd aan het thermische comfort van de
gebruikers in het gebouw. Door de luchtsnelheid te verhogen, verandert de comfort zone
van de gebruiker naar een hogere temperatuur. Dit betekent dat de gebruiker zich nog
steeds comfortabel voelt, ondanks dat de temperatuur hoger ligt.
In mechanisch geventileerde gebouwen verwacht de gebruiker een perfect
uitgebalanceerd klimaat met weinig schommelingen, maar als er ramen geopend kunnen
worden of de temperatuur is individueel te regelen, zullen zij hier minder moeite mee
hebben. Met name te openen ramen zijn belangrijk voor gebruikers.
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De plaats waar de wind langs het menselijk lichaam stroomt is essentieel voor het
comfort. In de winter is het onbehaaglijk als er koude lucht langs het lichaam stroomt,
omdat men dan liever warm blijft. In de zomer ervaart men een koele luchtstroom echter
als aangenaam omdat het lichaam dan afgekoeld wordt. De snelheid waarmee de lucht
langs het lichaam stroomt is hierbij ook van belang. Een te hoge luchtsnelheid wordt door
mensen ervaren als tocht.
Voor verblijfsruimten gelden de volgende richtlijnen voor luchtsnelheden:
Temperatuur T [°C]
21
22
23
24
25

Luchtsnelheid v [m/s]
0,15
0,16
0,18
0,20
0,23

Tabel: #; luchtsnelheden bij verschillende luchttemperaturen

Er wordt bij natuurlijke ventilatie onderscheidt gemaakt tussen luchtverversing en
koeling. Aan beiden worden andere eisen gesteld, waarbij de eisen voor koeling een stuk
hoger liggen.
Luchtverversing is de hoeveelheid lucht van een ruimte die ververst moet worden per
tijdseenheid, meestal per uur. Bij koeling moet, in combinatie met luchtverversing, ook
de oververhitting van de ruimte beperkt worden. Door het onvoorspelbare karakter van
natuurlijke ventilatie, is het nauwelijks mogelijk de benodigde koellast te bereiken voor
koeling. Dit komt door de hoge warmtelast van de moderne apparatuur in gebouwen,
zoals computers.
In dit onderzoek wordt in eerste instantie uitgegaan van luchtverversing. Daarna wordt
bekeken of het mogelijk is om met natuurlijke ventilatie te gaan koelen.

Hierboven is beschreven hoe de luchtsnelheid en de plaats van de luchtstromingen effect
hebben op het thermisch comfort van de gebruikers in een gebouw. De plaats van de
luchtstromingen is afhankelijk van de luchtsnelheid. Die is weer afhankelijk van de
hoeveelheid lucht dat ververst moet worden. De hoeveelheid luchtverversing is
Wouter Notenbomer
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afhankelijk van het volume van de ruimte en het ventilatievoud. Het ventilatievoud is
vastgelegd in het bouwbesluit.
Afhankelijk of de berekende luchtsnelheid hoger of lager is, kan de positie van de
luchtstroming bepaald worden. Als de luchtsnelheid beneden de 0,8m/s blijft, kan er voor
gekozen worden om de ventilatieopeningen op lichaamshoogte te plaatsen. Als de
luchtsnelheid hoger is, dan is het aan te bevelen om de ventilatieopeningen op 2m
hoogte of hoger te plaatsen.
Voordelen van openingen op lichaamshoogte zijn dat het lichaam afgekoeld kan worden
als dit gewenst is en dat er een betere mening van lucht plaatst vindt. Hierdoor ontstaan
er geen ‘dode’ hoeken met ‘oude’ lucht. Bij het plaatsen van openingen op 2m hoogte, is
de mening van lucht minder, maar is de kans op tochtklachten minder aanwezig.
De luchtsnelheid is afhankelijk van de hoogte van het vertrek. Hoe groter de
vertrekhoogte is, hoe sneller de wind door het vertrek kan stromen. (zie fig. *)
Bij een vertrekhoogte van 3m mag de luchtsnelheid maximaal 0,5m/s zijn. Bij een
vertrekhoogte van 9m mag de luchtsnelheid maximaal 1,5m/s zijn.
Hieruit volgt onderstaande vergelijking voor de luchtsnelheid:
(2.11)

·

De luchtsnelheid en de vertrekhoogte kunnen tegen elkaar uitgezet worden in
onderstaande grafiek.

Luchtsnelheid
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Luchtsnelheid

0,5

1,5

Fig. *

2.5 Dichtheid van lucht
De dichtheid van lucht is afhankelijk van de temperatuur en de hoogte in de atmosfeer.
De lucht wordt in de atmosfeer steeds ijler, vandaar dat vliegtuigen een luchtdrukcabine
aan boord hebben. Die vliegen echter op hoogtes van 10km. Voor het ontwerpen van
gebouwen is het veranderen van de luchtdruk in de atmosfeer te verwaarlozen,
aangezien het gaat om een gebouw met een maximale hoogte van 50m.
Het veranderen van de luchtdruk op gebouwniveau is echter terdege relevant. Door
minimale luchtdrukverschillen kunnen ongewenste luchtstromingen ontstaan, waardoor
tochtklachten de kop op kunnen steken.
Wouter Notenbomer
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De luchtdruk in het gebouw is afhankelijk van de temperatuur. Naarmate de temperatuur
hoger wordt, neemt de dichtheid van de lucht af. Dit komt doordat de moleculen heftiger
gaan bewegen en de lucht dus minder moleculen kan bevatten per volume eenheid.

Effect of temperature
°C

c in m/s

ρ in kg/m³

−25

1.423

−20

1.395

−15

1.368

Z in Pa·s/m

−10

325.2

1.342

436.1

−5

328.3

1.317

432.0

0

331.3

1.292

428.4

+5

334.3

1.269

424.3

+10

337.3

1.247

420.6

+15

340.3

1.225

416.8

+20

343.2

1.204

413.2

+25

346.1

1.184

409.8

+30

349.0

1.165

406.3
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2.6 Eisen voor luchtverversing
In de faculteit Bouwkunde zijn verschillende ruimtelijke functies. De helft van het
programma bestaat uit ontwerpstudio’s, totaal 10.000 m2, en kantoorruimtes, totaal
8.000 m2. De overige 15.000 m2 bestaat uit facultaire functies zoals vormstudiehal,
bibliotheek, kantine en collegezalen. De facultaire functies zijn dusdanig groot en hebben
zeer specifieke eisen ten aan zien van ventilatie, dat die functies niet op natuurlijke wijze
zullen worden geventileerd. Het onderzoek beperkt zich in deze tot ontwerpstudio’s en
kantoorruimtes.
In Klimaatinstallaties; Integratie van gebouw en installaties [Blz:15-16] is vastgelegd wat
de eisen zijn voor de minimale luchtverversing per functie. De eisen zijn samengesteld
uit de NEN 1087, de NEN 1089 en richtlijnen van de Rijksgebouwendienst. Samengevat
komt het op het volgende neer:
Kantoren:
Vergaderruimte:
Lesruimte:
Werkplaats:

5 m³/m²h
20 m³/m²h
20 m³/h p.p.
36 m³/h p.p.

of
of

50m³/h p.p.
50m³/h p.p.

