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I. VOORWOORD 
 
 
“Ik houd van bomen, ik houd van gebouwen. Ik houd niet van kernenergie, ik houd niet 
van de slechte invloed van de mens op onze aarde.”  
 
Daar waar vele van mijn klasgenoten op de middelbare school het vaak als een straf 
ervoeren wanneer zij weer iedere morgen de noodzakelijke 12km door het bos van huis 
naar school moesten fietsen, was het voor mij (ondanks mijn ochtendhumeur en mits het 
niet regende) de beste start van de dag die ik me maar kon wensen. Al dan niet alleen, 
fietsend door het bos, mijn gedachten laten gaan over het huiswerk wat al dan wel of 
niet gedaan was, de ochtendgeur van dennen mijn neus vullend en nu en dan een 
eekhoorn, konijn of ree over het fietspad zien schieten was voor mij de beste start van de 
dag ik me maar kon wensen. 
 
Toen ik in de zomer van 2003 aan mijn studie Bouwkunde in Delft begon was ik mij nog 
niet bewust van de positie die architectuur in het huidige milieu- en klimaatdebat innam. 
Mijn interesse daarvoor werd pas echt gewekt in het vijfde semester van de Bachelor 
Milieu en Bouwtechniek, waarin ik mij begon te realiseren dat architectuur een 
belangrijke rol daarin speelt. Het heeft toen nog enkele omzwervingen geduurd voordat 
ik voor de start van mijn afstuderen bij de leerstoel Materialisatie bedacht dat we 
architectuur moeten inzetten om bij te dragen aan een gezondere leefomgeving. In de 
dubbele afstudeerrichting Architectuur en Bouwtechniek zag ik de ideale mogelijkheid 
om dieper in het onderwerpgebied van architectuur, milieu, klimaat en techniek te 
duiken.  
 
In het hier voor u liggende verslag vindt u de rapportage van het onderzoek dat ik heb 
gedaan voor het onderdeel Bouwtechniek van mijn afstudeerproject. Dit onderzoek 
omvat een studie van de mogelijkheden tot het energieneutraal koelen, verwarmen, 
ventileren en verlichten van een gebouw, vertaald in een ontwerp dat ik heb gemaakt 
voor de toekomstige faculteit Bouwkunde in Delft, onderdeel van het architectuur deel 
van mijn afstuderen. 
 
 
 
Rotterdam, Mei 2010  
 
Robert Schellekens 
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II. SAMENVATTING 
 
 
40% van de totale energieconsumptie in Europa wordt door gebouwen gebruikt en 
omdat het merendeel van de energieopwekking door de verbranding van fossiele 
brandstoffen gebeurd, dragen gebouwen indirect bij aan de groeiende uitstoot van CO2. 
Door de hoge interne warmte last en het intensieve gebruik op specifieke tijden is het in 
de praktijk lastig gebleken om energieneutrale kantoorgebouwen te realiseren. Er zijn 
daarom nog maar weinig voorbeelden van energieneutrale kantoorgebouwen bekend.  
 
Doel van het onderzoek is het energieneutraal koelen, verwarmen en ventileren en 
verlichten van de studio’s en kantoren in een ontwerp gemaakt voor de toekomstige 
faculteit Bouwkunde in Delft. Met de volgende hoofdvraag: “Wat is de energievraag voor 
koelen, verwarmen, ventileren en verlichten van studio’s en kantoren in het ontwerp voor 
de toekomstige faculteit Bouwkunde en hoe kan op duurzame wijze in deze vraag 
worden voorzien?” 
 
Uit praktijkonderzoek naar duurzame gebouwen is een lijst met 9 aspecten van 
energieneutraliteit samengesteld. Bij elk van deze 9 aspecten is gekeken naar de 
consequenties voor ideale bouwvorm per aspect. Vervolgens is een voorlopig ontwerp 
gemaakt voor de toekomstige faculteit Bouwkunde, door voor ieder programma 
onderdeel de ideale oriëntatie en positie in het gebouw bij een zo laag mogelijk 
energiegebruik te bepalen. Het daaruit voortvloeiende voorlopige ontwerp heeft als 
uitgangspunt gediend voor het verdere onderzoek. 
 
Voor het voorlopig ontwerp is een energiesysteem bedacht, waarbij de nadruk lag op het 
reduceren van de energie behoefte van het gebouw. Daarvoor is gekeken naar het 
Nederlandse klimaat en voorspelling van eventuele klimaatverandering die in de 
toekomst. Uitgaande van de meest negatieve voorspellingen stijgt de gemiddelde 
buitentemperatuur de komende 100 jaar met ongeveer 4-6°C. Uit onderzoek gedaan door 
Brager en De Dear blijkt dat het thermische comfort van een vertrek afhangt van de 
gemiddelde buitentemperatuur en de wijze waarop gebruikers invloed uit kunnen 
oefenen op het binnenklimaat. Bij natuurlijke ventilatie en individuele beïnvloeding 
accepteren gebruikers hogere binnentemperaturen dan bij volledig geconditioneerde 
gebouwen. 
 
Het energiesysteem dat voor het voorlopige ontwerp is gemaakt is in vier delen op te 
splitsen: koelen en verwarmen, ventileren, verlichten en het opwekken en opslaan van 
energie. Van elk van deze delen in onderzocht welke bouwtechnische oplossingen het 
laagste energieverbruik en de hoogste energieopbrengst opleverden. Het koelen en 
verwarmen gebeurd door het toepassen van betonkernactivering in combinatie met een 
elektrische warmtepomp aangesloten op een aquifer. Het ventileren gebeurd door een 
twee-elementen-systeem met WTW op afvoerlucht in combinatie met een 
bodemwisselaar. Voor de verlichting van het gebouw is gekozen voor energiezuinige 
LED-verlichting met aanwezigheidsdetectie. De benodigde energie wordt opgewekt door 
een energiedak waarop PV zijn aangebracht. 
 
In de opzet berekening van de energieprestatie van het gebouw wordt een dynamisch 
proces.in een statische berekening uitgevoerd. Daarvoor zijn aannames betreffende het 
klimaat en gebruik gedaan. Per maand zijn vervolgens het benodigde koel- of 
verwarmingsvermogen, het verbruik voor ventilatie en de behoefte voor kunstverlichting 
berekend. Het totale jaarlijkse verbruik van de studio’s en de kantoren is 425.980 kWh. De 
totale opbrengst door PV is 382.425 kWh. Het toepassen van een warmtepomp met een 
COP van 4 levert een jaarlijks energieoverschot van 76.547 kWh op. Het koelen, 
verwarmen, ventileren en verlichten van het ontwerp van die nieuwe faculteit 
Bouwkunde is daarmee energieneutraal. 
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II. SUMMARY 
 
 
40% of the total energy consumption in Europe is used by buildings. Because the 
majority of the energy in Europe is generated out of fossil fuels, buildings in Europe 
indirectly cause the emission of CO2 and climate change. Because of the high internal 
load and use only on specific hours a day, it is very hard to make energy-neutral office 
buildings. Resulting in only a few examples of energy neutral office buildings around the 
world.  
 
Goal of this research is the energy-neutral cooling, heating, ventilation en lighting of the 
studios and offices in a design made for the future faculty of Architecture in Delft. De 
main research-question is: What is the need for energy for cooling, heating, lighting and 
ventilation of the studios and offices in the future faculty of Architecture in Delft and 
how can we provide in this need in a sustainable solution? 
 
Out of research to realized sustainable buildings a list of 9 “aspects of energy-neutrality” 
is made. By looking towards every aspect individually the consequences for the ideal 
building shape where researched. By looking out of energy consumption closely to the 
orientation and position of every part of the program for the new faculty building a 
temporary design for the building was made. This design served as a starting point for 
the rest of the project. 
 
An energy system for the design was made in which minimizing the energy need for the 
building was the main objective. Therefore we looked at the characteristics of the Dutch 
climate and predictions of future climate change. The most negative predictions 
predicted a rise of the annual temperature of 4-6°C in the coming 100 years. Brager and 
De Dear concluded in their research towards thermal comfort in buildings, that users of 
naturally ventilated buildings who could individually adapt the internal climate accepted 
higher indoor temperatures than users of buildings in fully conditioned ones.  
 
The energy system made for the design can be split up in four parts: heating and cooling, 
ventilation, lighting and generation of sustainable energy. From every part of the energy 
system solutions which reduced the energy demand or maximized the average yield were 
used. Concrete-core-activation in combination with a heatpump, which uses 
groundwater as a source, takes care of the heating and cooling of the building. A twin-
coil ventilation unit with heat recovery and a ground-exchanger is used for the 
ventilation of the building. By using energy-efficient LED-lights with presence detection 
saves a lot of energy for artificial lighting. The needed energy for the system is generated 
on a energy-roof on which PV are installed. 
 
To make the calculation, a static method was used to monitor a dynamic process. 
Therefore a lot of assumptions had to be made. For every single month of the year the 
total need for heating, cooling, ventilation and lighting was calculated. Resulting in a 
total annual energy need for the studios and offices of 382425kWh. By employing a 
heatpump with a COP of 4, produces a surplus of 76547kWh electrical energy. Taking this 
results into account, the heating, cooling, lighting and ventilation of the studios and 
offices is energy-neutral. 
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1. INLEIDING 
 
 
“The interface between interior and exterior must be understood as a dynamic system, which 
responds to the permanent variability in external radiation, climate conditions and internal 
requirements.”1 

Christian Smith, 2003. 
 
De klimaatdiscussie en het opraken van de voorraden van fossiele brandstoffen heeft 
sinds een paar jaar vaste voet in het architectuurdebat gekregen. Niet gek, wanneer men 
bedenkt dat de gebouwde omgeving voor ruwweg 40% van het totale energiegebruik op 
aarde verantwoordelijk is2. In Nederland wordt het overgrote deel van energie door 
middel van de verbranding van fossiele brandstoffen opgewekt. De gebouwde omgeving 
draagt daardoor voor een groot deel bij aan de CO2-uitstoot en het opwarmen van de 
aarde enerzijds, maar nog veel belangrijker, het opraken van waardevolle en 
onvervangbare fossiele brandstoffen anderzijds. Daarbij komt dat door het opraken van 
fossiele brandstoffen de energie gewonnen uit deze stoffen schaars en duurder wordt. De 
Europese Commissie heeft daarom in het voorjaar van 2009, vlak voor de Europese 
Verkiezingen, besloten dat gebouwen rekening moeten gaan houden met de toekomst. 
Vanaf 2018 moeten alle nieuwe gebouwen in de EU zelfvoorzienend in hun 
energiehuishouding zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die in een gebouw gebruikt 
wordt gedurende het gebruik in, op, aan, onder of in de directe omgeving van het 
gebouw opgewekt moet worden.  
 

 
Fig.1. Verdeling van energiegebruik in Europa [2]. 
 
De gevel van een gebouw draagt voor het grootste deel bij aan de energiehuishouding 
van een gebouw. Het ontwerp van een gevel bepaald in welke mate warmte het gebouw 
wint of verliest, hoeveel daglicht er binnenkomt en op welke wijze er geventileerd kan 
worden. De afgelopen decennia was het – vooral bij kantoren – de trend om installaties 
het binnenklimaat te laten regelen. Om deze installaties goed en zo energie-efficiënt 
mogelijk te laten functioneren werden deze kantoorgevels vaak gesloten uitgevoerd en 
interieur volledig afgesloten van het buitenklimaat. Om deze klimaatsystemen energie-
efficiënt te laten functioneren, werden gevels vaak volledig gesloten uitgevoerd. 
Gebruikers hadden hierdoor niet meer de mogelijkheid om invloed op het door hun 
gewenste binnenklimaat uit te oefenen, door bijvoorbeeld het openen van een raam. Uit 
de praktijk blijkt dat dit een negatieve invloed had op de waardering van het 
binnenklimaat van gebouwen. Dit ‘sealen’ van de gebouwschil in combinatie met het 
slecht functioneren van deze klimaatinstallaties heeft in het verleden tot ziekte en 
onbehagen bij gebruikers geleid door de slechte kwaliteit van de binnenlucht (Sick 
Building Syndroom, SBS). Daarbij komt dat gebruikers het vaak als onprettig ervaren 
wanneer men geen invloed op het binnenklimaat kan uitoefenen door bijvoorbeeld het 
openen van een raam. 
In het ontwerp van moderne kantoorgevels wordt veel gebruik gemaakt van glas om de 
vooruitstrevende ‘uitstraling’ van het te huisvesten bedrijf te representeren. Het gebruik 
van grote glasvlakken, het niet kunnen openen van een raam en de hoge belasting door 
straling van de zon leidt echter tot onnodig hoge binnentemperaturen en veel 
energieverbruik voor koeling in de zomer en lage binnentemperaturen door koudeval en 
                                                  
1 Solar Architecture; Christian Smith; Birkhauser 2003; pagina 19. 
2 Low energy Cooling For Sustainable Buildings, Ursula Eicker. Wiley & Sons Publishers 2009, pagina 2. 
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energieverbruik voor verwarming in de winter. Hoe modern en representatief deze gevels 
ook in hun uitstraling trachtten te zijn, erg slim zijn zij niet. De moderne kantoorgevel 
doet er op dit moment alles aan om alle natuurlijk en vrij verkrijgbare energie (zon, wind) 
zo min mogelijk ons binnenklimaat te laten beïnvloeden, terwijl daar tegenover veel 
kunstmatige energie (installaties) gebruikt wordt om een prettig en werkbaar 
binnenklimaat te creëren. Gevolg is vanuit de gebouwde omgeving een groeiende vraag 
naar energie, daar waar minder fossiele brandstoffen aanwezig zijn. Dat moet veranderen. 
 

 
 
Fig.2. Broeikasgassen in de atmosfeer en gemiddelde temperatuurtrend op aarde3. 
 
 
Vanuit het ministerie van VROM gelden er sinds kort subsidieregelingen die 
energieneutraal bouwen moeten stimuleren. In de woningbouw zijn er steeds meer 
voorbeelden bekend van energieneutrale woningen, in de utiliteitsbouw zijn dat er 
slechts nog maar enkele 4 . De gebouwde omgeving laat op dit moment een grote 
negatieve footprint achter op de aarde. Het omzetten van deze negatieve footprint naar 
een positieve zou daarom de bouwopgave voor de toekomst moeten zijn. We moeten toe 
naar een toekomst waar gebouwen in plaats van energieconsumenten juist 
energieproducenten zijn en daarmee een positieve bijdrage leveren aan een gezonde 
leefomgeving op de lange termijn. 
 

                                                  
3 Beyond the Limits: Global Collapse or a sustainable future; D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers; 
Earthscan Publishers, 1992, pagina 
4 Energieneutraal: een situatie waarbij over een jaar gemeten het energiegebruik van een 
gebouwd object (woning/gebouw/wijk/kunstwerk e.d.) tenminste nul is: er wordt niet méér energie uit het 
gas- en elektriciteitsnet betrokken dan er vanuit duurzame bronnen aan wordt toegeleverd. 
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2. UITGANGSPUNTEN 
 
 
Koele en warme periode 
In het verslag wordt met betrekking tot het buitenklimaat vaak de termen koelere en warmere 
periode gesproken. Grofweg wordt met de koelere periode, de periode van 21 september tot 21 
maart en met de warmere periode, de periode 21 maart tot 21 september bedoeld. 
 
Energieneutraal 
Energieneutraal is een complex begrip in de architectuur. Volgens Senter Novem 
betekent het een situatie waarbij over een jaar gemeten het energiegebruik van een gebouwd 
object (woning/gebouw/wijk/kunstwerk e.d.) tenminste nul is: er wordt niet méér 
energie uit het gas- en elektriciteitsnet betrokken dan er vanuit duurzame bronnen aan 
wordt toegeleverd. 
Energieneutraal is een ruim begrip, het heeft betrekking op alle facetten in het bouwen 
waar energie bij komt kijken; productie, gebruik, reiniging, transport etc. Dit onderzoek 
zal zich allen richten op de energie voor koelen, verwarmen, verlichten en ventileren. 
 
 
Programma kantoorfunctie 
Het programma voor de nieuwe Bouwkunde faculteit bestaat uit veel ruimtes met 
verschillende functies. Zo bestaat de helft van het programma uit kantoren en studio’s en 
de andere helft uit onderwijsondersteunende ruimtes als auditoria, restaurant, 
bibliotheek, maquettehal, conferentiecentrum, tekenzalen en opslagruimte [fig. 3]. Het 
gebruik van de verschillende programmaonderdelen varieert en zo ook de aan het 
binnenklimaat gestelde eisen van deze verschillende ruimtes. Daar waar het voor een 
studioruimte gewenst is te toetreding van daglicht te maximaliseren en de hele dag door 
te verwarmen (of te koelen), is het voor een auditorium, dat slechts enkele keren per dag 
(of week) enkele uren gebruikt wordt, gewenst in korte tijd snel te verwarmen of the 
koelen bij een lager verlichtingsniveau.  
De uiteindelijke berekening van de energiehuishouding in dit onderzoek richt zich op 
een gebouwdeel met enkel kantoren en studio’s. Omdat het gebruik van dit gebouwdeel 
te vergelijken is met die van een kantoor wordt wanneer gesproken wordt over de functie 
van het gebouw in de verslaglegging van dit onderzoek gebruik gemaakt van het begrip 
‘kantoorfunctie’.  
 

 
 
Fig. 3. Programma van Eisen faculteit Bouwkunde 
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3. ONDERZOEK & VERSLAGLEGGING 
 
 
3.1. Probleemstelling 
In de woningbouw zijn er steeds meer voorbeelden bekend van energieneutrale 
woningen, in de utiliteitsbouw zijn dat er slechts nog maar enkele. Uit de praktijk is 
gebleken dat het lastig is om energieneutrale kantoorgebouwen te realiseren. Dit wordt 
onder andere veroorzaakt door het intensieve gebruik tijdens kantooruren en de hoge 
interne warmtelast.  
 
3.2. Doel 
Het programma voor de nieuwe Bouwkunde faculteit bestaat uit veel ruimtes met 
verschillende functies. Ruim de helft van het programma bestaat uit kantoren en studio’s, 
terwijl de andere helft uit onderwijsondersteunende ruimtes als auditoria, restaurant, 
bibliotheek, maquettehal, conferentiecentrum, tekenzalen en opslagruimte bestaat. Het 
gebruik van de verschillende programmaonderdelen varieert, zo ook de aan het 
binnenklimaat gestelde eisen van deze verschillende ruimtes. Om het onderzoekgebied 
af te bakenen zal dit onderzoek zich op de uiteindelijke uitwerking van de studio’s en 
kantoren in het ontwerp richten. 
 
Doel van het onderzoek is het energieneutraal koelen, verwarmen en ventileren en 
verlichten van de studio’s en kantoren in een ontwerp gemaakt voor de toekomstige 
faculteit Bouwkunde in Delft.5 
 
Op de faculteit Bouwkunde worden de architecten en bouwtechneuten van de toekomst 
opgeleid. Het nieuwe gebouw van de faculteit moet een voorbeeld functie gaan 
vervullen voor hoe gebouwen en in de toekomst uit moeten komen te zien. Zowel binnen 
als buiten de landsgrenzen. 
 
3.3. Hoofdvraag 
 
“Wat is de energievraag voor koelen, verwarmen, ventileren en verlichten van studio’s en 
kantoren in het ontwerp voor de toekomstige faculteit Bouwkunde en hoe kan op duurzame 
wijze in deze vraag worden voorzien?”6 
 
De zon heeft de grootste invloed op het buitenklimaat en daarmee ook op het 
energieverbruik van gebouwen. De zon bepaald de buitentemperatuur, beschikbare 
hoeveelheid daglicht en de daarmee benodigde energie voor koeling, verwarming, 
ventilatie en verlichting. Rekening houden met de stand en rondgang van de zon is 
daarom van essentieel belang wanneer men een energieneutraal gebouw wil ontwerpen.  
 
Ons klimaat verandert, de gemiddelde temperatuur stijgt en er vindt de komende 100 
jaar een significantie vermeerdering van de hoeveelheid neerslag in Nederland plaats7. 
[Fig. 5] In welke mate dit door de mens beïnvloedt wordt staat nog ter discussie, maar uit 
onderzoek blijkt wel dat de CO2-concentratie in de atmosfeer in nauw verband staat met 
gemiddelde temperatuur op aarde. Omdat de gebruiksduur van een gebouw altijd over 
een periode van enkele decennia loopt is het voor het onderzoek van belang de 
(eventuele) klimaatverandering in het ontwerp van het gebouw mee te nemen. Wanneer 
men bedenkt dat van de eerste plannen voor en de uiteindelijke oplevering van een 
gebouw een periode van 10 jaar kan zitten, er vervolgens nog een minimale 

                                                  
5 Energieneutraal: een situatie waarbij over een jaar gemeten het energiegebruik van een 
gebouwd object (woning/gebouw/wijk/kunstwerk e.d.) tenminste nul is: er wordt niet méér energie uit het 
gas- en elektriciteitsnet betrokken dan er vanuit duurzame bronnen aan wordt toegeleverd. 
6 Duurzaam betekent hier: het gebruik van energie opgewekt uit zogenaamde schone en hernieuwbare 
bronnen. 
7 www.knmi.nl 
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gebruiksperiode van 50-100 jaar aan toegevoegd wordt, weten we over welke totale 
levensduur we het voor een gebouw anno 2010 hebben. 
 
 

 
Fig.5. Wereldgemiddelde temperatuurtrend sinds 1856  
 
 
3.4. Verslaglegging 
Dit onderzoeksverslag is grofweg in vier delen onderverdeeld.  

Het 1e deel behandelt het ontwerp van de nieuwe faculteit Bouwkunde. In dit 
deel van het verslag worden eerst de resultaten besproken van een praktijkonderzoek dat 
is gedaan naar aspecten van energieneutraliteit in energie-efficiënte, -zuinige en –
neutrale gebouwen. Vervolgens worden het programma en de oriëntatie van de 
verschillende programmaonderdelen van het gebouw behandeld, waarna de vertaling 
naar het uiteindelijke ontwerp wordt beschreven en inzichtelijk gemaakt. 

Het 2e deel van het verslag richt zich op het uiteindelijke energiesysteem dat 
voor het gebouw is bedacht. Eerst wordt het klimaat en de klimaatverandering in 
Nederland besproken en het comfort van het binnenklimaat komt kort aan bod. Daarna 
wordt het gemaakte energiesysteem zoals dat voor het gehele gebouw bedacht in 
behandeling genomen. 

Vervolgens wordt in het 4e deel van dit rapport de berekening van het 
energiesysteem uitgewerkt dat op een kleiner gebouwdeel betrekking heeft. 

In het 5e deel van dit verslag worden vervolgens de resultaten van het onderzoek 
besproken. Conclusies en aanbevelingen worden gedaan, waarna ook een reflectie van 
het onderzoeksproces en de werkwijze wordt gemaakt. Ten slotte vindt u de bij dit 
onderzoek behorende bijlagen voor meer gedetailleerde onderzoeksresultaten. 
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DEEL 1 - ONTWERP
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4. ONTWERP 
 
 
Dit deel van het rapport behandelt het ontwerp van de nieuwe faculteit Bouwkunde. 
Eerst worden de resultaten besproken van een praktijkonderzoek dat is gedaan naar 
aspecten van energieneutraliteit in energie-efficiënte, -zuinige en –neutrale gebouwen 
uit de praktijk. Vervolgens worden het programma en de oriëntatie van de verschillende 
programmaonderdelen van het gebouw behandeld en de vertaling naar het uiteindelijke 
ontwerp wordt beschreven en inzichtelijk gemaakt. 
 
4.1. Aspecten van energieneutraliteit 
Bij 35 “duurzame” gebouwen uit de praktijk is gekeken wat voor maatregelen er genomen 
waren in het gebouw die een positieve bijdrage leverden aan een lager energieverbruik, 
eigen energie opwekking of een energieneutraal gebouw [Fig.6]. Daaruit is de volgende 
lijst samengesteld. Iedere ‘duurzame’, ‘groene’ of ‘energiezuinige’ ingreep of 
ontwerpbeslissing is onder een van de hieronder genoemde 9 punten te plaatsen: 
 

1. Materialen (eigenschappen) 
2. Vorm en oriëntatie 
3. Natuurlijke luchtstroom  
4. Opslaan & terugwinnen van energie  
5. Daglicht toetreding 
6. Opwekken eigen energie  
7. Isolatie (massa) 
8. Gebruik van groen  
9. Uitwisseling van energiestroom 

 

 
Fig. 6. Aspecten die een positieve bijdrage leveren aan de energiehuishouding van “groene” gebouwen uit de 
praktijk 
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In het hier volgende deel wordt per aspect de ‘ideale’ (voor dat aspect geldende) 
uitgangpunten met betrekking tot het gebouw beschreven. 
 
4.1.a  Materialen (eigenschappen) 

De “energiewaarde” van een materiaal wordt bepaald door de hoeveelheid 
energie die er nodig is voor de productie en transport van het materiaal, in welke 
mate een materiaal hergebruikt kan worden nadat het zijn primaire functie 
verloren heeft (geheel, slechts gedeeltelijk of helemaal niet), de 
kwaliteitsvermindering van het materiaal die er met het hergebruiken optreedt 
en in hoeverre en materiaal onderhoudsintensief is. Daarnaast kan gekeken 
worden naar de isolerende eigenschappen en de thermische massa van een 
materiaal. 

 
4.1.b.  Vorm en oriëntatie op zon en wind 

De vorm en oriëntatie van een gebouw bepalen in welke mate de zon en de wind 
invloed hebben op het binnenklimaat. Rekening houden met de stand van de zon 
en de (overheersende) windrichting is dus van groot belang in het ontwerpproces. 
Door wel of niet te oriënteren op de zon kan rekening gehouden worden met de 
hoeveelheid warmte en daglicht die een vertrek binnenkomt. Oriënteren op de 
wind maakt het mogelijk om een natuurlijke luchtstroom door het gebouw te 
creëren of het reduceert transmissieverliezen via de gevel. 

 
Zon 
Door de hoge interne warmtelast van kantoren en studio’s (mensen, verlichting, 
laptops) dient in warme periodes de warmte van de zon zoveel mogelijk uit het 
interieur geweerd te worden. In de winter op zonnige dagen is de extra warmte 
van de zon een goede bijkomstigheid die de verwarmingslast van een vertrek 
juist kan verminderen. De lage opkomende zon in het oosten en de lage 
ondergaande zon in het westen zijn moeilijk uit het interieur te weren. In de 
zomer schijnt, mits ongehinderd, de zon van 05:00u tot 11:00u op de westzijde en 
van 16:00u tot 22:00u op de oostzijde van een gebouw, daardoor warmen 
vertrekken met een oost/west oriëntatie ongewenst veel op. Daar waar de 
straling van de zon het sterkst is tussen 12:00u en 15:00u op de zuidzijde is deze 
door de hoge stand van de zon rondom dit tijdstip goed uit het interieur te weren 
door van bijvoorbeeld lamellen of een overstek in het ontwerp gebruik te maken. 
In de winterperiode is de rondgang van de zon korter (van 08.00u zuidoost tot 
17.00u zuidwest) en de stand aan de hemel lager. De extra warmte die een 
vertrek van de zon kan ontvangen dient in deze periode maximaal benut te 
worden. Dit bereikt men het best bij een Zuid georiënteerde gevelvlak. Wel moet 
voorkomen kunnen worden dat de lage zoninstraling voor hinderlijk lichtinval 
voor gebruikers zorgt. Dit probleem is door het aanbrengen van zonwering aan 
de binnenzijde van de ruimte die van beneden naar boven sluit goed te op te 
lossen. Het diffuse daglicht dat een vertrek via de noordzijde van een gebouw 
bereikt is vanuit de studio en kantoorfunctie gewenst. Tegenwoordig gebeurt 
veel werk op de computer. Het diffuse licht vanuit het noorden zal tot geen 
hinderlijke zoninval op de beeldschermen leiden. Daarnaast staat de noordzijde 
van een gebouw bekend als de koelere zijde in Nederland, omdat hier geen direct 
zonlicht aanwezig is. Ruimtes met een hoge interne warmtelast kunnen daarom 
goed op het noorden georiënteerd worden. Daarom heeft een noord/zuid 
oriëntatie de voorkeur boven een oost/west oriëntatie. 
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Fig.7. Rondgang van de zon op de locatie.  
Bron: De Grote Bosatlas, Wolters-Noordhoff Atlas Productions,2008, pagina 282. 

 
 
 Wind 

Het mogelijk maken van een natuurlijke luchtstroom door het gebouw geldt 
vandaag de dag als een van de belangrijkste energiebesparende maatregelen 
voor ‘duurzame’ gebouwen in Nederland, omdat geen gebruik wordt gemaakt van 
installaties die het binnenklimaat regelen en daarbij veel energie gebruiken. Een 
tweede voordeel van natuurlijke ventilatie is dat de luchtkwaliteit binnen in het 
gebouw beter is dan bij volledig mechanisch geventileerde gebouwen (sick 
building syndrome) en dat gebruikers het gevoel krijgen zelf invloed uit te 
kunnen oefenen op het door hun gewenste binnenklimaat.  
Een veel gehoorde misvatting is dat de wind in Nederland vaak uit het 
zuidwesten komt. Op de figuur hieronder is te zien dat wind uit de richting ZZW 
en WZW het meest frequent is, echter is duidelijk te zien dat de wind ook vanuit 
het oosten (10%) of noordwesten kan komen [Fig.xx]. Van een enkele 
overheersende windrichting kunnen we hier in Nederland dus niet echt spreken. 
Het orienteren van een gebouw op een windrichting heeft hier, zoals dat 
bijvoorbeeld in Dubai kan, geen zin. In het ontwerp zal daarom naar oplossingen 
gezocht moeten worden die rekening houden met deze wisselende windrichting. 
Gebruik maken van een tropendak (of klimaatdak) boven een atrium is een goede 
oriëntatieloze bouwkundige oplossing die een natuurlijke luchtstroom kan 
bevorderen in een groot gebouw als de bouwkunde faculteit. Door de vorm van 
het tropendak aan te passen kan de thermische trek die onder het dak ontstaat 
en daarmee gepaard gaande natuurlijke trek versterken. 
 

 
 Fig.8. Principes van natuurlijke ventilatie. 
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Fig.9. Windrichting en frequentie in de provincie Zuid-Holland. 
Bron: De Grote Bosatlas, Wolters-Noordhoff Atlas Productions, 2008, pagina 287. 

 
 
4.1.c.  Opslaan en terugwinnen van warmte-energie 

Energieoverschotten in de vorm van warmte kunnen zowel voor een lange als 
korte periode opgeslagen worden in of rondom een gebouw. Afhankelijk van de 
lengte van de opslagperiode spreken over seizoens- of dagopslag. Warmteopslag 
berust op het principe dat energie in een dragend medium als water, beton of de 
grond (tijdelijk) wordt opgeslagen.  
Voor dagopslag van warmte-energie kan men er voor kiezen gebruik te maken 
van de gebouwmassa door de constructie thermisch te activeren of om Phase 
Change Materials (PCM) in het gebouw op te nemen. Betonkernactivering berust 
op het principe dat een grote massa steen of beton veel warmte (of koude) 
vasthoudt, waardoor de temperatuur min of meer constant blijft. De werking van 
betonkernactivering is te vergelijken met het effect dat de grote gebouwmassa 
van een kerk heeft op het binnenklimaat (koel in de zomer). In de zomerperiode 
heeft een hoge gebouwmassa een gunstig effect op het energiegebruik doordat 
de binnentemperatuur minder snel oploopt, waardoor minder koelvermogen 
benodigd is. Bij betonkernactivering wordt de werking van een grote massa (als 
die van een constructie van een kerk) nagebootst door in het beton leidingen aan 
te brengen waardoorheen water van een bepaalde temperatuur wordt geleid.  
Een PCM is een substantie die de eigenschap heeft grote hoeveelheden energie 
te absorberen of vrij te geven wanneer het materiaal van fase veranderd. Warmte 
wordt geabsorbeerd of komt vrij wanneer het materiaal van vast naar vloeistof 
veranderd en vice versa. In vergelijking met water kunnen PCM’s meer energie 
opslaan in minder opslagvolume. PCM’s kunnen in de vorm van panelen worden 
toegepast in gevels, plafonds, wanden en vloeren. Het gebruik van PCM’s is 
echter nog erg duur.  
 
Omdat de dieper gelegen delen van de grond niet aan seizoensveranderingen 
van het buitenklimaat onderhevig zijn vormt dit deel van de bodem een 
constante zone waar overschotten van warmte-energie voor langere periode in 
opgeslagen kunnen worden. Er zijn verschillende manieren om energie in de 
bodem op te slaan, diepe en ondiepe opslag. Zo kan men een horizontaal grid 
van pijpen gevuld met een water en antivries (glycol) of een tank gevuld met 
water of mix van gravel en water in de bovenste bodemlaag aanleggen (± 2-4 m), 
waarin warmte-energie opgeslagen wordt. Deze oplossingen zijn echter wel aan 
temperatuurschommelingen van het buitenklimaat onderhevig doordat ze 
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relatief dicht onder het aardoppervlak gelegen zijn. Het is voor opslag in de 
bodem efficiënter om voor warmte-energie in dieper gelegen aardlagen te kiezen 
(±100m), omdat hier de grondwatertemperatuur van 12°C een constante bron 
vormt in Nederland. Zo is het in Nederland mogelijk om een zogenaamde 
watervoerende laag in de bodem (aquifer), door middel van waterleidingen 
aangesloten op een warmtepomp, als opslagmedium te gebruiken. Daarnaast is 
het mogelijk meerdere U-vormige verticale pijpen van kunststof of beton 
(‘boreholes’) in de grond aan te leggen. Door deze pijpen stroomt een mix van 
water en antivries in een gesloten circuit8. Als alternatief op de relatief dure 
boreholes kan men er voor kiezen de fundering thermisch te activeren. Bij het 
aanleggen van de fundering worden dan waterleidingen mee gestort. 
 

  

 
Fig.10. Lange termijn opslag van energie in de bodem en korte termijn opslag van energie door 
PCM in de gevel. 

 
Warmteterugwinning (WTW) 
Een belangrijke energiebesparende oplossing bij gebalanceerde ventilatie is de 
mogelijkheid tot het terugwinnen van warmte op ventilatielucht.  
Warmteterugwinning kan via verschillende systemen. Het eerste systeem bestaat 
uit twee elementen (twee-elementenprincipe), daarbij wordt in zowel het toe- als 
het afvoerkanaal een warmtewisselaar opgenomen. De twee warmtewisselaars 
worden door middel van waterleidingen aan elkaar verbonden. In het 
afvoerkanaal wordt de vloeistof in de warmtewisselaar opgewarmd, waarna in het 
toevoerkanaal de opgewarmde vloeistof weer afgegeven wordt. Het tweede 
systeem berust op het tegenstroomprincipe, waarbij twee luchtstromen 
kruislings door een uit platen opgebouwde warmtewisselaar gestuurd worden en 
zo de warmte van de afvoerlucht naar de toevoerlucht overgegeven wordt. Een 
warmtewiel is opgebouwd uit kleine kanaaltjes en bevindt zich gedeeltelijk in het 
toevoerkanaal en gedeeltelijk in het afvoerkanaal. De warme afvoerlucht warmt 
het warmtewiel op door de opgewarmde lucht die er doorheen stroomt. Doordat 
het wiel langzaam ronddraait komt het opgewarmde deel in het toevoerkanaal 
terecht waar de koele buitenlucht de warmte van het wiel weer overneemt. Een 
voordeel van dit derde WTW-principe is dat er vocht uit de afvoerlucht 
teruggewonnen kan worden wanneer het wiel van hygroscopisch (vocht 
aantrekkend) materiaal gemaakt wordt. Een nadeel van dit systeem is dat, naast 
warmte en vocht, ook vervuiling uit de afvoerlucht naar de toevoerlucht wordt 
overgedragen9. 

 
 

                                                  
8 Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 125. 
9 Bouwfysica; ir. A.C. van der Linden; Thiememeulenhof 2008; pagina 122. 
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4.1.d.  Daglicht 
Ongeveer 40% van het energiegebruik in conventionele kantoorgebouwen  
wordt voor verlichting gebruikt10. Grote winsten in de energiehuishouding zijn te 
halen wanneer het gebruik van kunstlicht wordt geminimaliseerd en de 
toetreding van natuurlijk licht gemaximaliseerd.  
Gevaar van het volledig transparant uitvoeren van een gebouw om maximale 
verlichting door daglicht te garanderen is dat met de toetreding van daglicht in 
de zomer de warmte van de zon de binnentemperatuur ongewenst beïnvloed. 
Echter wanneer door daglicht de verlichting van een ruimte minder afhankelijk is 
van kunstlicht, wordt ook de interne warmtelast gereduceerd, omdat kunstlicht 
meer warmte dan daglicht produceert bij een gelijk verlichtingsniveau.11 Daglicht 
is opgebouwd uit een direct en indirecte (diffuse) component welke verschillen 
afhankelijk van de locatie op aarde. Over het algemeen geldt dat diffuse straling 
voor een betere verlichting van een ruimte zorgt, omdat de verlichting in het 
gehele vertrek gelijk verdeeld is. Daar tegenover kan directe straling door 
bouwkundige oplossingen diep de ruimte in ‘gestuurd’ worden. 
 
