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Op 4 februari 1975 stond ik op deze plek om mijn proefschrift over het grenslaag-
probleem in de gaskinetica [1] te verdedigen. 1975 was ook het jaar dat ik in dienst
kwam bij de faculteit Bouwkunde om daar vervolgens 35 jaren te blijven. 
Een lange periode waarvan ik de laatste 9 jaren hoogleraar Bouwfysica was. 
Deze voordracht vormt voor mij de afsluiting van een loopbaan en zal een per-
soonlijk karakter hebben. Het zal niet alleen gaan over het binnen- en buiten-
klimaat en wat de scheiding vormt, maar dat merkt u wel. Van vele onderwerpen
die op mijn pad kwamen, zal ik weinig tot niets vertellen. We zouden dan geen tijd
meer hebben voor de receptie en dat wil ik u niet aandoen.

Ik ben opgegroeid in een tijd dat techniek in een hoog aanzien stond en de heer-
sende opvatting was dat techniek de toekomst had. Daar was geen voorlichting
voor nodig; iedereen zei dat. Voor mij kwam dat goed uit, omdat daarin toevallig
mijn talenten zaten en met je talenten moest je woekeren zoals mijn vader zaliger
altijd zei. Studeren was evenals werken een plicht en hoefde niet leuk te zijn. 
Dat vreselijke woord ‘leuk’ kenden we overigens niet. Het uiteindelijke doel was
zekerheid en onafhankelijkheid in het leven en niet zozeer geld. Geld moest je ver-
dienen en niet krijgen; dat was niet hetzelfde. Eigenlijk moest je in je materiële
ambities ook bescheiden zijn, want als je voor een dubbeltje geboren was, werd je
toch nooit een kwartje. En pas op voor een identiteitscrisis, want als ‘niets komt
tot iets dan kent iets zichzelve niet’. Je binnenkant is belangrijker dan je buiten-
kant, de inhoud is belangrijker dan de vorm. Dat dit enigszins op gespannen voet
staat met de huidige tijdgeest en zeker ook met bouwkunde, zult u wel begrijpen. 
Techniek was voor mij een spel. Het begon met een passie voor Meccano. Een
loopbaan als werktuigbouwkundige zou dus logisch geweest zijn. Ik mocht stu-
deren en dat betekende: ik mocht naar de mulo. Daarna werd ik na een open
sollicitatie bij de NV Philips in Eindhoven getest. De uitslag was dat ik zeer
geschikt was voor de cursus radiotechniek op de Philips bedrijfsschool. Ze hadden
warempel nog gelijk ook, ik vond het geweldig. Waarschijnlijk maakte het vakge-
bied niet zoveel uit, als ik maar kon spelen. Ik denk dat de lange weg naar de uni-
versiteit die typisch is voor veel van mijn generatiegenoten, ook nu nog voor velen
de enige weg is. In plaats van dit moeilijk te maken omdat de studie te lang zou
gaan duren, zou het juist beter gefaciliteerd moeten worden. 

Binnen en buiten de deur
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De jaren 60 hebben een grote invloed op mij gehad. Het was de tijd waarin
verwacht werd dat we, dankzij de techniek, steeds minder zouden hoeven te
werken. Volgens de Franse econoom Fourastier [2] zou dat in de toekomst maar
40.000 uren zijn. Omgerekend is dat met 30 uur per week en 40 weken per jaar
maar 33 jaar. Die paradijselijke leisure-maatschappij had ook zijn problemen: de
reductie van de mens tot consument en de milieuvervuiling. Een populair beeld
was dat we als lemmingen massaal zelfmoord aan het plegen waren. Dat lem-
mingen dat zouden doen is overigens een mythe. Ondanks dit soort sombere
gedachten was het wat mij betreft een vrolijke, zorgeloze en boeiende tijd met
grenzeloze fantasieën en geëxperimenteer met nieuwe leefwijzen, alles moest
kunnen en niets was te gek. ‘Soyez réalistes, demandez l’impossible’ was in het
Parijs van 1968 een veelgehoorde kreet. Tegenwoordig hoor je steeds vaker:
gekker moet het niet meer worden. Kennelijk is de grens bereikt. De jaren 60
waren ook de tijd van het gelijkheidsdenken, van het gebruik van voornamen, 
van afschaffen van ceremonies. Het lijkt wel eeuwen geleden. Je kon volgens mij
overigens rustig je hoofd boven het maaiveld uitsteken, je moest er alleen niet
mee te koop lopen. Je had domweg geluk.