De lesruimte zoals hierboven vermeld, geldt voor basisscholen. De kinderen zijn dan nog
een stuk kleiner en hebben daarom minder lucht nodig per persoon. De lesruimtes van
een faculteit, oftewel de ontwerpstudio’s, lijken vandaag de dag door het gebruik van
laptops, steeds meer op kantoorruimtes. Daarom wordt in berekeningen voor de
hoeveelheid verse lucht voor ontwerpstudio’s en kantoren uitgegaan van 5 m³/m²∙h of
50m³/h p.p.
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2.7 Conclusie
Natuurlijke ventilatie beïnvloed het thermisch comfort in een ruimte. Een constante
luchtsnelheid boven de 0,15m/s langs het lichaam wordt als tocht ervaren. Daarom
worden permanente ventilatieopeningen boven 2m hoogte in een ruimte geplaatst. Een
te openen raam wordt als zeer aangenaam ervaren, met name in de zomer, doordat
gebruikers hun eigen klimaat kunnen bepalen.
Dwarsventilatie ontstaat door winddruk op een gebouw en is afhankelijk van de
windrichting. Hierdoor ontstaat er aan de loefzijde druk en aan de lijzijde zuiging.
Doordat er een luchtdrukverschil ontstaat stroomt er lucht door een gebouw. Het is
alleen toe te passen bij gebouwen met een corridor typologie.
Schachtventilatie is afhankelijk van temperatuurverschillen. De lucht stoomt van koud
naar warm omdat warme lucht een lagere dichtheid heeft. Door zoninstraling kan het
temperatuurverschil groter gemaakt worden. Schachtventilatie ontstaat in atria en in
zonneschoorstenen. Bepalend voor de luchtsnelheid is het hoogteverschil tussen de
koude en warme lucht. Belangrijk aspect is de NPL. Dit niveau plaatst zich zo dicht
mogelijk bij de grootste opening. Alle openingen onder de NPL profiteren van de lucht die
aangezogen wordt. De overige openingen wordt lucht de lucht afgevoerd.
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3. Methodes voor natuurlijke ventilatie

3.1 Grote glasoverkapte ruimten
Een atrium wordt algemeen beschouwd als een ruimte overkapt door glas, oftewel grote
glasoverkapte ruimte (GGR). Onder de GGR vallen ook de serres. Serres kenmerken zich
doordat er minimaal één zijde geheel van glas is.
In de nabijheid van warme of koude vlakken ontstaan temperatuurverschillen in de lucht.
Bij temperatuurverschillen zal koudere lucht naar beneden stromen. Wanneer een ruimte
wordt begrensd door een koud vlak, ontstaat bij dit vlak dus een neerwaartse
luchtstroming. Als het vlak warmer is, zal een opwaartse stroming ontstaan.
In de winter ontstaat er langs koude gevelvlakken een neerwaarts gerichte
luchtstroming: koudeval. Met name langs grote glasvlakken is dit het geval. Dit komt
door de grote temperatuurverschillen in de wintersituatie tussen de binnentemperatuur
en de oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van het glas. Naarmate een (verticaal)
vlak waarlangs de stroming optreedt hoger is, neemt de dikte van de laag van
langsstromende lucht toe en wordt ook de luchtsnelheid hoger. Het plaatselijk toevoeren
van warmte en/of lucht kan deze ‘vrije’ luchtbeweging geheel of ten dele veranderen.
In de zomer kunnen de luchtsnelheden te hoog worden bij toe- en afvoeropeningen. Dit
kan beperkt worden door in het atrium, enkele meters boven het verblijfsniveau lucht toe
te voeren. Hierdoor wordt de luchtstroom veranderd en zal de lucht met een te hoge
snelheid worden afgewend bij het verblijfsniveau.
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Bepalende ontwerpbeslissingen
Luchtstromingen in een atrium ontstaan door twee factoren:
‐ Het temperatuurverschil tussen de ruimtelucht en het binnenoppervlak van de
buitenbeglazing. Dit verschil hangt af van binnentemperatuur, buitentemperatuur
en de thermische kwaliteit van de beglazing (U-waarde);
‐ De geometrie van de glasoverkapte ruimte, waarbij met name de hoogte van een
eventuele buitengevel van belang is.

3.1.1 Atrium
In een wintersituatie kan de luchtstroom in een atrium als volgt worden beschreven. In
atria is sprake van afkoeling van lucht nabij het dak en opwarming van lucht nabij de
binnengevels. Er ontstaat een trechtervormige luchtstroming. De luchtsnelheid ter
plaatse van verblijfsgebieden en looproutes hangt onder meer af van de afstand tussen
deze gebieden en het glazen dak. De snelheid van de neerwaartse stroming neemt af
met de afstand tot de glaskap.
Theoretisch reduceert het gelijkmatig over het vloeroppervlak inbrengen van warmte of
warme lucht de neerwaartse luchtbeweging. Een onzorgvuldige toepassing van dergelijke
oplossingen kan de luchtstroming echter versterken. Het inbrengen van warmte dient zo
gelijkmatig mogelijk plaats te vinden. [Grote glasoverkapte ruimten; blz: 58]

3.1.2 Serre
De luchtstroming in serres wordt in wintersituaties bepaald door de glazen
buitengevel(s). De optredende koudeval langs de glazen gevel is onder andere
afhankelijk van de hoogte van de glazen gevel. Bij de vloer buigt de luchtstroom af
richting het midden van de serre, waardoor op vloerniveau hoge luchtsnelheden kunnen
ontstaan. In een ongeklimatiseerde serre met een buitengevel van enkel glas kunnen
snelheden ontstaan tot circa 1m/s. [Grote glasoverkapte ruimten; blz: 59] De hoge
luchtsnelheden op vloerniveau kunnen worden voorkomen door het plaatsen van
convectoren of door het inblazen van warme lucht. Dit dient gelijkmatig te gebeuren
onder aan de binnenzijde van de glazen gevel.
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3.1.3 Zomersituatie
In de zomer is het temperatuurverschil tussen binnen en buiten gering. Hierdoor zal er
weinig luchtstroming ontstaan door luchtdrukverschillen. Dit veranderd wanneer het
extreem warm wordt in de zomer. Dagen met temperaturen van 30°C en warmer
beginnen steeds meer een gewoonte te worden in Nederland. Doordat het dan buiten
warmer is, kan de lucht in tegenovergestelde richting stromen ten opzichte van de
wintersituatie. Dit zou kunnen leiden toch ongewenste luchtstromingen waardoor
tochtklachten kunnen ontstaan.
Koudeval is het luchtdrukverschil langs de gevel en is afhankelijk van de dichtheid van
lucht en de luchtsnelheid. Dit kan worden geschreven als:
∆

, ·

(3.1)

·

Hieruit kan de luchtsnelheid worden afgeleid:
·

·

·

∆

·∆

(3.2)
(3.3)

3.1.4 Ventilatie
In Grote glasoverkapte ruimten wordt beweerd dat een grote glasoverkapte ruimte in de
zomer het beste te ventileren is met natuurlijke ventilatie, door gebruik te maken van
het schoorsteeneffect. De ventilatiestroom wordt groter naarmate toe- en afvoerlucht
meer in temperatuur verschillen, de hoogte van de GGR toeneemt en grotere
ventilatieoppervlakken worden aangebracht. Op deze wijze kan er een hoge
ventilatievoud in een GGR tot stand worden gebracht. Door het ontwerp hier op af te
stemmen, kan het gehele gebouw op een energie-efficiënte manier worden geventileerd.
Eventueel zou dit ook ’s nachts kunnen gebeuren (nachtkoeling), zodat met relatief koele
buitenlucht kan worden gekoeld. In de ochtend is het gebouw dan dusdanig ver
afgekoeld, zodat de wanden en vloeren gedurende de dag de warmte op kunnen nemen
(warmteaccumulatie).