Voor kantoorwerk is een verlichtingsniveau tussen de 300-500 lux vereist12. De 
behoefte voor kunstverlichting is afhankelijk van de verlichtingssterkte buiten, 
welke varieert over de dag en de seizoenen. Zo is de verlichtingssterkte in het 
vrije veld op een onbewolkte zomermiddag 100.000 lux en op een bewolkte 
wintermiddag 1000 lux13. Er zijn daarom tegenwoordig lichtsystemen op de markt 
die rekening houden met deze wisselende lichtsterkte (dynamische verlichting). 
De lichtsterkte en kleur van het door de lampen uitgezonden licht veranderen 
met de hoeveelheid beschikbaar daglicht en het verloop van de dag mee. 
Daarnaast kan aanwezigheidsdetectie worden toegepast, waardoor verlichting 
automatisch aan en uitgeschakeld wordt wanneer er (geen) mensen in het vertrek 
aanwezig zijn. Dit kan aanzienlijke  energiebesparingen opleveren. 
 
Vanuit het oogpunt van toetreding van daglicht in gebouwen is een zo groot 
mogelijk geveloppervlak gewenst. Het optimaliseren van de daglichttoetreding 
staat daarom ook in direct conflict met de thermische prestaties van gebouw in 
de winter waarvoor maximale compactheid een voordeel is. Geringe compactheid 
van een gebouw biedt echter ruime mogelijkheden voor transparante en 
translucente openingen. Atria en binnentuinen kunnen een uitkomst bieden voor 
het vergroten van de daglichttoetreding in gebouwen met een compacte vorm. 
Van belang hierbij is echter wel dat de atria of binnentuin in de winterperiode 
(door middel van bijvoorbeeld een glazen dak) afgesloten worden om 
warmteverlies te voorkomen. Een voordeel van het gebruik van een atrium of 
binnentuin is dat een vertrek van twee zijdes verlicht kan worden, waardoor een 
gelijk verlichtingsniveau optreedt. 
 
Door de hoge interne warmtelast moet bij de verlichting van een kantoor in de 
zomer de directe straling van de zon uit het interieur geweerd worden om 
ongewenste opwarming te voorkomen, terwijl maximale toetreding van diffuse 
straling juist gewenst is. In de winter is de extra opwarming van het vertrek door 
directe zoninstraling een prettige bijkomstigheid omdat dit de benodigde 
verwarmingscapaciteit verlaagd. Wel moeten maatregelen getroffen worden om 
verblinding door hinderlijke inval van direct zonlicht te voorkomen. Nadeel van 
het gebruik van conventionele zonwering is dat ze het gehele verlichtingsniveau 
van een ruimte verminderen, waardoor energie voor kunstlicht nodig is om het 
gewenste verlichtingsniveau te halen terwijl buiten de energie van het daglicht 

                                                  
10 Solar Architecture; Christian Smith; Birkhauser 2003; pagina 132. 
11 Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 102. 
12 Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 136. 
13 Bouwfysisch Tabellarium; prof. ir. A.C. Verhoeven; TU Delft, 1987; pagina 87. 
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geweerd wordt. Gevolg is extra opwarming en energiegebruik van de ruimte op 
warme dagen. 
 
Om verblinding door directe straling van de zon te voorkomen kan men voor 
diffuse lichtinval van boven kiezen waardoor over het gehele jaar 
beeldschermwerk niet verhinderd wordt. Met een noord/zuid georiënteerd 
sheddak kan men een gelijke verlichting van de ruimte bereiken door het dak 
naar de zuidzijde gesloten en het noordzijde open uit te voeren. Hierdoor kan 
enkel diffuse straling het interieur bereiken en wordt ongewenste opwarming in 
de zomer en afkoeling door transmissieverlies in de winter gereduceerd, in 
tegenstelling tot wanneer een dak volledig in glas wordt uitgevoerd. 
Tegelijkertijd kan het grote oppervlak aan zuid georiënteerde vlakken gebruikt 
worden om energie en warmte door middel van PV-panelen of zonnecollectoren 
op te wekken die voor de verwarming/koeling van het gebouw kunnen zorgen. 
 
Mocht door beperkingen (bestemmingsplan) of andere omstandigheden het 
verlichten van boven niet tot de mogelijkheden behoren dan verdienen hoge 
smalle ruimtes de voorkeur boven lage diepe ruimtes. 

 

 
Fig.11. Een shed-dak met openingen gericht op het noorden en PV op de gesloten zuid-
georienteerde vlakken is een goede combinatie tussen toetreding van licht en de opwekking van 
elektrische energie. 

 
 
4.1.e. Opwekken van eigen energie 

Op weg naar duurzame energiehuishouding in gebouwen is naast het reduceren 
van de vraag naar energie de laatste jaren het opwekken van energie een 
belangrijk onderdeel geworden. Er zijn verschillende manieren om energie in 
gebouwen op te wekken, waarvan het gebruik van photo-voltaïsche cellen (PV ) 
de bekendste is.  
In het kort, in PV wordt de energie die fotonen in het zonlicht bevatten omgezet 
in elektronen in fysische zin. In natuurkundige termen is elektriciteit de hoogste 
vorm van energie, omdat het in allerlei andere vormen van energie omgezet kan 
worden.14  
Een specifiek criterium voor PV is de efficiëntie van een cel, welke uitgedrukt 
wordt in de hoeveelheid straling van de zon die wordt omgezet in elektrische 
stroom. Zonlicht is samengesteld uit verschillende ‘kleuren’ licht uit het gehele 
lichtspectrum (van infrarood tot ultraviolet). Doordat de energiepotentie van 
fotonen bij sommige frequenties in het kleurenspectrum te laag is om een 
elektrische stroom in PV op te wekken, kan niet alle opvallende straling van de 
zon in elektriciteit omgezet worden. In theorie is het mogelijk om een efficiëntie 
van ongeveer 30% te halen, maar in de praktijk halen de bestaande systemen 
waardes variërend van 8% tot 17%.15 
 

                                                  
14 Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 138. 
15 Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 139. 
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Fig. 12. Effiecienty van verschillende PV-cellen.  
Bron: Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 139. 
 
Door de relatief lage energieopbrengst van PV is het van belang in de planning 
rekening te houden met elementen uit de omliggende omgeving die een 
schaduw op PV zouden kunnen werpen. De werking van PV wordt namelijk 
aanzienlijk slechter wanneer de opvallende straling verminderd wordt. Door de 
baan van de zon ontvangen horizontale vlakken de grootste hoeveelheid straling 
van de zon in centraal Europa. Door de lage stand van de zon ontvangen de oost- 
en westzijde op een zomerse dag zelfs meer straling van de zon als de zuidzijde. 
Echter omdat in de winter de zon opkomt in het zuidoosten en weer ondergaat in 
het zuidwesten, ontvangt over het jaar gezien de zuidzijde meer straling dan de 
oost- en westzijde [fig. xx].  Wanneer we naar de baan van de zon en de jaarlijkse 
zonintensiteit van verschillend georiënteerde vlakken bekijken, zien we dat zowel 
het dakvlak als een schuin op zuid georiënteerd vlak de beste mogelijkheden 
bieden voor het aanbrengen van PV aan gebouwen16.  
 

 
  
Fig.13. Opbrengst van de zon op verschillend georiënteerde vlakken in Centraal Europa. Bron: 
Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 96 
 
De optimale helling voor een PV-systeem is bij welke stand de beschikbare 
zonne-energie het hoogst is. Dit geldt bij een stand van 36° in Nederland, daarom 
bieden zuid georiënteerde schuine daken een uitstekende mogelijkheid voor de 

                                                  
16 Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 96. 
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aanleg van PV-systemen op gebouwen.17 Wanneer PV onder een hoek op platte 
daken worden aangebracht zullen door de lage stand van de zon in het najaar en 
de winter schaduwen op delen van de PV vallen, tenzij ruimte tussen de modules 
opgenomen wordt. Hierdoor wordt echter wel het voor PV bruikbare oppervlak 
verkleind. Omdat de efficiëntie van PV afneemt wanneer de temperatuur stijgt, is 
het van belang de onderzijde van de modules goed te ventileren. Het volledig 
bedekken van een dakvlak met PV komt de efficiëntie van het totale systeem 
daarom niet ten goede. Het monteren van PV onder een hoek van 10° op het dak 
zal daarom de meeste energieopbrengst leveren, omdat de verhouding tussen 
bruikbaar oppervlak en opvallende straling het best is en de PV modules goed 
geventileerd kunnen worden.  
 
Windenergie 
Er is een steeds groter aanbod van windturbines op de markt die geschikt zijn 
voor toepassing in de gebouwde omgeving. In (plannen voor) nieuwe gebouwen 
zien we dan ook steeds vaker het gebruik van deze turbines om duurzame 
energie op te wekken. Echter kleeft er een groot nadeel aan het toepassen van 
windturbines in de gebouwde omgeving. De toepassing van windturbines kan 
een interessante oplossing zijn op grote hoogte bij wolkenkrabbers en op 
winderige locaties. Windenergie wordt namelijk het meest efficiënt opgewekt op 
plekken waar de wind vrij spel heeft en uit een richting komt, hoog in de lucht, in 
het vrije veld of aan zee.  
In de gebouwde omgeving wordt de windrichting door gebouwen verstoord en 
kan windhinder optreden (EWI gebouw in de TU-wijk). Hierdoor zal de 
windrichting rondom gebouwen in de regel verstrooid zijn wat de werking van 
toegepaste windturbines niet ten goede komt.  
 
 

 
Fig.14. Wind rondom gebouwen. 

 
 
Mocht men toch voor de toepassing van windturbines in de gebouwde omgeving 
willen kiezen dan is de toepassing van zogenaamde verticale windturbines de 
meest efficiënte. Deze verticale windturbines draaien onafhankelijk van de 
windrichting, terwijl de windturbines met horizontale as, die we kennen van zee 
en langs de snelweg, op de windrichting gericht moeten worden om te draaien. 
Met de sterk wisselende windrichting in Zuid-Holland zijn deze turbines met een 
horizontale as niet de meest effectieve. Een nadeel van turbines met een verticale 
as is dat ze bij een zelfde windsterkte minder energie opwekken dan turbines met 
een horizontale as.  
De toepassing van windturbines in gebouwen is daarom ook meer een imago 
kwestie dan een werkelijk doeltreffende oplossing voor de opwekking van 
energie in de gebouwde omgeving. Een effectieve oplossing voor windenergie en 
gebouwen zou kunnen zijn op een winderige locatie windturbines te plaatsen die 

                                                  
17 De PV-wirefree zonwering; afstudeerverslag Siebe Broersma; TU-Delft 2008; pagina 72. 
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in de resterende energievraag van het gebouw voorziet. De energie opgewekt 
door de turbines zou dan direct aan het gebouw geleverd worden. In de praktijk 
zal de energie aan het net geleverd worden en vult het gebouw de resterende 
vraag met energie van het net in. 
 

 
 
Fig.15. Windturbines met een horizontale (links) en verticale as. 

 
In het hier volgende deel volgen in het kort nog enkele oplossingen voor het 
opwekken van energie in gebouwen. Deze oplossingen hebben geen 
consequenties voor de gebouwvorm of oriëntatie of zijn niet van toepassing op 
de locatie in Delft, daarom zal niet dieper op de verschillende oplossingen 
worden ingegaan. 
 
Gecombineerde warmte en energie productie met behulp van biomassa 
(Combined Heat and Power, CHP) 
Bij gecombineerde warmte en energie productie worden elektriciteit en warmte 
in één proces geproduceerd. Dit principe komt voort uit het productieproces van 
elektriciteit bij grote energiecentrales waarbij grote hoeveelheden restwarmte 
vrijkomen. Om elektriciteit op duurzame wijze op te wekken kan men voor 
decentrale opwekking kiezen. In een gebouw of wijk wordt dan in één systeem 
een motor en elektriciteitsgenerator geplaatst. De motor werkt op biomassa die 
de generator laat draaien. De warmte die bij dit proces vrijkomt, kan dan via een 
warmtewisselaar direct in het verwarmingscircuit van het gebouw of de wijk 
gebruikt worden. Zo treedt er geen onnodig energieverlies op, zoals bij centrale 
energieopwekking. 
 
Zonnepijp energie installatie 
Doordat de lucht in de zonnepijp opwarmt treeft een opwaartse thermische 
stroming van lucht op. Deze stroming laat een of meerdere turbines die in de pijp 
zijn opgenomen, draaien voor de opwekking van elektriciteit. Deze oplossing zal 
alleen op plekken waar het gehele jaar voldoende zon is voor voldoende 
thermische stroming kunnen zorgen voor de aandrijving van de turbines. 
 
Waterkracht 
Opwekking van energie door gebruik waterkracht geldt al lange tijd als een 
belangrijke factor. Het wordt toegepast op plekken met bepaalde geologische 
eigenschappen als een waterval of sterk stromende rivier of er moeten grote 
interventies in het landschap worden gedaan, zoals het aanleggen van een dam 
of waterreservoir. Men zou zich voor kunnen stellen dat het gebruik van 
waterkracht op een daarvoor geschikte plek tot mooie duurzame 
architectonische oplossingen zou kunnen leiden, maar is voor dit onderzoek niet 
verder aan de orde. 
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Waterstof 
De ontwikkelingen op het gebied van waterstof als schone brandstof hebben de 
laatste jaren een grote vlucht genomen. Een groot nadeel van waterstof is dat het 
erg reactief is wanneer het in contact komt met lucht. Extreme veiligheid is dus 
een vereiste in het gebruik en de opslag van waterstof. Daarnaast wordt op het 
moment tijdens de productie van waterstof meer CO2 uitgestoten dan er met de 
verbranding van waterstof bespaard wordt. Ontwikkelingen in de toekomst zullen 
moeten bewijzen dat waterstof een economisch interessante oplossing voor ons 
energievraagstuk gaat vormen. 

  
PV 
Er zijn op het moment veel ontwikkelingen aan de gang  op het gebied van 
opwekken van energie op en rondom gebouwen. Veel ontwikkelingen daarvan 
staan nog in de kinderschoenen. Al is het rendement van zonnecellen (PV) nog 
steeds niet heel hoog (maximaal 18%), toch biedt dit om het moment de meest 
efficiënte oplossing voor de opwekking van energie bij gebouwen. In de verdere 
uitwerking van dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de resterende 
energievraag voor het te ontwerpen gebouw door PV wordt ingevuld.  

 
 
4.1.f. Isolatie 

Omdat in Nederland de gemiddelde buitentemperatuur over het algemeen lager 
ligt dan de gewenste binnentemperatuur is het isoleren van gebouwen een 
belangrijk onderdeel in de energiehuishouding van gebouwen om ongewenste 
warmteverliezen via transmissie te voorkomen. In gebieden waar de gewenste 
binnentemperatuur hoger is dan de gemiddelde jaarlijkse buitentemperatuur is 
het van belang het geveloppervlak te gebruiken voor warmtewinst en het 
behouden van warmte-energie. Een logische oplossing is dan om het 
buitenoppervlak tot een minimum te reduceren, zodat ongewenste 
transmissiewarmte verliezen door transmissie beperkt worden. De verhouding 
tussen het volume (V) en het buitenoppervlak (A) van een gebouw moeten 
daarom geoptimaliseerd worden. Een bol heeft de beste A/V verhouding, maar 
omdat een bol vanuit bouwtechnisch oogpunt en nuttig vloer oppervlak geen 
praktische vorm is, is vanuit dit opzicht een kubus de meest gewenste vorm.  
 
In kantoorgebouwen zal in de winterperiode de optredende warmtewinst door 
straling van de zon en het behouden van warmte-energie in het interieur moeten 
worden gemaximaliseerd. Echter in warmere periodes zal door de hoge interne 
warmtelast van kantoorgebouwen (kunstlicht, apparatuur en aantal gebruikers), 
het “super isoleren” en luchtdicht uitvoeren van het buitenoppervlak tot 
ongewenst hoge binnentemperaturen leiden, doordat de warmte niet uit het 
gebouw kan ontsnappen. Gevolg is een groter gebruik van energie om het 
binnenklimaat te koelen en de warme lucht (mechanisch) af te zuigen. Men zal 
daarom op moeten passen bij het aanbrengen van extra isolatie bij gebouwen 
met een kantoorfunctie wanneer geen extra voorzieningen worden getroffen, 
zoals de mogelijkheid tot het openen van een raam of het neerlaten van 
zonwering. 

 
Vacuüm isolatie 
Vacuüm isolatie is oorspronkelijk ontwikkeld voor koelkasten en toepassing in de 
ruimtevaart. Het grote voordeel van vacuüm isolatie is de extreem hoge isolatie 
waardes bij een dikte van slechts enkele centimeters materiaal. Warmte wordt via 
geleiding, convectie en straling overgedragen, vacuüm isolatie gaat de 
warmteoverdracht van twee van die mechanismes tegen. In een vacuüm komt 
geleiding via een vloeistof of gas niet voor omdat er weinig tot geen moleculen 
beschikbaar zijn voor de warmteoverdracht. Omdat er in het vacuüm een 
minimale hoeveelheid gas beschikbaar is, komt conventie daardoor niet voor. 
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Doordat de omsluitende folie van reflecterend materiaal gemaakt wordt kunnen 
de nadelen van straling zo veel mogelijk beperkt worden. Nadeel van vacuüm 
isolatie is dat er nog geen goede oplossingen bestaan voor de verticale 
bevestiging van de panelen. 

  

 
 Fig.16. Vacuum isolatiepaneel 
 
 
4.1.g. Gebruik van groen 

Het gebruik van groen in gebouwen kan voor verschillende doeleinden toegepast 
worden. Groen kan worden toegepast in de buitenschil van een gebouw, waar het 
als een natuurlijke wering tegen de zon kan functioneren of als een dik pakket op 
dak en gevel waardoor de massa van het gebouw wordt vergroot wordt en 
transmissie verliezen verkleind. Daarbij komt dat groen als een hemelwaterafvoer 
buffer kan functioneren. In de lager gelegen delen van Nederland, waar de 
waterafvoersystemen al onder druk staan, is dit een prettige bijkomstigheid. Het 
voordeel van het gebruik van groen als natuurlijke zonwering is dat de meeste 
plantensoorten met de seizoenen mee veranderen. In de zomer wanneer de zon 
het sterkst is zal door de bladeren schaduw werking optreden. In de winter, 
wanneer er geen blad meer is, kan de warme zonnestraling het interieur 
ongehinderd bereiken. Nadelig van het toepassen van groen aan de gevel is dat 
het onderhoudsintensief is. Bij in gebruik name van een gebouw zijn planten die 
voor zonwering moeten zorgen vaak net geplant en moeten nog groeien, zodat 
er in de eerste gebruiksperiode van het gebouw geen zonwering aanwezig is. 
Daarnaast moeten er soms achteraf alsnog zonwerende voorzieningen getroffen 
worden, omdat in de praktijk blijkt dat planten op een bepaalde plek niet goed 
tot ontwikkeling komen. Een gedegen kennis en planning zijn dus van belang bij 
de toepassing van groen in de buitenschil. 
Het gebruik van groen kan ook een positieve bijdrage leveren aan de 
luchtkwaliteit van het binnenklimaat in gebouwen. Enerzijds kunnen in de aarde 
waarin de planten geworteld staan afvalstoffen uit de lucht gefilterd worden, 
waardoor het binnenklimaat op ‘natuurlijke’ wijze gezuiverd wordt. Daarnaast 
hebben planten de eigenschap te ‘transpireren’ gedurende de fotosynthese. De 
(droge) binnenlucht kan zo, zonder de toepassing van extra apparatuur, tegen 
uitdroging worden beschermd. Een belangrijke bijdrage die het gebruik van 
groen in gebouwen, met zich mee brengt is het positieve psychologische effect 
die planten op mensen hebben. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 
gebruikers zich prettiger voelen wanneer er groen op of rond de werkplek 
aanwezig is. 18 

  

 
                                                  
18 Designing with Greenery and Vertical Gardens; Lezing Smart & Bioclimatic Design AR0531; 
Michael Davies; ARUP Associates; September 2009. 
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Fig.17. Door meerdere groene terrassen in de gebouwvorm op te nemen worden de voordelen van 
een groen dak en voor de gebruiker ‘visueel’ groen gecombineerd. De gebruikers heeft een aan de 
werkplek grenzend groen terras, die een positieve bijdrage levert aan de massa van het dakpakket 
en als buffer voor hemelwaterafvoer zorgt. 

 
 
4.1.h.  Uitwisselen van energie 

In de energiehuishouding van gebouwen kunnen warmere gebouwdelen (zuid 
georiënteerd, hogere interne warmtelast) gebruikt worden om koelere 
gebouwdelen te verwarmen en andersom. Daar zijn directe en indirecte 
oplossingen voor te bedenken. 
 
Direct 
Om warmtewinst aan de warme (zuid)zijde van een gebouw te exploiteren zonder 
dat daarbij het binnenklimaat aan deze zijde van het gebouw ongewenst 
beïnvloed wordt kan men gebruik maken van een klimaatgevel. Dit is een 
dubbele gevel met een buitenblad van enkelglas en een binnenblad van 
dubbelglas. Op een zonnige winterdag met buitentemperaturen van rond het 
vriespunt kan in de tussenruimte een temperatuur van rond de 35°C gehaald 
worden. Deze warmte kan vervolgens via ventilatoren naar de koelere 
(noord)zijde van het gebouw gevoerd worden alwaar de luchttemperatuur in de 
tussenruimte tot 8-10°C zal stijgen. Doordat door de temperatuurstijging de 
thermische bufferwerking van de klimaatgevel stijgt kan op benodigde 
verwarmingsenergie bespaard.19 
 
Uitwisseling warmte tussen gebouwdelen en gebouwen 
De interne warmtelast in kantoren is erg hoog, die van woningen of 
fabriekshallen is laag. De warme afvoerlucht van kantoren verlaat tegenwoordig 
vaak ongebruikt het gebouw (en warmt daarmee de nabijgelegen atmosfeer op). 
Deze restwarmte zou gebruikt kunnen worden om andere gebouwen(delen) te 
verwarmen. Overdag wordt er veel warmte in kantoren geproduceerd. Binnen de 
faculteit zou de restwarmte die gedurende de dag in de kantoren en studio’s 
ontstaat, zou aan het einde van de dag gebruikt kunnen worden om andere 
gebouwdelen (maquettehal, collegezaal) of nabijgelegen studentenhuisvesting 
te verwarmen. 
 
Indirect 
Door de toepassing van zonnecollectoren waarmee warm water uit straling van 
de zon opgewekt kan worden kan in de winter het warme water via een 
warmtepomp direct in het verwarmingscircuit gebruikt worden. In de zomer kan 
het warme water, via de warmtepomp naar de warme bron van de aquifer in de 
bodem gevoerd worden, waardoor het energiepeil van de aquifer hoger komt te 
liggen. Omdat (het gehele jaar) warmte-energie uit de aquifer onttrokken wordt, 
zal in de warme bron de temperatuur dalen. Om het energieniveau van de aquifer 
gelijk te houden of zelfs te vermeerderen kan ’s zomers het door 
zonnecollectoren opgewarmde water gebruikt worden. In de winterperiode is in 
de warmtepomp vervolgens minder energie nodig om het verwarmingswater tot 
de gewenste temperatuur te laten stijgen. 
 
 

 
In de bijlage (11) van dit rapport zit een grafische weergave van de hierboven beschreven 
aspecten van energieneutraliteit. 

                                                  
19 Solar Architecture; Christian Smith; Birkhauser 2003; pagina 132.  
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5. Programma van Eisen en oriëntatie 
 
 
Het programma voor de nieuwe Bouwkunde faculteit bestaat uit ruimtes met 
uiteenlopende functies. De helft van het programma bestaat uit kantoren en studio’s, de 
andere helft uit onderwijsondersteunende ruimtes als auditoria, restaurant, bibliotheek, 
maquettehal, conferentiecentrum, tekenzalen en opslagruimte [fig. 0]. Het gebruik van 
de verschillende programmaonderdelen varieert en daarmee ook de aan het 
binnenklimaat gestelde eisen en energieverbruik van deze ruimtes. Daar waar het voor 
een studioruimte gewenst is de toetreding van daglicht te maximaliseren en de hele dag 
door te verwarmen (of te koelen), omdat er constant gebruikers aanwezig zijn. Is het voor 
een auditorium, dat slechts enkele keren per dag (of week) enkele uren gebruikt wordt, 
gewenst in korte tijd snel te verwarmen of the koelen bij een lager verlichtingsniveau.  
 
De energiebehoefte van een ruimte wordt door een aantal factoren bepaald; de functie 
en het gebruik, de oriëntatie en de plek in het gebouw. In het hier volgende deel wordt 
per programma onderdeel de gewenste oriëntatie en positie op de toekomstige locatie 
van de faculteit besproken. Het geheel dient als voorlopig ontwerp dat als uitgangspunt 
voor het verdere onderzoek gebruikt zal worden.  
 
 

 
 
Fig. 18. Programma van Eisen faculteit Bouwkunde 
 
Studio’s 
In het de toekomstige faculteit Bouwkunde krijgen studenten uit de master-opleiding 
een eigen afstudeeratelier aangewezen, die zij met maximaal 5 personen delen. 
Begeleiding wordt niet klassikaal gegeven, maar gebeurd op consult, in 
overeenstemming tussen student en docent. De Bachelor studenten volgen onderwijs op 
de manier die we al enkele jaren gewend zijn. Per semester wordt voor twee onderwijs 
groepen een studio aangewezen waar studenten ontwerponderwijs volgen en aan hun 
overige vakken kunnen werken. Door meerdere Bachelor groepen aan een studioruimte 
toe te wijzen wordt de ruimte slechts enkele keren per week niet gebruikt. 
 
Kantoren 
Behalve de onderwijs ondersteunende functies (secretariaten, studiebegeleiders, 
onderwijszaken) worden er flexibele werkplekken (flexplek) gerealiseerd. Veel docenten 
hebben een tijdelijke aanstelling en daarom geen behoefte aan een vaste werkplek, 
daarbij komt dat door lesgeven hij/zij nooit een hele dag op dezelfde plek in het gebouw 
zit en ook geen aanspraak kan maken op een vaste plek. Een voordeel van flexplekken is 
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de ruimtebesparing die het oplevert, doordat werkplekken minder frequent niet gebruikt 
worden en meerdere personen van een werkplek gebruik kunnen maken. De intensiteit 
van het gebruik van een werkplek wordt daarmee verhoogd. 
Door de kantoren als flexplekken in te richten zullen gedurende de hele week ongeveer 
een gelijk aantal mensen op de werkplekken aanwezig zijn, waardoor de interne 
warmtelast altijd even groot is. Dit in tegenstelling tot de studio’s, waar op momenten 
met begeleiding een gehele groep studenten aanwezig. Buiten de begeleidingen om 
zullen minder studenten van de studioruimte gebruik maken, waardoor de interne 
warmtelast van studio’s waar bacheloronderwijs gegeven wordt varieert. In de uitwerking 
van dit deel van het onderzoek wordt aangenomen dat de aan het binnenklimaat 
gestelde eisen van studio’s te vergelijken is met dat van kantoren. 
 
Door de hoge interne warmtelast van kantoren en studio’s (mensen, verlichting, laptops) 
dient in warme periodes vanuit energieneutraal oogpunt de warmte van de zon zoveel 
mogelijk uit het interieur geweerd te worden. In de winter op zonnige dagen is de extra 
warmte van de zon een goede bijkomstigheid die de verwarmingslast van een vertrek 
juist kan verminderen. De lage opkomende zon in het oosten en de lage ondergaande 
zon in het westen zijn moeilijk uit het interieur te weren. In de zomer schijnt, mits 
ongehinderd, de zon van 05:00u tot 11:00u op de westzijde en van 16:00u tot 22:00u op 
de oostzijde van een gebouw, daardoor warmen vertrekken met een oost/west oriëntatie 
ongewenst veel op. Een oost en westgevel ontvangen in de zomer dus zonnestraling dan 
een zuidgevel.20 Daar waar de straling van de zon het sterkst is tussen 12:00u en 15:00u 
op de zuidzijde is deze door de hoge stand van de zon rondom dit tijdstip goed uit het 
interieur te weren door van bijvoorbeeld lamellen of een overstek in het ontwerp gebruik 
te maken. In de winterperiode is de rondgang van de zon korter (van 08.00u zuidoost tot 
17.00u zuidwest) en de stand aan de hemel lager. De extra warmte die een vertrek van de 
zon kan ontvangen dient in deze periode maximaal benut te worden. Dit bereikt men het 
op een Zuid georiënteerde gevelvlak. Wel moet voorkomen kunnen worden dat de lage 
zoninstraling voor hinderlijk lichtinval voor gebruikers zorgt. Dit probleem is door het 
aanbrengen van zonwering aan de binnenzijde van de ruimte die van beneden naar 
boven sluit goed te op te lossen. Het diffuse daglicht dat een vertrek via de noordzijde 
bereikt is vanuit de studio en kantoorfunctie een voordeel, omdat computerwerk het 
prettigst is bij diffuus licht. Een nadeel van noord georiënteerde gevelvlakken zijn de 
grotere transmissieverliezen door een lage buitentemperatuur en hoge 
binnentemperatuur in de winter. Dit kan door bouwkundige voorzieningen verminderd 
worden door de noordgevel bijvoorbeeld als een dubbele gevel of klimaatgevel uit te 
voeren. 
Voor de kantoren en studio’s is een noord/zuid oriëntatie het meest gewenst. Om 
ongewenste binnentemperaturen te voorkomen is het alsnog belangrijk om voor 
voldoende koelcapaciteit voor de op zuid gelegen én voor voldoende 
verwarmingscapaciteit voor de koelere noord gelegen ruimtes te zorgen! 
 
Entree 
Het Mekelpark vormt de verbindende ader tussen de TU-wijk en Technopolis en de 
belangrijkste ontsluitingsader van het gebied via fiets, te voet en openbaar vervoer. 
Gebruikers van de auto komen via de achterliggende schoenmakersstraat direct in de 
onderliggende parkeergarage van de faculteit terecht. De parkeergarage is via een 
uitgang naar het Mekelpark ontsloten. De entree van het gebouw wordt daarom aan de 
zijde van het Mekelpark geplaatst. 
Strikte eisen met betrekking tot het binnenklimaat van de entree zijn er niet, omdat het 
geen permanente verblijfsruimte vormt. In het ontwerp zal de entree als een grote hoge 
ruimte uitgevoerd worden. Het is het van belang dat de temperaturen in de winter niet te 
laag en in de zomer niet te hoog zijn. 
 
Tekenzalen 

                                                  
20 Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 96. 
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De tekenzalen worden volledig op het noorden georiënteerd, omdat diffuse lichtinval de 
meest gewenste is voor tekenwerk. 
 
Bibliotheek 
Papier verouderd en vergeeld wanneer het bloot wordt gesteld aan direct zonnestraling. 
Boeken worden beter geconserveerd in een koeler binnenklimaat bij diffuse daglicht 
toetreding. De studieruimte in de zal een hoge interne warmtelast hebben, doordat er 
veel mensen tegelijkertijd van een relatief klein oppervlak gebruik maken. Om 
ongewenst hoge binnentemperaturen van de studieruimte te voorkomen zal ook deze 
aan de koelere zijde van het gebouw gesitueerd worden. Daarom wordt de bibliotheek 
op het noorden georiënteerd. 
 
Collegezalen 
Door het ruimtegebrek dat er op de Technische Universiteit heerst, zullen de collegezalen 
ook door andere faculteiten gebruikt worden, waardoor ze minder frequent leeg zijn. Na 
verloop van tijd zal de zaal opwarmen door het grote aantal bezoekers dat zich in de zaal 
bevindt, voldoende koeling en luchtverversing zijn dan gewenst. Wanneer de zon daarbij 
ook nog de zaal op opwarmt kan dit tot ongewenst hoge binnentemperaturen leiden, 
waardoor mensen hun concentratie verliezen. Het positioneren van zalen in koelere 
gedeeltes (noordzijde, kelder, midden) van het gebouw zal daarom tot een prettiger 
klimaat in de zalen leiden dan in warmere delen (zuid-, oost- en westzijde) Een 
collegezaal heeft geen directe daglichtbehoefte, omdat veel lezingen in een verduisterde 
zaal gegeven worden. Echter is het mogelijk maken van daglichttoetreding in een 
collegezaal wel een pre, omdat op momenten dat verduistering niet gewenst is er minder 
energie voor kunstverlichting wordt gebruikt. Diffuse lichtinval van boven of achter in de 
zaal zijn daarbij de meest gewenste invalshoeken, omdat hierbij het zicht naar de spreker 
toe het minst verhinderd wordt. 
Aangenomen wordt dat een collegezaal nooit gedurende een volle dag gebruikt wordt 
en zal dus enkele uren per dag niet worden gebruikt. Verwarmen of koelen van een 
collegezaal is op deze momenten van de dag is dus zinloos. Het verwarmen en koelen 
van collegezalen met snelle voorverwarmde/-gekoelde lucht verdient daarom de 
voorkeur boven verwarming/koeling via bijvoorbeeld langzame vloerverwarming. 
 
Conferentiezalen 
De conferentieruimte vormt de letterlijke vertaling van de samenwerking tussen de TU en 
Technopolis in het programma van de toekomstige bouwkunde faculteit. De 
conferentieruimte kan zal zowel door de universiteit als derde partijen uit Technopolis 
gebruik worden voor lezingen, vergaderingen en conferenties. In de verschillende 
ruimtes van het conferentiecentrum zullen, wanneer gebruikt, veel mensen aanwezig zijn 
op hetzelfde moment, daarom worden aan de klimaatsbeheersingseisen dezelfde als aan 
collegezalen gesteld. Groot verschil is dat de conferentieruimte representatie ruimtes 
dienen te zijn en daglichttoetreding een eis. Daarom wordt het conferentiegedeelte het 
hoogste punt van het gebouw aan de kant Kruithuisweg, zodat gebruikers vanuit de 
ruimte uitzicht hebben over Technopolis en Rotterdam enerzijds en de campus, Delft en 
Den Haag anderzijds. 
 
Restaurant 
In de keuken van het restaurant wordt warm water gebruikt voor de bereiding van eten 
en was van servies. Eigen opwekking van warm water door zonnecollectoren levert een 
grote energiebesparing op in plaats van opwarming door ketels. In Nederland leveren 
zonnecollector de meeste warmte wanneer zij op het zuiden worden georiënteerd. Een 
voordeel van het oriënteren van het restaurant op het zuiden is de mogelijkheid tot de 
aanleg van een terras.  
 
Vormstudie hal (VSH) + Bouwtechnisch laboratorium (BT-lab) 
De VSH en het BT-lab zijn grote (machine)werkplaatsen waar maquettes en prototypes 
worden gebouwd, waardoor het er stoffig en lawaaierig zal zijn. Omdat er de hele dag 
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door mensen aanwezig zijn is het voor deze ruimtes, in tegenstelling tot de collegezalen, 
wel efficiënt om constant te verwarmen of te koelen. Vloerverwarming zou dus een 
goede optie kunnen zijn om een constante basistemperatuur van de ruimte te realiseren. 
Verwarming of koeling van de ruimte met conventionele radiatoren en convectoren leidt 
tot een onnodig hoog energiegebruik, omdat de warme lucht opstijgt en zo haar doel 
voorbij streeft: het verwarmen van de gebruikers, dicht bij de grond. Om oververhitting 
in de warmere periode te voorkomen zal de zomerzon zoveel mogelijk geweerd moeten 
worden. De toetreding van zon in de koelere periode levert een positieve bijdrage aan de 
vermindering van de verwarmingscapaciteit. Orientatie op zuid kan dus voor de VSH en 
het BT-lab gunstig zijn, mits de zomerzon uit het interieur wordt geweerd. Het is voor 
grote hallen als deze gebruikelijker om voor daglichttoetreding van boven te kiezen. Het 
dak dient dan zo uitgevoerd te worden dat de lage winterzon wel en de hoge zomerzon 
niet via het dak de ruimtes kunnen bereiken. Om het energieverbruik voor verlichting van 
de ruimte te minimaliseren zal de toetreding van daglicht gemaximaliseerd moeten 
worden. Daglichttoetreding door een groot glasvlak op het noorden is af te raden voor 
grote ruimtes als de VSH en het BT-lab, omdat door transmissieverliezen, vooral in de 
winter, de ruimte snel afkoelt en moeilijk te verwarmen is. Wanneer dakopeningen in het 
ontwerp voor de twee ruimtes worden opgenomen kan de warme zomerlucht door 
thermiek via het dak de ruimte ontsnappen. 
 