Mijn promotor prof. Daan de Vries schreef in het getuigschrift dat ik van hem
kreeg, dat hij me bij uitstek geschikt vond voor een loopbaan als theoretisch
natuurkundige. Dat is het dus niet geworden. ‘La chose la plus importante à toute
la vie est le choix du métier: le hasard en dispose’ [3]. Het werd bouwkunde en dat
beviel meteen. De onderwerpen voor onderwijs en onderzoek gingen over zaken
die ik belangrijk vond: milieu, comfort, gezondheid en energie. Je kon er ook met
iedereen over praten en iedereen is wat comfort betreft ook nog eens ervarings-
deskundige. Dat was wel wat anders dan het zuiver wetenschappelijke onderzoek
van mijn promotie dat ik aanvankelijk het liefst had voortgezet en waarvan ik het
ooit een zegen vond dat er geen toepassing voor te verzinnen was. 

Wat ik heb geleerd voordat ik bij Bouwkunde terecht kwam is me, wonder boven
wonder, heel goed van pas gekomen. De voorbereiding op de loopbaan bij bouw-
kunde was eigenlijk perfect. Het is heel handig om warmtetransportsystemen als
elektrisch netwerk te noteren en dat was voor mij door mijn opleiding als radio-
technicus heel vanzelfsprekend. Het afstuderen en promoveren bij Warmte en
Stroming van Technische Natuurkunde bleek ook een prima voorbereiding te zijn
op onderwerpen die in de bouwfysica steeds belangrijker werden, namelijk vocht-
transport in poreuze materialen en turbulente luchtstromingen. Het bewijst maar
eens te meer dat veranderen van richting onverwacht goed kan zijn.



5Binnen en buiten de deur

Bouwkunde is een typisch ingenieursvak en is voor iedereen belangrijk, maar of
dat in zijn volle breedte een wetenschap is vind ik een te moeilijke vraag.
Bouwfysica valt ongetwijfeld onder de toegepaste wetenschap, omdat het daarbij
juist gaat over het toepassen van wetenschap in de bouw en het gebruik van
wetenschappelijke methoden daarbij. Die bouwfysica heeft in mijn loopbaan een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Een ontwikkeling die is af te lezen uit 
de groei en het niveau van publicaties, het grote aantal wetenschappelijke con-
gressen, de regelgeving in de bouw en de grootte van de beroepsgroep. 
Het zou me niet verbazen als Nederland relatief de meeste bouwfysische advi-
seurs van de hele wereld heeft. 
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In 1974 ontwikkelde prof. Hamaker de basisfilosofie voor zijn leerstoelgebied [4].
Het kwam er op neer dat het binnenmilieu moet worden ontworpen met de mens
als uitgangspunt en dat het ontwerpen van het binnenmilieu een onderdeel van de
bouwkunde is. Dat is nu vanzelfsprekend, maar toen zeker niet. Het ontwerpen
van een installatie om het thermisch behaaglijk te krijgen bijvoorbeeld, was in-
stallatietechniek en niet bouwkunde. Als belangrijkste onderzoeksonderwerpen
zag hij het onderzoek naar de comforteisen die de mens aan zijn omgeving stelt,
naar het energiegebruik dat nodig is om een gewenst binnenklimaat te handhaven
en naar de integratie van bouwfysische en installatietechnische kennis in het
bouwkundige ontwerp. Deze onderwerpen zijn na 36 jaar nog steeds actueel.

Toen Odysseus bij de Faiaken kwam, zag hij een tuin waarin het hele jaar door,
onafhankelijk van het seizoen, vers fruit en groenten geoogst konden worden.
Tegenwoordig is dat echter doodnormaal, dankzij transport en verwarmde kassen,
dus energiegebruik. Waarom ook niet een klimaat dat onafhankelijk is van sei-
zoenen en van de dag-nachtwisseling?

In huis was er in de negentiende eeuw alleen een spaarzame verlichting boven de
tafel. Het moet toen wel erg donker geweest zijn in de woningen van de armen,
maar ook op straat was het donker. Geen leuke tijd voor avondmensen denk ik.
Pas in de twintigste eeuw werd door de ontwikkeling van elektrische verlichting de
duisternis van de nacht overwonnen. Het gaat nog steeds door. Kantoren zijn vaak
volledig verlicht, ook als er niemand is. In woningen is er overal licht als men thuis
is en ook steeds meer als men niet thuis is, want potentiële inbrekers laten zich
daardoor afschrikken, denkt men. In wijken met dure woningen is het al heel nor-
maal om naast een uitbundige straatverlichting ook in de tuin de hele nacht ver-
lichting aan te hebben. Dit geeft een veiliger gevoel. In België was men de tijd ver
vooruit toen er in de jaren 60-70 langs de snelwegen verlichting werd gemaakt;
dat is een stuk veiliger. Behalve dat we licht nodig hebben om te zien is licht ook
goed voor de gezondheid. Er is niet gauw teveel. Ik denk wel eens dat hoe ener-
giezuiniger de verlichting wordt, hoe meer licht er zal zijn. In de toekomst is er
altijd en overal zoveel licht aan als we maar kunnen wensen, als er tenminste
voldoende energie voor is. 