Belangrijk is dat het dak van het atrium, meestal van glas, minimaal 2m boven het
plafond van de hoogste ruimte uitsteekt. Dit is noodzakelijk omdat warme lucht zich
ophoopt in de nok tot het naar buiten geventileerd wordt. De opgehoopte lucht mag niet
in een verblijfsgebied terecht komen.
Hoe hoger het dak van het atrium boven de hoogste verblijfsruimte geplaatst wordt, hoe
hoger het NPL komt te liggen. Grotere uitlaatopeningen zorgen ervoor dat de NPL nog
verder omhoog schuift.
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3.2 Windtorens en windvangers
Het feit dat windtorens en windvangers afhankelijk zijn van de wind is essentieel. Hoe de
wind op ontwerplocatie zich gedraagt en uit welke richting de wind komt, net als de
omliggende bebouwing, zijn bepalende factoren voor het ontwerpen van windtorens en
windvangers.
Natuurlijke ventilatie met windtorens of windvangers heeft een betere controleerbaarheid
ten opzichte van dwarsventilatie[Wind Towers; blz:11]. De voordelen hiervan zijn:
‐ Het oppervlak van de openingen kan kleiner zijn;
‐ Het is mogelijk om gebruik te maken van nachtkoeling en
‐ Het er zijn mogelijkheden om warmte in de winter terug te winnen.
Moderne windtorens en windvangers zijn gebaseerd op voorbeelden uit het verleden,
zoals de Badgir uit Iran. Ze kunnen gebruik maken van de windcondities op de locatie,
beter wind door een gebouw leiden en restwarmte onttrekken uit uitgaande lucht.
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3.2.1 Windtorens
Met windtorens is het mogelijk om natuurlijke ventilatie op een gecontroleerde manier
het gebouw binnen te halen. Het principe van windtorens is gebaseerd op
luchtdrukverschil doordat wind over het gebouw en door een mechanisme waait, zodat
de wind door het gebouw heen wordt geleid. De effectiviteit van windtorens is afhankelijk
van het maximale winddrukverschil tussen inlaatopening en de windtoren. Deze is
afhankelijk van de positie van de toren t.o.v. het gebouw, de vorm en de grootte van het
gebouw. Windtorens steken altijd boven het gebouw uit, omdat daar de wind het hardste
waait. Blaast de wind tegen het gebouw aan, dan zal de wind om het gebouw heen
gedrukt worden, waardoor er een hogere druk ontstaat langs de randen en het dak van
het gebouw. Aan de gevel waar de wind tegen aan waait, ontstaat een positieve druk;
aan de gevel en dak waar de wind van af waait, ontstaat een negatieve druk (zuiging).
Hoe groter de weerstand van het gebouw, hoe groter de druk op de gevel aan de
windzijde en hoe groter de zuiging op de gevel aan de lijzijde en het dak.
De windtoren is in zich zelf een obstakel voor de wind, waardoor de winddruk groter zal
worden en is minder afhankelijk van de vorm van het gebouw. De meest ideale positie
voor een windtoren is het centrale punt van het gebouw, zodat de wind er van alle
richtingen bij kan komen. Door de opening van de toren mee te laten bewegen met de
wind, wordt er optimaal gebruik gemaakt van de zuiging die ontstaat. Bij een vaste
opening zal de wind onder een hoek op de opening waaien wat minder zuiging achter de
toren oplevert.
De grote van de opening van de toren is afhankelijk van locatie, terreingegevens,
omgevingsbebouwing en windsnelheid. Grofweg kan gesteld worden dat de oppervlakte
van de vrije doorsnede niet minder mag zijn dan:

A=

Totale luchtvolume (m³/s)
1

(3.4)

De grote van de inlaat openingen in de gevel moet totaal minimaal twee keer zo veel
zijn.
De positie van de inlaatopeningen is minder cruciaal omdat de windtoren de lucht door
het gebouw heen laat bewegen. Aangezien de wind in richting kan draaien is het daarom
raadzaam om aan elke gevel openingen te maken.
Eventueel kan een windtoren gecombineerd worden met een liftschacht, mits deze hoog
genoeg boven het gebouw uit komt.
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3.2.2 Windvangers
De effectiviteit van een windvanger is maximaal aan de zijde van het gebouw waar de
grootste positieve winddruk is en de luchtstroming het gebouw in wordt geleid. De
vormgeving van het gebouw moet dusdanig zijn, dat de wind naar de windvanger wordt
geleid, zodat er maximaal gebruik van kan worden gemaakt. Meest voorkomende
vormgeving is dat het dak een ronding krijgt, zodat de wind er makkelijk overheen kan
waaien zonder dat de windsnelheid afneemt of de windrichting veranderd.
De windvanger zal als een obstakel op het dak staan, waar de wind tegen aan waait. Dit
levert een positieve winddruk op en zal de wind het gebouw binnen gaan.
De windvanger zal in alle richtingen moeten kunnen draaien, aangezien de wind in
Nederland nooit uit de zelfde richting komt en kan zelfs per dag drastisch wijzigen. De
kop van de windvanger dient dusdanig te worden ontworpen dat het zwaartepunt van de
kop nagenoeg in het midden staat. Op deze manier kan de windvanger eenvoudig
ronddraaien in de richting van de wind.
De lucht dient afgevoerd te worden langs de lijzijde van het gebouw, omdat hier de gevel
onder negatieve druk staat. Afvoeren kan door middel van ramen of ventilatieopeningen.
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3.3 Zonneschoorsteen
Een zonneschoorsteen, ook wel warmteschoorsteen genaamd, is een manier om
natuurlijke ventilatie te versterken door gebruik te maken van convectie van verwarmde
lucht d.m.v. passieve zonne-energie. Een simpele beschrijving van een zonneschoorsteen
is een verticale buis gebruik makend van zonne-energie om natuurlijke trek te
bevorderen in een gebouw.

3.3.1 Bouwtechnisch ontwerp
De simpelste vorm van een zonneschoorsteen is een zwart geverfde schoorsteen.
Gedurende de dag verwarmd de zon de schoorsteen en de lucht binnenin op, waardoor
een opwaartse stroming ontstaat in de schoorsteen. Onderaan de schoorsteen ontstaat
zuiging zodat koude lucht wordt aangezogen, wat gebruikt kan worden als ventilatie.

De basiselementen van een zonneschoorsteen zijn:
‐ Zonnecollector ruimte: Dit wordt meestal in de bovenkant van de schacht
gesitueerd. Ook kan de gehele schacht hier voor gebruikt worden. Oriëntatie, type
beglazing, isolatie en thermische eigenschappen van de zonnecollector zijn van
invloed op de hoeveelheid zonnewarmte dat in schacht geproduceerd kan worden.
‐ Ventilatieschacht: Locatie, hoogte, doorsnede en thermische eigenschappen van
de schacht zijn van invloed.
‐ Openingen voor aanvoer en afvoer van lucht: afmetingen en locatie van de
openingen in de schacht zijn erg belangrijk. Aan te raden is om bovenin grotere
openingen te plaatsen dan onderin, zodat er makkelijker natuurlijke trek ontstaat.
In een gebouw kan met een zonneschoorsteen natuurlijke ventilatie worden gecreëerd.
Door convectie stijgt de warme lucht naar de bovenkant van de schacht, waardoor aan
de onderzijde koude lucht wordt aangezogen.
De schacht moet hoger zijn dan het dak en moet geplaatst worden aan de gevel(s) welke
op de zon gericht is. Door de schacht in de gevel van glas te voorzien, kan de
warmteabsorptie van de zon bevorderd worden. Door warmteabsorberend materiaal te
gebruiken op de wand waar de zon op schijnt, kan dit effect versterkt worden. De
oppervlakte van het absorberende materiaal is belangrijker dan doorsnede van de
schacht.
Om het effect van natuurlijke ventilatie te vergroten, kan de aangezogen lucht eerst
ondergronds worden aangevoerd voordat de lucht het gebouw binnen gaat.
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3.3.2 Berekening temperatuurverschillen
Het effect van de zonneschoorsteen is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen de
inkomende lucht en de temperatuur aan de binnenkant van de schoorsteen. Door
opwarming van de schoorsteen ontstaat er een drukverschil waardoor de warme lucht op
stijgt en uiteindelijk de schacht verlaat aan de bovenzijde. Hierdoor wordt weer koudere
lucht aangezogen aan de onderzijde.
De lucht aan de binnenzijde wordt opgewarmd door de zon. Hiervoor is de zonintensiteit
belangrijk. Deze verschilt van dag tot dag en per geveloriëntatie.
De maximale zonintensiteit per gevel is:
Intensiteit zonnestraling [W/m2]
450
630
275