ICTO 
In het programma van eisen is ruim 1000m2 voor ICTO opgenomen, echter doordat dit 
onderwijs nu met behulp van de laptop en niet meer met desktops gegeven wordt kan 
dit overal plaats vinden. Speciale computerruimtes, waar desktops staan opgesteld, 
hoeven dus niet meer in het nieuwe gebouw worden opgenomen. De kleinere 
collegezalen en klaslokalen kunnen gebruikt worden voor ICTO. 
 
Opslag 
Vanzelfsprekend heeft een opslagruimte geen daglichtbehoefte en kan daarom op iedere 
plek binnen het gebouw waar geen directe daglichttoetreding is geplaatst worden. 
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5.2. Ontwerpopzet 
De bestudering van de oriëntatie en positie op de nieuwe bouwlocatie per 
programmaonderdeel hebben tot een ontwerpopzet geleid. In verband met het 
stedenbouwkundige masterplan voor Technopolis, waar het gebouw onderdeel van is, is 
het gebouw iets van de gewenste noord/zuid oriëntatie af geroteerd naar 
noordnoordwest/zuidzuidoost (NNW/ZZO). Uitgangspunt in het ontwerp is de verdeling 
van het gebouw in een plint met daarin opgenomen de algemene functies en ontsluiting. 
Daarboven bevinden zich stroken (NNW/ZZO ) waarin zich de studio’s, kantoren, kleinere 
collegezalen, tekenzalen en bibliotheek bevinden. Het idee voor de verdeling in stroken 
met NNW/ZZO oriëntatie is ontstaan vanuit het idee te zoeken naar een ideale 
daglichttoetreding voor alle programmaonderdelen binnen een zo compacte bouwvorm. 
Tussen de stroken kan daglicht via het dak de ondergelegen algemene functies bereiken. 
 

 
Fig.19. Eerste vertaling van programma in een ruimtelijke opzet.
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5.3. Beschrijving van het ontwerp 
In het hier volgende deel wordt in het kort de ruimtelijke opzet van het ontwerp dat is 
gemaakt voor de toekomstige faculteit Bouwkunde en als uitgangspunt dient voor het 
verdere verloop van het onderzoek kort toegelicht. 
 

 
Fig.20. Masterplan van het TU – Technopolis gebied met in het midden de locatie van de nieuwe faculteit 
Bouwkunde, net ten zuiden van de oude locatie. 
 
Entree 
Men komt binnen in de op de eerste verdieping gelegen entree en expositieruimte. Aan 
weerszijden van de expositieruimte bevinden zich de vormstudie hal (VSH) en het 
bouwtechnisch laboratorium (BTL) die een meter onder maaiveldniveau gelegen zijn. 
Rondom het BTL bevinden zich op niveau van de expositieruimte de 
onderwijsondersteunende functies als onderwijszaken, studieadviseurs en repro service. 
De espresso bar is aan de zijde van het Mekelpark gelegen en heeft een terras die in 
verbinding met het terras van het restaurant staat. Rondom de VSH liggen de klassieke 
bouwkunde onderwijsruimtes van handtekenen en vormstudie. Onder de entree en 
expositieruimte zijn de grote collegezaal (750 personen) en opslagruimte opgenomen. 
De ontsluiting van de bovengelegen kantoren en studio’s geschied via twee liftkernen 
gelegen in de expositieruimte.  
 
Studio’s en kantoren 
Visueel contact tussen de verschillende programmaonderdelen van de toekomstige 
faculteit bouwkunde is een belangrijk uitgangpunt in het ontwerp geweest. De 
bovengelegen studio’s en kantoren zijn door gebruik te maken van een split-level visueel 
met de ondergelegen verdiepingen en met elkaar verbonden. Vanaf de entree, VSH en 
BTL zijn de studio en kantoorruimtes te zien, waardoor de twee gebouwdelen als het 
ware in elkaar overlopen. Door het split-levelniveau is vanuit een studio of kantoor 
constant visueel contact met twee naastgelegen verdiepingen, gescheiden door een smal 
atrium. Een smalle bundel daglicht bereikt vanuit het atrium de begane grond, waardoor 
de aandacht van de bezoeker bij entree direct naar boven getrokken wordt. Diffuus 
daglicht bereikt de studio’s en kantoren via het dak, waardoor het gebruik van kunstlicht 
vermindert kan worden. Omdat de zon op de zuidgevel staat zijn de ruimtes aan deze 
kant van het gebouw dieper dan die van de noordgevel. Via lamellen aan de zuidgevel 
wordt de warme zomerzon uit het interieur geblokkeerd terwijl de winterzon het 
interieur wel kan bereiken. Een klimaatgevel aan de noordzijde werkt als een thermische 
buffer en verminderd de transmissieverliezen vanuit het vertrek via de gevel. Gebruikers 
kunnen het binnenste blad van de klimaatgevel openen, waardoor zij zelf invloed hebben 
op het binnenklimaat. In de winterperiode wordt voorverwarmde ventilatielucht in de 
tussenruimte van de klimaatgevel geblazen, in de zomerperiode wordt met lucht direct 
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van buiten geventileerd. Hierdoor kunnen gebruikers het hele jaar een raam opzetten, 
zonder dat daarbij koude lucht van buiten de binnentemperatuur doet verlagen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig.21. Doorsnede en plattegrond van verdieping met studio’s en kantoren van het voorlopige ontwerp van 
de toekomstige faculteit Bouwkunde. 
 



Het energieneutraal koelen, verwarmen, verlichten en ventileren van de toekomstige faculteit Bouwkunde 
Robert Schellekens 

 - 37 -

VI. REFERENTIES DEEL 1 
 
 

1. Solar Architecture; Christian Smith; Birkhauser 2003; pagina 19. 
2. Low energy Cooling For Sustainable Buildings, Ursula Eicker. Wiley & Sons 

Publishers 2009, pagina 2. 
3. Beyond the Limits: Global Collapse or a sustainable future; D.H. Meadows, 

D.L. Meadows, J. Randers; Earthscan Publishers, 1992, pagina 
4. Energieneutraal: een situatie waarbij over een jaar gemeten het energiegebruik van 

een gebouwd object (woning/gebouw/wijk/kunstwerk e.d.) tenminste nul is: 
er wordt niet méér energie uit het gas- en elektriciteitsnet betrokken dan er 
vanuit duurzame bronnen aan wordt toegeleverd. 

5. Energieneutraal: een situatie waarbij over een jaar gemeten het energiegebruik van 
een gebouwd object (woning/gebouw/wijk/kunstwerk e.d.) tenminste nul is: 
er wordt niet méér energie uit het gas- en elektriciteitsnet betrokken dan er 
vanuit duurzame bronnen aan wordt toegeleverd. 

6. Duurzaam betekent hier: het gebruik van energie opgewekt uit zogenaamde 
schone en hernieuwbare bronnen. 

7. www.knmi.nl 
8. Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 125. 
9. Bouwfysica; ir. A.C. van der Linden; Thiememeulenhof 2008; pagina 122. 
10. Solar Architecture; Christian Smith; Birkhauser 2003; pagina 132. 
11. Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 102. 
12. Ibid.; pagina 136. 
13. Bouwfysisch Tabellarium; prof. ir. A.C. Verhoeven; TU Delft, 1987; pagina 87. 
14. Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 138. 
15. Ibid.; pagina 139. 
16. Ibid.; pagina 96. 
17. De PV-wirefree zonwering; afstudeerverslag Siebe Broersma; TU-Delft 2008; 

pagina 72. 
18. Designing with Greenery and Vertical Gardens; Lezing Smart & Bioclimatic 

Design AR0531; Michael Davies; ARUP Associates; September 2009. 
19. Solar Architecture; Christian Smith; Birkhauser 2003; pagina 132. 
20. Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 96. 



Het energieneutraal koelen, verwarmen, verlichten en ventileren van de toekomstige faculteit Bouwkunde 
Robert Schellekens 

 - 38 -

DEEL 2 - ENERGIE  

 
 
Dit deel van het verslag richt zich op het uiteindelijke energiesysteem dat voor het 
gebouw is bedacht. Eerst worden het klimaat en klimaatverandering in Nederland 
besproken en het thermisch comfort van de gebruikers komt aan bod. Daarna wordt het 
gemaakte energiesysteem zoals dat voor het gehele gebouw bedacht behandeld, 
vervolgens richt dit deel van het verslag zich op een kleiner gebouwdeel voor de 
berekening van het energiesysteem. 
 

 
Fig.23. Klimaatgebieden en zeestromen.
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6. Klimaat en klimaatverandering in Nederland 
 
 
De energiehuishouding in een gebouw is afhankelijk van het klimaat waarin het zich 
bevindt. De buitentemperatuur en straling van de zon bepalen in hoeverre er behoefte is 
aan koel- of verwarmingscapaciteit, windsnelheden en kwaliteit van de buitenlucht 
hebben invloed op de mogelijkheid tot natuurlijke ventilatie en het aantal uren zon heeft 
invloed op de mate van gebruik van kunstlicht. Rekening houden met de specifieke 
karakteristieken van het klimaat is van het grootste belang vanuit energieneutraal 
oogpunt. In tegenstelling tot invloeden van buiten is de warmte afgegeven door mensen 
en apparatuur maar in bepaalde mate te beïnvloeden. 
 
Nederland heeft een zogenaamd gematigd maritiem klimaat (of gematigd zeeklimaat). 
Een zeeklimaat is een klimaat dat sterk wordt beïnvloed door de nabijheid van een zee of 
oceaan, De koudste maand heeft een gemiddelde temperatuur lager dan 18°C, maar 
hoger dan 3°C (zie fig. 24), de warmste maand heeft een gemiddelde temperatuur hoger 
dan 10°C. Een zeeklimaat karakteriseert zich doordat de droogste maand van het jaar een 
gemiddelde maandelijkse neerslag heeft van tenminste 30mm en de neerslag ongeveer 
verspreid valt over het hele jaar. Daarnaast kennen zeeklimaten een winter- en 
zomerseizoen.21  
 

 
Fig.24 Gegevens gematigd Zeeklimaat Nederland. Grote Bosatlas 2008 pagina 283 t/m 288. 
 
6.1 Delft 
Voor Delft is gekeken naar de karakteristieken van het klimaat. Daaruit zijn de volgende 
waardes naar voren gekomen. Wat vooral opvalt in dit rijtje is het jaarlijkse neerslag 
overschot dat er is. 
 

> Globale straling  365 - 370  x 1000 joule/cm2 per jaar 
> Zonneschijn   1150 - 1600  gem. uren zon per jaar 
> Gem. max. temp.  12.5 - 13  °C 
> Gem. min. temp.  6.5 - 7   °C 
> Neerslag   850 - 900  mm/jaar 
> Neerslagoverschot  240 - 280  mm/jaar 
> Gem. windsnelheid  5.5 - 6.5  m/s 

 
 
 
                                                  
21 De Grote Bosatlas; Wolters-Noordhoff Atlas Productions, 2008; pagina 283. 
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6.2. Klimaatverandering 
Het klimaat op aarde is sinds haar ontstaan aan veel veranderingen onderhevig geweest, 
het meest bekend door ijstijden en interglacialen. De gemiddelde temperatuur varieerde 
daarbij ongeveer 5°C. Ongeveer 12000 jaar geleden is het klimaat op aarde stabiel 
geworden met schommelingen in de temperatuur van ongeveer 1°C. De laatste jaren 
warmt de aarde echter steeds verder op. In de 20e eeuw is de gemiddelde temperatuur 
met ongeveer 0.6°C toegenomen. Wat daarbij opvalt, is dat de jaren 1995, 1997, 1998, 
2001, 2002 3n 2003 de warmste jaren op de wereld waren sinds 1860. In Nederland 
werden tussen 1901 en 2006 de warmterecords in de jaren 1989, 1990, 1999, 2000 en 
2002 gebroken.22 
Naast menselijke activiteiten zijn er ook natuurlijke oorzaken die wereldwijde 
klimaatschommelingen in de 20e eeuw veroorzaakt hebben: sterke vulkaanuitbarstingen, 
variaties in activiteit van de zon en El Niňo. Door vulkaanuitbarstingen worden grote 
hoeveelheden stof de atmosfeer in geblazen dat een paar jaar in onze dampkring blijft 
hangen. Dit stof weerkaatst het zonlicht terug het heelal in, waardoor de aarde koeler 
wordt. De hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt varieert, hierdoor verandert 
de temperatuur op aarde. Vanaf halverwege de 20e eeuw tot het midden van de jaren 90 
had de aarde door natuurlijke factoren af moeten koelen. De laatste decennia is de 
temperatuur echter fors gestegen. Er zal dus een andere factor zijn die de temperatuur 
op aarde en daarmee klimaatverandering veroorzaakt.  
De atmosfeer op aarde bestaat voor het overgrote deel uit een mengsel van stikstof en 
zuurstof en voor een klein deel uit broeikasgassen. Deze kleine hoeveelheid 
broeikasgassen zorgt er echter wel voor dat er leven op aarde mogelijk is, omdat de 
temperatuur gemiddeld 15°C boven, in plaats van 18°C onder nul ligt. Broeikasgassen 
zorgen voor het vasthouden van de warmte op aarde, dit wordt het natuurlijke 
broeikaseffect genoemd. Sinds de industriële revolutie is door de verbranding van 
fossiele brandstoffen de concentratie CO2 in de atmosfeer sterk gestegen. De uitstoot van 
andere broeikasgassen als methaan (CH4), lachgas (N2O) en de vorming van ozon (O3) 
worden veroorzaakt door de landbouw, veeteelt en gaswinning. Hierdoor wordt het 
natuurlijke broeikaseffect versterkt en warmt de aarde verder op.  
 
6.3. Menselijke invloed op het klimaat 
 
“Menselijke activiteiten, zoals de uitstoot van broeikasgassen en ontbossing, zijn in 
belangrijke mate de oorzaak van de warmer wordende wereld, met name vanaf het midden 
van de 20e eeuw. De wetenschappelijke argumenten daarvoor zijn sterker geworden. De 
atmosferische samenstelling zal in de 21e eeuw blijven veranderen door menselijk toedoen. 
De wereldgemiddelde temperatuur en het zeespiegelniveau zullen verder toenemen. Ook 
andere aspecten van het klimaat, zoals de hoeveelheid neerslag en de kans op extremen, 
zullen veranderen”.  
Dit concludeert het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) aan het slot van 
een vergadering in Shanghai eind januari in 2001. 23 
 
Vergelijking in 1990 en 100 jaar geleden. 24 

 
 
Tabel.1.Klimaat in de wereld in 1990 en in vergelijking met 100 jaar geleden op basis van IPCC. 

                                                  
22 Weerrecords in Nederland (De Bilt,  1901-2006); De Grote Bosatlas; Wolters-Noordhoff Atlas Productions, 
2008; pagina 288. 
23 Hoofdconclusies uit het IPCC Third Assessment Report deel I en achtergrondinformatie over het IPCC en de 
klimaatverandering op internet: http://www.knmi.nl   
24 Gegevens van KNMI op basis van Können et al., (1997) Meteorologie t.b.v. de ‘Vierde Nota 
Waterhuishouding’. 
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Fig.25. Broeikasgassen en de gemiddelde temperatuur op aarde. 
 
Voorspelling van klimaatverandering 
 
Het klimaat in de wereld in 2050 op basis van IPCC-rapporten in vergelijking met 1990 
Temperatuur  Toename van 1.4 – 5.8°C 
Neerslag  Toename op noordelijk halfrond 
Zeespiegel  Stijging 0.1 – 0.9 meter in de 21e eeuw 
 
Tabel.2. Het klimaat in de wereld in 2050 op basis van IPCC-rapporten in vergelijking met 1990. 
 
6.4. Gevolgen voor Nederland 
Er bestaat nog altijd veel discussie over de invloed van het handelen van de mens op de 
veranderingen van het klimaat. Harde bewijzen zijn hier tot op de dag van vandaag nog 
niet geleverd. Een tegengeluid dat vaak in het debat te horen is, is dat 
klimaatverandering en temperatuurstijging of –daling van alle tijden is. Wat echter wel 
bewezen is, is dat de temperatuur op aarde nauw samenhangt met de concentratie 
broeikasgassen in de atmosfeer. Zie fig.25. De onzekerheid van het doen van 
voorspellingen voor klimaatverandering in de toekomst is daarom nog altijd groot.  
 
Het is vanuit het oogpunt van energieneutraliteit echter wel van belang rekening te 
houden met eventueel optredende klimaatverandering die in de toekomt op kan treden. 
Uitgaande van een reëel tijdsbestek van de realisatie en het gebruik van een nieuw 
gebouw, zo groot als de toekomstige bouwkunde faculteit, in Nederland met een periode 
van de eerste plannen tot de daadwerkelijke oplevering van 10 jaar en een minimale 
gebruiksperiode van 75 jaar, is het niet raar om in de ontwerpfase van het gebouw 
rekening te houden met een veranderd klimaat over 50-100 jaar  waarbij de gemiddelde 
temperatuur met 2-4°C gestegen kan zijn en dat daadwerkelijk anders is ten opzichte van 
het klimaat bij de bouwplannen. Zie onderstaande tabellen. 
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Tabel.3. Voorspelling van het klimaat in Nederland in 2050 in vergelijking met 1990. 
 
 
 

 
 
Tabel.4. Voorspelling van het klimaat in Nederland in de periode van 2020-2100. 
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7. Thermisch comfort en het binnenklimaat 
 
 
Om goed te kunnen presteren op de werkplek is het van belang een gezond en 
comfortabel binnenklimaat te realiseren. Bij te hoge binnentemperaturen gaan het 
concentratie- en prestatievermogen van gebruikers naar beneden. Wanneer de lucht in 
een ruimte te vochtig is kunnen ongemakken optreden door vieze geuren. Is de lucht te 
droog dan kunnen gebruikers last krijgen van irritatie van slijmvliezen door 
stofontwikkeling. Een behaaglijk en comfortabel binnenklimaat is dus van het grootste 
voor de gezondheid en prestatie van gebruikers.  
De laatste decennia is het in kantoor- en onderwijsgebouwen gebruikelijk geworden om 
het binnenklimaat door installaties te laten regelen. Luchtbehandelingsystemen zorgen 
voor de toevoer en temperatuur van verse lucht, terwijl verwarming- en koelingsystemen 
zoals radiatoren of airconditioning voor de temperatuur zorgden. Om deze 
klimaatsystemen energie-efficiënt te laten functioneren, werden gevels vaak volledig 
gesloten uitgevoerd. Gebruikers hadden hierdoor niet meer de mogelijkheid om invloed 
op het door hun gewenste binnenklimaat uit te oefenen, door bijvoorbeeld het openen 
van een raam. Uit de praktijk blijkt dat dit een negatieve invloed had op de waardering 
van het binnenklimaat van gebouwen. Dit ‘sealen’ van de gebouwschil in combinatie met 
het slecht functioneren van deze klimaatinstallaties heeft in het verleden tot ziekte en 
onbehagen bij gebruikers geleid door de slechte kwaliteit van de binnenlucht (Sick 
Building Syndroom, SBS).  
Uit wetenschappelijk onderzoek (van der Linden et al., 200425)blijkt dat de eisen die een 
gebruiker aan het binnenklimaat van een ruimte stelt afhankelijk zijn van grofweg twee 
factoren. Ons buitenklimaat varieert met de dag (temperatuur, luchtvochtigheid, daglicht 
etc.), waaraan mensen hun kleding aanpassen en onze perceptie en verwachtingen van 
het binnenklimaat beïnvloed worden. Anderzijds is de wijze waarop gebruikers invloed 
uit kunnen oefenen op het binnenklimaat van belang bij de eisen die men aan een 
binnenklimaat stelt. 
 
De energiehuishouding van een gebouw wordt voor een groot deel bepaald door de 
wijze waarop het binnenklimaat gereguleerd wordt. Het hoeft niet tot de verbeelding te 
spreken dat een natuurlijk geventileerd gebouw een veel lagere energievraag heeft dan 
een gebouw dat volledig mechanische geventileerd, gekoeld en verwarmd is. Grote 
winsten zijn dus te behalen wanneer het energieverbruik door centraal gestuurde 
installaties tot een minimum wordt beperkt. Nadeel van de handelingen die gebruikers 
kunnen verrichten om het binnenklimaat zelf te reguleren is dat zij vaak tot inefficiëntie 
en onnodig energieverlies leiden wanneer bijvoorbeeld ’s nachts ramen open blijven 
staan, de verwarming in het weekend aan blijft, zonwering te laat ingeschakeld wordt 
waardoor de ruimte onnodig opwarmt en er extra gekoeld moet worden. Er moet dus 
worden gezocht naar een oplossing waarbij het binnenklimaat met een zo laag mogelijke 
energievraag gereguleerd wordt, gebruikers toch invloed kunnen uitoefenen en 
eventueel in gebreke blijven van gebruikers door het systeem verbeterd worden 
(bijvoorbeeld verlichting die uit springt wanneer niemand meer in een vertrek aanwezig 
is en het automatischs stoppen van verwarming in het weekend). 
 
Thermische behaaglijkheid 
Verderop in dit verslag wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende aspecten van het 
energiesysteem en de invloed van deze aspecten op het binnenklimaat. Hier wordt nu 
kort ingegaan op de relatie tussen het thermische comfort van het binnenklimaat, de 
invloed van gebruikers, het buitenklimaat en het resulterende energieverbruik in een 
gebouw.  
Door verschillende mensen is er in het verleden onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
thermische behaaglijkheid en gebruikers, waarvan het onderzoek van Povl Ole Fanger 
(1934-2006) in 1970 de bekendste is. Fanger legde in stationaire situaties een verband 
                                                  
25 “Adaptive Temperature Limits: A New Guideline in the Netherlands”, in Energy And Buildings no. 38 (2006) 
pagina 8-17, door: A.C. van der Linden, A.C. Boerstra, A.K. Raue, S.R. Kurvers, R.J. de Dear. 2004 
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tussen temperatuur van het binnenklimaat en de waardering van gebruikers. Dit model 
gaat er vanuit dat er alleen thermische aspecten de thermische beleving van een ruimte 
bepalen. Echter mag duidelijk zijn dat ook niet-thermische aspecten een rol spelen. 
Vooral de mate waarin een persoon of gebruiker invloed kan uitoefenen op zijn/haar 
omgeving, maar ook het verwachtingspatroon ten aanzien van het thermische 
binnenklimaat, zijn belangrijke factoren. Uit recentelijk onderzoek (Brager en De Dear26) 
blijkt dat voor gebouwen met te openen ramen en waarbij persoonlijke beïnvloeding van 
het binnenklimaat mogelijk is, de gebruikers bij lage buitentemperaturen een lagere 
comforttemperatuur en bij hogere buitentemperaturen een hogere comforttemperatuur 
accepteren. Voor natuurlijk geventileerde gebouwen blijkt in de praktijk dat de gewenste 
binnentemperatuur sterker meebeweegt met de buitentemperatuur dan uit het statische 
model van Fanger blijkt. Dit wordt ten eerste bepaald door het feit dat men de keuze van 
kleding aanpast op het weertype, ten tweede past men zich psychologisch aan het 
binnenklimaat aan dat het buitenklimaat sterker volgt dan bij een volledig 
geklimatiseerd gebouw. 27  
Kortweg betekent dit voor het energieverbruik, van gebouwen waarbij gebruikers 
invloed uit kunnen oefenen op het binnenklimaat, dat er in de zomermaanden minder 
energie voor koeling, dan wel verwarmingsenergie in de wintermaanden benodigd is, 
omdat hogere en lagere comforttemperaturen worden geaccepteerd dan bij volledig 
geklimatiseerde gebouwen. Tel daarbij op het lagere energieverbruik doordat er geen (of 
kleinere) installaties voor ventilatie in het gebouw benodigd zullen zijn. Een belangrijk 
uitgangspunt in het ontwerp van het gebouw en de verdere uitwerking van dit 
onderzoek is dat gebruikers daarom te allen tijde invloed uit moeten kunnen oefenen op 
het binnenklimaat, door bijvoorbeeld het openen van een raam en het aanpassen van de 
verwarming/koeling. 
 

 
Fig.26. Comforttemperatuur in relatie in relatie tot de gemiddelde buitentemperatuur bij natuurlijk 
geventileerde gebouwen met mogelijkheden voor individuele beïnvloeding van het binnenklimaat. 
 
 

                                                  
26 “Adaptive Temperature Limits: A New Guideline in the Netherlands”, in Energy And Buildings no. 38 (2006) 
pagina 8-17, door: A.C. van der Linden, A.C. Boerstra, A.K. Raue, S.R. Kurvers, R.J. de Dear. 2004 
27 Bouwfysica, ir. A.C. van der Linden, Thieme Meulenhof 2008, pagina 90. 
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8. Energiesysteem 
 
 
In het hier volgende deel van het verslag worden de verschillende onderdelen van het 
energiesysteem zoals die voor het ontworpen gebouw bedacht is toegelicht. Uitgelicht 
wordt wat de invloed is van de verschillende systeemonderdelen op de 
energiehuishouding. Verderop wordt de uiteindelijke berekening van de energieprestatie 
van het gebouw uitgebreid toegelicht. 
 
8.1 Koelen & Verwarmen 

Er zijn uiteenlopende systemen op de markt om kantoren te koelen en te 
verwarmen. Door de constante hoge interne warmtebelasting van deze 
gebouwen zal ook in een relatief koel land als Nederland een groot gedeelte van 
het jaar de nadruk op koeling liggen. Om te koelen kan gebruik worden gemaakt 
van systemen die water, lucht of een combinatie van beide als medium gebruiken. 
Om te verwarmen worden er vaak radiatoren of convectoren toegepast, dit zijn 
echter geen energiezuinige en efficiënte systemen gebleken. In traditionele cv-
installaties werd het water tot 90oC opgewarmd, waarna na gebruik de 
afvoertemperatuur van het water ruim 70oC was. Tegenwoordig zijn er systemen 
op de markt die van lagere temperaturen gebruik maken (50/40oC), wand- en 
vloerverwarming zijn voorbeelden hiervan. Uit het oogpunt van behaaglijkheid 
en energiegebruik is echter een hogere vloertemperatuur van 28oC echter niet 
gewenst. Voordeel van vloerverwarming is dat doordat de verwarming in een 
relatief zware vloer ligt, hierin veel warmte geaccumuleerd kan worden. Wanneer 
de temperatuur van de vloer daalt, wordt de warmteafgifte bij toenemende 
ruimtetemperatuur kleiner. Daalt de ruimtetemperatuur en blijft de 
vloertemperatuur gelijk, dan wordt de warmteafgifte door de vloer ook verlaagd. 
Op deze manier is een vloerverwarmingssysteem min of meer zelfregulerend. 
Door de massa van de vloer is dit systeem wel een relatief traag reagerend 
systeem. Door leidingen in de kern van de constructieve vloeren op te nemen 
gaan zowel de boven- als onderzijde van de vloer een rol spelen in de 
klimatisering van de ruimte. Een groot voordeel van actief beton (Beton Kern 
Activering, BKA) ten opzichte van vloerverwarming is dat het door het grote 
afstralende oppervlak met kleine temperatuurverschillen ten opzichte van de 
ruimtetemperatuur kan werken. Hierdoor ontstaat een gunstige verhouding 
tussen lucht- en stralingstemperatuur. Omdat de temperatuur van de vloer van 
grote invloed op het behaaglijkheidgevoel is, kan met een lagere 
luchttemperatuur in de ruimte worden volstaan. Dit heeft een positieve invloed 
op het energieverlies door transmissie en ventilatie. Om te verwarmen kan met 
een watertemperatuur in de leidingen van 28oC worden volstaan, daar waar een 
temperatuur van 18oC benodigd is om te koelen. 28  Het is niet moeilijk een 
voorstelling te maken de energiebesparing die dit lage temperatuur 
verwarmingsysteem (LTV ) oplevert op de energiehuishouding van een gebouw. 
Voordelen van BKA zijn dat hogere ruimtetemperaturen (tot ± 27oC) mogelijk zijn 
doordat de waargenomen temperatuur lager is door de verkoelende straling van 
de vloer en plafond. Daarnaast kan het systeem zowel worden gebruikt om te 
verwarmen als om te koelen. Een nadeel van BKA is dat door de grote massa het 
systeem nog trager reageert dan vloerverwarming. Snelle 
temperatuurwisselingen van de ruimte zijn daardoor niet mogelijk. In koelere 
periodes moet aandacht worden besteed aan de lage ruimtetemperaturen bij 
aanvang van werktijd. Dit kan op worden gelost door gebruik te maken van 
gebalanceerde ventilatie met voorverwarmde lucht, of door ’s nachts hogere 
watertemperaturen door de leidingen te laten stromen. Door de traagheid van 
het systeem kan straling van de zon in de zomer de temperatuur van de ruimte 
tot ongewenste hoogte doen. Door het toepassen van uitwendige voorzieningen 

                                                  
28 Solar Architecture, Christian Schittich, Birkhauser 2003, pagina 41. 
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die voor het beschaduwen van de ruimte zorgen, kan dit worden voorkomen en 
een maximum van de binnentemperatuur worden bereikt. 
Door buiten gebruikstijd de gebouwmassa met water te koelen kan in combinatie 
met nachtventilatie ongewenste warmte-energie in de zomer uit het gebouw 
worden weggevoerd. Daar tegenover kan in de winter het ongewenst dalen van 
de ruimtetemperatuur worden voorkomen door warm water door de kernen te 
laten stromen. Door een watertemperatuurregeling in het systeem toe te passen 
kan er automatisch voor gezorgd worden dat het systeem reageert op de binnen- 
en buitentemperatuur. 

 

 
 Fig.27. Verticale temperatuurgradiënt bij verschillende verwarmingssystemen 

Bron: Bouwfysica 1, ir.  Van Der Linden, Thieme Meulenhof 2008, pagina 120. 
 

De traagheid van het BKA-systeem wordt grotendeels ondervangen door de 
lange gebruikstijd van de faculteit Bouwkunde (14 uur, van 08.00u tot 22.00u en 
in presentatieperiodes zelfs tot 24.00u). De koel/verwarmingsvraag zal hierdoor 
minder sterk variëren dan in een kantoor waar van 09.00-18.00u gewerkt wordt.  
Een waterdragende laag in de bodem (aquifer) in combinatie met een 
warmtepomp dient als bron voor het BKA-systeem. Om zowel voor koelen als 
verwarmen te functioneren moet de warmtepomp op een warme en een koude 
bron in de bodem worden aangesloten. Dit kunnen twee aquifers in verschillende 
aardlagen zijn waarbij de een als warme en de ander als koude bron fungeert. 
Ook kan er gekozen voor een enkele aquifer waarbij de warme en de koude bron 
op 100-150m uit elkaar liggen, zodat de warme en de koude bron elkaar zo min 
mogelijk beïnvloeden. De keuze kan gemaakt worden op basis van het 
beschikbare grondoppervlak van en de geschiktheid van de bodem. 

 
 

 
Fig.28.Aquifer met warme en koude bron in een watervoerende laag, aangesloten op een 
warmtepomp. 
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` Werking van een warmtepomp 
Bodemwater wordt in de warmtepomp langs een vloeistof geleid die al bij lage 
temperatuur verdampt. Bij het verdampen van de vloeistof wordt er warmte uit 
het bodemwater onttrokken. Vervolgens wordt in de warmtepomp deze 
vloeistofdamp samengeperst. Door het samenpersen van de vloeistofdamp stijgt 
de druk en neemt de temperatuur nog verder toe. Uiteindelijk wordt de damp 
langs waterleidingen van het BKA-systeem geleid en de warmte-energie 
afgegeven. De damp condenseert uiteindelijk weer tot een vloeistof, waarna het 
proces kan worden herhaald. Omdat een aquifer in de bodem als warmtebron 
voor de warmtepomp dient wordt grondwater uit de bodem omhoog gepompt. 
De warmte wordt door de warmtepompt uit het grondwater gehaald en het 
koelere water wordt naar de koude bron teruggepompt. Warmtepompen werken 
op elektriciteit of op gas. Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt 
in het de Coëfficiënt Of Performance (COP). Tegenwoordig hebben elektrische 
warmtepompen een COP tussen de drie en vijf. Een COP van vier betekent dat de 
warmtepomp viermaal meer warmte-energie oplevert dan hij aan elektrische 
energie verbruikt. Het rendement is dan 400%. Kort door de bocht komt het 
principe van een warmtepomp op het volgende neer: een warmtepomp maakt 
van een veel laagwaardige energie een klein beetje hoogwaardige energie. 

 

 
Fig.29. Werking van een warmptepomp, waarbij niet het grondwater, maar de buitenlucht als bron 
voor het systeem dient. 

 

 
Fig.30. Toepassing van betonkernactivering, aangesloten op een warmtepomp, in het gebouw. 
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 Wingvloer 
Voor de koeling en verwarming van het nieuwe gebouw wordt gekozen voor de 
toepassing van wingvloeren. Een wingvloer is opgebouwd uit twee type 
betonvloeren en bestaat uit een voorgespannen breedplaatvloer (2,4m breed) 
waarop een kanaalplaat vloer (1,2m) wordt gestort. Omdat de kanaalplaat op de 
ruwe bovenzijde van de breedplaatvloer wordt gestort vormen de twee zich in 
het drogingproces uiteindelijk tot een vloer. De ruimte die boven de uitstekende 
delen van de breedplaatvloer (60cm breed, “wings”) worden gebruikt voor het 
aanbrengen van luchtkanalen voor de ventilatie doeleinden. De leidingen voor de 
betonkernactivering bevinden zich in de breedplaatvloer. Doordat de ruimte 
boven de wings uiteindelijk met beton wordt aangestort wordt de gehele massa 
over de volledige breedte van de vloer thermisch geactiveerd. Boven de 
wingvloer wordt een dekvloer met daarin opgenomen leidingen voor 
vloerverwarming gestort. Al dan niet voorzien van een isolatielaag, afhankelijk 
van het gebruik van onder- en bovenliggende ruimtes. Door de 
watertemperatuur in de leidingen aan de behoefte aan te passen kunnen zowel 
de BKA als de vloerverwarming gelijktijdig voor verwarming of koel doeleinden 
worden gebruikt. 

 

 
 Fig.31. Detail van de opbouw van een wingvloer. 

 
Een berekening van de capaciteit van de wingvloer is in bijlage 2 opgenomen. 

 
 
8.2. Ventileren 

De toevoer van verse lucht is van belang voor een gezond en behaaglijk binnen 
klimaat in gebouwen. Er zijn verschillende manieren om gebouwen te ventileren. 
Het gros van de nieuwbouwkantoren in Nederland maakt tegenwoordig gebruik 
van gebalanceerde ventilatie, waarbij vaak door middel van lucht verwarmt en 
gekoeld wordt. Dit heeft tot een stijgende energievraag van de gebouwde 
omgeving geleid. Zoals eerder beschreven werden in deze gebouwen de gevels 
vaak volledig gesloten uitgevoerd om de installaties zo energie-efficiënt mogelijk 
te laten functioneren. Gebruikers konden hierdoor geen invloed meer uit oefenen 
op het door hun gewenste binnenklimaat, wat tot scherpere comforteisen bij 
gebruikers leidde [zie hst.7. Thermische behaaglijkheid]. Het in gebreke blijven 
van deze installaties heeft ertoe geleid dat de luchtkwaliteit in nieuwbouw 
kantoren met gebalanceerde ventilatie soms van zeer slechte kwaliteit was. Met 
ziekte en verzuim tot gevolg. Tegenwoordig zijn er steeds meer voorbeelden van 
gebouwen bekend waar bij in de ontwerp- en uitvoeringsfase een gezond 
binnenklimaat tot de belangrijkste uitgangpunten behoorde. In de uitwerking 
van het ontwerp voor de nieuwe faculteit en de keuze voor het energiesysteem 
zijn het realiseren van een gezond binnenklimaat en de mogelijkheid van 
gebruikers om invloed uit te kunnen oefenen op het binnenklimaat (openen raam, 
aanpassen verwarming/koeling) belangrijke uitgangspunten geweest.  