Thermisch comfort
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In het verleden was de kou van buiten ook voelbaar binnen. Althans, dat gold voor
het grootste gedeelte van een woning. Men was ook veel minder binnen dan
tegenwoordig, het leven speelde zich vooral buiten af, heel gezond overigens. 
Ik kan daar uit eigen ervaring nog over meepraten. Wij moesten als kind naar bui-
ten als het weer het maar enigszins toeliet en dat was bijna altijd. In huis werden
alleen de woonkamer en de keuken met stoffige kolenkachels met daaromheen
een wasrekje verwarmd. Elke dag werd de kachel aangemaakt en deze ging 
’s avonds weer uit. Nu worden woningen maar ook andere gebouwen volledig
verwarmd, dag en nacht. Bij de regeling van de temperatuur wordt gestreefd naar
een conditie waarbij de gebruikers van de ruimte geen koudere maar ook geen
warmere omgeving verlangen, de zogenaamde neutrale conditie. Bovendien is de
klimaatregeling zodanig ontworpen dat fluctuaties klein zijn. Er zijn twijfels of dit
wel goed is voor de alertheid en de gezondheid van de gebruikers; het lichaam
heeft misschien wel prikkels nodig om goed te functioneren. Bij verlichting met
kunstlicht is er voor kantoren al een dagvariatie bedacht (dynamisch licht) die de
alertheid zou verhogen. Misschien is een temperatuurvariatie ook wel beter. 
Voor thermisch comfort blijken langzame variaties nauwelijks opgemerkt te
worden en kunnen waarschijnlijk ook de grenzen van het comfortgebied ruimer
genomen worden dan nu meestal het geval is. Hiervan zijn al voorbeelden uit de
praktijk te geven. Een ervan is het systeem van koelen waarbij een zware vloer 
’s nachts wordt gekoeld om daarna overdag zijn kou af te staan aan de boven-
liggende ruimte, de zogenaamde betonkernactivering. De oplopende temperatuur
overdag leidt hierbij niet tot klachten, integendeel, men is zelfs erg positief over
het systeem. 

Comfort en gezondheid zijn helaas niet hetzelfde, al zou dat wel mooi zijn. Het is
net als het verschil tussen lekker en gezond. Je kunt niet alles hebben. Er is nog
niet veel bekend over gezondheidsinvloeden. Een voorbeeld. In 2006 verscheen er
een artikel in het International Journal of Obesity [5] waarin de constantheid en
het comfort van het binnenklimaat worden genoemd als een van vele factoren die
een positieve invloed op de zwaarlijvigheid in de VS heeft gehad. Uit onderzoek
zou gebleken zijn dat tegenwoordig woningen in de winter warmer en in de zomer
koeler zijn dan enkele decennia geleden. De gegeven verklaring voor het effect op
zwaarlijvigheid is: als mensen het te koud hebben verbranden ze lichaamsvet om
warm te blijven en als ze het te warm hebben eten ze minder door minder trek. 
Dit lijkt aannemelijk, maar misschien is het een verwaarloosbaar klein effect. 
Er moet dus meer onderzoek gedaan worden, zoals elke onderzoeker zal
concluderen als hij een onderzoeksproject heeft afgerond.
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Koeling is een succesverhaal als u energieverbruik onbelangrijk vindt. Koeling in
gebouwen is nog maar krap honderd jaren oud. De eerste koeling in een gebouw
was ontworpen door Carrier, de vader van de airconditioning, met als doel een
productieproces te verbeteren. In de papierindustrie was vochtigheid een groot
probleem dat met koeling opgelost kon worden. Toen de directie in de gaten kreeg
dat het klimaat in de fabriek heel erg prettig was, wilden zij airco in hun kantoor
en zo is het gekomen. Momenteel kan rustig gezegd worden dat er twee techni-
sche vindingen zijn die in de VS niet meer weg te denken zijn en zonder welke het
land voor een groot gedeelte bijna onbewoonbaar zou worden, namelijk de auto
en de koeling. Voor beide is veel energie nodig. Een staat als Florida heeft in de
zomer een vreselijk klimaat en zou zeer dunbevolkt zijn als er geen koeling
bestond. De energie die gebruikt wordt voor koeling is in Nederland altijd minder
geweest dan voor verwarming, maar het gebruik stijgt. Het is een wat vergeten
energievreter. Er zijn overigens schattingen dat met gelijkblijvend comfort de helft
van de energie bespaard kan worden door de koelsystemen beter te dimensio-
neren. Als je binnen wil genieten van veel daglicht in de zomer en het toch niet 
te warm wil hebben, is er maar een oplossing: koeling. Wat nu luxe is, is in de
toekomst normaal, als er tenminste energie voor is.
In het verleden was het binnen merkbaar dat het buiten hard waaide of koud was.
Door spleten, naden en kieren kwam dan veel en vaak koude lucht naar binnen.
Door potdicht te bouwen en gebalanceerd te ventileren is dat verleden tijd. 
De toekomstige ventilatie is niet meer afhankelijk van de wind en de buitentempe-
ratuur, maar uitsluitend van wat er binnen gebeurt, bijvoorbeeld hoeveel personen
er binnen zijn. De luchtkwaliteit kan binnen beter zijn dan buiten door filters en
be- en ontvochtiging. Maar dat is niet genoeg. De ambitie zal zijn om in ons
binnenklimaat de kwaliteit van de lucht hoog in de bergen of aan zee te evenaren,
ook wat de geuren betreft [6]. Technisch moet dat kunnen, maar energie zou wel
eens een probleem kunnen zijn. 