Geveloriëntatie
Zuid
Oost en West
Noord

Het temperatuurverschillen tussen de inkomende lucht en de uitgaande lucht kan
berekend worden met:
·

·

;

(3.5)

0

Deze vergelijking is ook te schrijven als:
·

·

·

·

·

·

;

0

(3.6)

Waarbij het temperatuurverschil berekend worden met:
∆

· ·
·

· ·

;
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Formule 3.5 is een vereenvoudigde formule. In realiteit worden er in de
zonneschoorsteen nog vuile lucht afgevoerd. Hierdoor veranderd het temperatuurverloop
in de zonneschoorsteen. De kans bestaat dan dat de vuile lucht weer naar beneden zakt
en de luchtstroming verstoort. Het belangrijkste is dat de NPL zich op de juiste plek blijft
bevinden. Als alle verdiepingen lucht afvoeren naar de zonneschoorsteen, is het
noodzakelijk dat de NPL zich boven het hoogste toevoerpunt bevindt.

80,00
75,00
70,00
65,00

h=10m; 630 W/m2

60,00

h=10m; 450 W/m2

55,00

h=10m; 275 W/m2

50,00

h=20m; 630 W/m2

45,00

h=20m; 450 W/m2

40,00

h=20m; 275 W/m2

35,00

h=30m; 630 W/m2

30,00

h=30m; 450 W/m2

25,00

h=30m; 275 W/m2

20,00

h=40m; 630 W/m2

15,00

h=40m; 450 W/m2

10,00

h=40m; 275 W/m2

5,00
0,00
4
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3.3.3 2e huid façade
Een afgeleide van een zonneschoorsteen is de 2e huid façade. De 2e huid façade is
volledig van glas en heeft een doorlopende spouw over de volledige hoogte van het
gebouw of een spouw per verdieping. De spouw kan variëren in een breedte van 0,2m
tot 1,2m.

De spouw is bedoeld om er voor te zorgen dat de achterliggende ruimtes niet te heet
worden in de zomer en niet te koud in de winter. Meestal wordt er zonwering in de spouw
gehangen om instraling van de zon te voorkomen. Wanneer de zonwering naar beneden
is gelaten, vertoont de 2e huid façade een grote gelijkenis met de zonneschoorsteen. De
zonwering fungeert dan als achterwand wat opgewarmd wordt door de zon en de warmte
kan afgeven aan de langs stromende lucht. Zonder zonwering is er geen massa dat zijn
warmte kan afgeven aan de langs stromende lucht en werkt een 2e huid façade niet meer
als zonneschoorsteen.
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00

tweede huidfacade

8,00

zonneschoorsteen

6,00
4,00
2,00
0,00
630

450

275

De verschillen tussen een 2e huid façade en een zonneschoorsteen zijn niet groot.
Bovenstaande grafiek geeft het verschil weer tussen een zonneschoorsteen en een 2e
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huid facade met een breedte van 1m en een hoogte van 40m, namelijk ∆T<0,7°C bij een
zonintensiteit van 630W/m².

3.4 Conclusie
Een atrium kan gebruikt worden voor schachtventilatie. In een atrium ontstaan
luchtstroming door temperatuurverschillen. Hoe hoger het atrium, hoe groter het
temperatuurverschil. Belangrijk aandachtspunt is het temperatuurverschil tussen binnen
en buiten nabij buitenbeglazing. Hier kunnen hoge luchtsnelheden ontstaan. In de winter
is het temperatuurverschil groter dan in de zomer.
Een atrium kan gebruikt worden om buitenlucht voor te verwarmen en deze lucht daarna
de ruimtes in te laten stromen. Een atrium kan ook gebruikt worden voor het afvoeren
van de vuile lucht om deze daarna naar buiten af te voeren.
Windtorens creëren een onderdruk in een schacht waardoor er aan de onderkant lucht
aangezogen wordt. Dit komt doordat de wind door een grote opening blaast. Hoe groter
de opening, hoe groter de onderdruk zal zijn. Een windtoren is niet afhankelijk van de
wind, mits deze met de wind mee kan draaien. De meest ideale positie is centraal op het
dak. De loefzijde is de beste gevel om lucht toe te voeren.
Een windvanger ‘vangt’ de wind en leidt deze het gebouw in via een schacht. In de
schacht zitten vertakkingen naar gebruiksruimtes. In de ideale situatie kan de
windvanger meedraaien met de wind. De windvanger staat centraal op het dak. Door het
zwaartepunt van de kop in het midden te houden kan de wind de kop makkelijk
ronddraaien, afhankelijk van de wind. Het afvoeren van de vuile lucht moet gebeuren
aan de lijzijde van het gebouw.
Een zonneschoorsteen bestaat uit een schacht van een massief materiaal en één zijde is
van glas. De zijde van glas wordt in de gevel plaatst, zodat zonlicht naar binnen valt.
Door instraling van de zon ontstaat stijgt de warme lucht en ontstaat er een overdruk.
De effectiviteit is afhankelijk van de geveloriëntatie, waarbij oost en west de hoogste
zonintensiteit hebben. De breedte en de hoogte van de schacht zijn van grote invloed op
de hoeveelheid lucht die door de zonneschoorsteen heen stromen.
Een 2e huid façade lijkt qua principe op een zonneschoorsteen. Het verschil met de
zonneschoorsteen is dat de 2e huid façade gevelvullend is.
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4. Case study
4.1 Stadsdeelcomplex Leidschenveen-Ypenburg
Architect: EGM Architecten
Locatie: Ypenburg, Den Haag

In 2006 is het stadsdeelcomplex van Leidschenveen-Ypenburg opgeleverd. In het
stadsdeelcomplex zijn een politiebureau en een stadskantoor gevestigd. De
kantoorfuncties van het complex worden voorzien van natuurlijke ventilatie waarbij
gebruik wordt gemaakt van een ‘gek’. Het is het eerste kantorencomplex dat hier gebruik
van maakt. De gek, een grote schoorsteenkap in de vorm van een reiger, maakt het
mogelijk dat er 85% van de tijd gebruik kan worden gemaakt van natuurlijke ventilatie.

Het stadsdeelcomplex is nabij station Ypenburg gelegen en de A12. De voorgevel ligt aan
de Noordzijde en is volledig opgetrokken als een glazen klimaatgevel. De buitenste laag
bestaat uit glazen lamellen, welke geopend en gesloten kunnen worden. Op deze manier
zorgen ze voor geluidsreductie van de snelweg en dragen bij aan het binnenklimaat
wanneer nodig. De gevels op het zuiden zijn zo gesloten mogelijk gehouden. Deze zijn
opgetrokken in metselwerk met kleine raamopeningen. Dit zorgt voor een lage
warmtelast in de kantoren grenzend aan de zuidgevels.
Wouter Notenbomer

38

Natuurlijke ventilatie in de faculteit Bouwkunde

In 85% van de tijd, kunnen de kantoren geventileerd worden door gebruik te maken van
natuurlijke ventilatie. Dit gebeurt zowel aan de noordgevel, als aan de zuidgevel. Het
bijzondere van dit ontwerp is dat er gebruik wordt gemaakt van een ‘gek’, waarmee een
onderdruk gecreëerd wordt. De gek staat bovenop een ‘schoorsteen’ en kan mee draaien
met de windrichting. Doordat de neus van de gek altijd tegen de wind in staat, ontstaat
er achter de gek en in de schoorsteen een onderdruk. Hierdoor ontstaat er een overdruk
langs de gevels.
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De lucht langs gevels wordt naar binnen gezogen door het luchtdrukverschil tussen
binnen en buiten. De buitenlucht komt via ventilatieroosters de kantoren binnen. De
lucht wordt over een koelplafond geleidt, zodat de lucht gekoeld kan worden in de zomer
en verwarmd wordt in de winter. De geconditioneerde lucht stroomt daarna de kantoren
in waar de lucht zich mengt met de oude lucht. De gemengde lucht wordt vanuit de
kantoren afgezogen naar de schoorsteen en verdwijnt dan door de gek naar buiten. De
hoeveelheid lucht door de roosters wordt automatisch geregeld om energieverlies te
voorkomen. Nadeel hiervan is dat de gebruikers hierop geen invloed kunnen uitoefenen.
Gebruikers kunnen wel een raam open zetten en op die manier invloed uitoefenen op het
binnenklimaat.