 
Het zou dus een logische keuze zijn om het hele gebouw natuurlijk te ventileren. 
Het voordeel daarvan is dat er geen energie benodigd is voor mechanische 
ventilatie en dat gebruikers ruimere comforttemperaturen in de zomermaanden 
accepteren [zie hst.7. Thermische behaaglijkheid]. Het Nederlandse klimaat is 
echter niet geschikt om over het hele jaar natuurlijk te ventileren, zonder 
ongewenste warmteverliezen in de winter en warmtewinst in de zomer. Nadeel 
van het ventileren met (te) koude (buiten)lucht is dat er condensvorming op kan 
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treden doordat koelere ventilatie lucht met warme binnenlucht in contact komt. 
In de praktijk zal bij gebalanceerde ventilatie de temperatuur van ventilatielucht 
daarom niet lager zijn dan 16oC. Ten tweede is natuurlijke ventilatie vaak niet 
geschikt voor ruimtes waar over langere periodes veel mensen aanwezig zijn en 
het ventilatievoud hoger ligt dan twee. Het is dus bij de keuze van een 
ventilatiesysteem voor de nieuwe faculteit van belang een zo laag 
energieverbruik, gezond binnenklimaat en het minimaliseren van ongewenste 
warmteverliezen/-winsten in overweging te nemen. 
Omdat de wijze van ventileren afhankelijk is van het buitenklimaat, kunnen we 
deze ruwweg in twee splitsen. Wanneer de buitentemperatuur gemiddeld onder 
de 16oC ligt van oktober t/m april (To,max. <16oC) en van mei t/m september als 
de buitentemperatuur boven de 16oC ligt (To,max. >16oC).  

 

 
Tabel.6. Wijze van ventileren en de buitentemperatuur 

 
Ventilatie bij buitentemperaturen <16 °C oktober t/m april: 
De lucht wordt mechanisch ingeblazen door roosters in de vloer, de afvoerlucht 
wordt mechanisch afgezogen door een ventilatierooster in de wand. De 
luchtkwaliteit wordt gemeten aan de hand van sensoren die de 
ruimtetemperatuur en het CO2-gehalte monitoren. Op basis hiervan wordt 
bepaald hoeveel lucht er moet worden aan- en/of afgevoerd. Door de aan- en 
afvoer van de juiste luchthoeveelheid wordt er geen energie verspild aan het 
verwarmen van overtollige lucht. De opgewarmde afvoerlucht wordt in het 
atrium geblazen waar het vervolgens door thermische trek en/of ventilatoren 
opstijgt en via een luchtbehandelingkast met warmte terugwinning (WTW) op 
het dak in de lucht terecht komt. De luchtbehandelingkast op het dak staat via 
twee waterleidingen in verbinding met een luchtbehandelingkast in de kelder 
waar de terug gewonnen warmte naar toegevoerd wordt (twincoil of twee-
elementen systeem). Omdat in eerste instantie het BKA-systeem in de vloeren en 
plafonds voor koeling en verwarming zorgt, wordt in de ventilatielucht maximaal 
opgewarmd tot de gewenste binnentemperatuur (Tvent = Ti). Hierdoor treden er 
in de koudere maanden geen warmteverliezen op door ventilatie. Om energie 
voor het opwarmen van de ventilatielucht te besparen wordt de koude 
buitenlucht eerst door een grondwisselaar geleid waarbij de luchttemperatuur 
met 5oC tot een maximum van 11oC stijgt, vervolgens wordt de lucht in een 
luchtbehandelingkast tot de gewenste inblaastemperatuur opgewarmd.29 In april 
en oktober (paars gekleurd in tabel 6) komt de buitenlucht via een bypass direct 
in de luchtbehandelingkast terecht, omdat de grondwisselaar de 
ventilatieluchttemperatuur anders negatief zou beïnvloeden. Zie fig. 31 voor 
ventilatieprincipe. 

 

                                                  
29 Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 119. 
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 Fig.32. Ventilatie principe met overstort in atrium en WTW. 
 
 
 Ventilatie bij buitentemperaturen >16 °C, mei t/m september: 

Van mei t/m september wordt de temperatuur van de verse buitenlucht, in 
tegenstelling tot de koelere maanden, verlaagd door de grondwisselaar. Door de 
grondwisselaar wordt de warme buitenlucht zonder toevoeging van energie 
afgekoeld met ongeveer 5oC. Zonder de lucht verder af te koelen wordt de lucht 
via ventilatieroosters in de ruimte geblazen. Er wordt dan alleen energie verbruikt 
door ventilatoren die de lucht door de kanalen distribueren zonder dat er nog 
energie gebruikt wordt om de lucht te koelen. Bij buitentemperaturen >16oC is 
het mogelijk om natuurlijk te ventileren, zonder daarbij het risico op ongewenste 
condensvorming te lopen, daarnaast brengt de buitenlucht extra verkoeling wat 
koelenergie op de totale energiebalans kan schelen. In de maand mei wordt 
daarom de lucht niet via de grondwisselaar maar door een bypass direct de 
ventilatiekanalen ingeblazen. Gebruikers kunnen altijd ramen van het vertrek 
openen, waardoor natuurlijke ventilatie mogelijk wordt gemaakt. 
 

 

 
 
 Fig.33. Ventilatieprincipes voor verschillende seizoenen in het gebouw. 
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Fig.34. Verticaal detail zuidgevel, ventilatieroosters in de vloer zorgen voor de toevoer van ventilatielucht in 
de winter. 

 
 
 

 
Fig.35. Horizontaal detail zuidgevel,nachtventilatie is mogelijk doordat een automatisch te openen 
ventilatieroosters in de gevel ‘s nachts voor de toevoer van koele buitenlucht zorgt 
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8.3. Verlichten 
In traditionele kantoorgebouwen wordt ruim 1/3 van de jaarlijkse energievraag 
door verlichting verbruikt. Grote winsten zijn dus te halen wanneer het gebruik 
van kunstverlichting wordt geminimaliseerd. Daarvoor zijn een aantal 
maatregelen in het ontwerp opgenomen. De minimale verdiepingshoogte voor 
ruimtes met een kantoor- of onderwijsfunctie is volgens het bouwbesluit 2.6m30. 
Om meer daglicht de ruimtes te laten betreden is de verdiepingshoogte van de 
studio- en kantoorruimtes 4m. Daarnaast hebben de ruimtes verdiepingshoge 
ramen. Grote transmissieverliezen worden tegengegaan door de noordgevel als 
tweede huid façade uit te voeren met een U-waarde van 0,94. De zuidgevel wordt 
uitgevoerd in HR++-glas met een U-waarde van 1,4.31 

 
Omdat de vertrekken aan de noordzijde aan de schaduwzijde gelegen zijn en 
daardoor diffuus daglicht ontvangen zijn deze minder diep uitgevoerd (5m) dan 
de ruimtes aan de zuidzijde (8m). Lamellen aan de zuidgevel weren de warme en 
sterke zomerzon van 21 maart t/m 21 september uit het vertrek, terwijl de lage 
winterzon het vertrek wel kan bereiken wanneer de verlichtingsterkte buiten laag 
is. 

 
De ruimtes op noord en zuid worden door een smal atrium gescheiden, waar zich 
tevens de verkeersruimte bevindt. Het dak van een atrium is een shed-dak 
waardoor diffuus daglicht het atrium en bereikt. Daglicht kan hierdoor diep het 
interieur van het gebouw bereiken waardoor de ruimtes meer daglicht ontvangen.  
De ruimte en gang scheidende wanden worden volledig in glas uitgevoerd, 
waardoor daglicht vanuit de ruimte, diep het gebouw kan betreden en het 
gebruik van kunstverlichting ook hier wordt geminimaliseerd. 

  

  
 

Fig.34. Daglichttoetreding van het gebouw. Diepere ruimtes op zuid in vergelijking met noord, 
diffuus daglicht bereikt het interieur door een dakraam in de vorm van een shed-dak. De 
positionering van lamellen is zo gekozen dat de warme zomerzon wordt geweerd, terwijl de 
winterzon wel naar binnen kan treden. 
 
Buiten de bouwkundige maatregelen die in het ontwerp zijn genomen, om de 
toetreding van daglicht te maximaliseren, is de toepassing van kunstverlichting 
onontkoombaar. Het overgrote deel van de kantoren en onderwijsgebouwen in 
Nederland worden verlicht door TL. Een TL-buis is echter weinig energiezuinig 
(ongeveer 60 W per buis voor conventionele TL-verlichting) en produceert veel 
warmte die de interne warmtebelasting ongewenst die stijgen. Tegenwoordig zijn 
er grote ontwikkelingen op het gebied van energie-“zuinigere” kunstverlichting. 
Een bekend voorbeeld van dit soort verlichting toegepast in nieuwe gebouwen is 

                                                  
30 Bouwbesluit Artikel 4.25 en 4.28 
31 Zie bijlage 3 voor de berekening van de U-waarde voor de noordgevel. 
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LED-verlichting. Er wordt uiteenlopend geschreven over het verbruik en de 
lichtopbrengst in theorie en de praktijk. Voorbeelden zijn te vinden van 
producenten die LED-verlichting produceren met een verbruik van 17 Watt per 
buis. In dit onderzoek is uitgegaan van de toepassing van de Trophies LED aurora 
buis van 150 cm met een verbruik en lichtopbrengst van 27 Watt resp. 2000 
lumen.32 Het is met de huidige ontwikkelingen op het gebied van LED-verlichting 
in acht genomen zeer waarschijnlijk dat er over enkele jaren nog zuinigere LED-
lampen op de markt zijn. 

 
Veel energie voor kunstverlichting wordt verspild doordat ruimtes onnodig 
worden verlicht zonder dat ze gebruikt worden. Mensen vergeten verlichting uit 
te doen bij vertrek waardoor soms hele bedrijvenparken in de avonduren en 
weekenden worden verlicht en daardoor energie verspild. Dit probleem is op te 
lossen door het aanbrengen van sensoren die de aanwezigheid van mensen in 
een ruimte detecteren. Deze aanwezigheidsdetectie schakelt de verlichting na 
enige tijd automatisch uit wanneer er geen mensen meer in het vertrek aanwezig 
zijn. Door het aanbrengen van aanwezigheidsdetectie kan tot 20% op het 
energieverbruik worden bespaard.33 
Uit de praktijk zijn voorbeelden bekend van zogenaamde dynamische verlichting 
die zich automatisch aanpast aan het de gemeten daglichtcondities buiten en de 
verlichtingsbehoefte binnen. Daarnaast verandert de lichtkleur van het 
uitgezonden licht door de armatuur mee in de loop van de dag (“licht en helder in 
de morgen, zacht in de middag”).34 

 
Fig.35. Typische verdeling van het energiegebruik voor kantoren, onderwijsgebouwen en 
industriefaciliteiten.35 

 
In de prestatieberekening van het energiesysteem wordt met behulp van de 
daglichtfactor berekend hoeveel energie voor verlichting op jaarbasis wordt 
gebruikt. 

 
 

                                                  
32 Zie bijlage 4 voor productinformatie van Tropies LED Aurora 150cm.  
33 Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 137. 
34 “Daywave” dynamische verlichtingsarmatuur op: www.ecat.lighting.philips.com 
35 Heating, Cooling, Lighting; Design Methods For Architects, Norbert Lechner, Wiley and Sons Publishers, 
2001, pagina 365. 
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8.4.  Opwekken van energie en elektriciteit 
In hoofdstuk 4.1.e. Aspecten van energieneutraliteit op pagina 18 worden de 
verschillende manieren van het opwekken van energie in de gebouwde omgeving 
uitgebreid besproken en de keuze voor PV ten opzichte van andere systemen 
toegelicht. Hier wordt ingegaan op de toepassingen in het uiteindelijke 
energiesysteem van de toekomstige faculteit Bouwkunde. 
  
Elektriciteit is de hoogste vorm van energie, omdat het in alle andere vormen van 
energie omgezet kan worden. Elektriciteit kan voor alle denkbare vormen van 
energie in de gebouwde omgeving worden gebruikt en is daarom van onmisbare 
waarde voor een energieneutrale energiebalans. 
Om het energiegebruik voor koelen, verwarmen, ventileren en verlichten te 
dekken zullen er in het gebouw maatregelen genomen moeten worden die 
uiteindelijke energievraag in balans brengen met het aanbod. Daar waar in 
Nederland 80% van de opgewekte elektriciteit van het net afkomstig is door 
opwekking met behulp van fossiele brandstoffen, is alleen het minimaliseren van 
de energievraag van een gebouw niet voldoende. Er zijn verschillende manieren 
om gedecentraliseerd in de gebouwde omgeving energie uit herbruikbare 
bronnen op te wekken. Het bekendste voorbeeld daarvan is het opwekken van 
elektrische energie met behulp van photovoltaïsche cellen, oftwel PV. Het 
gebruik van PV in de gebouwde omgeving is nog jong en wordt pas sinds de 
jaren ’80 uit de vorige eeuw toegepast. Het grote voordeel van de toepassing van 
PV is dat ze op dezelfde wijze als glas kunnen worden gehanteerd en bevestigd. 
Een PV-paneel is immers opgebouwd uit PV-cellen ingeklemd tussen twee glazen 
delen. Er zijn dus geen aparte bevestigingsystemen nodig om het gebruik van PV 
in gebouwen mogelijk te maken. Daar waar in verleden PV over het algemeen als 
losse elementen op daken werden toegepast, wordt het tegenwoordig steeds 
gebruikelijker om PV in de gebouwschil te integreren. Belangrijk uitgangspunt bij 
het toepassen van PV in de gebouwschil is tijdens het ontwerp rekening te 
houden met schaduwval van de panelen door gebouwdelen of belendende 
gebouwen. De efficiëntie van het gehele systeem wordt snel slechter wanneer 
slechts kleine delen van het totale oppervlak beschaduwd worden. Er zijn 
verschillende soorten PV op de markt met verschillende efficiëntie. Grofweg 
kunnen deze in twee groepen worden opgedeeld: kristallijnen en dunne folie 
zonnecellen, met een variërende efficiëntie van 13-18% respectievelijk 6-10% 
afhankelijk van het type. Kristallijnen PV maken ongeveer 90% uit van de huidige 
markt.  
 

 
Fig.36. Opbouw van een PV-paneel 
 
 
In Nederland (52oNB) geldt dat de meeste zonne-energie beschikbaar is op zuid 
georiënteerde vlakken met een helling van 36o ten opzichte van het horizontale 



Het energieneutraal koelen, verwarmen, verlichten en ventileren van de toekomstige faculteit Bouwkunde 
Robert Schellekens 

 - 55 -

vlak.36 Schuine dakvlakken georiënteerd op het zuiden lenen zich dus ideaal voor 
het toepassen van PV in Nederland. In het ontwerp van de faculteit Bouwkunde 
zijn echter geen schuine dakvlakken aanwezig en zullen de PV op het platte dak 
worden toegepast. Door de stand van de zon in Nederland zullen PV met ideale 
oriëntatie van 36o op een horizontaal dak schaduw over elkaar heen veroorzaken, 
wanneer onvoldoende afstand tussen de verschillende panelen gehouden wordt. 
Dit komt het totaal beschikbare oppervlak voor het gebruik van PV met een 
ideale hoek niet ten goede. Daarom moet er gezocht worden tussen de maximale 
opbrengst enerzijds en het maximaal beschikbare oppervlak anderzijds. PV 
panelen onder een hoek van 10o, op voldoende afstand, bieden de optimale 
oplossing voor de toepassing van PV op platte daken.37  
 
 

 
Fig.37. Oriëntatie en opbrengst van PV in percentages ten opzichte van het horizontale vlak in 
Nederland. 
 
Energiedak 
Daar waar in het verleden daken van gebouwen geen functie hadden dan het 
afsluiten van de bovenste verdieping op een enkel dakterras na, moeten we 
daken tegenwoordig slim gebruiken op weg naar een duurzame en gezonde 
leefomgeving. Het aanleggen van een ‘groen dak’ om de massa van het gebouw 
te vergroten en zo de energieprestatie te verbeteren is een oplossing. De tweede 
oplossing is het aanleggen van een zogenaamd energiedak. Omdat het dakvlak 
vaak weinig last heeft van schaduw door belendende panden, leent het zich 
uitermate geschikt voor de opwekking van energie in de vorm van warmte of 
elektriciteit. Door zonnecollectoren onder de (donkere) dakbedekking aan te 
leggen kan warm water worden geproduceerd met temperaturen van wel 90oC. 
Deze toepassing kan dan ook uitstekend gebruikt worden voor woningbouw, 
omdat het warme water daarbij gebruikt kan worden voor de badkamer, keuken 
of centrale verwarming. In kantoor- en onderwijsgebouwen is de warmwater 
behoefte, op een kantine of restaurant na, een stuk lager. Omdat de nieuwe 
faculteit verwarmd wordt met lage temperatuur verwarming in de vorm van 
betonkernactivering en een warmtepomp biedt de toepassing van 
zonnecollectoren die hoogwaardige warmte-energie opleveren geen oplossing. 
Daarom wordt het dak van de faculteit uitgevoerd als een energiedak waarop PV 
zijn geïnstalleerd. De elektrische energie die de PV opleveren wordt vervolgens 
gebruikt om de warmtepomp voor verwarming, luchtbehandelingkast voor 
ventilatie en energiezuinige verlichting te laten functioneren.  
Het ontwerp van de zuidgevel bestaat uit zonwerende overstekken en lamellen. 
De overstekken worden door de gebruikers als buitenruimte en balkon worden 
gebruikt. Op de balustrades van deze balkons worden ook PV aangebracht, omdat 
ze het gehele jaar door zon ontvangen. Tevens dienen deze PV met de 
overstekken als zonwering voor de onderliggende ruimtes. 

                                                  
36 De PV-wirefree zonwering. Afstudeerverslag Siebe Broersma, 2008, pagina 72. 
37 Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 107. 
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Fig.38. Overstek gebruikt als buitenruimte met PV als balustrade en zonwering 
 
Opslaan van elektrische energie 
In Nederland schijnt, tot grote ergernis van de meerderheid van onze bevolking, 
helaas niet altijd de zon. En op momenten dat de zon schijnt is de opbrengst van 
PV soms zo groot dat we die niet in een keer kunnen gebruiken. Van belang bij de 
toepassing van PV op gebouwen is rekening houden met deze twee voorwaarden. 
De capaciteit van het totale PV-systeem zal dus hoger moeten zijn dan de 
maximale vraag op een bepaald moment, zodat in tijden van geen of te weinig 
opbrengst elektrische energie, opgeslagen of van het net, gebruikt kan worden. 
De energiebalans over een jaar gezien kan dan nog steeds nul zijn, of zelfs 
positief, terwijl niet altijd eigen opgewekte energie gebruikt wordt. 
De door de PV opgewekte elektrische energie kan in een land als Nederland met 
een goede infrastructuur voor energievoorziening terug geleverd worden aan het 
elektriciteitsnet. Opslaan van elektrische energie in bijvoorbeeld batterijen is 
daarom niet van belang. Het doel voor de toekomstige gebouwde omgeving 
moet niet het creëren van autonome gebouwen zijn, maar het uitbreiden van het 
aantal energieproducerende gebouwen. Daardoor kunnen gebouwen of wijken 
een positieve footprint in plaats van negatieve footprint op de aarde hebben. De 
nieuwe faculteit Bouwkunde wordt om die reden aan het elektriciteitsnet 
aangesloten, zodat in tijden van overschot energie terug geleverd van worden 
terwijl in tijden van tekorten energie van het net kan worden gebruikt. 
 
Zonnecollectoren 
Zoals eerder beschreven biedt de toepassing van zonnecollectoren in het nieuwe 
gebouw voor de faculteit geen goede oplossing omdat in tegenstelling tot 
woningen de warmwater behoefte slechts gering is en de hoogwaardige warmte-
energie daardoor niet effectief gebruikt kan worden. Omdat in het restaurant en 
de espressobar wel warmwater gebruikt wordt is het toch nuttig om enkele delen 
van het gebouw van zonnecollectoren te voorzien. Daarbij is het plaatsten van 
enkele douchevoorzieningen in de faculteit ook gewenst om mensen te 
stimuleren met de fiets naar de faculteit te komen. Gevels bieden hier juist weer 
de ideale mogelijkheid tegenover daken, omdat verticaal georiënteerde 
zonnecollectoren ook de warmte uit de lage winterzon om kunnen zetten. 
Daarmee kan het hele jaar door de zon worden gebruikt voor de 
warmwatervoorziening van het restaurant en de douches. Het opgewarmde water 
wordt in een warmwaterboiler opgeslagen, zodat het altijd kan worden gebruikt. 
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Fig.39. Elektrische energie opgewekt op het dak en balustrades in verbinding met het net. 
Warmwater uit de zonnecollectoren op de zuidgevel opgeslagen in een boiler. 
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DEEL 3 - BEREKENING



Het energieneutraal koelen, verwarmen, verlichten en ventileren van de toekomstige faculteit Bouwkunde 
Robert Schellekens 

 - 60 -

9. Opzet prestatie berekening 
 
 
Van het hiervoor besproken energiesysteem is om de uiteindelijke energieprestatie van 
het gebouw te weten een berekening gemaakt. In de berekening wordt het 
energieverbruik voor koeling, verwarming, verlichting en ventilatie uitgewerkt. Doel van 
de berekening is te laten zien dat de uiteindelijke energiebalans van het gebouw voor 
koelen, verwarmen en verlichten en ventilatie ook daadwerkelijk nul is en de 
energieprestatie daardoor neutraal. 
 
 
9.1 Opzet berekening 

Op de energiehuishouding van een gebouw zijn uiteenlopende dynamische 
factoren van invloed, zoals het gebruik en het klimaat, en vormen gezamenlijk 
een ingewikkeld proces. De energieprestatie kan daarom in de praktijk aan de 
hand van verschillende software berekend worden. Een voorbeeld daarvan is het 
computerprogramma VABI. Omdat het voor dit onderzoek te veel tijd zou vergen 
om te leren gaan met het programma is ervoor gekozen de energieprestatie met 
handberekeningen te doen. Het grote nadeel van het doen van 
handberekeningen is dat een statische berekenmethode wordt gebruikt voor een 
dynamisch proces. Om aan de energiehuishouding van een gebouw te kunnen 
rekenen is het doen van aannames belangrijk. Het resultaat van de berekening zal 
daarom ook geen werkelijke waardes geven, maar is een benadering. In de 
berekening is getracht alle zaken die van invloed zijn op de energiehuishouding 
van het gebouw zo goed mogelijk aan bod te laten komen. 
 
In software waarmee de energieprestatie van gebouwen berekend kan worden 
wordt het jaar 1964 als referentiejaar voor de klimaatgegevens gehanteerd. 
Echter met de trend van het klimaat de laatste jaren in het achterhoofd lijkt het 
gebruiken van dit jaar in de berekening een beetje achterhaald. De vijf heetste 
jaren werden namelijk allemaal in de laatste 20 jaar gemeten (1989, 1990, 1999, 
2000 en 2002), terwijl de zomer van 2003 alle hitterecords gebroken heeft38. In de 
berekening worden daarom de klimaatgegevens van het KNMI, gemeten in het 
jaar 1998, als uitgangspunt genomen. 

 

 
Fig.40. Comforttemperatuur in relatie in relatie tot de gemiddelde buitentemperatuur bij natuurlijk 
geventileerde gebouwen met mogelijkheden voor individuele beïnvloeding van het 
binnenklimaat39.  
Fig.41. Het klimaat in Nederland op basis van gegevens van het KNMI.40 

 

                                                  
38 De Grote Bosatlas; Wolters-Noordhoff Atlas Productions, 2008; pagina 288. 
39 Bouwfysica, ir. A.C. van der Linden, Thiememeulenhof, 2008, pagina 88. 
40 De Grote Bosatlas; Wolters-Noordhoff Atlas Productions, 2008; pagina 283 
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Het is gebruikelijk bij het bepalen van de benodigde capaciteit van installaties 
voor een nieuw gebouw om uit te gaan van de extremen. Dus een extreme hete 
zomer, bij een maximale bezetting en ventilatievraag, of extreme kou bij een lage 
interne warmtelast en een maximale verwarmingslast. Voor de berekening die 
voor dit onderzoek gemaakt is gaat het niet om de capaciteit van installaties en 
zijn de extremen dus niet van belang, maar gaat het juist om de prestatie van het 
gehele gebouw over een heel jaar. Daarom worden er gemiddelde waardes voor 
de berekening gebruikt. In de uitwerking van de berekening wordt per maand de 
verwarm, koel- en ventilatielast berekend. 
De condities van het buitenklimaat veranderen het gehele jaar door en daarmee 
ook de aan het binnenklimaat gestelde eisen. De specifieke energievraag van het 
gebouw verandert met de wisselende condities en eisen mee. In figuur 42 is het 
verloop van de gemiddelde buitentemperatuur over een jaar te zien. De 
gemiddeld maximaal gemeten maandtemperatuur (gele lijn) wordt als een 
gegeven voor de gehele maand gebruikt (rode lijn). In werkelijkheid zal de 
temperatuur in de eerste helft van de maand iets onder of boven deze waarde 
liggen, maar doordat de temperatuur de tweede helft tegenovergesteld is aan die 
in de eerste wordt aangenomen dat deze afwijking daardoor opgeheven wordt. 
De energieprestaties van de toekomstige faculteit Bouwkunde zullen per maand 
berekend worden, m.a.w. het dynamische verloop van de buitentemperatuur 
wordt per maand gestandaardiseerd. 
 

 

 
  
Figuur.42. Verloop van de gemiddelde temperatuur in Nederland. 
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9.2. Binnenklimaat 
Uit onderzoek van de De Dear en Brager blijkt dat de comforttemperatuur in een 
ruimte afhankelijk is van de gemiddelde buitentemperatuur (To) bij gebouwen 
met natuurlijke ventilatie en individuele beïnvloeding van het binnenklimaat.41 
De gewenste binnentemperatuur (Ti) zal daarom met To mee veranderen. In de 
berekening is Ti met behulp van onderstaande grafiek afgestemd op To. Bij een To 
van 5oC of 18oC wordt dus een Ti van 20oC respectievelijk 23.5oC aangehouden.  

 

 
Fig.43. Comforttemperatuur in relatie in relatie tot de gemiddelde buitentemperatuur bij natuurlijk 
geventileerde gebouwen met mogelijkheden voor individuele beïnvloeding van het binnenklimaat. 

 
9.3. Uitgewerkt gebouwdeel 

De wijze waarop een ruimte wordt verwarmd, gekoeld, geventileerd of verlicht is 
onder andere afhankelijk van de afmetingen, het gebruik, de materialisatie, 
oriëntatie en plek in het gebouw. De wijze waarop vervolgens de verwarming-, 
koel- en ventilatielast berekend wordt is afhankelijk van al deze factoren. Het 
programma voor de nieuwe faculteit Bouwkunde bestaat uit veel verschillende 
functies en ruimtes met een uiteenlopend gebruik. Het uitrekenen van de 
energieprestatie van al deze verschillende functies en ruimtes zou tot een 
complexe en ingewikkelde berekening leiden. Daarom is er voor gekozen de 
meest voorkomende en typische ruimtes verder uit te werken in de 
energieberekening. Van deze ruimtes zijn de afmetingen en oriëntatie bekend en 
kan vervolgens het gebruik worden bepaald. Het programma voor de nieuwe 
faculteit Bouwkunde bestaat voor de helft uit studio- en kantoorruimte, zo ook in 
het voorlopige ontwerp dat voor dit onderzoek gemaakt is en als uitgangspunt 
dient. Daarnaast komt dat de studio- en kantoorruimtes het meest intensief 
gebruikt worden door studenten en medewerkers en zullen daarom het overgrote 
deel van het totale energieverbruik van de faculteit bepalen. De berekening van 
de energieprestatie zal zich daarom richten op alle studio- en kantoorruimtes, 
zoals die in het voorlopig ontwerp zijn opgenomen.  
In de figuur hieronder is de uitgewerkte doorsnede te zien met de typische 
kantoor- en studioruimtes die als uitgangspunt dient voor de berekening. De 
doorsnede wordt vereenvoudigd tot een kantoor ruimte op het noorden en een 
studioruimte op het zuiden. Deze twee ruimtes dienen als basis voor de gehele 
energieprestatie berekening. Het benodigd vermogen voor koelen, verwarmen, 
ventileren en verlichten wordt voor iedere maand voor deze twee ruimtes 
berekend. Aangenomen wordt dat de aan de studio en kantoor grenzende 
ruimtes ook studio’s en kantoren zijn. Er zal daardoor geen temperatuurverschil 
tussen deze ruimtes zijn, waardoor er geen warmte- of koudestroom naar andere 

                                                  
41 Bouwfysica, ir. A.C. van der Linden, Thiememeulenhof, 2008, pagina 88 
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ruimtes optreedt. De transmissiewinsten en –verliezen zullen daardoor enkel naar 
de buitenruimte en de gang plaatsvinden in het geval van een 
temperatuurverschil tussen het binnen- en buitenklimaat. Van de studio en de 
kantoorruimte zullen per maand het benodigde verwarming-, koel-, verlichting- 
en ventilatievermogen per vierkante meter vloeroppervlak berekend worden, 
waarna vermenigvuldigd met het totale oppervlak aan kantoren en studio’s het 
totaal benodigd vermogen per maand bekend is. 

 
 

  
 

Fig.44. Doorsnede met kantoor op noord en studio ruimte op zuid die als uitgangspunt en typische 
ruimte dient als basis voor de berekening. 

 
 

  
Fig.45. Uitgewerkte doorsnede zuid die als uitgangspunt dient voor de berekening. 
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9.4. Uitgangspunten berekening 
Of een ruimte mechanisch of natuurlijk wordt geventileerd, verwarmd of gekoeld 
hangt af van het buiten en binnenklimaat. Omdat door middel van een statische 
berekening een dynamisch proces berekend wordt zullen er op basis van getallen 
en gegevens beslissingen moeten worden gemaakt. 

 
Vermogen voor verwarming: 
Om het verwarmingsvermogen van een ruimte te berekenen wordt uitgegaan van 
minimale invloed van factoren die het verwarmingsvermogen in positieve zin kunnen 
beïnvloeden. Het benodigde vermogen wordt zo gemaximaliseerd. De volgende 
uitgangpunten worden daarvoor gehanteerd: 

- De interne warmtelast is minimaal. Het aantal personen in de ruimte zal daardoor 
een zo klein mogelijke positieve invloed hebben op het benodigde vermogen 
voor verwarming. 

- Alleen de betonkernactivering wordt gebruikt voor het koelen en verwarmen van 
de ruimte en is energie-efficiënter dan luchtverwarming. De ventilatielucht (Tvent) 
wordt daarom tot opgewarmd tot de gewenste binnentemperatuur (Ti). 
Luchtverwarming speelt hierdoor geen rol in de verwarming van de ruimte. 

- De straling van de zon wordt niet in de berekening meegenomen. 
 
 
 

 
Fig.46. Gehanteerde temperaturen en uitgangspunten bij berekening energieprestatie gebouw. 
 
 
Vermogen voor koeling: 
Om het koelvermogen van een ruimte te berekenen wordt uitgegaan van een maximale 
invloed van factoren die het koelvermogen in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Het 
benodigde vermogen wordt daarmee gemaximaliseerd. De volgende uitgangpunten 
worden daarvoor gehanteerd: 

- De interne warmtelast is maximaal. Het aantal personen, apparaten en verlichting 
in de ruimte zal een zo groot mogelijk invloed hebben op het benodigde 
koelvermogen. 

- Bij buitentemperaturen vanaf 18°C (mei t/m september) wordt de ventilatielucht 
niet actief gekoeld door luchtbehandeling. Daar waar mogelijk zal direct met 
buitenlucht, natuurlijk geventileerd worden. Bij hogere temperaturen wordt de 
ventilatielucht passief door een bodemwisselaar opgewarmd met maximaal 5°C. 

- De straling van de zon wordt in de berekening meegenomen en zal een negatieve 
invloed hebben op het benodigde koelvermogen. 

- Door de toepassing van zogenaamde “vrije koeling” door nachtventilatie wordt 
het totale koelvermogen verminderd met het door nachtventilatie behaalde 
vermogen.42 

 

                                                  
42 De berekening van het met nachtventilatie behaalde vermogen wordt verderop in dit rapport beschreven. 
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Rendement warmtepomp 
Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in het de Coëfficiënt Of 
Performance (COP). Tegenwoordig hebben elektrische warmtepompen een COP 
tussen de drie en vijf. Een COP van vier betekent dat de warmtepomp viermaal 
meer warmte-energie oplevert dan hij aan elektrische energie verbruikt. Het 
rendement is dan 400%. In bijlage 8 is de technische productinformatie te vinden 
van een warmtepomp met een rendement van 6. Aangenomen wordt, voor de 
berekening in dit onderzoek, dat de warmtepompen gebruikt voor het 
verwarmen en koelen van het gebouw een COP van 4 hebben.  

 
 
Vermogen voor ventileren: 

- Bij een ventilatievoud >2 dient een ruimte mechanisch te worden geventileerd.43 
De minimale luchtverversingsbehoefte is 50m3 per uur per persoon, het 
benodigde ventilatie vermogen is dus afhankelijk van de bezetting van een 
ruimte. Omdat in een ruimte nooit over de gehele gebruikstijd het maximale 
aantal personen in de ruimte aanwezig zijn en een ruimte soms ook ongebruikt is, 
wordt een aanname voor de bezetting van ruimtes gedaan. Om de ventilatielucht 
behoefte van het gehele gebouw te bepalen wordt van 9u - 17u een constante 
bezetting van 50% gehanteerd. Voor de avonduren (17u – 22u) wordt een 
constante bezetting van 25% gehanteerd. 

- In de periode van oktober t/m april, wanneer de buitentemperatuur onder de 
18°C en minimale comforttemperatuur ligt, wordt de ventilatielucht opgewarmd 
tot de gewenste binnentemperatuur (Tvent = Ti). Om te besparen op energie om 
de ventilatielucht op te warmen, wordt de verse ventilatielucht eerst langs een 
bodemwisselaar geleid waardoor de temperatuur stijgt zonder de toevoeging van 
energie. In Nederland ligt de vorstgrens van de bodem op ongeveer 1 meter en 
beneden de 10 meter is de bodemtemperatuur niet meer seizoensafhankelijk. De 
bodem in Nederland heeft een temperatuur van 10-12°C en door tussenkomst 
van een bodemwisselaar is ventilatielucht met maximaal 5°C voor te verwarmen 
of af te koelen.44 De temperatuur van voorverwarmde ventilatielucht zal echter 
niet boven de gemiddelde bodemtemperatuur kunnen komen, 11°C. Nadat de 
ventilatielucht door de bodemwisselaar is voorverwarmd, wordt deze door een 
luchtbehandelingkast tot de juiste temperatuur verwarmd. 

- In de periode van mei t/m september, wanneer de buitentemperatuur tegen de 
comforttemperatuur aan ligt, wordt er natuurlijk geventileerd. Wanneer de 
gemiddelde buitentemperatuur nog hoger komt te liggen, zodat deze een 
negatieve invloed gaat hebben op de interne warmtebelasting, wordt 
ventilatielucht langs d bodemwisselaar gekoeld en vervolgend in de ruimte 
geblazen. 

- In de winterperiode vindt warmteterugwinning plaats door een twincoil-systeem. 
Watervoerende leidingen transporteren de terug gewonnen warmte van een 
luchtbehandelingkast het dak naar een luchtbehandelingkast in de kelder van 
het gebouw waar de ventilatielucht wordt verwarmd. In de zomer wordt de 
teruggewonnen warmte via een bypass naar de warmtepomp gestuurd, waarmee 
de warmtebron in de bodem ‘geladen’ wordt. De opgeslagen warmte kan dan in 
de winter weer voor verwarmingsdoeleinden worden gebruikt. Het WTW-
rendement van aan twincoil ventilatie systeem is 60% (η = 0.6).45 Aangenomen 
wordt dat door de toegevoerde hoeveelheid verwarming/koeling de temperatuur 
in de ruimte niet stijgt. De afvoer temperatuur van de lucht is daardoor gelijk aan 
Ti. 60% van de warmte van de afvoerlucht kan via WTW worden gebruikt om de 
verse ventilatielucht voor te verwarmen. 