In de betonnen verdiepingsvloeren is betonkernactivering aangebracht. Hierdoor wordt
de binnentemperatuur zeer constant gehouden, ook wel het ‘kasteeleffect’ genoemd,
aangezien de temperatuur niet fluctueert. Mocht er toch snel een andere temperatuur
nodig zijn, dan kan het koelplafond hier voor zorgen.

De klimaatgevel zorgt niet alleen voor geluidsreductie, maar is ook onderdeel van het
ventilatiesysteem. Wanneer de lamellen gesloten zijn, meestal in de winter, wordt er
lucht aan de onderkant aangezogen. De lucht wordt verwarmd door de zon in de spouw
van de klimaatgevel. Hierdoor is er minder energie nodig om de lucht met het
stralingsplafond te verwarmen.
Ook zorgt de klimaatgevel er voor dat er geen koudeval langs het raam zal ontstaan,
waardoor vervelende luchtstromingen in het kantoor achterwege blijven.
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In de zomer staan de lamellen overwegend open, zodat de aangevoerde lucht niet zal
opwarmen en dus minder gekoeld hoeft te worden.
Doordat het stadsdeelcomplex gebruik maakt van betonkernactivering en
stralingsplafonds, is het gebouw op een energiezuinige manier te koelen. Dit maakt het
mogelijk om het gebouw te ventileren met natuurlijke ventilatie. Koeling met natuurlijke
ventilatie zou waarschijnlijk niet mogelijk zijn geweest, aangezien er dan teveel lucht
nodig is waardoor onacceptabele luchtsnelheden ontstaan. Dit zou leiden tot
tochtklachten.

Tijdens een lezing van Ir. V de Leeuw, EGM Architecten, aan de TU Delft, bleek dat de
luchtsnelheid in de kantoren zeer laag is, waardoor werknemers geen last hebben van
tochtklachten. Echter is er tussen de binnenwand en het stralingsplafond een spleet,
waardoor er met name in de winter, lucht door de spleet het kantoor binnen stroomt,
zonder eerst over het stralingsplafond te gaan. Hierdoor ervaren de werknemers een
onaangename koude luchtstroom langs hun lichaam. Dit probleem kan opgelost worden
door de spleet dicht te zetten.

Door te kiezen voor betonkernactivering, kan er geen gebruik gemaakt worden voor een
verlaagd plafond of een verhoogde vloer. Hierdoor dienen leidingen op een andere
manier te worden opgelost, aangezien het plafond van de constructievloer zichtbaar
blijft.
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4.2 British Research Establishment (BRE)
Het BRE is een kantoorgebouw in Garston, Engeland en is ontworpen met passief
geventileerde schachten door zonnewarmte als onderdeel van het ventilatieconcept.

Figuur:#

Het gebouw heeft vijf verticale schachten die onderdeel zijn van het ventilatie en koeling
concept. De belangrijkste onderdelen van de schachten zijn een wand van glazen
bouwstenen gericht op het zuiden, warmteaccumulerende wanden en stalen uitlaten die
een paar meter boven het dak uit steken. De schachten zijn aangesloten op holle
betonnen vloeren en worden gekoeld via nachtkoeling. Geïntegreerde buizen in de vloer
kunnen zorgen voor extra koeling door gebruik te maken van grondwater.
Bovenin de schacht zijn ventilatoren geplaatst zodat op dagen als er te weinig natuurlijke
trek wordt gerealiseerd, de ventilatoren de luchtstroom kunnen stimuleren.
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4.3 Hogeschool Inholland Rotterdam
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4.4 Conclusie
In het stadsdeelcomplex van Leidschenveen-Ypenburg wordt er gebruikt van een aantal
bouwtechnische methodes om er voor te zorgen dat het gebouw met natuurlijke
ventilatie geventileerd kan worden.
‐ Er wordt gebruik gemaakt van een gek op het dak, deze werkt als kop bovenop de
windtoren.
‐ Een 2e huid facade aan de noordzijde zorgt ervoor dat de aanvoer van verse lucht
niet verstoort wordt door de zuigende werking van wind.
‐ Voordat de afgevoerde warmte de windtoren verlaat stroomt de wind langs een
warmtepomp.
‐ In de gek zit een ventilator om de windtoren te laten werken als er te weinig wind
staat. In de kantoorruimtes wordt de aangevoerde lucht door de gevel eerst over
een klimaatplafond geleid, zo kan wordt de lucht voorbehandeld.
‐ De lucht wordt aangevoerd en afgevoerd door motorgestuurde
ventilatieopeningen.
Bij het British Research Institute wordt bij het ventilatieconcept gebruik gemaakt van
zonneschoorstenen. Deze zorgen voor een continue ventilatiestroming. De vijf
schoorstenen staan in de zuidgevel. De zonneschoorstenen zorgen voor de afvoer van
ventilatielucht. De koude aangezogen lucht gaat door holle buizen in de vloer, waardoor
de vloer gekoeld wordt. In de top van de schacht zijn ventilatoren geplaatst om de
stroming op gang te houden.

Wouter Notenbomer

45

Natuurlijke ventilatie in de faculteit Bouwkunde

5. Natuurlijke ventilatie in faculteit Bouwkunde
Het 2e deel van Natuurlijke ventilatie in de faculteit Bouwkunde gaat over de integratie
van natuurlijke ventilatie in het ontwerp voor de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.
Het nieuwe ontwerp voor de faculteit Bouwkunde heeft een inhoud van 260.865m³
(77,5m breed; 93,5m lang en 36m hoog). Dit vraagt om een goed doordacht
ventilatieconcept. Door de typologie van het voorlopig ontwerp van de faculteit, sluit
schachtventilatie hier het beste op aan. Schachtventilatie alleen is niet genoeg voor een
dermate groot gebouw. Voor het oplossen van knelpunten kan er gebruik worden
gemaakt van atria, zonneschoorstenen, windvangers of windtorens.

5.1 Randvoorwaarden
Uitgangspunt:
Schachtventilatie vanwege architectonische typologie (centraal atrium)
Randvoorwaarden vanuit het architectonisch ontwerp:
Ontwerpstudio:
‐ Studio heeft een afmeting van 8,1m breed, 9,0m diep en 6,2m hoog;
‐ Een studio bestaat uit 2 werktafels;
‐ Aan een werktafel werken 8 studenten en 1 docent;
Kantoorruimte:
‐ Kantoor heeft een afmeting van 4,0m breed, 7,2m diep en 2,6m hoog;
‐ Er werken 2 werknemers in een kantoorruimte;
Randvoorwaarden hoeveelheid verse lucht:
‐ 50m³/h p.p. = 0,014m³/s
‐ Maximale luchtsnelheid: v < 0,15m/s
Natuurlijke ventilatie wordt alleen toegepast als methode voor het verversen van lucht.
Indien natuurlijke ventilatie ook toegepast zou worden als methode voor de koeling van
een ruimte, worden de luchtsnelheden dusdanig hoog dat er tochtklachten zullen
ontstaan.

5.1.1 Facultaire functies
De faculteit bestaat niet alleen uit studio’s en kantoren. Voor het academisch onderwijs
zijn er ook facultaire functies noodzakelijk. Dit zijn onder andere collegezalen, een
vormstudiehal, computerzalen en handtekenzalen. In deze ruimtes zitten vaak veel
studenten tegelijkertijd te werken. De hoeveelheid schone lucht is per m² veel groter
geworden in vergelijking met een studio of kantoor. Wordt dit met natuurlijke ventilatie
geventileerd, dan zijn er grote ventilatieopeningen noodzakelijk. Hierdoor zal de
luchtsnelheid omhoog gaan en de maximaal toelaatbare luchtsnelheid overschrijden. Dit
zal uiteindelijk leiden tot tochtklachten.
Om er voor te zorgen dat de facultaire functies toch geventileerd worden, zullen deze
functies met mechanische ventilatie geventileerd worden.
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5.1.2 Uitgangssituatie
In de ideale situatie wordt de verse lucht aan alle zijden van het gebouw aangezogen en
direct de studio’s en kantoren ingeleid. De vervuilde lucht wordt daarna naar het atrium
afgevoerd. Vanuit het atrium wordt de vervuilde lucht via het dak afgevoerd naar buiten.

De wind komt echter altijd maar uit één richting waaien. Hierdoor zal de wind over het
gebouw heen waaien. Doordat de wind over het gebouw heen waait, zal er aan de lijzijde
zuiging ontstaan (figuur *). De zuiging zorgt ervoor dat de lucht uit de studio’s wordt
gezogen aan de noord- en oostzijde van het gebouw.

5.1.3 Gewenste luchtstromingen
De luchtstroming in de studio’s moet er voor zorgen dat de vuile lucht ververst wordt,
teneinde een goede werkomgeving te creëren met frisse lucht. In een studio zullen in
totaal 20 personen aan het werk zijn. Dit betekent een totale luchtverversing van
0,28m³/s. In de berekening wordt dus rekening gehouden met 2 personen extra dan de
18 die voor de ruimte bedoelt zijn. Het kan voorkomen dat er extra personen aanwezig
zijn in het geval van een presentatie en dergelijke.
In een kantoorruimte zitten 2 personen te werken, dit komt neer op een totale
luchtverversing van 0,028m³/s.

Wouter Notenbomer

47

Natuurlijke ventilatie in de faculteit Bouwkunde

Om tot een goede verversing van de lucht te krijgen, worden over de gehele lengte van
de studio ventilatierooster onder het plafond geplaatst. Door ze onder het plafond te
plaatsen, zakt de koude lucht naar beneden en ontstaat er een goede menging met de
‘oude’ lucht. De lucht warmt hierdoor op en stijgt naar het plafond waar het weer
afgevoerd wordt richting het atrium.

Ook kunnen er ramen geopend worden in de gevel, wanneer er meer frisse lucht nodig
mocht zijn. Dit kan het geval zijn als er erg hard wordt gewerkt of wanneer er meer dan
20 personen aanwezig zijn dan waarmee in de berekening is rekening gehouden. Dit
heeft echter wel invloed op de hoeveelheid verse lucht die afgevoerd moet worden
wanneer er daadwerkelijk ramen open gezet worden.
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5.1.4 Capaciteitsberekening
In het nieuwe ontwerp is er ruimte voor 250 tafels. Met 8 studenten per tafel zijn dit
2000 studenten. Er wordt rekening gehouden met een overcapaciteit van 2 personen per
tafel. Dit betekent een totaal van 2500 personen.
Er zijn 140 kantoorruimtes. Per kantoorruimte zijn er maximaal 2 medewerkers. Dat zijn
maximaal 280 medewerkers.
De minimale ventilatiecapaciteit per persoon is 0,014m³/s.
1 studio
: 0,28m³/s
1 kantoor
: 0,028m³/s
Voor het gehele gebouw is de ventilatiecapaciteit:
Totaal studio’s
: 35m³/s
Totaal kantoren
: 3,92m³/s
Totaal
: 38,92m³/s

5.1.5 Ventilatieroosters
De basisbehoefte aan ventilatie wordt geregeld door ventilatierooster, aangezien deze
regelbaar zijn. De ventilatieroosters kunnen met een gebouwbeheerssysteem geregeld
worden, of door de gebruiker van de ruimte.
De capaciteit van ventilatieroosters is merk en type afhankelijk. Voor het nieuwe ontwerp
mag het ventilatierooster voor een studio niet langer zijn dan 9m en voor een kantoor
niet langer dan 3m.
Uiteindelijk wordt er gekozen voor de Duco Max Tronic Corto 25. Deze heeft een
ventilatiecapaciteit van 32dm³/s per strekkende meter. Dit is het enige ventilatierooster
dat de benodigde capaciteit kan halen over een maximale lengte van 9m voor een studio.
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5.2 Methode
5.2.1 Ventilatiemodellen
Uit de conclusies van de theorie, methodes voor natuurlijke ventilatie en de case studies
kunnen drie ventilatiemodellen gecreëerd worden voor het nieuwe ontwerp van de
faculteit Bouwkunde. De basis van deze modellen is de doorsnede van het ontwerp voor
de faculteit zoals in het hoofdstuk: Ontwerp faculteit Bouwkunde te zien is. Voor de
modellen wordt een simpele variant gebruikt van de doorsnede zodat duidelijk zichtbaar
wordt hoe de natuurlijke ventilatie zal werken. De gevels zijn de west- en oostgevel. Van
de drie ventilatiemodellen wordt per model een ventilatieconcept gemaakt.
De drie ventilatiemodellen zijn:
‐ Atrium
‐ Zonneschoorsteen
‐ Windtoren

5.2.2 Analyse ventilatiemodellen
Van deze modellen worden de voor- en nadelen bestudeerd. Bij het analyseren van de
ventilatieconcepten wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:
‐ Heersende windrichting: ZZW, ZW en WZW;
‐ Wind zorgt voor zuiging aan de lijzijde;
‐ Opwarming door zoninstraling;
‐ Luchtdrukverschil in het atrium.
Na het analyseren wordt er een oplossing bedacht hoe het ventilatieconcept beter kan
werken. Op basis van de opgedane kennis wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt. Het
voorlopig ontwerp wordt geanalyseerd, waarna er een definitief ontwerp gemaakt wordt.
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5.3 Uitwerking
5.3.1 Model 1: Atrium
Principe:
Bij atriummodel 1 wordt de lucht via de gevels de kantoren en studio’s ingevoerd,
waarna de vuile lucht via het atrium door het dak naar buiten wordt afgevoerd. De vuile
lucht is warm geworden, waardoor het in het atrium naar boven zal stromen.

Atriummodel 2 is een andere mogelijkheid. De lucht wordt door het dak het atrium
ingevoerd. In het atrium kan de lucht enigszins voorverwarmd worden. De
voorverwarmde lucht wordt de kantoren en studio’s ingezogen en vervolgens naar buiten
afgevoerd.

Analyse:
Bij beide mogelijkheden wordt er alleen gebruik gemaakt van de thermische trek in het
atrium. De invloed van de wind is hierbij buitenbeschouwing gebleven. De wind waait
over het gebouw heen en zorgt voor druk op de westgevel en voor zuiging op de
oostgevel. Bij beide mogelijkheden zorgt dit voor complicaties in het atrium waardoor er
lucht van de ene zijde naar de andere zijde van het atrium stroomt.