 
                                                  
43 Kennisbank Bouwfysica, I-330, Klimaatontwerp, Afgifte – Lucht – Energetische en Bouwfysische 
Optimalisatie, P. v.d. Engel, M. Verhoeven, L. de Ruijsscher, J.  v.d. Vliet, pagina 1. 
44 Energy Manual; Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer; Birkhauser 2008; pagina 119. 
45 Kennisbank Bouwfysica, I-290, Klimaatontwerp, Centrale Installaties – Lucht – Systeemkeuze, P. v.d. Engel, 
M. Verhoeven, L. de Ruijsscher, J.  v.d. Vliet, pagina 13. 
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Vermogen voor verlichten: 
- Het benodigd vermogen voor verlichting is afhankelijk van twee factoren: de 

minimale verlichtingsterke behoefte (voor kantoorwerkzaamheden 400 lux) en de 
toetreding van daglicht. De verlichtingsterkte in een vertrek door toetreding van 
daglicht kan doormiddel van de daglichtfactor berekend worden. Aan de hand 
van de daglichtfactor kan voor een vertrek worden bepaald voor welk percentage 
van de tijd het verlichtingsniveau door daglicht onder de minimale waarde van 
400 lux komt en er kunstverlichting nodig is. 

- Met behulp van deze berekenmethode kan voor bepaald tijdsbestek de 
kunstverlichting behoefte worden bepaald (6u – 18u, 7u – 17u, 9u – 17u en 8u – 
16u). Het tijdbestek van 7u – 17u wordt voor de berekening gebruikt, maar omdat 
de faculteit tot 22u ’s avonds geopend zal zijn wordt voor iedere dag 5 uur bij de 
kunstverlichting behoefte opgeteld. 

- Door de verlichting van een ruimte van aanwezigheidsdetectie te voorzien kan 
tot 20% op het energieverbruik worden bespaard.46 

- De berekening van de kunstverlichting behoefte en het benodigde vermogen 
voor verlichting voor beide ruimtes wordt verderop in dit rapport beschreven 
(pagina 78). 

 

                                                  
46 Energy Manual, Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer, Birkhauser 2008, pagina 137. 
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10. Uitvoering berekening  
 
 
Aan de hand van drie voorbeelden ( januari, juni en augustus) zal nu de berekening voor 
de energieprestatie van de studio en kantoorruimte worden besproken. De berekening 
voor het benodigde koel en verwarm vermogen is als volgt opgebouwd. 
 
 
10.1 Koelbehoefte Φk: 
 
Φk = Φi + Φe (W)        (1) 
 
waarin: 
Φi  = interne warmtebelasting (W) 
Φe  = externe warmtebelasting (W) 
 
De interne warmtebelasting wordt als volgt berekend: 
 
Φi = Φp + Φl + Φa (W)        (2) 
 
waarin: 
Φp  = warmtebelasting door personen (W) 
Φl  = warmtebelasting door verlichting (W) 
Φa  = warmtebelasting door apparatuur (W) 
 
 
Voor de koelbehoefte berekening wordt met de maximale interne warmtelast gerekend: 
 

 
Tabel.7. Maximale interne warmtelast berekening. 
 
 
De externe warmtebelasting (Φe) wordt als volgt berekend: 
 
Φe  = Φz,gl + Φtr,gl + Φinf,vent (W)       (3) 
 
waarin: 
Φz  = warmtebelasting door zoninstraling via de beglazing van de gevel 
Φtr   = warmtebelasting door transmissie via de ramen en de gang 
Φinf,vent  = warmtebelasting door infiltratie en ventilatie 
 
 
Φz  = z * Araam * ZTA * qconv * fd (W)     (4) 
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Waarin: 
z = zonweringsfactor voor een luifel 
Araam = glasoppervlakte (m2) 
ZTA = zontoetredingsfactor zonwering/beglazing 
qconv  = convectieve warmte door zonnestraling via glas (W/ m2) 
fd = correctiefactor voor de intensiteit van de zon op het moment van de dag = 1 

om 13.00u wanneer de intensiteit van de zon het grootst is. 
 
 
Φtr  = Uraam * Araam * ΔTi,o (W)      (5) 
 
Uraam  = warmte overgangs coëfficiënt (W/m2K) 
A = oppervlak via waar transmissie plaatsvindt (m2) 
ΔTi,o = temperatuurverschil binnen – buiten (Ti – To) (K) 
 
 
Φinf,vent = qv,inf * ρ * c * ΔTi,o (W )      (6) 
 
qv,inf   = luchtstroom = 0.2 a 0.3 * (Volume/3600) (m3/s) 
ρ  = luchtdichtheid = 1,2 (kg/m3) 
c  = soortelijke warmte van lucht = 1000 (J/kg*K) 
ΔTi,o   = temperatuurverschil binnen – buiten (Ti – To) of Tvent – To (K) 
 
 

 
 
Tabel.8. Koelbehoefte berekenmethode voor noordvertrek in de maand juni. 



Het energieneutraal koelen, verwarmen, verlichten en ventileren van de toekomstige faculteit Bouwkunde 
Robert Schellekens 

 - 69 -

 
 
Tabel.9. Koelbehoefte berekenmethode voor zuid vertrek en totale koelbehoefte voor het hele gebouw in de 
maand juni. 
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10.2. Koelbehoefte (Φk) berekening zomermaanden juli en augustus 
 
Voor de maanden juli en augustus wordt een afwijkende koelbehoefte berekening 
gehanteerd, omdat de bezetting in de zomermaanden veel lager is en het gebruik 
daardoor veel minder intensief. Uitgegaan wordt dat het gebouw alleen geopend is van 
09u in de morgen tot 17u ’s middags. Dit in tegenstelling tot de reguliere gebruikstijden 
van 08u – 22u. Ten tweede is de bezetting van het gebouw veel lager dan normaal, omdat 
er voor het grootste deel alleen PhD’ers en master-studenten gebruik maken van de 
faciliteiten van de faculteit gedurende de zomer maanden. Er wordt daarom met een 
interne warmtelast van 25% gerekend in plaats van de maximale interne warmtelast voor 
de koelbehoefte berekening voor de maanden mei, juni en september. 
 

 
 
Tabel.10. Koelbehoefte berekenmethode voor noord vertrek en in de maand augustus bij een bezetting van 
25%, gedurende 8 uur per dag. 
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Tabel.11. Koelbehoefte berekenmethode voor zuid vertrek en totale koelbehoefte voor het hele gebouw in 
de maand augustus bij een bezetting van 25%, gedurende 8 uur per dag. 
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10.3. Vrije koeling 
 
Buiten gebruikstijd kan de gebouwmassa worden gekoeld door toevoer van buitenlucht 
(nachtventilatie) of door te koelen met water. Bij vrije koeling met water wordt er buiten 
gebruikstijd van het gebouw (koud) water door de leidingvoerende betonkernen van de 
vloeren gepompt waarmee 10 - 35 W/m2 kan worden gekoeld met weinig tot geen 
energiegebruik, behalve pompenergie. 47  Een (hand)berekenmethode voor de vrije 
koeling die met behulp van nachtventilatie kan worden gehaald is nog niet voorhanden. 
Voor het berekenen van vrije koeling buiten gebruikstijd wordt een gemiddelde waarde 
van 20 W/m2 aangehouden. In de koelbehoefte berekening van de maand augustus is 
duidelijk te zien dat door het toepassen van vrije koeling het gebouw volledig te koelen 
is, zodat er dus geen extra vermogen voor koeling meer nodig is. 
 
 

 
 
Tabel.12. Berekenmethode voor het bepalen van het vermogen aan vrije koeling per maand. 
 
 

                                                  
47 Kennisbank Bouwfysica, I-380, Klimaatontwerp: Globale Koelbehoefte berekening, P. v.d. Engel, M. 
Verhoeven, L. de Ruijsscher en J. v.d. Vliet, pagina 12. 
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10.4. Verwarmingsbehoefte Φw 
 
Φw = Φi,min + Φe (W)       (7) 
 
waarin: 
Φi,min  = minimale interne warmtebelasting (W) 
Φe  = externe warmtebelasting (W) 
 
De interne warmtebelasting wordt als volgt berekend: 
 
Φi = Φp + Φl + Φa (W)        (8) 
 
waarin: 
Φp  = warmtebelasting door personen (W) 
Φl  = warmtebelasting door verlichting (W) 
Φa  = warmtebelasting door apparatuur (W) 
 
 
Voor de koelbehoefte berekening wordt met de minimale interne warmtelast gerekend: 
 

Tabel.13. Minimale interne warmtelast berekening. 
 
 
De externe warmtebelasting (Φe) wordt als volgt berekend: 
 
Φe  = Φtr,gl + Φinf,vent (W)        (9) 
 
waarin: 
Φtr   = warmteverlies door transmissie via de ramen en de gang 
Φinf,vent  = warmteverlies door infiltratie en ventilatie 
 
 
Φtr,gl   = zie formule (5) 
Φinf,vent  = zie formule (6) 
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Tabel.14. Warmtebehoefte berekenmethode voornoord vertrek in de maand januari. 
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Tabel.15. Warmtebehoefte berekenmethode voor zuid vertrek en totale koelbehoefte voor het hele gebouw 
in de maand januari. 
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10.5. Ventilatielucht voorverwarming vermogen Φv 
 
De energie benodigd om de ventilatielucht op de gewenste temperatuur op te warmen 
wordt berekend door het temperatuurverschil tussen de aanvoer lucht en de 
binnentemperatuur te vermenigvuldigen met soortelijke warmte en dichtheid van lucht, 
vermenigvuldigd met verse luchtbehoefte, Q. 
 
Φv  = ΔTi,vent * c * Q * ρ (J/h)      (10) 
 
Waarin: 
ΔTi,vent  = temperatuurverschil tussen de aanvoer lucht en de binnentemperatuur (K) 
c = soortelijke warmte van lucht = 1000 (J/kgK) 
Q = verse lucht behoefte gebouw (m3/h) 
ρ = luchtdichtheid = 1,2 (kg/m3) 
 
 
Zo geldt voor de maand januari, waarbij de buitenlucht door de grond wisselaar van 
5.2°C tot maximaal 10.2°C wordt voorverwarmd. Vervolgens via WTW tot 12°C stijgt en 
met nog 8°C mechanisch voorverwarmd moet worden door luchtbehandeling om de 
gewenste ventilatieluchttemperatuur van 20°C te halen.  
 

 
Tabel.16. Berekenmethode voor het benodigde vermogen opwarmen van ventilatielucht in de maand januari.  
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10.5 Totaal benodigd vermogen voor koelen, verwarmen en ventileren 
 
In Bijlage 5 is de berekening voor de koel-, verwarmings- en ventilatie-energie gehoefte 
per maand opgenomen. 
 

 

 
Tabel 17. Totale waarde voor het benodigde vermogen voor koelen, verwarmen, ventileren en verlichten. 
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10.6. Kunstverlichtingbehoefte Φl 
 
De hoeveelheid daglicht die in een ruimte terecht komt is afhankelijk van onder andere: 
de grootte, positie en lichtdoorlaatbaarheid van raamopeningen, beschaduwing door en 
externe reflecties van belendende panden, interne reflecties van wanden, plafond, vloer 
e.d. Maar bovenal is de hoeveelheid binnenkomend licht voornamelijk afhankelijk van de 
hoeveelheid daglicht die er buiten beschikbaar is. Daglicht die in sterkte en hoeveelheid 
wisselt. Vanwege het sterk variërende karakter van de daglichtcondities, wordt voor de 
grootte van de dagverlichting de daglichtfactor D gebruikt. 
 
D  = Ebinnen/Ebuiten,vri jeveld 
 
De daglichtfactor is te berekenen met de volgende formule: 
 
D  = Dh + De + Di       (11) 
 
Of: 
 
D  = (Dh + (De * c)) + (Di * (LTA/0.9)) 
 
Waarin: 
 
Dh = Hemelcomponent, zonder glasvliezen 
De = externe reflectiecomponent zonder glasvliezen = 0.15 * Dh 
c = reductiefactor voor verliezen in de lichtopening (c = LTA * ck * cv) 
Di = interne reflectiecomponent 
LTA = lichttoetredingsfactor 
 
 
(Het Bepalen van de hemelcomponent door het maken van een projectie van de 
gevelopeningen in een radiaaldiagram en de berekening van de interne 
reflectiecompinent zijn terug te vinden in bijlage 6.) 
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Tabel.18.Berekenmethode voor het benodigde vermogen aan kunstverlichting jaarlijks. 
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10.7. Opbrengst vermogen door opwekken van elektriciteit uit PV 
 
Het vermogen dat door PV-cellen opgewekt wordt, kan met behulp van de volgende 
vergelijking worden uitgerekend: 
 
Pcellen  = Icellen * ηcellen * Oppervlak (W )    (12) 
 
Waarin: 
Icellen  = Izon * cosθ 
ηcellen  = rendement, 17% 
Oppervlak  = totale oppervlak PV (m2) 
 
Het beschikbare oppervlak in PV bestaat uit: 
 

- 1780 m2 PV onder een hoek van 35° 
- 1620 m2 PV onder een hoek van 10° 

 
 

 
 
Fig.47. Positie en hoek van PV op het dak, PV op balustrade zijn onder een hoek van 35° bevestigd. 
 
 
Icellen kan worden berekend met: Icellen = Izon * cosθ.  
 
Waarin: 
cosθ = (sin ψ*sin β*cos γ) - (sin δ*cos ψ*sin β*cos γ) + (cos δ * cos ψ * cos β * cos ω) + 

(cos δ * sin ψ * cos β * cos γ * cos ω) 
 
ψ  = de geografische breedte in Nederland = 52°. 
β  = de hoek van de PV 10° resp. 35°. 
γ  = het azimut = 0° voor zuid georiënteerde vlakken. 
δ  = afwijking = 23.45° op 21 Juni of -23.45° op 21 December. 
ω  = hoek van de aarde = 0° om 12:00, -90° bij zonopkomst en 90° bij zonondergang. 
 
Met behulp van Excell (zie bijlage 7)is voor beide PV systemen (10° en 35°)de uitkomst 
van de vergelijking berekend voor beide extremen: δzomer = 23.45° en δ winter = -23.45° 
van zonopkomst tot zonondergang met stappen van 1°, ωzonop = -90° tot ωzon onder = 90°. 
Dit resulteerde in een gemiddelde opbrengst van: 
 
Pzomer, 10° = 60 kW = 241985 kWh jaarlijks 
Pwinter,10° = 12 kW  = 46866 kWh jaarlijks 
 
Pzomer, 35° = 70 kW = 280162 kWh jaarlijks 
Pwinter, 35° = 49 kW = 195838 kWh jaarlijks 
 
Uitgaande van een gemiddeld aantal uren daglicht per dag van: 0.5 * (15 + 7) = 11 uur 
per dag. Wanneer de gemiddelde waarden van beide PV-systemen bij elkaar worden 
opgeteld resulteert dat in een totale jaarlijkse opbrengst van: 
 
(0.5 * (241985 + 46866)) + (0.5 * (280162 +195838)) = 382426 kWh jaarlijks.
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10.8. Totaal 
 
Dit levert de volgende totale energiebalans op voor het in de berekening uitgewerkte 
gebouwdeel: 
 

 
 
Tabel.19. Berekening totalen 
 
Wanneer het overschot aan de door PV gewonnen elektrische energie verminderd wordt 
met de voor ventilatoren benodigde energie, blijft er ongeveer 76556 kWh over. Het 
totale oppervlak aan PV zou daarom verminderd kunnen worden. 
 
Opnieuw berekend is dat het reduceren van het oppervlak PV (met een hoek van 35°) met 
580 m2 een vermindering van ongeveer 75000 kWh elektrische energie op jaarbasis 
oplevert.
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10.9. Klimaatverandering 
 
Wanneer nu een berekening wordt gemaakt van de energieprestatie bij 
klimaatverandering en een gemiddelde temperatuur stijging van +2°C voor het jaar 2050 
en +4°C voor het jaar 2100, worden de volgende volgende waardes gevonden. De 
gewenste binnentemperatuur verandert met de gemiddelde buitentemperatuur mee 
naar de grafiek van Brager en De Dear (pagina 40). De veronderstelde klimaatverandering 
is gebaseerd op voorspellingen van het KNMI, besproken in hoofdstuk 6.4. 
Klimaatverandering en gevolgen voor Nederland op pagina 38 van dit rapport. 
 

 
 
Tabel.20. Klimaat in 2050. Ingevoerde waardes voor de gemiddelde buitentemperatuur overdag en de 
daarmee gepaard gaande stijging van de geaccepteerde comforttemperatuur. 
 

 
 
 
Tabel.21. Klimaat in 2050. Berekening van de totale waarden voor koelen, verwarmen, ventileren en 
verlichten. 
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Tabel.22. Klimaat in 2100. Ingevoerde waardes voor de gemiddelde buitentemperatuur overdag en de 
daarmee gepaard gaande stijging van de geaccepteerde comforttemperatuur. 
 
 
 

 
 
Tabel.23. Klimaat in 2100. Berekening van de totale waarden voor koelen, verwarmen, ventileren en 
verlichten. 
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11. KRITISCHE NOTEN EN VERANTWOORDING VAN DE REKENWAARDES 
 
 
Omdat er met behulp van een statische berekenmethode een dynamisch proces is 
proberen te ‘monitoren’ zijn er in de opzet van de berekening veel aannames gedaan. 
Aannames die de berekenmethode overzichtelijker moesten maken, maar ten koste 
gingen van de nauwkeurigheid. Hieronder volgt per onderdeel van de berekening een 
kritische noot bij de gevonden waardes en gebruikte gegevens: 
 
Benodigde energie voor verlichting: 

Het benodigde vermogen voor kunstverlichting zal in de werkelijkheid 
waarschijnlijk lager liggen dan is berekend. In de berekening van de 
daglichtfactor D wordt namelijk het directe zonlicht buiten beschouwing gelaten. 
Er wordt enkel gerekend met het door de hemelkoepel diffuus uitgestraalde licht, 
gemeten in het vrije veld. Het is niet moeilijk voor te stellen dat bij heldere hemel 
en wanneer direct daglicht de verlichtingsterkte buiten verhoogt dit positieve 
gevolgen heeft voor het aantal uren dat een ruimte zonder kunstverlichting kan. 
Ten tweede beperkt de rekenmethode voor de daglichtfactor zich maar tot een 
bepaald tijdsbestek (07u – 17u in de gebruikte berekening), terwijl voornamelijk 
in de periode dat de zomertijd in gebruik is, het verlichtingsniveau buiten veel 
hoger is en langer een positieve invloed heeft op de in het vertrek aanwezige 
hoeveelheid daglicht. Het is immers niet het gehele jaar door om 17.00u donker.  

 
Koelbehoefte berekening: 

- De gebruikte waarden voor de zonlast Q in de koelbehoefte berekening voor de 
maanden mei t/m september zijn gemeten bij helder weer. Op een bewolkte dag 
zal de zonlast Q lager zijn dan de in de berekening gehanteerde waarde. Over de 
hele periode waar voor de koellast berekend is zal de waarde van Q in 
werkelijkheid dus lager liggen dan de in de berekening gehanteerde waarde, 
waardoor de koellast in werkelijkheid lager zal liggen. 

- In de berekening voor de koellast is uitgegaan van maximale interne warmtelast, 
oftewel een volledige bezetting van de ruimte over de gehele gebruiksperiode. In 
werkelijkheid zal een ruimte nooit over het gehele jaar van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat volledig bezet zijn. De interne warmtelast zal daardoor in 
werkelijkheid lager liggen dan de in de berekening gehanteerde waarde.  

- Het temperatuurverschil tussen de ingeblazen ventilatielucht en 
binnentemperatuur is berekend op de maximale vrije koeling die door tussen 
komst van een bodemwisselaar op kan treden (- 5°C). Of deze waarde in 
werkelijkheid ook gehaald kan worden is niet berekend. Daarnaast zullen in de 
zomer maanden de ramen van een vertrek door gebruikers open worden gezet, 
waardoor warme buitenlucht de ruimte binnenkomt. De in de berekenmethode 
gehanteerde positieve bijdrage van lage temperatuur van de ingeblazen 
ventilatielucht op het verminderen van de koelbehoefte zal daardoor in 
werkelijkheid lager liggen dan in de berekening is gehanteerd. 

 
Vrije koeling 

In de koelbehoefte berekening wordt het totale maandelijkse energieverbruik 
voor koeling verminderd met een door vrije koeling behaald vermogen. Omdat er 
nog geen goede (hand)rekenmethode voorhanden was is gerekend met een 
gemiddelde waarde van 20W/m2 vrije koeling buiten gebruikstijd door water. De 
extra pompenergie die voor het, buiten gebruikstijd, laten draaien van de 
warmtepomp benodigd is wordt niet meegenomen in de berekening en zal van 
de totale waarde van vrije koeling afgehaald moeten worden. Daarnaast is niet 
berekend of de waarde van 20 W/m2 realistisch in vergelijking met het gekozen 
plafond en vloer. In de bijlage is een berekening opgenomen waarbij met een 
temperatuurverschil van 7 K tussen watertemperatuur en ruimtetemperatuur een 
koelend/verwarmend vermogen van ongeveer 50 W/m2 behaald kan worden. 
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Wanneer de watertemperatuur niet met de gedurende de nacht dalende 
binnentemperatuur mee veranderd, zal het koelend vermogen langzaam afnemen, 
totdat de plafond/vloer en ruimte temperatuur gelijk zijn. Of de gehanteerde 
waarde van 20W/m2 in werkelijke zin ook realistisch is kan pas gezegd worden 
wanneer er ook een rekenmethode voorhanden is. 

 
Infiltratie 

Zowel in de warmte- als koelbehoefte berekening is met een standaard waarde 
voor de infiltratie gereken (0.2 a 0.3 * (Volume/3600). De werkelijke waarde van 
infiltratie is afhankelijk van de kierdichting in de uitvoering van de gevel en zal 
gemeten moeten worden. De werkelijke waarde zal dus hoger of lager zijn dan de 
in de berekening gehanteerde waarde. 

 
Verwarmbehoefte berekening: 

- In de berekening voor de benodigde energie voor verwarmen is uitgegaan van 
een minimale invloed van factoren die de verwarmingslast zouden kunnen 
verminderen. Ten eerste is daarom zonlast Q niet in de berekening niet 
meegenomen, terwijl zelfs op bewolkte dagen het vertrek diffuse straling van de 
zon zou ontvangen die een positieve bijdrage levert op de externe warmtelast en 
daarmee de behoefte voor verwarming zou verlagen. Wanneer zonlast Q voor de 
maanden oktober t/m april wel in de berekening was meegenomen zou het 
benodigde vermogen voor verwarmen lager liggen, wat ook het geval zou zijn 
gekeken naar een situatie in de praktijk. 

- Ten tweede is bij deze berekening gerekend met een minimale interne 
warmtelast (1 persoon aanwezig in een kantoorvertrek, 2 personen aanwezig in 
een studio). In werkelijkheid zal de interne warmtelast groter zijn, waardoor de 
benodigde energie voor verwarming lager zal liggen. 

- Aangenomen is dat er geen temperatuurverschil is tussen de ingeblazen 
ventilatielucht en de ruimte, omdat de betonkernactivering in de volledige 
verwarming van de ruimte voorziet. Doordat er geen temperatuurverschil is 
wordt ervan uitgegaan dat er geen positieve of negatieve bijdrage geleverd 
wordt aan de externe warmtelast door ventilatielucht. In een realistische situatie 
zal waarschijnlijk met het inblazen met een lagere ventilatieluchttemperatuur 
worden volstaan, omdat door de interne warmtelast van personen, apparaten en 
verlichting de temperatuur van de ventilatielucht vanzelf zal stijgen. In deze 
situatie kan worden volstaan met het inblazen van lucht tegen de ondergrens van 
de comforttemperatuur, hierdoor kan worden bespaard op energie voor 
voorverwarming van ventilatielucht. 

 
Ventilatiebehoefte berekening: 

Om het energieverbruik voor ventilatie te berekenen is uitgegaan van de verse 
lucht behoefte (m3 per uur) van het gehele gebouw te vermenigvuldigen met het 
op te warmen temperatuurverschil vermenigvuldigd met de soortelijke warmte 
van lucht. Bij de totale verse lucht behoefte van het gehele gebouw is ervan 
uitgegaan dat de bezetting nooit over de gehele gebruikstijd 100% is. Daar waar 
op een bepaald moment een ruimte volledig bezet is, zal een andere ruimte leeg 
zijn. Daarnaast varieert de bezetting van het gebouw ook in een semester. Aan 
het begin van een periode is het rustiger in het gebouw dan rondom 
eindpresentaties. Voor de berekening van de ventilatiebehoefte is daarom 
uitgegaan van een constante bezetting van 50% van 08u tot 17u en een bezetting 
van 25% van 17u tot 22u. De werkelijke waarde van het gebruik overdag zal 
waarschijnlijk hoger liggen, de werkelijke waarde van het gebruik ’s avonds zal 
daar tegenover weer lager zijn. In die zin zal de benodigde energie voor ventilatie 
iets stijgen ten opzichte van de in de berekening gevonden waarden. Echter 
wordt in de berekening er wel van uitgegaan dat de ventilatieluchttemperatuur 
tot de gewenste binnentemperatuur wordt opgewarmd (Tvent = Ti). In de praktijk 
zal kunnen worden volstaan met het inblazen van een lagere temperatuur dan de 
gewenste binnentemperatuur, omdat door de interne warmtelast de temperatuur 



Het energieneutraal koelen, verwarmen, verlichten en ventileren van de toekomstige faculteit Bouwkunde 
Robert Schellekens 

 - 86 -

van de ventilatielucht zal stijgen. Dit zal in de praktijk tot een lager 
energieverbruik voor ventilatie leiden. 

 
 
Ventilator- en energie 

In de berekening voor het energieverbruik van de studio- en kantoorruimtes is 
geen rekening gehouden met de energie die de ventilatoren van de 
luchtbehandelingkast gebruiken voor het rondblazen van de lucht door het 
gebouw. In het boek Bouwfysica (auteur ir. Van Der Linden) op pagina 136 wordt 
voor het energieverbruik van ventilatoren door middel van mechanische 
ventilatie of een warmtepomp met afvoerlucht als bron een waarde tussen de 3,5 
en 4 kWh/m3 gegeven. Hoeveel deze waarde in werkelijkheid is voor het systeem 
in het voorlopig ontwerp voor de faculteit is niet bekend. Wordt deze waarde met 
het totale vloeroppervlak vermenigvuldigd dan zou het extra energieverbruik 
door ventilatoren tussen de 22820 – 26080 kWh bedragen. Deze waarde kan 
worden ingevuld door het overschot aan elektrische energie opgewekt door PV. 
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12. CONCLUSIES 
 
 
De hoofdvraag van het onderzoek luidde: 
“Wat is de energievraag voor koelen, verwarmen, ventileren en verlichten van studio’s en 
kantoren in het ontwerp voor de toekomstige faculteit Bouwkunde en hoe kan op 
duurzame wijze in deze vraag worden voorzien?” 
 
De jaarlijkse energievraag voor koelen, verwarmen, ventileren en verlichten is in totaal: 
190571 + 235406 = 425980 kWh 
 

 
 
 
Geprobeerd is deze energievraag zo laag mogelijk te houden door een aantal 
bouwkundige ingrepen:  

- Door betonkernactivering aangesloten op een warmtepomp met COP4 en een 
aquifer wordt 190.574 * 0.75 = 142930 kWh op koel- en verwarmingvermogen 
bespaard. 

- Het toepassen van vrije koeling buiten gebruikstijd levert een besparing van 
31296 kWh op koelvermogen per maand. 

- Door natuurlijk ventileren is het mogelijk om 5 maanden per jaar geen energie 
voor ventileren te gebruiken. Door WTW op afvoerlucht wordt bespaard op 
voorverwarming van ventilatielucht van oktober t/m april. 

- In tegenstelling tot conventionele kantoorgebouwen waar verlichting 40% van de 
totale energievraag uitmaakt is hier voor het toepassen van energiezuinige LED-
verlichting, de maximale toetreding van daglicht en aanwezigheidsdetectie maar 
47830/425980*100 = 11% van het totale energieverbruik uit. 

 
 
Vervolgens is geprobeerd in deze vraag te voorzien. Uit een literatuurstudie bleek dat PV 
de beste oplossing bieden voor de opwekking van elektrische energie op gebouwen. De 
totale jaarlijkse opbrengst van PV is 382425 kWh: 
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Dit resulteerde in het volgende resultaat van de berekening: 

 
In de huidige vorm heeft het gebouw een jaarlijks energieoverschot van 99376 – 22820 
= 76547 kWh. 
 
Het reduceren van het totale oppervlak aan PV (met een hoek van 35°) met 580 m2 levert 
een vermindering van ongeveer 75000 kWh elektrische energie op jaarbasis op. 
 
Wanneer we vervolgens kijken naar het doel van het onderzoek: 
“Doel van het onderzoek is het energieneutraal koelen, verwarmen en ventileren en 
verlichten van de studio’s en kantoren in een ontwerp gemaakt voor de toekomstige 
faculteit Bouwkunde in Delft.” 
En lijkt met deze resultaten daarmee gehaald. Het koelen, verwarmen, ventileren en 
verlichten van de studio’s en de kantoren in het ontwerp van de faculteit Bouwkunde is 
energieneutraal. 
 
 
Zoals uit de kritische noten blijkt, zitten er enige onzekerheden in de berekening, maar 
deze onzekerheid is inherent aan deze rekenmethode. Een berekening met 
gespecialiseerde software zou uitsluitsel moeten geven of de resultaten realistisch zijn. 
 
 
Verhoudingen: 
De verhoudingen tussen verschillende gebouwdelen (vloer, dak, inhoud, gevel) om 
energieneutraliteit voor koelen, verwarmen, ventileren en verlichten te bereiken zijn 
berekend, daarbij uitgaande van een reductie van 580 m2 PV: 
 
 dak / vloeroppervlak  = 0.58 
 PV / vloeroppervlak  = 0.35 
 
 PV / dakoppervlak = 0.61 
 PV / geveloppervlak = 0.1 

gevel / vloeroppervlak  = 0.8 
 

- Uit de verhoudingen blijkt dat er om voldoende energie op te wekken 35% van 
het vloeroppervlak aan PV benodigd is om de energiebehoefte in te vullen, enkel 
met PV.  

- Het dakvlak moet voor ongeveer 60% van PV worden voorzien.  
- Daarbij bestaat 10% van het geveloppervlak uit PV.  
- Wanneer de verhouding tussen gevel en vloeroppervlak wordt verbeterd (minder 

gevel, meer vloer) zullen er lagere transmissiewinsten en –verliezen optreden. Dit 
zal een zal een positief effect hebben op de ongewenste warmtewinst door zon in 
de zomer en ongewenst warmteverlies in de winter. 

- Op iedere 3 a 4 verdiepingen van studio’s en katoren is een oppervlakte ter 
grootte van een verdieping benodigd aan PV om in de energievraag te voorzien. 
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13. REFLECTIE 
 
Het onderzoek is, voornamelijk bij het begin van het project, nog al wat kanten op 
geschoten. Zo richtte bij de start van dit project het onderzoek zich vooral op de 
ontwikkeling van een ‘interactieve’ gevel, die reagerend op veranderingen van het 
buitenklimaat en de wensen van de gebruikers voor een zo prettig en gezond mogelijk 
binnenklimaat zorgde. Alle energie die de gevel hiervoor gebruikte zou in het gevelvlak, 
of elders in het gebouw, opgewekt of opgeslagen moeten worden. Al snel kon 
geconcludeerd worden dat het ontwerpen van een ‘klimaat-interactieve’ niet kan zonder 
daarbij ook een goed omlijnd idee te hebben van de achterliggende ruimte. Het doel van 
het onderzoek is toen aangepast, waardoor het project zich meer ging richten op het 
ontwerp van een gevel die “als startpunt dient voor het energieneutraal ‘klimatiseren’ van 
de nieuwe faculteit Bouwkunde”.  
De introductie van het begrip klimatiseren wierp echter meer vragen op dan dat het 
antwoorden gaf en door het laatst gekozen onderzoeksdoel werd het onderzoeksgebied 
vergroot in plaats van beter afgebakend. Naast de ontwikkeling van een gevel, moest het 
onderzoek zich immers nu ook gaan richten op de wijze waarop er een gezond 
binnenklimaat gerealiseerd werd. Gegevens over het Nederlandse klimaat werden 
verzameld, gekeken werd naar de comforteisen die de Rijksgebouwendienst aan 
gebouwen stelde en nieuwe concepten voor een gevel werden in november 
gepresenteerd. Dit alles zonder dat er nog echt een leidende draad in het proces 
aanwezig was. Het einddoel van het onderzoek was immers nog steeds niet goed 
afgebakend.  
Meer en meer begon het begrip ‘energieneutraliteit’ de boventoon te voeren in het 
onderzoek. Er werd vanuit talloze gebouwen in de praktijk gekeken wat voor ‘duurzame’ 
maatregelen er genomen waren die een positieve bijdrage leverden aan een lager 
energieverbruik of eigen energie opwekking. Daarmee is een lijst met 9 aspecten van 
energieneutraliteit opgeteld. Waar vervolgens per aspect, in de meest ideale situatie, 
voor onderzocht is wat de consequenties voor de gebouwvorm waren. Zaken als 
daglichttoetreding, oriëntatie, energie opwekking, isolatie etc. kwamen daarbij aan de 
orde. Probleem was alleen dat nog steeds niet helemaal duidelijk was, waarvoor al deze 
onderzochte aspecten uiteindelijk in het onderzoek naar ‘energieneutraliteit’ gebruikt 
gingen worden. ‘Energieneutraal’ is namelijk een complex begrip. Tegen het einde van 
het eerste semester was er daarom nog steeds geen duidelijke lijn in het project en 
ontbraken echte resultaten. 
 
Om resultaten te kunnen boeken moet duidelijk zijn wat er precies onderzocht wordt. Het 
begrip ‘energieneutraal klimatiseren’ werd daarom in januari vervangen door, “het koelen, 
verwarmen, ventileren en verlichten van het ontwerp van de nieuwe faculteit Bouwkunde 
is energieneutraal”. Hiermee werd een duidelijk onderzoeksgebied en einddoel van het 
project afgebakend. Met het nieuwe onderzoeksdoel rees direct een nieuw probleem. Er 
was nog geen bruikbaar ontwerp voor de nieuwe faculteit Bouwkunde beschikbaar, 
waaraan beslissingen met betrekking tot het energieneutraal koelen, verwarmen, 
ventileren en verlichten van het gebouw konden worden opgehangen. Gedurende twee 
weken is er toen aan een voorlopig ontwerp gewerkt dat als uitgangspunt diende voor 
het verdere onderzoek. Vanaf het moment dat het voorlopig ontwerp van de faculteit 
gebruikt kon worden als kapstok voor het onderzoek is de resterende tijd van het project 
in een goede vaart terecht gekomen. 
Het opzetten en uitvoeren van de berekening voor de energieprestatie heeft meer tijd 
gekost dan van te voren was bedacht. Dankbaar is daarbij gebruik gemaakt van de 
informatie uit de Kennisbank Bouwfysica. 
 
Terugkijkend op het project ben ik er van overtuigd dat alle aspecten van dit onderzoek 
aan de orde zijn geweest. Een ontwerp voor een gebouw is gemaakt, een passend 
energiesysteem is daarbij bedacht, in de detaillering is de vertaling van het 
energiesysteem in bouwkundige tekeningen te zien en de berekening verschaft inzicht in 
de energievraag van het ontwerp.
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14. INTEGRATIE 
 
 
Na de P4 presentatie van dit bouwtechnisch onderzoek volgt nog een semester dat zich 
op de ontwerpende en architectonische uitwerking van dit afstudeerproject richt. Het 
voorlopig ontwerp dat als uitgangpunt voor dit onderzoek gediend heeft, heeft zich 
gedurende dit semester al verder ontwikkeld. Het belangrijkste resultaat dat dit 
onderzoek geleverd heeft, is dat het een inzicht verschaft in verhoudingen tussen vloer-, 
raam-, dakoppervlak en benodigde hoeveelheid PV. Het gedane onderzoek heeft een 
inzicht verschaft in de benodigde verhouding tussen het oppervlak aan zonnecellen op 
het dak en in de gevel ten opzichte van het gebouwde volume om energieneutraliteit 
voor koelen, verwarmen, verlichten en ventileren te bereiken. Deze parameters zullen als 
uitgangpunt en leidende draad voor het verdere ontwerpproces dienen. Daarnaast kan 
het voor dit onderzoek gebruikte rekenmodel gebruikt worden om het ontwerp 
tussentijds en aan het eind te toetsen. Het model zal dan wel moeten worden aangepast 
op het nieuwe ontwerp. 
 