Oplossing:
De luchtstroming door het atrium heen zal geblokkeerd moeten worden. Dit kan door het
atrium in tweeën te delen. Op deze manier hebben beide zijden van het gebouw een
eigen atrium. De oostelijke zijde kan de vuile lucht afvoeren in het atrium, terwijl de
westzijde lucht via het atrium kan aanvoeren. Voordeel hiervan is dat, wanneer de wind
uit westelijke richting waait, deze methode blijft werken.
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Deze oplossing is echter niet realistisch, omdat het in tweeën delen van het atrium niet
de bedoeling is. Bovendien zal er een oplossing gevonden moeten worden om de zuiging
op het dak te verminderen. Anders kan de lucht nooit in het oostelijk atrium worden
gezogen. De zuiging op het dak zal dan groter zijn dan de zuiging aan de oostgevel.
Om toch te ventileren met één groot atrium, kan er een windschans op het dak geplaatst
worden. De wind die over de schans blaast zal een onderdruk achter de schans creëren.
De onderdruk achter de schans zal groter zijn de zuiging aan de oostgevel. Om hier zeker
van te zijn wordt er aan de oostgevel een 2e huid façade geplaatst. De onderdruk die in
de 2e huid façade ontstaat zal groter zijn dan de zuiging. Op deze manier wordt het
atrium gebruikt als de afvoer van de vuile lucht van de studio’s en kantoren.

5.3.2 Model 2: Zonneschoorstenen
Principe:
De zonneschoorstenen staan in de gevel. De voorzijde van de schoorsteen is van glas.
Door opwarming stijgt de lucht naar boven. Dit creëert een onderdruk direct achter de
ventilatieafvoer. Hierdoor wordt de vuile lucht uit de kantoren en studio’s afgezogen. Dit
zorgt weer voor een onderdruk in de kantoren en studio’s waardoor lucht vanuit het
atrium wordt aangezogen. Via het dak komt de verse lucht het atrium in.
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Analyse:
De zonneschoorstenen staan aan de oost- en westgevel. De zon kan echter maar aan één
zijde tegelijk zijn. Daardoor zal er altijd slechts één zonneschoorsteen goed werken. Dit
betekent dat maar één zijde van het gebouw geventileerd wordt. De intensiteit van de
zonneschoorsteen is afhankelijk van de intensiteit van de zon. Helaas verschilt de
intensiteit van dag tot dag. Bovendien is het vaak bewolkt in Nederland. Dit betekent dat
het rendement van de zonneschoorsteen niet optimaal is en dat de faculteit maar in
beperkte mate geventileerd kan worden met natuurlijke ventilatie.

Oplossing:
De zon kan maar aan één zijde tegelijkertijd schijnen. Hierdoor kan maar één gevel
geventileerd worden middels een zonneschoorsteen. Door de zonneschoorsteen te
combineren met een methode waarbij de lucht naar boven stijgt, kunnen de
gecombineerde methodes aan beide gevels tegelijk werken. Hierbij is rekening gehouden
dat de verse lucht via het dak van het atrium wordt aangevoerd. Zou dit niet gedaan
zijn, dan gaan de luchtstromingen in het atrium met elkaar vermengen. Dit lijdt tot een
slechte luchtkwaliteit en ongewenste luchtstromingen en tocht. De zonneschoorsteen
wordt gecombineerd met een windtoren. De lucht wordt in het atrium voorverwarmd, de
studio’s en kantoren instromen en zal aan beide gevels de vuile lucht via de bovenkant
van de schacht naar buiten stromen.

5.3.3 Model 3: Windtoren
Principe:
De windtorens staan tussen de kantoren/studio’s en het atrium. Ze steken 3m boven het
dak uit. De wind blaast over de toren heen en creëert een onderdruk in de schacht.
Hierdoor wordt de lucht uit de studio’s en kantoren gezogen. De schone lucht komt via de
gevels in de kantoren en studio’s.
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Analyse:
De windtorens zorgen er voor dat er een onderdruk ontstaat in de kantoren en studio’s.
Aan de westgevel levert dit geen problemen op omdat de wind daar op de gevel drukt.
De wind zorgt er echter ook voor dat er zuiging ontstaat aan de oostgevel, waardoor er
aan twee kant lucht uit de kantoren en studio’s gezogen wordt. De windtoren en de
onderdruk langs de gevel gaan met elkaar concurreren om de lucht af te voeren. Het
atrium heeft in dit model geen functie in het ventilatieconcept.

Oplossing:
Het probleem van de dubbele zuiging in de kantoren en studio’s kan opgelost worden
door de windtoren aan de oostzijde te veranderen in een windvanger. Op deze manier
ontstaat er overdruk in de schacht en stroomt de lucht de ruimte in. Door de zuiging aan
de gevel wordt de lucht uit de kantoren en studio’s geleid.
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5.4 Conclusie
De oplossingen voor de ventilatiemodellen laten zien dat met iedere methode de faculteit
Bouwkunde met natuurlijke ventilatie te ventileren is. Echter, de modellen hebben allen
een toevoeging nodig om het model te laten werken. Zo is bij het atriummodel een
tweedeling van het atrium of een windschans en 2e huid façade noodzakelijk; bij het
zonneschoorsteenmodel is de zonneschoorsteen uitgebreid met een windvanger; en bij
het windtorenmodel is de windtoren zowel een windtoren als een windvanger geworden.
De oplossingen voor de ventilatiemodellen laten ook zien dat de gebruikte oplossingen
gimmicks zijn om natuurlijke ventilatie te creëren. Dit geldt met name voor de
windschans, de zonneschoorsteen en de windvangers. Er is niets mis met gimmicks
zolang het ventilatieconcept er prima door werkt. Echter wordt de architectuur er sterk
door beïnvloed. De gimmicks staan als losse entiteiten in het gebouw, zonder dat er
gestreefd wordt naar een homogene samensmelting van architectuur en bouwtechnische
mogelijkheden. Dit is vooral het geval bij de zonneschoorstenen die het beeld van de
gevel zullen bepalen en de windtorens die de ruimtelijkheid van het atrium aantasten.
In de ventilatiemodellen 2 (zonneschoorsteen) en 3 (windtoren) wordt er nauwelijks
gebruik gemaakt van de natuurlijke krachten voor natuurlijke ventilatie die het atrium in
het ontwerp biedt. In ventilatiemodel 2 wordt er zelfs tegen de krachten in geventileerd.
Ventilatiemodel maakt wel gebruik van schachtventilatie in het atrium. Hierdoor ontstaat
een natuurlijk ventilatieconcept. Er moet echter wel voor gezorgd worden dat de vuile
lucht niet het atrium oversteekt van de west- naar de oostgevel.
Ventilatiemodel 1 is het enige model dat kan worden aangepast om de drijvende kracht
achter natuurlijke ventilatie te versterken, zonder dat de ruimtelijkheid van atrium
verstoord wordt of het architectonische beeld beheerst zal worden door bouwtechnische
maatregelen.
Ventilatiemodel 1 zal daarom verder worden uitgewerkt tot het definitieve
ventilatiemodel.
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6. Voorlopig ontwerp
6.1 Stedebouwkundig niveau
Na een analyse van de windrichtingen blijkt dat ZZW en WZW de heersende
windrichtingen in Delft zijn. De wind uit deze richtingen is ook het sterkst. Hiervan kan
gebruik worden gemaakt door de west- en zuidgevel op deze windrichtingen af te
stemmen. 75% van de tijd waait de wind op deze gevel, waar gebruik gemaakt van kan
worden in het ventilatiemodel.

Door de zuid- en westgevel in een kromming met elkaar te verbinden, wordt de helft van
het gebouw geventileerd. Door de kromming kan de wind vanuit meerdere
windrichtingen, van westen- tot zuidenwind, langs de gevel worden geleid.
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6.2 Gebouwniveau
De studio’s en kantoren aan de noord- en oostzijde, zullen op een andere manier
geventileerd moeten worden, aangezien de wind niet op deze gevels blaast. In
combinatie met de gekromde gevel zijn vier modellen te bedenken om het gehele
gebouw te ventileren.
a) Een gekromde gevel met daarachter een blok met facultaire functies.
b) Gekromde gevel + windtorens aan de noord- en oostzijde, facultaire functies
centraal.
c) Gekromde gevel + atrium tussen facultaire functies en noord- en oostzijde.
d) Gekromde gevel en noord- en oostgevel grenzen aan een groot atrium waarin
facultaire functies hangen.

6.2.1 Uitleg modellen
Het uitgangspunt was dat het gebouw, vanwege de typologie, geventileerd zou worden
met schachtventilatie. In model a) is de typologie veranderd naar een langgerekt
gebouw, waardoor schachtventilatie niet meer mogelijk is. In model a) kan
dwarsventilatie toegepast worden.
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Model b) en c) zijn beide gebaseerd op twee methodes voor natuurlijke ventilatie om het
gebouw te ventileren. In model b) zijn dat winddruk en windtorens en in model c) zijn
dat winddruk en een atrium (schachtventilatie). Wat bij model b) en c) echter ontbreekt
is een methode om de lucht aan de zuid- en westzijde af te voeren.
In model d) wordt gebruik gemaakt van één methode voor natuurlijke ventilatie. Via de
gevels komt de vuile lucht in het atrium terecht. Middels schachtventilatie kan de lucht,
tussen de facultaire functies door, via het dak worden afgevoerd.

6.2.2 Conclusie
Model a) valt af vanwege architectonische redenen. Het model staat te ver af van het
architectonisch voorlopig ontwerp uit hoofdstuk 1.
Model b) en c) vertonen sterke overeenkomsten met model 2 en 3 uit hoofdstuk 6.1.
Model b) en c) bestaan uit 2 methodes om het gebouw te ventileren. Zoals gezien in
hoofdstuk 6.1 levert dit de nodige problemen op.
Model d) vertoont grote gelijkenis met model 1 uit hoofdstuk 6. Bovendien wordt er bij
model d) gebruik gemaakt van slecht 1 methode om het gebouw natuurlijk te ventileren.
Model d) zal daarom gebruikt worden voor het eindmodel.

6.3 Concept
Om de zuiging aan de lijzijde tegen te gaan en toch de verse lucht via de gevel door de
studio’s of kantoren naar het atrium te laten stromen, is het noodzakelijk om een 2e huid
façade er voor te plaatsen. De lucht kan dan aan de onderzijde van de 2e huid façade
aangezogen worden.
Om ingewikkelde constructies als tochtsluizen e.d. te voorkomen, is het noodzakelijk om
voor het ventileren met natuurlijke ventilatie gebruik te maken van 1 methode. Uit de
voorstudie blijkt dat het gebruik van een atrium het beste aansluit bij het ontwerp voor
de faculteit bouwkunde. Om de faculteit optimaal te laten werken met natuurlijke
ventilatie, dienen er een aantal aanpassingen gedaan te worden.

Figuur * laat een concepttekening zien van hoe het atrium zou moeten werken. De lucht
wordt van buiten aangezogen; gaat door de gevel de studio of het kantoor in; de
vervuilde lucht stroomt het atrium in en verdwijnt door het dak naar buiten. Zoals
eerdere modellen hebben laten zien, is het onmogelijk om langs alle gevels verse lucht
aan te trekken doordat er zuiging langs twee gevels ontstaat.
De west- en zuidgevel hebben zoals eerder beschreven een kromming waardoor de wind
tussen westen- en zuidenwind op de gevel zal drukken. Om er voor te zorgen dat de
wind die over het gebouw waait niet alle lucht uit de studio’s en kantoren aan de noorden oostgevel wegtrekt, wordt er een 2e huid façade voor de gevel geplaatst. De lucht
wordt van onder aangezogen doordat er aan bovenzijde een overdruk ontstaat en aan de
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onderzijde een onderdruk. De overdruk wordt veroorzaakt door de instralende zon en de
wind die over de bovenzijde van de 2e huid façade waait.

6.3.1. Afvoer vanuit atrium
Om er voor te zorgen dat de vuile lucht weer uit het atrium verdwijnt, kan er niet alleen
vertrouwd worden op de drijvende kracht van warme lucht die op stijgt. Bovendien koelt
de warme lucht bij het dak sterk af naar mate het buiten kouder wordt. Hierdoor zakt de
afkoelende lucht weer naar beneden en kan niet goed worden afgevoerd.
In model 1 uit hoofdstuk 6.1 wordt er gebruik gemaakt van een windschans. Deze
windschans kan vertaald worden naar een volledig dak dat de luchtstroming begeleidt.
Als de wind over het dak heen geleidt wordt en het dak wordt abrupt gestopt, dan
ontstaat hier een onderdruk. Op dit punt wordt de lucht het atrium uitgezogen.

Door gebruik te maken van een bolstaand dak, wordt de lucht beter over het atrium heel
geleid. De reden om dit is dat er meer ruimte onder het dak gecreëerd wordt. Op deze
manier kan er meer lucht opgeslagen worden onder het dak en zal het niet overstromen
naar de verblijfsruimten.

6.3.2 Ventilatie van het atrium
Zoals bij het gebouw van Hogeschool Inholland te Rotterdam te zien is, moet het atrium
geventileerd worden. Zeker wanneer er verblijfsgebieden ontworpen zullen worden in het
atrium, wat zeer waarschijnlijk het geval zal zijn. Om de natuurlijke ventilatiestroming in
het atrium niet te verstoren, is het belangrijk dat de koelere lucht zo laag mogelijk wordt
in geblazen. Dit dient echter niet te gebeuren op plaatsen waar mensen verblijven,
aangezien er dan kans bestaat op tochtklachten. Minimaal 3m boven de vloer is ideaal.
De lucht kan dan opwarmen en stijgt op daardoor verder het atrium in richting het dak.
Om dit effect te versterken kan er vloerverwarming worden toegepast op deze vloeren.
De koelere lucht zal verwarmt worden, opstijgen. Hierdoor wordt voorkomen dat de
ingebrachte koude lucht van buiten neerdaalt op de mensen. De lucht wordt op deze
manier wel ververst. Onderstaande schetsjes laten zien hoe de lucht het atrium
ingebracht kan worden.
Wouter Notenbomer

59

Natuurlijke ventilatie in de faculteit Bouwkunde

De lucht moet direct het atrium ingebracht worden, zodat het schoon binnenkomt.
Hiervoor moeten er een aantal ‘gaten’ in de ring van studio’s en kantoren gemaakt
worden. Dit zal impact hebben op de architectuur. Een andere logische plek om de lucht
in het atrium te brengen, is bij de entree. De entree zal dan wel een directe verbinding
moeten hebben met het atrium. Hier dient wel opgepast te worden voor tochtklachten.
De openingen moeten daarom minimaal 3m boven de vloer geplaatst worden. Middels
plafondverwarming kan de lucht voorverwarmd worden zodat het niet te snel naar
beneden zakt.
Een andere oplossing kan zijn dat één gevel volledig van glas gemaakt wordt. In de
glazen gevel kunnen dan op verschillende hoogtes ventilatieopeningen gecreëerd worden.
Architectonisch is dit niet gewenst. Echter treden er dan hele andere complicaties op.
Deze zijn terug te vinden in hoofdstuk 3.1.2.
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6.4 Ontwerpschets

6.5 Definitief ventilatie ontwerp
6.5.1 Windrichting: West
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6.5.2 Gevel bij windrichting West
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6.5.3 Windrichting: Oost
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Bijlage 1: Windkaart Nederland
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Bijlage 2: Windrozen de Bilt
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