Met het in ruimtelijke en architectonische zin verbeteren van het ontwerp zal er ook 
verder worden gewerkt aan de detaillering. Gedurende het onderzoek hebben vooral 
technische beslissingen de uiteindelijke vorm van de details bepaald, esthetiek heeft 
daarbij geen prominente rol gespeeld. Natuurlijk zijn de details ook gemaakt vanuit een 
esthetisch idee, maar aan het totale gevelbeeld en uitstraling van het gebouw is nog 
onvoldoende aandacht besteed. De huidige details dienen daarbij als een basis in de 
loop van het project.  
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15. HET DEFINITIEVE ONTWERP EN DE ENERGIEPRESTATIE

Het afgelopen half jaar heeft het afstudeerproject in het teken gestaan van de architectonische uit-
werking van het project. Een van de belangrijkste aspecten bij de verdere uitwerking van het ontwerp 
was een verdubbeling van het oppervlak studio- en kantoorruimtes, zoals werd voorgeschreven in het 
programma van eisen. De hoofdopzet van het gebouw is daarbij onveranderd gebleven, maar het defi -
nitieve ontwerp verschilt op een aantal punten van het voor het bouwtechnische onderzoek gebruikte 
voorlopige ontwerp. De veranderingen en de invloed op de energiehuishouding worden in het hier 
volgende toegevoegde hoofdstuk toegelicht.

Fig.48 + 49. Langsdoorsnede voorlopig (boven) en defi nitief ontwerp (onder).

15.1 Gebouwopzet
Zoals in de bovenstaande afbeeldingen is te zien is de hoofdopzet van het gebouw gelijk gebleven – een 
plint met collectieve en publiek toegankelijke functies met de daarboven gelegen noord-zuid georiën-
teerde stroken studio’s en kantoren. Het grootste verschil tussen de twee ontwerpen is de toren aan de 
zijde van de Kruithuisweg gelegen. De keuze voor de toren is vanuit een combinatie van verschillende 
overwegingen gemaakt. Ten eerste diende vanuit het programma van eisen het aantal vierkante meters 
voor studio’s en kantoren ruim verdubbeld te worden. Ten tweede heeft het gebouw een voorbeeld-
functie door zijn neutrale energiehuishouding en vormt het een markeringspunt in de ontwikkelingen 
van Delft Technopolis die door de toren worden gesymboliseerd.

Fig.50. De toren van het gebouw vestigt de aandacht en benadrukt de voorbeeldfunctie als energieneutraal ge-
bouw en het markeringspunt dat het gebouw vormt in de ontwikkelingen van het Technopolis gebied. 

Waltmanmaquettehalaaaala
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BT Lab
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15.2. Referentieruimte studio’s en kantoren
Om het onderlinge (visuele) contact tussen de studio’s en kantoren (ateliers) te verbeteren is de wijze 
waarop deze ruimtes met elkaar geschakeld zijn gewijzigd. In het voorlopige ontwerp werden de  door 
een atrium gescheiden noord en zuid georienteerde ruimtes ontsloten door verkeersruimte die door 
dit atrium liep.  In het defi nitieve ontwerp zijn de ateliers opgenomen als grote open ruimtes, hier en 
daar gescheiden door een glazen wand, ter bevordering van de akoestiek en om ruimtes afl suitbaar te 
kunnen maken. De noord en zuid georienteerde ruimtes worden van elkaar gescheiden door een blok 
met voorzieningen waarin onder andere toiletten, trappen, liften, overleg- en concentratieplekken en 
een pantry zijn opgenomen. De verkeersruimte loopt daardoor deels door de ateliers zelf, net als bij de 
bachelorstudio’s op de tweede verdieping op de faculteit aan de Julianalaan. De afmetingen van de refe-
rentieruimte gebruikt in de berekening van het energiesysteem (fi g. 52) komt voor het grootste deel nog 
wel overeen met de afmetingen van de uiteidelijke ateliers (fi g. 51).  De oriëntatie van de ruimtes blijft 
onveranderd en omdat naastgelegen ruimte eenzelfde functie als de referentieruimtes dienen vinden 
er geen transmissieverliezen naar naast-, boven- of ondergelegen ruimtes plaats. De gewijzigde afme-
tingen worden in de berekening van het D.O. opgenomen.

Afmetingen referentieruimte V.O.
NOORD l x b x h  = 5 * 10 * 4 m  A = 50m2 V = 200m3

ZUID “     “ = 8 * 10 * 4 m   A = 80m2 V = 320m3

Afmetingen referentieruimte D.O.
NOORD l x b x h  = 8 * 10 * 3.6 m A = 80m2 V = 290m3

ZUID “     “ = 11 * 10 * 3.6 m A = 110m2 V = 400m3

Oppervlak
Een van de belangrijkste door te voeren wijzigingen in de energieprestatie berekening van het D.O. is 
het totaal te berekenen vloeroppervlak van de ateliers. Daar waar in het voorlopig ontwerp een bereke-
ning was gemaakt voor 7000m2 atelierruimte, meet het totale oppervlak in het D.O. 17.300m2, waarvan 
7500m2 noord en 9800m2 zuid georiënteerde atelierruimtes. Dit is dus een ruime verdubbeling ten op-
zichte van het V.O.

8000 3000 11000

10000

5000 8000 8000

10000

Fig.51. Referentie ruimte D.O.

Fig.52. Referentie ruimte V.O.
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15.3. Gevelontwerp
Het ontwerp van de zuidgevel in het D.O. verschilt nogal van die in het V.O. Echter de toegepaste uit-
gangsprincipes blijven onverandert, waardoor de U-waarde en verlichtingsbehoefte van de ruimte na-
genoed gelijk blijven: 
1.  Gebruik maken van lamellen of een overstek om de hoge zomerzon uit het interieur te weten
2. De afstand van de lamellen zo kiezen dat de  lage winterzon wel door de lamellen naar binnen kan 
treden en zo de warmte in de winter een prettige bijkomstigheid vormt.
3. Zonwering toepassen die van onder naar boven sluit, waardoor de lage zon - die als hinderlijk ervaren 
wordt voor beeldschermwerk - geblokkeerd wordt. Daarmee wordt niet de gehele ruimte verduisterd en 
blijft het energieverbruik door verlichting lager.
4. Toepassing van PV in de gevel om energie op te wekken.
5. Gebruikers moeten invloed op het door hun gewenste binnenklimaat kunnen uitoefenen door het 
openen van een raam/ventilatierooster.
6. Achter de lamellen toegepast glas wordt verdiepingshoog uitgevoerd om de toetreding van daglicht 
te maximaliseren en daarmee te toepassing van kunstlicht te reduceren.

1.

3.

4.

6.

5.

Noordgevel
De uitvoering van de noordgevel is, op de spouwbreedte na, ongewijzigd. Deze gevel is een tweedehuid 
facade (dubbelglas aan de binnenzijde, enkelglas aan de buitenzijde) met een geventileerde spouw. De 
noordgevel wordt als een dubbele gevel uitgevoerd, omdat de hogere isolerende waarde grote trans-
missieverliezen aan deze koelere zijde van het gebouw tegen gaat.  In de zomer kan door openen van 
zowel het binnen als het buitenspouwblad natuurlijk worden geventileerd. Door in de winter voorver-
warmde ventilatielucht in de spouw te blazen kunnen gebruikers, door de te openen ramen in het bin-
nenspouwblad, nog steeds ‘invloed’ uitoefenen op het door hun gewenste binnenklimaat. 

Fig.53. Doorsnede van de zuidgevel   Fig 54. Aanzicht zuidgevel

2.

Fig.55. Doorsnede van de noordgevel   Fig 56. Detail aanzicht noordgevel
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Fig.57. Maatregelen en klimaatschema’s in het V.O.
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Fig.58. Maatregelen en klimaatschema’s in het D.O.

- 95 -



Het energieneutraal koelen, verwarmen, verlichten en ventileren van de toekomstige faculteit Bouwkunde 
Robert Schellekens

15.4. Berekening energieprestatie defi nitief ontwerp.
De hierboven besproken wijzigingen en veranderingen worden in de energieprestatie berekening door-
gevoerd. Dit leidt tot het totaal benodigd vermogen voor koelen, verwarmen en ventileren voor het 
D.O.

Verwarmen Koelen Ventilatie
Januari -21.261 50.880
Februari -19.816 52.152
Maart -12.406 62.900
April -743 61.565
Mei 11.383 0 n.v.
Juni 0 0
Juli 0 0
Augustus 0 0
September 0 0
Oktober -2.435 0 58.067
November -11.327 56.095
December -28.417 36.506

96.404 11.383 378.166 kWh
Tabel 34. Totale waarde voor het benodigde vermogen voor koelen, ventileren. In de maanden Mei t/m September wordt er 
natuurlijk geventileerd.

Dit levert de volgende totale energiebalans op voor het in de berekening uitgewerkte gebouwdeel:

Jaarlijks totaal
[kWh]

Verwarmingslast = 96.404
Koellast = 11.383

107.787

Ventilatie = 378.166
Verlichting = 134.094

512.260

COP = 4 107.787 x 0,25 = 26.947 kW zonne-energie voor warmtepomp

Opbrengst PV 
Jaarlijkse

Oppervlak Hoek Opbrengst Orientatie
[m2] [kWh/m2]

2400 10° 89 ZZO = 213.964 kWh/jaar
1560 75° 74 " = 221.662 " "

435.626 " " 

435.626 - 26.947 = 408.679 kWh voor ventileren en verlichten

408.679 - 512.260 = -103.580 TEKORT
Tabel 35. Totalen berekening D.O.

Daar waar er in het V.O. nog sprake was van een overschot aan elektrische energie opgewekt door de 
PV, is in bovenstaande berekening te zien dat er in het D.O. sprake is van een tekort om in de jaarlijkse 
energievraag van het gebouw te voorzien.  Dit tekort in het D.O. ten opzichte van het overschot in het 
V.O. wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de toren aan de Kruithuiszijde. Door de toren is 
de verhouding tussen vloer- en dakoppervlak minder gunstig uitgevallen dan in het V.O. het geval was.  
In het V.O. was de verhouding tussen vloer en dak oppervlak  (3650/6500) =  0.58. In het D.O is deze 
slechts (5450/17.300) = 0.32. Daardoor wordt er in verhouding minder energie opgewekt. Er zijn daarom 
een aantal oplossingen om in de resterende 103.580 kWh energie te voorzien. 
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15.5. Berekening energieprestatie defi nitief ontwerp. 

1. Het ligt het meest voor de hand om het oppervlak PV in de gevel te vergroten;
2. Op het dak van de toren kunnen windturbines met een verticale as (Turby) worden geplaatst. Door 
de hogere windsnelheid op 70m in vergelijking met het maaiveld zullen deze een hoger rendement 
hebben dan turbines geplaatst op het maaiveld.
3. Een biogasvergist-installatie kan in de kelder van het gebouw worden geplaatst waarmee extra elek-
triciteit kan worden opgewekt. Vergisting is een soort rottingsproces waarbij biogas vrijkomt. Wanneer 
de toiletspoeling niet op het riool, maar in een vergistingsinstallatie wordt opgevangen, kan door de 
verbranding van methaan uit dit organische afval in een motor en microturbine elektriciteit worden 
opgewekt. Omdat er voor een biogasvergistingsinstallatie geen betrouwbare gegevens en rekenwaar-
des gevonden zijn wordt in het hiervolgende deel alleen de extra opbrengst mogelijkheden van zon en 
windenergie besproken.    

1. Meer oppervlak PV in gevels 
Het totaal beschikbare dakoppervlak wordt reeds gebruikt voor de opwekking van elektrische energie 
door middel van PV. De oplossing voor een groter oppervlak van PV ligt dus in de zuid georienteerde 
gevelvlakken. De hoeveelheid elektrische energie op jaarbasis opgewekt door PV in de gevel (1560m2, 
75o) is nu 221.662 kWh. Deze moet in totaal dus minimaal 221.662 + 103.580 = 325.242 kWh zijn. Wan-
neer we in de berekening het totaal beschikbare oppervlak van PV in de gevel met 740m2 vergroten, 
daardoor op een totaal van 2300m2 komen, 
wordt de totale opbrenst van PV in de ge-
vel onder een hoek van 75o 328.230 kWh. 
Daarmee wordt dus net in de energievraag 
voldaan. Nu zijn de stroken PV in de gevel 
1m  breed. Vermeerderen van het opper-
vlak met 740m2 komt overeen met het ver-
breden van de stroken PV tot b = 1.5m. 

2. Windenergie
Er is een steeds groter aanbod van wind-
turbines op de markt die geschikt zijn voor 
toepassing in de gebouwde omgeving. 
Echter kleeft er een groot nadeel aan het 
toepassen van windturbines in de gebouw-
de omgeving. De toepassing van windtur-
bines kan een interessante oplossing zijn 
op grote hoogte bij wolkenkrabbers en 
op winderige locaties. Windenergie wordt 
namelijk het meest effi  ciënt opgewekt op 
plekken waar de wind vrij spel heeft en uit 
een richting komt, hoog in de lucht, in het vrije veld of aan zee.  In de gebouwde omgeving wordt de 
windrichting door gebouwen verstoord en kan windhinder optreden (EWI gebouw in de TU-wijk). Hier-
door zal de windrichting rondom gebouwen in de regel verstrooid zijn wat de werking van toegepaste 
windturbines niet ten goede komt.  De verstrooide windrichting maakt de toepassing van zogenaam-
de vertical windturbines de meest effi  ciënte in de gebouwde omgeving. Deze verticale windturbines 
draaien onafhankelijk van de windrichting, terwijl de windturbines met horizontale as, die we kennen 
van zee en langs de snelweg, op de windrichting gericht moeten worden om te draaien. Met de sterk 
wisselende windrichting in Zuid-Holland zijn deze turbines met een horizontale as niet de meest eff ec-
tieve. Een nadeel van turbines met een verticale as is dat ze bij een zelfde windsterkte minder energie 
opwekken dan turbines met een horizontale as.

De Turby is een voorbeeld van een windturbine die speciaal ontwikkeld is voor toepassing in de ge-
bouwde omgeving. Zoals uit tabel 53 op de volgende pagina blijkt, verschilt de jaarlijkse opbrengst 
van een Turby windturbine nogal met de masthoogte. Dit wordt veroorzaakt door de toename van de 
windsnelheid op grotere hoogte. Het dak van de toren (hoogte 65m) biedt een uitermate geschikte 
mogelijkheid voor de toepassing van dit soort windturbines.
De afmetingen van het dak is 62 x 22m. Als vuistregel voor de onderlinge afstand tussen twee turbines 
wordt vijf keer de rotordiameter aangehouden. Deze onderlinge afstand is belangrijk, omdat anders 

b = 1m

Fig.59. PV in de gevel (b = 1m) dienen een 0.5m breder te worden 
uitgevoerd om alleen met zonne-energie in de totale energievraag 
van het gebouw te kunnen voorzien.

- 96 -



Het energieneutraal koelen, verwarmen, verlichten en ventileren van de toekomstige faculteit Bouwkunde 
Robert Schellekens

Tabel 36. Opbrengst indicatie van turby windtubines in Nederland per postcode en bij varierende masthoogte.
Bron: www.turby.nl

Fig. 60. Turby verticale-aswindturbine

te dicht naast elkaar gelegen turbines letterlijk ‘wind bij elkaar uit de zeilen halen’ en daardoor niet vol-
ledig benut worden. De rotordiameter van een Turby is 2m. De minimale onderlinge afstand van deze 
windturbines is dus 10m. 
In fi guur 61 is in plattegrond aangegeven hoeveel windturbines met deze minimale onderlinge afstand 
geplaatst kunnen worden. Te zien is dat bij indeling A, waarbij het maximale aantal is geplaatst,  er plek 
is voor 21 stuks. Wanneer we uitgaan van een masthoogte van 5m en het aantal turbines vermenigvul-
digen met de waarde gevonden in tabel 36 zien we dat net in de resterende vraag van 103.580 kWh 
wordt voorzien. 

21 x 5940 = 103.740  kWh

Als variant kan er ook voor gekozen worden om naast het dakoppervlak van de toren nog een ander 
dakvlak te benutten met Turby windturbines. De hoogte van de overige dakvlakken met ateliers is 25m. 
Turby’s zullen hier dus 4120 kWh op jaarbasis opleveren.

12 x 5940 = 71.280  kWh
12 x 4120 = 49.440  kWh
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Fig. 61. Mogelijke indelingen van het dakoppervlak met Turby’s waarbij een minimale onderlinge afstand van 10m wordt ange-
houden. A = 21 stuks, B = 12 stuks.

A B

Hiermee komt het totaal op 120.720 kWh opgewekte windenergie op jaarbasis. Daarmee wordt ruim-
schoots aan de nog in te vullen energievraag van 103.580 kWh voorzien.
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16. EVALUATIE

Bij de start van het laatste  semester van het afstudeerproject lag er een duidelijke opdracht voor mij 
klaar. Er was voor dit onderzoek een V.O. gemaakt, maar zoals reeds in hoofdstuk 14 van dit verslag 
wordt beschreven, was er nog onvoldoende aandacht besteed aan het gevelbeeld, esthetiek in de de-
taillering en moest het gebouw vergroot worden om aan het PvE te voldoen. 
Er zijn daarom in de uiteindelijke uitwerking van het plan nogal wat aspecten veranderd. De keuze om 
een toren aan het ontwerp toe te voegen, een ingreep vanuit architectonisch en stedenbouwkundig 
perspectief, is daarbij de meest ingrijpende ingreep. Hiervan was van te voren bekend dat de toren een 
negatieve invloed uit zou oefenen op de verhouding tussen vloer en dakoppervlak, waardoor relatief 
minder energie uit de zon op het dak opgewekt kon worden. Een kenmerk voor duurzame, energie ef-
fi ciënte of -neutrale gebouwen uit de praktijk is dan ook dat zij een horizontale geleding hebben, voor 
een gunstig mogelijke verhouding tussen vloer- en dakoppervlak. 

Uit het vooronderzoek (deel I in dit rapport) zijn een aantal uitgangpunten naar voren gekomen die als 
leidende draad hebben gediend in de uitwerking van zowel dit onderzoek als het defi nitieve ontwerp. 
Deze aspecten zijn in twee categorieën onder te verdelen: gebouw- en installatietechnisch niveau

De aspecten op gebouwniveau hebben een grote invloed gehad op de verschijning van het gebouw:
- Noord zuid georiënteerde ateliers  = 4 stroken met noord en zuid georiëtneerde ate- 
      liers
- Maximale toetreding daglicht   = verdiepingshoog glas
- Weren hoge zomerzon, toetreden winterzon = lamellen op zuidgevel
- WTW op ventilatielucht    = atria waarin gebruikte ventilatie lucht wordt over 
      gestort waar door thermische trek en een tropen 
      dak de warme ventilatie lucht via een WTW -instal- 
      latie wordt teruggewonnen.
- Opwekken energie door PV   = toepassing van PV in o.a. de zuidgevels
- Tweede huid facade    = de noordgevel is als een tweedehuid facade uit 
      gevoerd, met lagere transmissieverliezen vanuit de  
      achterliggende ruimtes als gevolg.

Installatietechnisch niveau:
- Betonkernactivering en vloerverwarming  = effi  ciente manier van verwarming en koeling. 
      Uitgevoerd in wingvloeren, waarbij waterleidingen  
      en ventilatiekanalen in de vloer zijn opgenomen.
- Opslaan warmte energie in de bodem  = waterdragende laag in de bodem (aquifer) aan- 
      gesloten op een warmtepomp
- CO2 gestuurde ventilate    = sensor in ruimte meer hoeveelheid CO2 en daar- 
      bij behorende verse lucht behoefte
- Grondwisselaar     = energiebesparing op ventilatielucht door voor 
      verwarming in de winter en vrije koeling in de zo- 
      mer door een warmtewisselaar in de bodem.
- Aanwezigheidsdetectie    = reductie in gebruik  kunstlicht door het automa- 
      tisch uitspringen van verlichting wanneer er nie- 
      mand in het vertrek aanwezig is.
- Nachtventilatie     = roosters in de gevel maken natuurlijke ventilatie  
      en vrije koeling door nachtventilatie mogelijk

De aspecten op gebouwniveau hebben de grootste invloed gehad op de verschijning en vorm van het 
gebouw, dit in tegenstelling tot de installatietechnische die de meer ‘verborgen’  duurzame aspecten 
van het gebouw vormen.
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BIJLAGE 1- Comforteisen Rijksgebouwendienst 
 
Eisen Rijksgebouwendienst m.b.t. het binnenklimaat van een gebouw 
bron: Toolkit Duurzame Kantoren 2009 deel 1 
 
Leefzone 
- vanuit gevel    0,5 m 
- vanuit binnenwanden   0,3 m 
- vanuit vloer    1,5 m 
 
Binnentemperatuur   
- PMV (Predicted Mean Vote)  -0,5 < PMV > +0,5 
- Onder- en overschrijdingsuren  150 GTO/ATG   

Gewogen Temperatuur Overschrijdingsuren 
Adaptief Gewogen Temperatuur overschrijdingen 

- Temperatuurgradient   3 K in leefzone 
 
Vloertemperatuur 
- In leefzone    19 – 26oC 
- Buiten leefzone    29oC 
- Onderschrijdingsuren   50 uur, tot 3 uur na aanvangstijd 
 
Stralingsasymetrie    
- Horizontaal    10 K 
- Verticaal    5 K 
 
Luchtsnelheid 
- In leefzone    < 0,15 m/s 
 
Luchtvochtigheid    
- In leefzone    30% (ondergrens), of gebaseerd op buitenluchtconditie 
     70% (bovengrens, uit: Bouwfysica; vd Linden; pagina 87) 
 
Galm 
- Zonder inrichting   0,8 s 
 
Binnenniveau als gevolg van geluidsbelasting op de gevel 
- Vergaderruimte    35 dB 
- Directieruimte    35 dB 
- Overige ruimte kantoorgebouw  40 dB 
- Technische ruimte   75 dB 
 
Geluidsbelasting door installaties 
- Maximale grenswaarde   35 dB 
 
 
 
Onderscheidende kwaliteit thermisch comfort 
 
ZOMERCOMFORT AMBITIENIVEAU  
Basisniveau    Bouwbesluit en RGD-richtlijnen 
+ niveau    50 – 100 GTO/ATG uren 
++ niveau    < 50 GTO/ATG uren 
 
LUCHTSNELHEID AMBITIENIVEAU 
Basisniveau    < 0,15 m/s 
+ niveau    < 0,10 m/s 
++ niveau    n.v.t. 
 
STRALINGSVERWARMING / KOELING AMBITIENIVEAU 
Basisniveau     Radiatoren + (mechanische) ventilatie 
+ niveau Vloerverwarming/vloerkoeling, BetonKernArctivering 
++ niveau n.v.t. 
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BIJLAGE 2 - Berekening capaciteit van betonkernactivering in wingvloeren 
 



AFMETINGEN WINGVLOER
Overspanning, L [m] 10
D = 1/40 * L 0,025
D [m] 0,25 m

WEERSTAND VLOER, U
D [m] λ [W/mK] ρ [kg/m3] r [m2k/W] U [W/m2K]

Warmte overgangscoëfficiënt 0,14
Vloerafwerking 0,003 0,17 1200 0,02
Dekvloer 0,07 1,4 1800 0,05
Leidingen 0,015 0,35 1400 0,04

0,25 3,99 U1

Beton 0,25 1,4 2300 0,18
Leidingen 0,02 0,35 1400 0,06
Plafondafwerking kalkpleister 0,005 0,7 1600 0,01
Warmte overgangscoëfficiënt 0,10

0,34 2,92 U2
6,91

WARMTE/KOUDE STROOM, фw
Bij een temperatuurverschil van 7°C geldt dan een warmtestroom фw van:
фw = U * ΔW

ΔW [K] U [W/m2K]
Bovenzijde vloer (vloerverwarming) 7 3,99 27,94
Onderzijde vloer (BKA) 7 2,92 20,42

48,36 W/m2

OPSLAGCAPACITEIT, Q
Q = ρ * c * ΔT

D [m] c [J/kgK] ρ [kg/m3] ΔW [K] J
Bovenzijde 0,07 840 1600 7 658.560
Onderzijde 0,25 840 2300 7 3.381.000

336000 J = 17 W/m 2  voor 5.4 uur 4.039.560 Joule/m2

4.039.560 is 50W/m2 voor 22 uur
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BIJLAGE 3 – Berekening U-waarde noordgevel 
 



U-waarde berekening Noord-gevel

U-waarde noordgevel = 1/Rtot

Rtot = rbuiten + renkel glas + rspouw + rdubbel glas + rbinnen

rbuiten = 0,04
renkel glas = 0,005
rspouw = 1/(αc + αs)
rdubbel glas = 0,71
rbuiten = 0,13

αc = 1 W/m2K**

αs = 0,04 * Cres * ((T1+T2)/200)3 = 0,04 * 5,34 * ((566/200)3) = 4,84 W/m2K

Cres = 1 / ( (1/5,5) + (1/5,5) - (1/5,67))* = 5,34
T1+T2 = 566 K, bij gemiddelde spouwtemperatuur van 10°C

rspouw = 1/(1+4,84) = 0,17

rbuiten = 0,04
renkel glas = 0,005
rspouw = 0,17
rdubbel glas = 0,71
rbuiten = 0,13

Rtot 1,055

U-waarde noordgevel = 1/Rtot = 1/1,055 = 0,94 W/m2K

** Bouwfysica 1, Delft University Press 2003, pagina 35
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BIJLAGE 4 – Productinformatie Trophies LED-lamp 
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BIJLAGE 5 – Berekening koel-, verwarming- en ventilatievermogen per maand 
 



JANUARI Temp Tvent = Ti
[oC]

Buiten maximaal (overdag), To max 5,2
Buiten gemiddeld, To gem 2,8
Buiten minimaal (nacht), To min 0
Binnentemperatuur, Ti 20,0
Gang, Tgang 18,0

Tvent na grondwisselaar (To max +/- 5oC) 10,2
Tvent na WTW (η = 0,6) 12
ΔT ruimte-gang, Ti - Tgang 2,0
ΔT ruimte-ventilatielucht, Ti - Tvent 8,0
Inblaastemperatuur lucht, Tsupply 20,0

Dagen onderwijs per maand 20
Bezetting gebouw 100% 9u - 17u 8 uur
Bezetting gebouw 25% 8u - 9u & 17-22u 6 uur

VENTILATIE
INTERNE LAST NOORD INTERNE LAST ZUID
maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 1845  W maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 3680  W Lucht soortelijke warmte, clucht = 1000 J/kg*K
minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 485  W minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 780  W Benodigde energie = clucht * (Ti-Tvent) = 8000 J/kg

EXTERNE LAST NOORD EXTERNE LAST ZUID Ventilatiebehoefte maximaal
Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 42.500 m3/h

Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

raam (façade) N 13 1,00 10 0,22 57 1,00 125 raam (façade) Z 13 0,10 40 0,15 739 1,00 443 Ventilatielucht per uur = 51000 kg/h
gesloten delen (façade) " 0 1,00 0 gesloten delen (façade) " 13 0 1,00 0

Σ(фz, raam) 125  W Σ(фz, raam) 443  W Energie opwarmen/koelen lucht 4,08 E+8 J/h

Uraam A Dt in, out Ftr,raam Uraam A Dt in, out Ftr,raam :3,6E6 J = 113 kWh
Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] x 8 uur = 907 kWh/dag
ramen 0,94 40 14,8 -556 ramen 1,4 40 14,8 -829 x aantal onderwijsdagen/maand = 18.133 kWh/maand
gang 3,5 40 2,0 -280 gang 3,5 40 2,0 -280

Σ(фtr) -836  W Σ(фtr) -1109  W Ventilatiebehoefte minimaal
Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 22.200 m3/h

qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Ventilatielucht per uur = 26640 kg/h
infiltratie 0,014 1,2 1000 14,8 -247 infiltratie 0,022 1,2 1000 14,8 -395
ventilatie 0,111 1,2 1000 0,0 0 ventilatie 0,178 1,2 1000 0,0 0 Energie opwarmen/koelen lucht 2,13 E+8 J/h

фinf, vent -247  W фinf, vent -395  W
:3,6E6 J = 59 kWh

externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -1083  W externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -1503  W x 6 uur = 355 kWh/dag
x aantal onderwijsdagen/maand = 7.104 kWh/maand

last, фk=фi+фe -598  W last, фk=фi+фe -723  W

Specifiek warmtewinst/verlies  фw,spec = фw / Avloer = -11,96 W/m2 Specifiek warmtewinst/verlies фw,spec = фw / Avloer = -9,04 W/m2 TOTAAL 25.237 kWh
Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur

x 3000 [m2] -35.889 W gebouw x 3520 [m2] -31.833 W gebouw
14 uur a 3600 sec = 50400 sec. per dag x 50400 [sec] -1,81 E+9 J per dag x 50400 [sec] -1,60 E+9 J per dag

x 20 [dag] -3,62 E+10 J per maand x 20 [dag] -3,21 E+10 J per maand

: 3,6 E+6 -10.049 kWh : 3,6 E+6 -8.913 kWh

TOTAAL -18.962 kWh



FEBRUARI Temp Tvent = Ti
[oC]

Buiten maximaal, To max 6,1
Buiten gemiddeld, To gem 3,0
Buiten minmimaal, To min -0,1
Ruimte, Ti 20,5
Gang, Tgang 18,5

Tvent na grondwisselaar, To max +/- 5oC 11  max. 11oC

Tvent na WTW (η = 0,6) 12,3
ΔT ruimte-gang, Ti - Tgang 2,0
ΔT ruimte-ventilatielucht, Ti - Tvent 8,2
Inblaastemperatuur lucht, Tsupply 20,5

Dagen onderwijs per maand 20
Bezetting gebouw 100% 9u - 17u 8 uur
Bezetting gebouw 25% 8u - 9u & 17-22u 6 uur

VENTILATIE
INTERNE LAST NOORD INTERNE LAST ZUID
maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 1845  W maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 3680  W Lucht soortelijke warmte, clucht = 1000 J/kg*K
minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 485  W minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 780  W Benodigde energie = clucht * (Ti-Tvent) = 8200 J/kg

EXTERNE LAST NOORD EXTERNE LAST ZUID Ventilatiebehoefte bezetting 100%
Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 42.500 m3/h

Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

raam (façade) N 13 1,00 40 0,22 79 1,00 695 raam (façade) Z 13 0,10 40 0,15 854 1,00 512 Ventilatielucht per uur = 51000 kg/h
gesloten delen (façade) " 13 1,00 0 1,00 0 gesloten delen (façade) " 13 0 1,00 0

Σ(фz, raam) 695  W Σ(фz, raam) 512  W Energie opwarmen/koelen lucht 4,18 E+8 J/h

Uraam A Dt in, out Ftr,raam Uraam A Dt in, out Ftr,raam 116 kWh
Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] 929 kWh/dag
ramen 0,94 40 14,4 -541 ramen 1,4 40 14,4 -806 18.587 kWh/maand
gang 3,5 40 2,0 -280 gang 3,5 40 2,0 -280

Σ(фtr) -821  W Σ(фtr) -1086  W Ventilatiebehoefte bezetting 25%
Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 22.200 m3/h

qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Ventilatielucht per uur = 26640 kg/h
infiltratie 0,014 1,2 1000 14,4 -240 infiltratie 0,022 1,2 1000 14,4 -384
ventilation 0,111 1,2 1000 0,0 0 ventilation 0,178 1,2 1000 0,0 0 Energie opwarmen/koelen lucht 2,18 E+8 J/h

фinf, vent -240  W фinf, vent -384  W
61 kWh

externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -1061  W externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -1470  W 364 kWh/dag
7.282 kWh/maand

last, фk=фi+фe -576  W last, фk=фi+фe -690  W

Specifiek warmtewinst/verlies  фw,spec = фw / Avloer = -11,53 W/m2 Specifiek warmtewinst/verlies фw,spec = фw / Avloer = -8,63 W/m2 TOTAAL 25.868 kWh
Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur

x 3000 [m2] -34.586 W gebouw x 3520 [m2] -30.378 W gebouw
14 uur a 3600 sec = 50400 sec. per dag x 50400 [sec] -1,74 E+9 J per dag x 50400 [sec] -1,53 E+9 J per dag

x 20 [dag] -3,49 E+10 J per maand x 20 [dag] -3,06 E+10 J per maand

: 3,6 E+6 -9.684 kWh : 3,6 E+6 -8.506 kWh

TOTAAL -18.190 kWh



Maart Temp Tvent = Ti
[oC]

Buiten maximaal, To max 9,6
Buiten gemiddeld, To gem 5,8
Buiten minmimaal, To min 2,0
Ruimte, Ti 21,5
Gang, Tgang 19,5

Tvent na grondwisselaar, To max +/- 5oC 11,0  max. 11oC

Tvent na WTW (η = 0,6) 12,9
ΔT ruimte-gang, Ti - Tgang 2,0
ΔT ruimte-ventilatielucht, Ti - Tvent 8,6
Inblaastemperatuur lucht, Tsupply 21,5

Dagen onderwijs per maand 23
Bezetting gebouw 100% 9u - 17u 8 uur
Bezetting gebouw 25% 8u - 9u & 17-22u 6 uur

VENTILATIE
INTERNE LAST NOORD INTERNE LAST ZUID
maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 1845  W maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 3680  W Lucht soortelijke warmte, clucht = 1000 J/kg*K
minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 485  W minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 780  W Benodigde energie = clucht * (Ti-Tvent) = 8600 J/kg

EXTERNE LAST EXTERNE LAST ZUID Ventilatiebehoefte maximaal
Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 42.500 m3/h

Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

raam (façade) N 13 1,00 40 0,22 103 1,00 906 raam (façade) Z 13 0,10 40 0,15 861 1,00 517 Ventilatielucht per uur = 51000 kg/h
gesloten delen (façade) " 13 1,00 0 1,00 0 gesloten delen (façade) " 13 0 1,00 0

Σ(фz, raam) 906  W Σ(фz, raam) 517  W Energie opwarmen/koelen lucht 4,39 E+8 J/h

Uraam A Dt in, out Ftr,raam Uraam A Dt in, out Ftr,raam 122 kWh
Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] 975 kWh/dag
ramen 0,94 40 11,9 -447 ramen 1,4 40 11,9 -666 22.417 kWh/maand
gang 3,5 40 2,0 -280 gang 3,5 40 2,0 -280

Σ(фtr) -727  W Σ(фtr) -946  W Ventilatiebehoefte minimaal
Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 22.200 m3/h

qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Ventilatielucht per uur = 26640 kg/h
infiltratie 0,014 1,2 1000 11,9 -198 infiltratie 0,022 1,2 1000 11,9 -317
ventilation 0,111 1,2 1000 0,0 0 ventilation 0,178 1,2 1000 0,0 0 Energie opwarmen/koelen lucht 2,29 E+8 J/h

фinf, vent -198  W фinf, vent -317  W
64 kWh

externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -926  W externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -1264  W 382 kWh/dag
8.782 kWh/maand

last, фk=фi+фe -441  W last, фk=фi+фe -484  W

Specifiek warmtewinst/verlies  фw,spec = фw / Avloer = -8,82 W/m2 Specifiek warmtewinst/verlies фw,spec = фw / Avloer = -6,05 W/m2 TOTAAL 31.200 kWh
Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur

x 3000 [m2] -26.446 W gebouw x 3520 [m2] -21.284 W gebouw
14 uur a 3600 sec = 50400 sec. per dag x 50400 [sec] -1,33 E+9 J per dag x 50400 [sec] -1,07 E+9 J per dag

x 23 [dag] -3,07 E+10 J per maand x 23 [dag] -2,47 E+10 J per maand

: 3,6 E+6 -8.516 kWh : 3,6 E+6 -6.854 kWh

TOTAAL -15.369 kWh



April Temp Tvent = Ti
[oC] BYPASS

Buiten maximaal, To max 12,9 Vrije koeling
Buiten gemiddeld, To gem 8,3
Buiten minmimaal, To min 3,5
Ruimte, Ti 22,0
Gang, Tgang 20,0

Tvent na grondwisselaar, To max +/- 5oC 12,9 BYPASS
Tvent na WTW (η = 0,6) 13,2
ΔT ruimte-gang, Ti - Tgang 2,0
ΔT ruimte-ventilatielucht, Ti - Tvent 8,8
Inblaastemperatuur lucht, Tsupply 22,0

Dagen onderwijs per maand 22
Bezetting gebouw 100% 9u - 17u 8 uur
Bezetting gebouw 25% 8u - 9u & 17-22u 6 uur

VENTILATIE
INTERNE LAST NOORD INTERNE LAST ZUID
maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 1845  W maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 3680  W Lucht soortelijke warmte, clucht = 1000 J/kg*K
minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 485  W minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 780  W Benodigde energie = clucht * (Ti-Tvent) = 8800 J/kg

EXTERNE LAST EXTERNE LAST ZUID Ventilatiebehoefte maximaal
Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 42.500 m3/h

Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

raam (façade) N 13 1,00 40 0,22 126 1,00 1109 raam (façade) Z 13 0,10 40 0,15 786 1,00 472 Ventilatielucht per uur = 51000 kg/h
gesloten delen (façade) " 13 1,00 0 1,00 0 gesloten delen (façade) " 13 0 1,00 0

Σ(фz, raam) 1109  W Σ(фz, raam) 472  W Energie opwarmen/koelen lucht 4,49 E+8 J/h

Uraam A Dt in, out Ftr,raam Uraam A Dt in, out Ftr,raam 125 kWh
Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] 997 kWh/dag
ramen 0,94 40 9,1 -342 ramen 1,4 40 9,1 -510 21.941 kWh/maand
gang 3,5 40 2,0 -280 gang 3,5 40 2,0 -280

Σ(фtr) -622  W Σ(фtr) -790  W Ventilatiebehoefte minimaal
Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 22.200 m3/h

qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Ventilatielucht per uur = 26640 kg/h
infiltratie 0,014 1,2 1000 9,1 -152 infiltratie 0,022 1,2 1000 9,1 -243
ventilation 0,111 1,2 1000 0,0 0 ventilation 0,178 1,2 1000 0,0 0 Energie opwarmen/koelen lucht 2,34 E+8 J/h

фinf, vent -152  W фinf, vent -243  W
65 kWh

externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -774  W externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -1032  W 391 kWh/dag
8.596 kWh/maand

last, фk=фi+фe -289  W last, фk=фi+фe -252  W

Specifiek warmtewinst/verlies  фw,spec = фw / Avloer = -5,78 W/m2 Specifiek warmtewinst/verlies фw,spec = фw / Avloer = -3,15 W/m2 TOTAAL 30.537 kWh
Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur

x 3000 [m2] -17.330 W gebouw x 3520 [m2] -11.100 W gebouw
14 uur a 3600 sec = 50400 sec. per dag x 50400 [sec] -8,73 E+8 J per dag x 50400 [sec] -5,59 E+8 J per dag

x 22 [dag] -1,92 E+10 J per maand x 22 [dag] -1,23 E+10 J per maand

: 3,6 E+6 -5.338 kWh : 3,6 E+6 -3.419 kWh

TOTAAL -8.756 kWh



Mei Temp Natuurlijk ventileren, To, max = + 17oC
[oC] BYPASS

Buiten maximaal, To max 17,6 Vrije koeling
Buiten gemiddeld, To gem 12,7
Buiten minmimaal, To min 7,5
Ruimte, Ti 23,5
Gang, Tgang 21,5

Tvent na grondwisselaar, To max +/- 5oC 17,6 BYPASS
ΔT ruimte-gang, Ti - Tgang 2,0
ΔT ruimte-ventilatielucht, Ti - Tvent 5,9
Inblaastemperatuur lucht, Tsupply 17,6

Dagen onderwijs per maand 21
Bezetting gebouw 100% 9u - 17u 8 uur
Bezetting gebouw 25% 8u - 9u & 17-22u 6 uur

VENTILATIE
INTERNE LAST NOORD INTERNE LAST ZUID
maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 1845  W maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 3680  W Lucht soortelijke warmte, clucht = 1000 J/kg*K
minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 485  W minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 780  W Benodigde energie = clucht * (Ti-Tvent) = 0 J/kg

EXTERNE LAST EXTERNE LAST ZUID Ventilatiebehoefte maximaal
Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 42.500 m3/h

Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

raam (façade) N 13 1,00 40 0,22 141 1,00 1241 raam (façade) Z 13 0,10 40 0,15 681 1,00 409 Ventilatielucht per uur = 51000 kg/h
gesloten delen (façade) " 13 1,00 0 1,00 0 gesloten delen (façade) " 13 0 1,00 0

Σ(фz, raam) 1241  W Σ(фz, raam) 409  W Energie opwarmen/koelen lucht 0,0 E+0 J/h

Uraam A Dt in, out Ftr,raam Uraam A Dt in, out Ftr,raam 0 kWh
Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] 0 kWh/dag
ramen 0,94 40 5,9 -222 ramen 1,4 40 5,9 -330 0 kWh/maand
gang 3,5 40 2,0 -280 gang 3,5 40 2,0 -280

Σ(фtr) -502  W Σ(фtr) -610  W Ventilatiebehoefte minimaal
Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 22.200 m3/h

qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Ventilatielucht per uur = 26640 kg/h
infiltratie 0,014 1,2 1000 5,9 -98 infiltratie 0,022 1,2 1000 5,9 -157
ventilation 0,111 1,2 1000 5,9 -787 ventilation 0,178 1,2 1000 5,9 -1259 Energie opwarmen/koelen lucht 0,0 E+0 J/h

фinf, vent -885  W фinf, vent -1416  W
0 kWh

externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -146  W externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -1618  W 0 kWh/dag
0 kWh/maand

last, фk=фi+фe 1699  W last, фk=фi+фe 2062  W

Specifiek warmtewinst/verlies  фw,spec = фw / Avloer = 33,98 W/m2 Specifiek warmtewinst/verlies фw,spec = фw / Avloer = 25,78 W/m2 TOTAAL 0 kWh
Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur

x 3000 [m2] 101.938 W gebouw x 3520 [m2] 90.737 W gebouw
14 uur a 3600 sec = 50400 sec. per dag x 50400 [sec] 5,14 E+9 J per dag x 50400 [sec] 4,57 E+9 J per dag

x 21 [dag] 1,08 E+11 J per maand x 21 [dag] 9,60 E+10 J per maand

: 3,6 E+6 29.970 kWh : 3,6 E+6 26.677 kWh

TOTAAL 56.646 kWh
min vrije koeling door nachtventilatie 31.296

25.350 kWh



Juni Temp Natuurlijk ventileren, To, max = + 17oC
[oC] Vrije koeling

Buiten maximaal, To max 19,8
Buiten gemiddeld, To gem 15,2
Buiten minmimaal, To min 10,2
Ruimte, Ti 24,0
Gang, Tgang 26,0

Tvent na grondwisselaar, To max +/- 5oC 14,8
ΔT ruimte-gang, Ti - Tgang 2,0
ΔT ruimte-ventilatielucht, Ti - Tvent 9,2
Inblaastemperatuur lucht, Tsupply 19,8

Dagen onderwijs per maand 24
Bezetting gebouw 100% 9u - 17u 8 uur
Bezetting gebouw 25% 8u - 9u & 17-22u 6 uur

VENTILATIE
INTERNE LAST NOORD INTERNE LAST ZUID
maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 1845  W maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 3680  W Lucht soortelijke warmte, clucht = 1000 J/kg*K
minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 485  W minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 780  W Benodigde energie = clucht * (Ti-Tvent) = 0 J/kg

EXTERNE LAST EXTERNE LAST ZUID Ventilatiebehoefte maximaal
Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 42.500 m3/h

Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

raam (façade) N 13 1,00 40 0,22 147 1,00 1294 raam (façade) Z 13 0,10 40 0,15 616 1,00 370 Ventilatielucht per uur = 51000 kg/h
gesloten delen (façade) " 13 1,00 0 1,00 0 gesloten delen (façade) " 13 0 1,00 0

Σ(фz, raam) 1294  W Σ(фz, raam) 370  W Energie opwarmen/koelen lucht 0,0 E+0 J/h

Uraam A Dt in, out Ftr,raam Uraam A Dt in, out Ftr,raam 0 kWh
Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] 0 kWh/dag
ramen 0,94 40 4,2 -158 ramen 1,4 40 4,2 -235 0 kWh/maand
gang 3,5 40 -2,0 280 gang 3,5 40 -2,0 280

Σ(фtr) 122  W Σ(фtr) 45  W Ventilatiebehoefte minimaal
Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 22.200 m3/h

qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Ventilatielucht per uur = 26640 kg/h
infiltratie 0,014 1,2 1000 4,2 -70 infiltratie 0,022 1,2 1000 4,2 -112
ventilation 0,111 1,2 1000 9,2 -1227 ventilation 0,178 1,2 1000 9,2 -1963 Energie opwarmen/koelen lucht 0,0 E+0 J/h

фinf, vent -1297  W фinf, vent -2075  W
0 kWh

externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent 119  W externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -1660  W 0 kWh/dag
0 kWh/maand

last, фk=фi+фe 1964  W last, фk=фi+фe 2020  W

Specifiek warmtewinst/verlies  фw,spec = фw / Avloer = 39,28 W/m2 Specifiek warmtewinst/verlies фw,spec = фw / Avloer = 25,25 W/m2 TOTAAL 0 kWh
Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur

x 3000 [m2] 117.841 W gebouw x 3520 [m2] 88.868 W gebouw
14 uur a 3600 sec = 50400 sec. per dag x 50400 [sec] 5,94 E+9 J per dag x 50400 [sec] 4,48 E+9 J per dag

x 24 [dag] 1,43 E+11 J per maand x 24 [dag] 1,07 E+11 J per maand

: 3,6 E+6 39.595 kWh : 3,6 E+6 29.860 kWh

TOTAAL 69.454 kWh
min vrije koeling door nachtventilatie 31.296

38.158 kWh



Juli (bezetting 25%, 10u per dag) Temp Natuurlijk ventileren, To, max = + 17oC
[oC] Vrije koeling

Buiten maximaal, To max 22,1
Buiten gemiddeld, To gem 17,4
Buiten minmimaal, To min 12,5
Ruimte, Ti 24,5
Gang, Tgang 26,5

Tvent na grondwisselaar, To max +/- 5oC 17,1
ΔT ruimte-gang, Ti - Tgang -2,0
ΔT ruimte-ventilatielucht, Ti - Tvent 7,4
Inblaastemperatuur lucht, Tsupply 22,1 natuurlijk

Dagen onderwijs per maand 20
Bezetting gebouw 100% 9u - 17u 8 uur
Bezetting gebouw 25% 8u - 9u & 17-22u 0 uur

VENTILATIE
INTERNE LAST NOORD INTERNE LAST ZUID
maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 1845  W maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 3680  W Lucht soortelijke warmte, clucht = 1000 J/kg*K
bezetting 25% interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 670  W bezetting 25% interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 1680  W Benodigde energie = clucht * (Ti-Tvent) = 0 J/kg

INTERNE LAST NOORD INTERNE LAST ZUID Ventilatiebehoefte maximaal
raam (façade) N 13 1,00 40 0,22 144 1,00 1267 raam (façade) Z 13 0,10 40 0,15 634 1,00 380 Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 22.200 m3/h
gesloten delen (façade) " 13 1,00 0 1,00 0 gesloten delen (façade) " 13 0 1,00 0 Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

Σ(фz, raam) 1267  W Σ(фz, raam) 380  W Ventilatielucht per uur = 26640 kg/h

Uraam A Dt in, out Ftr,raam Uraam A Dt in, out Ftr,raam Energie opwarmen/koelen lucht 0,0 E+0 J/h
Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W]
ramen 0,94 40 2,4 -90 ramen 1,4 40 2,4 -134 0 kWh
gang 3,5 40 -2,0 280 gang 3,5 40 -2,0 280 0 kWh/dag

Σ(фtr) 190  W Σ(фtr) 146  W 0 kWh/maand

qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent Ventilatiebehoefte minimaal
Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 0 m3/h
infiltratie 0,014 1,2 1000 2,4 -40 infiltratie 0,022 1,2 1000 2,4 -64 Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

ventilation 0,111 1,2 1000 7,4 -987 ventilation 0,178 1,2 1000 7,4 -1579 Ventilatielucht per uur = 0 kg/h
фinf, vent -1027  W фinf, vent -1643  W

Energie opwarmen/koelen lucht 0,0 E+0 J/h
externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent 430  W externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -1117  W

0 kWh
last, фk=фi+фe 1100  W last, фk=фi+фe 563  W 0 kWh/dag

0 kWh/maand
Specifiek warmtewinst/verlies  фw,spec = фw / Avloer = 22,01 W/m2 Specifiek warmtewinst/verlies фw,spec = фw / Avloer = 7,04 W/m2

Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur TOTAAL 0 kWh

x 3000 [m2] 66.018 W gebouw x 3520 [m2] 24.787 W gebouw
14 uur a 3600 sec = 50400 sec. per dag x 50400 [sec] 3,33 E+9 J per dag x 50400 [sec] 1,25 E+9 J per dag

x 22 [dag] 7,35 E+10 J per maand x 22 [dag] 2,76 E+10 J per maand

: 3,6 E+6 20.426 kWh : 3,6 E+6 7.669 kWh

TOTAAL 28.095 kWh
min vrije koeling door nachtventilatie 31.296

0 kWh



Augustus, (bezetting 25%, 10u per dag) Temp Natuurlijk ventileren, To, max = + 17oC
[oC] Vrije koeling

Buiten maximaal, To max 22,3
Buiten gemiddeld, To gem 17,2
Buiten minmimaal, To min 12,0
Ruimte, Ti 24,5
Gang, Tgang 26,5

Tvent na grondwisselaar, To max +/- 5oC 17,3
ΔT ruimte-gang, Ti - Tgang -2,0
ΔT ruimte-ventilatielucht, Ti - Tvent 7,2
Inblaastemperatuur lucht, Tsupply 22,3 natuurlijk

Dagen onderwijs per maand 20
Bezetting gebouw 100% 9u - 17u 8 uur
Bezetting gebouw 25% 8u - 9u & 17-22u 0 uur

VENTILATIE
INTERNE LAST NOORD INTERNE LAST ZUID
maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 1845  W maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 3680  W Lucht soortelijke warmte, clucht = 1000 J/kg*K
bezetting 25% interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 670  W bezetting 25% interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 1680  W Benodigde energie = clucht * (Ti-Tvent) = 0 J/kg

EXTERNE LAST EXTERNE LAST ZUID Ventilatiebehoefte maximaal
Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 22.200 m3/h

Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

raam (façade) N 13 1,00 40 0,22 135 1,00 1188 raam (façade) Z 13 0,10 40 0,15 718 1,00 431 Ventilatielucht per uur = 26640 kg/h
gesloten delen (façade) " 13 1,00 0 1,00 0 gesloten delen (façade) " 13 0 1,00 0

Σ(фz, raam) 1188  W Σ(фz, raam) 431  W Energie opwarmen/koelen lucht 0,0 E+0 J/h

Uraam A Dt in, out Ftr,raam Uraam A Dt in, out Ftr,raam 0 kWh
Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] 0 kWh/dag
ramen 0,94 40 2,2 -83 ramen 1,4 40 2,2 -123 0 kWh/maand
gang 3,5 40 -2,0 280 gang 3,5 40 -2,0 280

Σ(фtr) 197  W Σ(фtr) 157  W Ventilatiebehoefte minimaal
Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 0 m3/h

qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Ventilatielucht per uur = 0 kg/h
infiltratie 0,014 1,2 1000 2,2 -37 infiltratie 0,022 1,2 1000 2,2 -59
ventilation 0,111 1,2 1000 7,2 -960 ventilation 0,178 1,2 1000 7,2 -1536 Energie opwarmen/koelen lucht 0,0 E+0 J/h

фinf, vent -997  W фinf, vent -1595  W
0 kWh

externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent 389  W externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -1007  W 0 kWh/dag
0 kWh/maand

last, фk=фi+фe 1059  W last, фk=фi+фe 673  W

Specifiek warmtewinst/verlies  фw,spec = фw / Avloer = 21,17 W/m2 Specifiek warmtewinst/verlies фw,spec = фw / Avloer = 8,41 W/m2 TOTAAL 0 kWh
Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur Verversingsratio verse lucht ninf/vent =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur

x 3000 [m2] 63.517 W gebouw x 3520 [m2] 29.609 W gebouw
14 uur a 3600 sec = 50400 sec. per dag x 50400 [sec] 3,20 E+9 J per dag x 50400 [sec] 1,49 E+9 J per dag

x 20 [dag] 6,40 E+10 J per maand x 20 [dag] 2,98 E+10 J per maand

: 3,6 E+6 17.785 kWh : 3,6 E+6 8.291 kWh

TOTAAL 26.075 kWh
min vrije koeling door nachtventilatie 31.296

0 kWh



September Temp Natuurlijk ventileren, To, max = + 17oC
[oC] Vrije koeling

Buiten maximaal, To max 18,7
Buiten gemiddeld, To gem 14,2
Buiten minmimaal, To min 9,6
Ruimte, Ti 23,5
Gang, Tgang 25,5

Tvent na grondwisselaar, To max +/- 5oC 13,7
ΔT ruimte-gang, Ti - Tgang -2,0
ΔT ruimte-ventilatielucht, Ti - Tvent 9,8
Inblaastemperatuur lucht, Tsupply 18,7 natuurlijk

Dagen onderwijs per maand 23
Bezetting gebouw 100% 9u - 17u 8 uur
Bezetting gebouw 25% 8u - 9u & 17-22u 6 uur

VENTILATIE
INTERNE LAST NOORD INTERNE LAST ZUID
maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 1845  W maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 3680  W Lucht soortelijke warmte, clucht = 1000 J/kg*K
minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 485  W minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 780  W Benodigde energie = clucht * (Ti-Tvent) = 0 J/kg

EXTERNE LAST EXTERNE LAST ZUID Ventilatiebehoefte maximaal
Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 42.500 m3/h

Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

raam (façade) N 13 1,00 40 0,22 114 1,00 1003 raam (façade) Z 13 0,10 40 0,15 814 1,00 488 Ventilatielucht per uur = 51000 kg/h
gesloten delen (façade) " 13 1,00 0 1,00 0 gesloten delen (façade) " 13 0 1,00 0

Σ(фz, raam) 1003  W Σ(фz, raam) 488  W Energie opwarmen/koelen lucht 0,0 E+0 J/h

Uraam A Dt in, out Ftr,raam Uraam A Dt in, out Ftr,raam 0 kWh
Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] 0 kWh/dag
ramen 0,94 40 4,8 -180 ramen 1,4 40 4,8 -269 0 kWh/maand
gang 3,5 40 -2,0 280 gang 3,5 40 -2,0 280

Σ(фtr) 100  W Σ(фtr) 11  W Ventilatiebehoefte minimaal
Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 22.200 m3/h

qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Ventilatielucht per uur = 26640 kg/h
infiltratie 0,014 1,2 1000 4,8 -80 infiltratie 0,022 1,2 1000 4,8 -128
ventilation 0,111 1,2 1000 9,8 -1307 ventilation 0,178 1,2 1000 9,8 -2091 Energie opwarmen/koelen lucht 0,0 E+0 J/h

фinf, vent -1387  W фinf, vent -2219  W
0 kWh

externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -284  W externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -1719  W 0 kWh/dag
0 kWh/maand

last, фk=фi+фe 1561  W last, фk=фi+фe 1961  W

Specifiek warmtewinst/verlies  фw,spec = фw / Avloer = 31,22 W/m2 Specifiek warmtewinst/verlies фw,spec = фw / Avloer = 24,51 W/m2 TOTAAL 0 kWh
Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur Verversingsratio verse lucht ninf/vent =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur

x 3000 [m2] 93.663 W gebouw x 3520 [m2] 86.281 W gebouw
14 uur a 3600 sec = 50400 sec. per dag x 50400 [sec] 4,72 E+9 J per dag x 50400 [sec] 4,35 E+9 J per dag

x 23 [dag] 1,09 E+11 J per maand x 23 [dag] 1,00 E+11 J per maand

: 3,6 E+6 30.160 kWh : 3,6 E+6 27.783 kWh

TOTAAL 57.942 kWh
min vrije koeling door nachtventilatie 31.296

26.646 kWh



Oktober Temp Tvent = Ti
[oC] BYPASS

Buiten maximaal, To max 14,2 Vrije koeling
Buiten gemiddeld, To gem 10,3
Buiten minmimaal, To min 6,5
Ruimte, Ti 22,5
Gang, Tgang 20,5

Tvent na grondwisselaar, To max +/- 5oC 14,2 BYPASS
Tvent na WTW (η = 0,6) 13,5
ΔT ruimte-gang, Ti - Tgang 2,0
ΔT ruimte-ventilatielucht, Ti - Tvent 8,3
Inblaastemperatuur lucht, Tsupply 22,5

Dagen onderwijs per maand 22
Bezetting gebouw 100% 9u - 17u 8 uur
Bezetting gebouw 25% 8u - 9u & 17-22u 6 uur

VENTILATIE
INTERNE LAST NOORD INTERNE LAST ZUID
maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 1845  W maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 3680  W Lucht soortelijke warmte, clucht = 1000 J/kg*K
minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 485  W minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 780  W Benodigde energie = clucht * (Ti-Tvent) = 8300 J/kg

EXTERNE LAST EXTERNE LAST ZUID Ventilatiebehoefte maximaal
Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 42.500 m3/h

Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

raam (façade) N 13 1,00 40 0,22 90 1,00 792 raam (façade) Z 13 0,10 40 0,15 850 1,00 510 Ventilatielucht per uur = 51000 kg/h
gesloten delen (façade) " 13 1,00 0 1,00 0 gesloten delen (façade) " 13 0 1,00 0

Σ(фz, raam) 792  W Σ(фz, raam) 510  W Energie opwarmen/koelen lucht 4,23 E+8 J/h

Uraam A Dt in, out Ftr,raam Uraam A Dt in, out Ftr,raam 118 kWh
Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] 941 kWh/dag
ramen 0,94 40 8,3 -312 ramen 1,4 40 8,3 -465 20.695 kWh/maand
gang 3,5 40 2,0 -280 gang 3,5 40 2,0 -280

Σ(фtr) -592  W Σ(фtr) -745  W Ventilatiebehoefte minimaal
Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 22.200 m3/h

qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Ventilatielucht per uur = 26640 kg/h
infiltratie 0,014 1,2 1000 8,3 -138 infiltratie 0,022 1,2 1000 8,3 -221
ventilation 0,111 1,2 1000 0,0 0 ventilation 0,178 1,2 1000 0,0 0 Energie opwarmen/koelen lucht 2,21 E+8 J/h

фinf, vent -138  W фinf, vent -221  W
61 kWh

externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -730  W externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -966  W 369 kWh/dag
8.107 kWh/maand

last, фk=фi+фe -245  W last, фk=фi+фe -186  W

Specifiek warmtewinst/verlies  фw,spec = фw / Avloer = -4,91 W/m2 Specifiek warmtewinst/verlies фw,spec = фw / Avloer = -2,33 W/m2 TOTAAL 28.802 kWh
Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur

x 3000 [m2] -14.725 W gebouw x 3520 [m2] -8.190 W gebouw
14 uur a 3600 sec = 50400 sec. per dag x 50400 [sec] -7,42 E+8 J per dag x 50400 [sec] -4,13 E+8 J per dag

x 22 [dag] -1,63 E+10 J per maand x 22 [dag] -9,08 E+9 J per maand

: 3,6 E+6 -4.535 kWh : 3,6 E+6 -2.522 kWh

TOTAAL -7.058 kWh



November Temp Tvent = Ti
[oC]

Buiten maximaal, To max 9,1
Buiten gemiddeld, To gem 6,2
Buiten minmimaal, To min 3,2
Ruimte, Ti 21,0
Gang, Tgang 19,0

Tvent na grondwisselaar, To max +/- 5oC 11,0  max. 11oC

Tvent na WTW (η = 0,6) 12,6
ΔT ruimte-gang, Ti - Tgang 2,0
ΔT ruimte-ventilatielucht, Ti - Tvent 8,4
Inblaastemperatuur lucht, Tsupply 21,0

Dagen onderwijs per maand 21
Bezetting gebouw 100% 9u - 17u 8 uur
Bezetting gebouw 25% 8u - 9u & 17-22u 6 uur

VENTILATIE
INTERNE LAST NOORD INTERNE LAST ZUID
maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 1845  W maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 3680  W Lucht soortelijke warmte, clucht = 1000 J/kg*K
minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 485  W minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 780  W Benodigde energie = clucht * (Ti-Tvent) = 8400 J/kg

EXTERNE LAST EXTERNE LAST ZUID Ventilatiebehoefte maximaal
Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Orientatie Tijd z Araam ZTA qconv fd Fz,gl Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 42.500 m3/h

Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Zonnestraling, ramen [h] [ - ] [m2] [ - ] [W/m2] [ - ] [W] Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

raam (façade) N 13 1,00 40 0,22 65 1,00 572 raam (façade) Z 13 0,10 40 0,15 776 1,00 466 Ventilatielucht per uur = 51000 kg/h
gesloten delen (façade) " 13 1,00 0 1,00 0 gesloten delen (façade) " 13 0 1,00 0

Σ(фz, raam) 572  W Σ(фz, raam) 466  W Energie opwarmen/koelen lucht 4,28 E+8 J/h
:3600.000

Uraam A Dt in, out Ftr,raam Uraam A Dt in, out Ftr,raam 119 kWh
Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] 952 kWh/dag
ramen 0,94 40 11,9 -447 ramen 1,4 40 11,9 -666 19.992 kWh/maand
gang 3,5 40 2,0 -280 gang 3,5 40 2,0 -280

Σ(фtr) -727  W Σ(фtr) -946  W Ventilatiebehoefte minimaal
Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 22.200 m3/h

qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Ventilatielucht per uur = 26640 kg/h
infiltratie 0,014 1,2 1000 11,9 -198 infiltratie 0,022 1,2 1000 11,9 -317
ventilation 0,111 1,2 1000 0,0 0 ventilation 0,178 1,2 1000 0,0 0 Energie opwarmen/koelen lucht 2,24 E+8 J/h

фinf, vent -198  W фinf, vent -317  W
62 kWh

externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -926  W externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -1264  W 373 kWh/dag
7.832 kWh/maand

last, фk=фi+фe -441  W last, фk=фi+фe -484  W

Specifiek warmtewinst/verlies  фw,spec = фw / Avloer = -8,82 W/m2 Specifiek warmtewinst/verlies фw,spec = фw / Avloer = -6,05 W/m2 TOTAAL 27.824 kWh
Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur

x 3000 [m2] -26.446 W gebouw x 3520 [m2] -21.284 W gebouw
14 uur a 3600 sec = 50400 sec. per dag x 50400 [sec] -1,33 E+9 J per dag x 50400 [sec] -1,07 E+9 J per dag

x 21 [dag] -2,80 E+10 J per maand x 21 [dag] -2,25 E+10 J per maand

: 3,6 E+6 -7.775 kWh : 3,6 E+6 -6.258 kWh

TOTAAL -14.033 kWh



December Temp Tvent = Ti
[oC]

Buiten maximaal, To max 6,4
Buiten gemiddeld, To gem 4,0
Buiten minmimaal, To min 1,3
Ruimte, Ti 20,5
Gang, Tgang 18,5

Tvent na grondwisselaar, To max +/- 5oC 11,0  max. 11oC

Tvent na WTW (η = 0,6) 12,3
ΔT ruimte-gang, Ti - Tgang 2,0
ΔT ruimte-ventilatielucht, Ti - Tvent 8,2
Inblaastemperatuur lucht, Tsupply 20,5

Dagen onderwijs per maand 14
Bezetting gebouw 100% 9u - 17u 8 uur
Bezetting gebouw 25% 8u - 9u & 17-22u 6 uur

VENTILATIE
INTERNE LAST NOORD INTERNE LAST ZUID
maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 1845  W maximale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 3680  W Lucht soortelijke warmte, clucht = 1000 J/kg*K
minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 485  W minimale bezetting interne last, Fi=Fp+Fl+Fa 780  W Benodigde energie = clucht * (Ti-Tvent) = 8200 J/kg

EXTERNE LAST EXTERNE LAST ZUID Ventilatiebehoefte maximaal
raam (façade) N 13 1,00 40 0,22 51 1,00 449 raam (façade) Z 13 0,10 40 0,15 685 1,00 411 Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 42.500 m3/h
gesloten delen (façade) " 13 1,00 0 1,00 0 gesloten delen (façade) " 13 0 1,00 0 Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

Σ(фz, raam) 449  W Σ(фz, raam) 411  W Ventilatielucht per uur = 51000 kg/h

Uraam A Dt in, out Ftr,raam Uraam A Dt in, out Ftr,raam Energie opwarmen/koelen lucht 4,18 E+8 J/h
Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W] Transmissie, via [W/m2 K] [m2] [K] [W]
ramen 0,94 40 14,1 -530 ramen 1,4 40 14,1 -790 116 kWh
gang 3,5 40 2,0 -280 gang 3,5 40 2,0 -280 929 kWh/dag

Σ(фtr) -810  W Σ(фtr) -1070  W 13.011 kWh/maand

qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent qv,inf ρ c Dt in, out Finf,vent Ventilatiebehoefte minimaal
Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Luchtstroom [m3/s] [kg/m3] [J/kg K] [K] [J/s] = [W] Verse luchtbehoefte gebouw, Q = 22.200 m3/h
infiltratie 0,014 1,2 1000 14,1 -235 infiltratie 0,022 1,2 1000 14,1 -376 Luchtdichtheid, ρ = 1,2 kg/m3

ventilation 0,111 1,2 1000 0,0 0 ventilation 0,178 1,2 1000 0,0 0 Ventilatielucht per uur = 26640 kg/h
фinf, vent -235  W фinf, vent -376  W

Energie opwarmen/koelen lucht 2,18 E+8 J/h
externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -1045  W externe last, фe = фz+фtr+фinf,vent -1446  W

61 kWh
last, фk=фi+фe -560  W last, фk=фi+фe -666  W 364 kWh/dag

5.097 kWh/maand
Specifiek warmtewinst/verlies  фw,spec = фw / Avloer = -11,20 W/m2 Specifiek warmtewinst/verlies фw,spec = фw / Avloer = -8,32 W/m2

Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur Verversingsratio verse lucht ninf/vent  =(qv,inf/vent * 3600) / V= 2 x / uur TOTAAL 18.108 kWh

x 3000 [m2] -33.610 W gebouw x 3520 [m2] -29.286 W gebouw
14 uur a 3600 sec = 50400 sec. per dag x 50400 [sec] -1,69 E+9 J per dag x 50400 [sec] -1,48 E+9 J per dag

x 21 [dag] -3,47 E+10 J per maand x 21 [dag] -3,03 E+10 J per maand

: 3,6 E+6 -9.646 kWh : 3,6 E+6 -8.405 kWh

TOTAAL -18.051 kWh
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BIJLAGE 6 – Bepaling van de hemelcomponent Dh en daglichtfactor D 
 



Bepalen van de hemelcomponent Dh door het intekenen van een daglich-
tdiagram:

Vanuit een punt P (gekozen in het vertrek) worden lijnen getrokken naar de begrenzingen van de 
gevelopeningen, zowel in de plattegrond als in de doorsnede. Door punt P in het midden van het 
vertrek te nemen zijn de hoeken in de plattegrond gelijk(zie onderstaande afbeelding). Punt P 
wordt achterin het vertrek gekozen, omdat hier de kunstlichtbehoefte het grootst zal zijn. Na de 
hoeken te hebben opgemeten zijn deze ingetekend in het radiaaldiagram (volgende pagina). De 
groene lijn representateerd het noordvertrek, de rode lijn het zuidvertrek. Na tellen va de vakjes 
in het radiaaldiagram kan de hemelcomponent worden bepaald.



Als vervolgens met behulp van de formule de daglichtfactor is bepaald, kan berekend worden 
vanaf welk verlichtingsniveau buiten de kunstverlichting ingeschakeld moet worden om het 
gewenste verlichtingsniveau van 400lx voor kantoren te halen.

Onder de 3333 lux voor een noordvertrek en onder de 8136 lx voor een zuidvertrek.

Door het intekenen van het minimale verlichtingsniveau buiten in onderstaand fi guur kan 
vervolgens worden bepaald welk percentage van de gebruikstijd de kunstverlichting benodigd 
is. De tijd vermenigvuldigd met het verbruik van het verlichtingsysteem in de ruimte geeft het 
totaal benodigde vermogen voor kunstverlichting.





VERLICHTING
Min. behoefte voor kantoorwerk = 400 lx = 400 lumen/m2

Trophies LED Aurora TL-150:
Verbruik 30 W
Opbrengst 2000 lumen
(bron: www.groene-tl.nl)

Kantoor Studio
Orientatie N Z
Oppervlak [m2] 50 80

[lx] 400 400
[lumen] 20000 32000

Aantal TL # 10 16
Vermogen [W] 30 30
Opbrengst [lumen] 2000 2000

Totaal
[lumen] 20000 32000

[lux] 400 400
[W/m2] 6 6

DAGLICHTFACTOR, D
D = (Dh + (De * c)) + (Di * LTA/0,9)

Kantoor Studio
Dh 13,1 2,9
De 2,0 0,4
c = LTA*ck*cv 0,6 0,6
Dh + (De * c) 9,2 2,0

Di 3,2 3,2
LTA 0,8 0,8
Di * LTA/0,9 2,8 2,8

D [%] 12,1 4,9

Kunstverlichting bij verlichtingsterkte buiten onder waarde:

400 / D [lux] 3333 8163
[%] 15 36

Per dag [h] 1,5 3,6
6,5 8,6

Per jaar [h] 1365 1806
(210 dgn)

Energie voor verlichting

Kantoor Studio
[W/m2] 6 6

[m2] 3000 3250
18000 19500

x 3600 6,5 E+7 7,0 E+7
x aant. uur 8,8 E+10 1,3 E+11 W/jaar
: 3,60E+06 24.570 35.217 kWh

Totaal 59.787 kWh
47.830 min 20% reductie factor voor aanwezigheidsdetectie



Het energieneutraal koelen, verwarmen, verlichten en ventileren van de toekomstige faculteit Bouwkunde 
Robert Schellekens 
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BIJLAGE 7 – Berekening van de gemiddelde jaarlijkse opbrengst van PV 
 



10.7. Opbrengst vermogen door opwekken van elektriciteit uit PV 
 
Het vermogen dat door PV-cellen opgewekt wordt, kan met behulp van de volgende 
vergelijking worden uitgerekend: 
 
Pcellen  = Icellen * ηcellen * Oppervlak (W)    (12) 
 
Waarin: 
Icellen  = Izon * cosθ 
ηcellen  = 
Oppervlak  = totale oppervlak PV (m2) 
 
Het beschikbare oppervlak in PV bestaat uit: 
 

- 1780 m2 PV onder een hoek van 35° 
- 1620 m2 PV onder een hoek van 10° 

 
 

 
 
Fig.47. Positie en hoek van PV op het dak, PV op balustrade zijn onder een hoek van 35° bevestigd. 
 
 
Icellen kan worden berekend met: Icellen = Izon * cosθ.  
 
Waarin: 
cosθ = (sin ψ*sin β*cos γ) - (sin δ*cos ψ*sin β*cos γ) + (cos δ * cos ψ * cos β * cos ω) + 

(cos δ * sin ψ * cos β * cos γ * cos ω) 
 
ψ  = de geografische breedte in Nederland = 52°. 
β  = de hoek van de PV 10° resp. 35°. 
γ  = het azimut = 0° voor zuid georiënteerde vlakken. 
δ  = afwijking = 23.45° op 21 Juni of -23.45° op 21 December. 
ω  = hoek van de aarde = 0° om 12:00, -90° bij zonopkomst en 90° bij zonondergang. 



Tijd: Cos w C D Cos THETA Isun Icells Pcells
9:00 -90 6,12574E-17 3,40733E-17 7,68995E-18 -0,266279609 15 1,0635725 310
9:11 -85 0,087155743 0,048478796 0,010941094 -0,206859718 166 7,1032966 2.071
9:23 -80 0,173648178 0,096588639 0,02179892 -0,147892049 166 3,6307617 1.059
9:35 -75 0,258819045 0,143963385 0,032490843 -0,089825381 166 1,3393874 391
9:46 -70 0,342020143 0,190242482 0,042935492 -0,033101636 166 0,1818892 53
9:58 -65 0,422618262 0,235073719 0,053053375 0,021847484 317 0,1513081 44

10:10 -60 0,5 0,278115903 0,06276749 0,074603783 431,5 2,4016101 700
10:21 -55 0,573576436 0,319041457 0,072003906 0,124765754 519,5 8,0867933 2.358
10:33 -50 0,64278761 0,357538913 0,080692329 0,171951633 580,875 17,174943 5.008
10:45 -45 0,707106781 0,393315282 0,088766635 0,215802308 615,9375 28,684601 8.364
10:56 -40 0,766044443 0,426098284 0,096165373 0,255984048 624,78125 40,940561 11.938
11:08 -35 0,819152044 0,455638421 0,102832235 0,292191046 546 46,615082 13.593
11:20 -30 0,866025404 0,481710874 0,108716481 0,324147746 607,5 63,831095 18.613
11:31 -25 0,906307787 0,504117217 0,113773329 0,351610937 642,25 79,401529 23.153
11:43 -20 0,939692621 0,522686923 0,117964294 0,374371608 651 91,240319 26.606
11:55 -15 0,965925826 0,537278666 0,121257478 0,392256536 633,625 97,492831 28.429
12:06 -10 0,984807753 0,547781395 0,123627821 0,405129606 669 109,80297 32.019
12:18 -5 0,996194698 0,554115176 0,125057281 0,412892847 677 115,4153 33.655
12:30 0 1 0,556231805 0,125534979 0,415487176 659,75 113,89237 33.211
12:41 5 0,996194698 0,554115176 0,125057281 0,412892847 616,25 105,05861 30.635
12:53 10 0,984807753 0,547781395 0,123627821 0,405129606 546,4375 89,686786 26.153
13:05 15 0,965925826 0,537278666 0,121257478 0,392256536 685 105,39766 30.734
13:16 20 0,939692621 0,522686923 0,117964294 0,374371608 642,5 90,04901 26.258
13:28 25 0,906307787 0,504117217 0,113773329 0,351610937 572,75 70,809226 20.648
13:40 30 0,866025404 0,481710874 0,108716481 0,324147746 476,625 50,079828 14.603
13:51 35 0,819152044 0,455638421 0,102832235 0,292191046 397,9375 33,974156 9.907
14:03 40 0,766044443 0,426098284 0,096165373 0,255984048 600 39,3167 11.465
14:15 45 0,707106781 0,393315282 0,088766635 0,215802308 503 23,42503 6.831
14:26 50 0,64278761 0,357538913 0,080692329 0,171951633 380,5 11,250382 3.281
14:38 55 0,573576436 0,319041457 0,072003906 0,124765754 319,25 4,969603 1.449
14:50 60 0,5 0,278115903 0,06276749 0,074603783 288,625 1,6064072 468
15:01 65 0,422618262 0,235073719 0,053053375 0,021847484 406 0,1937889 57
15:13 70 0,342020143 0,190242482 0,042935492 -0,033101636 258 0,2826953 82
15:25 75 0,258819045 0,143963385 0,032490843 -0,089825381 258 2,0816986 607
15:36 80 0,173648178 0,096588639 0,02179892 -0,147892049 258 5,642991 1.645
15:48 85 0,087155743 0,048478796 0,010941094 -0,206859718 258 11,040063 3.219
16:00 90 6,12574E-17 3,40733E-17 7,68995E-18 -0,266279609 110 7,7995313 2.274

Gemiddelde opbrengst 11.673 W

12 kW

12 x 11 x 365 46.866 kWh

Berekening opbrengst PV op 21 December, 10°, 1620m2.

cosψ = cos52 = 0,615661475
cos β = cos10 = 0,984807753
sin ψ = sin52 = 0,788010754
sin β = sin10 = 0,173648178
cos γ = cos0 = 1
cos δ = cos-23,45 = 0,917407699
sin ω = sin0 = 0
sin β = sin10 = 0,173648178
sin γ = sin0 = 0
sin δ = sin-23,45 = -0,397948631

A sin ψ * sin β * cos γ = -0,308824

B sin δ * cosψ * sin β * cos γ = -0,042544

C cos δ * cosψ * cos β * cos ω = zie tabel

D cos δ * sinψ * sin β * cos γ * cos ω = zie tabel

E cos δ * sin ω * sin β * sin γ = 0



Tijd: Cos w C D Cos THETA Isun Icells Pcells
5:00 -90 6,12574E-17 3,40733E-17 7,68995E-18 0,266279609 17 1,2053821 351
5:25 -85 0,087155743 0,048478796 0,010941094 0,325699499 30,5 3,235445 943
5:50 -80 0,173648178 0,096588639 0,02179892 0,384667169 44 6,5106286 1.898
6:15 -75 0,258819045 0,143963385 0,032490843 0,442733837 58 11,368769 3.315
6:40 -70 0,342020143 0,190242482 0,042935492 0,499457582 58 14,468557 4.219
7:05 -65 0,422618262 0,235073719 0,053053375 0,554406702 72 22,130409 6.453
7:30 -60 0,5 0,278115903 0,06276749 0,607163001 89 32,809575 9.567
7:55 -55 0,573576436 0,319041457 0,072003906 0,657324972 106 45,800069 13.355
8:20 -50 0,64278761 0,357538913 0,080692329 0,704510851 188 93,311081 27.210
8:45 -45 0,707106781 0,393315282 0,088766635 0,748361526 267 149,53201 43.604
9:10 -40 0,766044443 0,426098284 0,096165373 0,788543266 270 167,88613 48.956
9:35 -35 0,819152044 0,455638421 0,102832235 0,824750264 346 235,3537 68.629

10:00 -30 0,866025404 0,481710874 0,108716481 0,856706964 422 309,72556 90.316
10:25 -25 0,906307787 0,504117217 0,113773329 0,884170155 480,5 375,63417 109.535
10:50 -20 0,939692621 0,522686923 0,117964294 0,906930826 539 443,34018 129.278
11:15 -15 0,965925826 0,537278666 0,121257478 0,924815754 573 490,07783 142.907
11:40 -10 0,984807753 0,547781395 0,123627821 0,937688824 592,25 520,74193 151.848
12:05 -5 0,996194698 0,554115176 0,125057281 0,945452065 607 542,58492 158.218
12:30 0 1 0,556231805 0,125534979 0,948046394 611,5 549,61129 160.267
12:55 5 0,996194698 0,554115176 0,125057281 0,945452065 616 550,62984 160.564
13:20 10 0,984807753 0,547781395 0,123627821 0,937688824 592 520,52212 151.784
13:45 15 0,965925826 0,537278666 0,121257478 0,924815754 554,5 474,25508 138.293
14:10 20 0,939692621 0,522686923 0,117964294 0,906930826 568 467,19336 136.234
14:35 25 0,906307787 0,504117217 0,113773329 0,884170155 517 404,1683 117.855
15:00 30 0,866025404 0,481710874 0,108716481 0,856706964 466 342,01922 99.733
15:25 35 0,819152044 0,455638421 0,102832235 0,824750264 394,5 268,34403 78.249
15:50 40 0,766044443 0,426098284 0,096165373 0,788543266 323 200,84156 58.565
16:15 45 0,707106781 0,393315282 0,088766635 0,748361526 241,5 135,25086 39.439
16:40 50 0,64278761 0,357538913 0,080692329 0,704510851 181 89,836733 26.196
17:05 55 0,573576436 0,319041457 0,072003906 0,657324972 160 69,132179 20.159
17:30 60 0,5 0,278115903 0,06276749 0,607163001 120,5 44,421953 12.953
17:55 65 0,422618262 0,235073719 0,053053375 0,554406702 81 24,89671 7.260
18:20 70 0,342020143 0,190242482 0,042935492 0,499457582 66,5 16,588949 4.837
18:45 75 0,258819045 0,143963385 0,032490843 0,442733837 52,75 10,339699 3.015
19:10 80 0,173648178 0,096588639 0,02179892 0,384667169 52 7,6943792 2.244
19:35 85 0,087155743 0,048478796 0,010941094 0,325699499 39 4,1371264 1.206
20:00 90 6,12574E-17 3,40733E-17 7,68995E-18 0,266279609 26 1,8435256 538

Gemiddelde opbrengst 60.270 W

60 kW

60 x 11 x 365 241.985 kWh

Berekening opbrengst PV op  21 Juni, 10°, 1620 m2.

cosψ = cos52 = 0,615661475
cos β = cos10 = 0,984807753
sin ψ = sin52 = 0,788010754
sin β = sin10 = 0,173648178
cos γ = cos0 = 1
cos δ = cos23,45 = 0,917407699
sin ω = sin0 = 0
sin β = sin10 = 0,173648178
sin γ = sin0 = 0
sin δ = sin23,45 = 0,397948631

A sin ψ * sin β * cos γ = 0,3088237

B sin δ * cosψ * sin β * cos γ = 0,0425441

C cos δ * cosψ * cos β * cos ω = zie tabel

D cos δ * sinψ * sin β * cos γ * cos ω = zie tabel

E cos δ * sin ω * sin β * sin γ = 0



Berekening opbrengst PV op 21 Juni , 35°, 1780 m2.

cosψ = cos52 = 0,615661475
cos β = cos35 = 0,819152044
sin ψ = sin52 = 0,788010754
sin β = sin35 = 0,573576436
cos γ = cos0 = 1
cos δ = cos23,45 = 0,917407699
sin ω = sin0 = 0
sin β = sin35 = 0,573576436
sin γ = sin0 = 0
sin δ = sin23,45 = 0,397948631

Tijd: Cos w C D Cos THETA Isun Icells Pcells
5:00 -90 6,12574E-17 2,83418E-17 2,54006E-17 0,11634892 17 0,2301302 74
5:25 -85 0,087155743 0,040324119 0,036139475 0,192812513 30,5 1,1338883 363
5:50 -80 0,173648178 0,080341347 0,072003906 0,268694173 44 3,1766486 1.018
6:15 -75 0,258819045 0,119747129 0,107320344 0,343416393 58 6,8402195 2.192
6:40 -70 0,342020143 0,158241563 0,14182001 0,416410492 58 10,057066 3.222
7:05 -65 0,422618262 0,195531683 0,175240339 0,487120942 72 17,08465 5.474
7:30 -60 0,5 0,231333689 0,207326984 0,555009593 89 27,415173 8.784
7:55 -55 0,573576436 0,265375106 0,237835746 0,619559771 106 40,688557 13.037
8:20 -50 0,64278761 0,297396858 0,266534433 0,680280211 188 87,002859 27.876
8:45 -45 0,707106781 0,32715524 0,293204633 0,736708793 267 144,91154 46.430
9:10 -40 0,766044443 0,354423774 0,317643368 0,788416062 270 167,83197 53.773
9:35 -35 0,819152044 0,378994928 0,339664646 0,835008494 346 241,24476 77.295

10:00 -30 0,866025404 0,400681703 0,35910087 0,876131493 422 323,9299 103.787
10:25 -25 0,906307787 0,419319047 0,375804121 0,911472087 480,5 399,19045 127.901
10:50 -20 0,939692621 0,434765121 0,389647274 0,940761315 539 477,03217 152.841
11:15 -15 0,965925826 0,446902369 0,400524977 0,963776266 573 532,23947 170.530
11:40 -10 0,984807753 0,455638421 0,408354443 0,980341783 592,25 569,19371 182.370
12:05 -5 0,996194698 0,460906789 0,413076085 0,990331793 607 595,31954 190.740
12:30 0 1 0,462667378 0,414653968 0,993670266 611,5 603,78324 193.452
12:55 5 0,996194698 0,460906789 0,413076085 0,990331793 616 604,14635 193.568
13:20 10 0,984807753 0,455638421 0,408354443 0,980341783 592 568,95345 182.293
13:45 15 0,965925826 0,446902369 0,400524977 0,963776266 554,5 515,05547 165.024
14:10 20 0,939692621 0,434765121 0,389647274 0,940761315 568 502,69809 161.064
14:35 25 0,906307787 0,419319047 0,375804121 0,911472087 517 429,51397 137.616
15:00 30 0,866025404 0,400681703 0,35910087 0,876131493 466 357,70458 114.609
15:25 35 0,819152044 0,378994928 0,339664646 0,835008494 394,5 275,06086 88.129
15:50 40 0,766044443 0,354423774 0,317643368 0,788416062 323 200,77676 64.329
16:15 45 0,707106781 0,32715524 0,293204633 0,736708793 241,5 131,07167 41.995
16:40 50 0,64278761 0,297396858 0,266534433 0,680280211 181 83,763391 26.838
17:05 55 0,573576436 0,265375106 0,237835746 0,619559771 160 61,41669 19.678
17:30 60 0,5 0,231333689 0,207326984 0,555009593 120,5 37,118296 11.893
17:55 65 0,422618262 0,195531683 0,175240339 0,487120942 81 19,220232 6.158
18:20 70 0,342020143 0,158241563 0,14182001 0,416410492 66,5 11,530947 3.695
18:45 75 0,258819045 0,119747129 0,107320344 0,343416393 52,75 6,2210617 1.993
19:10 80 0,173648178 0,080341347 0,072003906 0,268694173 52 3,754221 1.203
19:35 85 0,087155743 0,040324119 0,036139475 0,192812513 39 1,4498899 465
20:00 90 6,12574E-17 2,83418E-17 2,54006E-17 0,11634892 26 0,3519638 113

Gemiddelde opbrengst 69.779 W

70 kW

70 x 11 x 365 280.162 kWh

A sin ψ * sin β * cos γ = 0,2568761

B sin δ * cosψ * sin β * cos γ = 0,1405272

C cos δ * cosψ * cos β * cos ω = zie tabel

D cos δ * sinψ * sin β * cos γ * cos ω = zie tabel

E cos δ * sin ω * sin β * sin γ = 0



Berekening opbrengst PV op 21 December, 35°, 1780 m2.

cosψ = cos52 = 0,615661475
cos β = cos35 = 0,819152044
sin ψ = sin52 = 0,788010754
sin β = sin35 = 0,573576436
cos γ = cos0 = 1
cos δ = cos-23,45 = 0,917407699
sin ω = sin0 = 0
sin β = sin35 = 0,573576436
sin γ = sin0 = 0
sin δ = sin-23,45 = -0,397948631

Tijd: Cos w C D Cos THETA Isun Icells Pcells
9:00 -90 6,12574E-17 2,83418E-17 2,54006E-17 -0,11634892 15 0,2030561 65
9:11 -85 0,087155743 0,040324119 0,036139475 -0,039885326 166 0,2640793 85
9:23 -80 0,173648178 0,080341347 0,072003906 0,035996333 166 0,2150922 69
9:35 -75 0,258819045 0,119747129 0,107320344 0,110718553 166 2,0349273 652
9:46 -70 0,342020143 0,158241563 0,14182001 0,183712653 166 5,6025562 1.795
9:58 -65 0,422618262 0,195531683 0,175240339 0,254423103 317 20,519763 6.575

10:10 -60 0,5 0,231333689 0,207326984 0,322311753 431,5 44,82632 14.362
10:21 -55 0,573576436 0,265375106 0,237835746 0,386861931 519,5 77,749489 24.911
10:33 -50 0,64278761 0,297396858 0,266534433 0,447582371 580,875 116,36668 37.284
10:45 -45 0,707106781 0,32715524 0,293204633 0,504010953 615,9375 156,46478 50.131
10:56 -40 0,766044443 0,354423774 0,317643368 0,555718222 624,78125 192,94666 61.820
11:08 -35 0,819152044 0,378994928 0,339664646 0,602310654 546 198,07686 63.464
11:20 -30 0,866025404 0,400681703 0,35910087 0,643433653 607,5 251,50917 80.584
11:31 -25 0,906307787 0,419319047 0,375804121 0,678774248 642,25 295,90672 94.809
11:43 -20 0,939692621 0,434765121 0,389647274 0,708063475 651 326,38138 104.573
11:55 -15 0,965925826 0,446902369 0,400524977 0,731078426 633,625 338,65714 108.506
12:06 -10 0,984807753 0,455638421 0,408354443 0,747643944 669 373,95191 119.814
12:18 -5 0,996194698 0,460906789 0,413076085 0,757633954 677 388,60423 124.509
12:30 0 1 0,462667378 0,414653968 0,760972426 659,75 382,04739 122.408
12:41 5 0,996194698 0,460906789 0,413076085 0,757633954 616,25 353,73317 113.336
12:53 10 0,984807753 0,455638421 0,408354443 0,747643944 546,4375 305,44297 97.864
13:05 15 0,965925826 0,446902369 0,400524977 0,731078426 685 366,11583 117.304
13:16 20 0,939692621 0,434765121 0,389647274 0,708063475 642,5 322,11987 103.207
13:28 25 0,906307787 0,419319047 0,375804121 0,678774248 572,75 263,88567 84.549
13:40 30 0,866025404 0,400681703 0,35910087 0,643433653 476,625 197,32602 63.223
13:51 35 0,819152044 0,378994928 0,339664646 0,602310654 397,9375 144,36302 46.254
14:03 40 0,766044443 0,354423774 0,317643368 0,555718222 600 185,29365 59.368
14:15 45 0,707106781 0,32715524 0,293204633 0,504010953 503 127,7756 40.939
14:26 50 0,64278761 0,297396858 0,266534433 0,447582371 380,5 76,225557 24.423
14:38 55 0,573576436 0,265375106 0,237835746 0,386861931 319,25 47,779643 15.309
14:50 60 0,5 0,231333689 0,207326984 0,322311753 288,625 29,98377 9.607
15:01 65 0,422618262 0,195531683 0,175240339 0,254423103 406 26,280833 8.420
15:13 70 0,342020143 0,158241563 0,14182001 0,183712653 258 8,7075874 2.790
15:25 75 0,258819045 0,119747129 0,107320344 0,110718553 258 3,1627183 1.013
15:36 80 0,173648178 0,080341347 0,072003906 0,035996333 258 0,3342999 107
15:48 85 0,087155743 0,040324119 0,036139475 -0,039885326 258 0,4104365 132
16:00 90 6,12574E-17 2,83418E-17 2,54006E-17 -0,11634892 110 1,4890778 477

Gemiddelde opbrengst 48.777 W

49 kW

49 x 11 x 365 195.838 kWh

A sin ψ * sin β * cos γ = -0,256876

B sin δ * cosψ * sin β * cos γ = -0,140527

C cos δ * cosψ * cos β * cos ω = zie tabel

D cos δ * sinψ * sin β * cos γ * cos ω = zie tabel

E cos δ * sin ω * sin β * sin γ = 0



 
Met behulp van Excell (zie bijlage 7)is voor beide PV systemen (10° en 35°)de uitkomst 
van de vergelijking berekend voor beide extremen: δzomer = 23.45° en δ winter = -23.45° 
van zonopkomst tot zonondergang met stappen van 1°, ωzonop = -90° tot ωzon onder = 90°. 
Dit resulteerde in een gemiddelde opbrengst van: 
 
Pzomer, 10° = 60 kW = 241985 kWh jaarlijks 
Pwinter,10° = 12 kW  = 46866 kWh jaarlijks 
 
Pzomer, 35° = 70 kW = 280162 kWh jaarlijks 
Pwinter, 35° = 49 kW = 195838 kWh jaarlijks 
 
Uitgaande van een gemiddeld aantal uren daglicht per dag van: 0.5 * (15 + 7) = 11 uur 
per dag. Wanneer de gemiddelde waarden van beide PV-systemen bij elkaar worden 
opgeteld resulteert dat in een totale jaarlijkse opbrengst van: 
 
(0.5 * (241985 + 46866)) + (0.5 * (280162 +195838)) = 382426 kWh jaarlijks.
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BIJLAGE 8 – Berekening vermogen door vrije koeling 
 
 



VRIJE KOELING BEREKENMETHODE

GEMIDDELD, rekenwaarde = 20 W/m2
Gemiddelde waarde door koeling met water = 10 - 35 W/m2

Vloeroppervlak [m2] 6520
Vrije koeling [W/m2] 20
totaal [W] 130400

130400 W
Buiten gebruikstijd (22-06u) [uur] 8

[s] 28800

3.755.520.000 W/nacht a 10 uur
1043,2 kWh/nacht a 10 uur

Dagen in de maand 30
31.296 kWh vrije koeling per maand

MINIMAAL, rekenwaarde = 10 W/m2
Studio

Oppervlak [m2] 6520
Vrije koeling [W/m2] 10
totaal [W] 65200

65200 W
Buiten gebruikstijd (22-06u) [uur] 8

[s] 28800

1.877.760.000 W/nacht a 10 uur
521,6 kWh/nacht a 10 uur

Dagen in de maand 30
15.648 kWh vrije koeling per maand

MAXIMAAL, rekenwaarde = 35 W/m2
Ruimte

Oppervlak [m2] 6520
Vrije koeling [W/m2] 35
totaal [W] 228200

228200 W
Buiten gebruikstijd (22-06u) [uur] 8

[s] 28800

6.572.160.000 W/nacht a 10 uur
1825,6 kWh/nacht a 10 uur

Dagen in de maand 30
54.768 kWh vrije koeling per maand
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BIJLAGE 9 – Technische informatie warmptepomp 
 



geveke
klimaattechniek

www.geveke-klimaattechniek.nl

Uitgangspunten
Verwarmingscapaciteit water/water warmtepomp 330 kW

Brontemperatuur aanvoer/retour 10 °C/7 °C

Installatietemperatuur aanvoer/retour 50 °C/45 °C

Aantal bedrijfsuren per jaar (verwarmen en koelen) 2.500 h

Prijs per kWh elektrisch vermogen € 0,15

AWES warmtepomp
Verwarmingscapaciteit warmtepomp 365 kW

COP-waarde (bij bovenstaande condities) 4,2

Opgenomen vermogen bij 327 kW 78 kW

Maximale aanloopstroom 310 A

Drukverlies 9 kPa

Variabele energiekosten per jaar: € 29.250

Veel aangeboden warmtepompen van andere merken
Verwarmingscapaciteit warmtepomp 327 kW

COP-waarde (bij bovenstaande condities) 3,21

Opgenomen vermogen bij 327 kW 102 kW

Maximale aanloopstroom 413 A

Drukverlies 65,3 kPa

Variabele energiekosten per jaar: € 38.250

Energieverbruik over de economische levensduur (15 jaar)
AWES warmtepomp € 438.750

Ander merk warmtepomp € 573.750

AWES SWISSHEAT
warmtepompen

De hoogste COP-waardes in de markt:
COP 6,2 bijW10/W35

Besparing op energieverbruik bij gebruik AWES: € 135.000*
* Het bovenstaande is een rekenvoorbeeld. Bij andere opgenomen vermogens, bedrijfsuren en energiekosten kan de besparing hoger of lager uitkomen

Kostenvergelijking warmtepompen
ten opzichte van veel andere merken
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BIJLAGE 10 – Detaillering uitgewerkte gebouwdeel 
 



Detaillering van uitgewerkte gebouwdeel

1.

2.
3. 4. 5.

6.7.



3.

7.

1. Ventilatierooster
2. Stijl en regelwerk gelamineerd hout (200*40)
3. Prefabwingvloer 300mm met BKA
4. Prefab dakrand, via gain verbonden met vloer
5. Drainage
6. Dakrand
7. Houten kiepraamkozijn met dubbelglas
8. Verbindingselement, staal
9. Enkelglas
10. Ventilatie rooster in dekvloer met vloerverwarming
11. Aluminium bevestigingselement

10.

8.9.

Kozijn tweede-huid gevel noordzijde | 
schaal 1:10

2.11.



1. Ventilatierooster
2. Stijl en regelwerk gelamineerd hout (200*40)
3. Prefabwingvloer 300mm met BKA
4. Prefab dakrand, via gain verbonden met vloer
5. Drainage
6. Dakrand
7. Houten kozijn met dubbelglas
8. Verbindingselement, staal
9. Enkelglas
10. Ventilatie rooster in dekvloer

1.

2.

6.

5.

‘4.

3.

7.

Dakrand noordzijde | schaal 1:10



1. Ventilatierooster
2. Stijl en regelwerk gelamineerd hout (200*40)
3. Prefabwingvloer 300mm met BKA
4. Prefab dakrand, via gain verbonden met vloer
5. Stalen hoekprofi el
6. Isolerend hoekprofi el
7. Pleisterwerk
8. Verbindingselement, staal
9. Dubbelglas voor diff use daglicht toetreding atrium
10. Ventilatie rooster in dekvloer met vloerverwarming
11. Aluminium spant en regels

Dakraam noordzijde | schaal 1:10

1.

‘4.

3.

11.

9.

6.

5.

7.



1. Ventilatierooster
2. PV-paneel
3. Prefabwingvloer 300mm met BKA
4. Prefab dakrand, via gain verbonden met vloer
5. Stalen hoekprofi el
6. Isolerend hoekprofi el
7. Pleisterwerk
8. Verbindingselement, staal
9. Dubbelglas voor diff use daglicht toetreding atrium
10. Ventilatie rooster in dekvloer met vloerverwarming
11. Aluminium spant en regels

Dakraam noordzijde | schaal 1:10

1.

4.

3.

11.

6.

5.

7.

2.

2.



Dakrand zuidzijde | schaal 1:10

1. PV paneel
2. Kozijn met schuifdeur, hout
3. Prefabwingvloer 300mm met BKA
4. Prefab overstek
5. Drainage
6. Dakrand
7. Bevestiging lamellen
8. Verbindingselement, staal
9. Isolerend dubbelglas, HR++, U = 1,4 W/m2K
10. Ventilatie rooster in dekvloer

2.

6.

5.

4.
3.

7.

1.

9.



3.

1. Ventilatierooster
2. Schuifdeur
3. Prefabwingvloer 300mm met BKA
4. Prefab dakrand, via gain verbonden met vloer
5. Drainage
6. Lamellen hout aan kabel
7. Bevestiging lamellen
8. Hoekprofi el staal
9. Isolerend dubbelglas, HR++, U = 1,4 W/m2K
10. Ventilatie rooster in dekvloer met vloerverwarming
11. Kabelgoot

10.

8.

9.

2.11.

Kozijn zuidgevel | schaal 1:10

Horizontale doorsnede nachtventilatierooster

7.

6.



Balustrade zuidgevel | schaal 1:10
Staalwerk met PV



Type wingvloeren | schaal 1:10

Afhankelijk van het gebruik van onder- en boven-
liggende ruimtes, kun al dan niet een isolatielaag 
in de wingvloer opgenomen worden. Zonder 
isolatie werkt de totale constructie van de vloer 
als een geheel in de klimatisering van de ruimte. 
Door een isolatielaag in de vloer op te nemen, 
kunnen onder en bovenliggende ruimtes af-
zonderlijk geklimatiseerd worden.
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BIJLAGE 11 – Grafische weergave aspecten van energieneutraliteit 
deelonderzoek. 
 



1 Materialen (eigenschappen)

energie voor productie
‘embodied energy’

hergebruik

isolerende waardefootprint

onderhoud

thermische massa



OOST - WEST
lage zoninval met 
sterke intensiteit 
vormt met name in 
zomers een probleem

ZUID

N  Z

Z

O

N

W

N  Z

NOORD

Noord - Zuid orientatie

Meer diffuus licht op Noord, geen zomerzon op 
Zuid

Meer zon op Noord,  
energie uit zon op Zuid gebruiken

CONCLUSIE: 
- Voor kantoorfunctie (grote interne warmtelast) dient WARMTE 
van de zon zoveel mogelijk uit interieur geweerd te worden.
- NOORD - ZUID orientatie heeft de voorkeur.
- Zon op ZUID goed te weren uit interieur door hoge onvalsgraad, 
diffuus daglicht vanuit NOORD.
- Maximaliseren daglichtoetreding biedt psychologisch voordeel.
- Warmte zon is door bouwkundige ingrepen goed uit
interieur te weren.

2 Vorm en Orientatie op ZON - warmte

 

13.40u

22.00u

12.40u

08.00u

04.00u

21 Juni
21 Maart/September

07.00u

19.00u

21 December

13.40u



13.40u

N

O

Z

W

5%

10%

15%

0%

cross ventilatie - smal bouwen natuurlijke luchtroom door ronde vorm 
gebouw

hogere windsnelheid en thermische trek 
door vorm tropendak

luchtstroom ‘sturen’ door ronde vorm

creëren onderdruk en thermische trek door 
tropendak

grotere toestroom wind door kleinere ope-
ning tropendak in richting overheersende 
windrichting

‘verstoorde’wind rondom geometrisch gebouw

CONCLUSIE:
- Orienteren op wind geen zin in Delft ivm sterk wisselende wind-
richting en ontbreken sterk overheersende windrichting
- Ronde vorm verdient de voorkeur door natuurlijke windstroom 
langs gebouw en omgeving
- RONDE VORM in combinatie met atrium in smal uitgevoerd 
gebouw, wind kan door vorm van gebouw van alle richtingen naar 
binnen, thermische trek versterkt door tropendak - oplossing is 
orientatie’loos’.

2 Vorm en Orientatie  op WIND



windtoren - niet orientatie gebonden windtoren door vorm gebouw

toetreding verse lucht bij grotere windsnelheid 
op grotere hoogte door geperforeerde schil

cross ventilatie door wind - smal bouwen

CONCLUSIE:
- Belangrijk bij natuurlijke ventilatie, wind sterker dan thermische 
trek. 
- Orienteren op wind geen zin in Delft ivm sterk wisselende 
windrichting en ontbreken sterk overheersende windrichting.
- Ondiepe ruimtes de voorkeur ivm mogelijkheid tot cross venti-
latie.
- ATRIUM biedt mogelijkheid tot gebruik van combinatie wind en 
thermische trek, waardoor natuurlijk ventileren ook in wintersitu-
aties mogelijk wordt.
- Een ‘windpijp’ danwel ‘zwevende dakplaat’ bieden een goede 
mogelijkheid tot het creeren van natuurlijke trek in een gebouw 
doordat het orientatieloze oplossingen zijn.

3 Natuurlijke ventilatie/luchtstroom 

?

ventilatie door thermiek - per vertrek ventilatie door thermiek en wind

ventilatie door een combinatie van wind en 
thermiek, ventileren met verse lucht vanuit 
atrium en direct van buiten mogelijk.
winter - zomer situatie

‘ground exchanger’ 2 - 4 m

NO   ZW



Warmtepomp

WP

PCM elders in gebouwPCM in gevel

activeren thermische massa constructie

150 m

100 - 200 m

warmtewisselaar

CONCLUSIE:
- voor korte termijn opslag MASSA materiaal van belang
- voor lange termijn opslag gebouwvorm niet afhankelijk.
- bodem in Delft geschikt voor opslaan warmte in aquifer
- hoe langer distributieafstanden, hoe meer warmteverliezen

4 Opslaan en terugwinnen van energie

LANGE TERMIJN

KORTE TERMIJN | dag-nacht cyclus

TERUG WINNEN

watertank water/gravel

boorgaten &
thermisch 
geactiveerde 
fundering

aquifer

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

26ºC
19ºC

[uur]

MA DI WO DO VR ZA ZO
[dag]

26ºC
19ºC

12ºC

35ºC

-5ºC
J F M A M J J A S O N D

[maand]

tt1tt2 tt3 tt4 tt5

‘KOELEN’

12ºC

‘KOELEN’

gebruik

temperatuur

gebruik

temperatuur

gewenste 
binnentemperatuur

tt2 tt3 tt4

‘KO

tt5

ur

tt1

Gebruik faculteit over de dag

Gebruik faculteit over de week

Temperatuur over het jaar

26ºC
19ºC

12ºC

35ºC

-5ºC
J F M A M J J A S O N D

[maand]

tt1tt2 tt3 tt4 tt5

12ºC

temperatuur

gewenste 
binnentemperatuur

tt2 tt3t tt4 tt55 tt1t

Gebruik faculteit over het jaar

‘VERWARMEN’‘VERWARMEN’

gebruik

‘OPSLAGCAPACITEIT’



laag en diep hoog en 
ondiep

sturen daglicht door lamellen

Gelijke daglichttoetreding van boven over 
hele gebouw, prettig voor werk in 
kantooromgeving

maximale daglichttoetreding door smal bouwen
max. diepte gebouw = 10m bij geen gebruik 
kunstlicht

KOEPEL, gelijker daglichttoetreding NOORD 
en ZUID, OOST en WEST

OOST - WEST 
lage ochtend/avond zon 
weren uit vertrek

ATRIUM, meer daglichttoetreding binnen 
compacte bouwvorm

CONCLUSIE: 
- Hoe meer daglicht, hoe beter.
- Hoge smalle ruimtes voorkeur boven diepe lage ruimtes.
- Vanuit kantoorfunctie moet voor faculteit gezocht worden naar 
maximale daglichttoetreding binnen een compacte vorm. 

Voor maximale daglichttoetreding geldt:
- meer daglicht = minder kunstlicht
- meer daglicht = meer warmtetoetreding door de zon = 
  minder warmte door kunstverlichting

5 Daglicht

ZUID 
weren hoge zomerzon

NOORD
door schuine wand meer 
diffuse daglichttoetreding

hoge en smalle ruimtes verdienen de voorkeur

Diffuse daglichttoetreding van boven gelijk 
verdeeld over het gehele gebouw



10º

Z

OW

Z

OW

Z

OW

Z

OW

30º - 40º

Ideale verhouding panelen  en oppervlak op 
plat dak

optimale helling met maximale energie 
winst op hellende vlakken

jaarlijkse opvallende straling
[kWh/m2]

opvallende straling, zomerse dag
[kWh/m2]

opvallende straling, winterse dag
[kWh/m2]

750
880

1140

3,5
3,0

5,5

0,5
1,2

0,7

90
120

100

85

110 110
60

85 85

orientatie en opbrengst van zonnepanelen 
in Noord-West Europa

CONCLUSIE:
- Zomer: warmtelast op OOST en WEST gevel groter dan op ZUID
- Het dak en hellend vlak op ZUID (30º - 40º) bieden beste moge-
lijkheid en opbrengst bij het plaatsen van zonnepanelen

6 Energie uit zon



COMPACT | BOL = ideale verhouding inhoud 
& opppervlak

COMPACT | KUBUS = ideale verhouding 
inhoud & opppervlak ivm. productie bou-
welementen en nuttig vloeroppervlak

Trombe Wall

super isolatie

TRANSLUCENTE ISOLATIE

1. direct winst systeem 2. massief muur systeem 3. gekoppeld systeem

6           5       4 3     2      1

Transparante Thermische Isolatie
1 glas
2 TTI
3 glas
4 absorberent materiaal
5 muur thermisch geactiveerd
6 stucwerk

CONCLUSIE:
- Het voordeel van dynamische isolatie tov. conventionle isolatie 
is een grotere warmtewinst die gebruikt kan worden voor 
verwarming en een kleiner warmteverlies.
- Voor de faculteit Bouwkunde (kantoorfunctie) bied t het 
‘gekoppelde’ systeem de voorkeur aangezien de mate van 
zonnestraling in het vertrek door thermisch geactiveerde 
kernen gereguleerd kan worden. 

- Het doel van conventionele isolatie is het verminderen van 
warmteverlies door transmissie
- Bij dynamische isolatie wordt warmteverlies gecompenseerd 
door warmtewinst veroorzaakt door zonnestraling en wordt 
deze warmtewinst gebruikt voor verwarming.

ZUID

7 Isolatie

CONVENTIONELE ISOLATIE



zomer winter

GROEN DAK: MASSA, opvang regenwater, 
beschermen dakbedekking

Z

O

N

W

CONCLUSIE:
- Groen op de NOORD gevel niet gewenst, omdat het toch al in 
mindere mate aanwezige daglicht  daardoor wordt geblokkeerd.
- Groen op ZUID gevel verdient de voorkeur door totale jaarlijkse 
zonlast.
- Gebruik van groen op het DAK biedt meer voordelen dan een 
groene GEVEL.
-Door  TERASSEN worden de voordelen van een groendak en 
visueel groen voor de gebruikers gecombineerd. 

TERRAS

N   Z

8 Groen

ZUID

OOST - WEST

zomer - veel schaduw lente/herfst - half schaduw winter - geen schaduw

SEIZOENEN

verkoelen door verdamping &
opvang regenwater



aquifer in 
combinatie 
met WP

WP
opwekken eigen energie door bijv. WKK,
biomassa (-gas), waterstof, zonne en wind 
energie.
Leveren aan het net moet mogelijk zijn.

gebruiken warmte voor verwarmen koelere 
delen gebouw
(warme lucht uit kantoren verwarmen 
auditoria)

ZN ZN

winter zomer

gebruiken kou voor koelen warmere delen 
gebouw

ZN

zonne collector

restwarmte

CONCLUSIE:
- Door de hoge interne warmtelast van een kantoorvertrek kan 
goed gebruik gemaakt worden van uitwisseling en opslag van 
warmte.
 - Een wamtepomp is effectief op grotere schaal in combinatie met 
een wamtewisselaar, door de grote benodige capaciteit dient een 
aquifer als energiebron te fungeren,  de vrijkomende restwarmte 
wordt gebruikt voor verwarming van het gebouw.

9 Decentraliseren en uitwisselen van energie

ZN



IISOLATIE

GROEN

N   Z

ZON | warmte

ZN

DAGLICHT

NATUURLIJKE VENTILATIE

WIND UITWISSELEN ENERGIE
Z

OW

00 Conclusie

ENERGIE UIT ZON
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BIJLAGE 12 – Poster klimaat responsieve ontwerp principes 
(Informatie uit het PhD-onderzoek waar de heer ir. Remco Looman momenteel aan werkt heet als 
basis gediend voor deze poster) 
 



heatingcooling ventilation lighting hot water electricity

cooling by evaporation

sun

atmosphere

wind

earth

water

green

store

recovery

buffer

conserve

distribution

DESIGN
PRINCIPLES
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