Wat voor de een de neutrale conditie is, is dat voor een ander niet. Ook kunnen
bepaalde groepen bijvoorbeeld eerder last hebben van koude voeten dan andere.
De huidige comfortmodellen zijn te weinig genuanceerd voor wat betreft de
invloed van het lokale klimaat bij verschillende lichaamsdelen en maken ook veel
te weinig onderscheid tussen individuen. Naarmate we beter in staat zijn het
binnenklimaat te manipuleren, zal de behoefte aan betere modellen toenemen. 
Dit betekent enerzijds klimaatonderzoek waarbij het vooral zal gaan over de
stroming en menging van lucht in een ruimte. Anderzijds zal het gaan om comfort-
onderzoek met proefpersonen om de thermofysiologische modellen verder te
ontwikkelen en te kunnen koppelen aan een comfortwaardering. 
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Mensen willen het niet alleen binnen comfortabel hebben, maar ook buiten. Voor
mooi weer bijvoorbeeld is men bereid helemaal naar de ander kant van de aarde
te vliegen. Er zijn een aantal passieve maatregelen om het klimaat in de buurt van
een gebouw te beïnvloeden: beschutting door beplanting bijvoorbeeld, schaduw
of juist zon, verkoeling door planten en fonteinen. Dit hoort bij het terrein van de
stedenbouwfysica. In Eindhoven heeft prof. Jacob Wisse dit vak geïntroduceerd en
veel pionierswerk verricht. Vooral zijn werk op het gebied van wind in de gebouw-
de omgeving heeft de groep een internationale bekendheid gegeven. Ik ben hier
steeds bij betrokken geweest en heb na zijn vertrek het stokje overgenomen en
doorgegeven aan Bert Blocken. Met zijn energie, zijn netwerk en de goede samen-
werking met de faculteit Technische Natuurkunde heb ik er alle vertrouwen in dat
de internationale reputatie van Eindhoven nog zal groeien. Terugkomend op het
beïnvloeden van het buitenklimaat, er zijn ook actieve maatregelen om het buiten
aangenamer te maken, maatregelen die energie nodig hebben. Er is een toename
van terrassen met verwarming en niet alleen bij de horeca. Als het aan de markt
ligt, koopt iedereen een dergelijke verwarming. Ook actieve koeling buiten is
natuurlijk mogelijk, al ligt dat in Nederland nog niet zo voor de hand. Het kost wel
veel energie.
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Sinds het rapport van de Club van Rome in 1972 was het duidelijk dat de eindig-
heid van de fossiele brandstoffen in de toekomst een groot probleem zou worden.
Het werd pas een politiek onderwerp na de oliecrisis die niet zozeer over dit pro-
bleem ging, maar over afhankelijkheid van olieproducerende landen. Er was toen
geld voor onderzoek van Economische Zaken in Nederland en van de CEC
(Commission European Community) uit Brussel. Ik heb met veel plezier in vele
werkgroepen geparticipeerd. Naarmate de tijd verstreek verslapte echter de
publieke aandacht. In de jaren 90 was de financiering bijna opgedroogd. De aan-
dacht voor de klimaatverandering heeft energie gelukkig weer hoog op de poli-
tieke agenda gezet. Wetenschappelijke publicaties over het effect van CO2 op de
gemiddelde temperatuur op aarde zijn zeker al een eeuw oud. De Zweedse Nobel-
prijswinnaar Svante Arrhenius [7] (prijswinnaar in 1902) stelde zich al de vraag:
wordt de gemiddelde temperatuur aan de grond op enigerlei wijze beïnvloed door
de aanwezigheid van warmteabsorberende gassen in de atmosfeer? Dat de global
warming pas vrij recent algemeen door meteorologen bewezen wordt geacht,
komt door de natuurlijke grilligheid van het weer waardoor er een zeer lange tijd-
reeks van waarnemingen nodig is. Wat het lokaal zal gaan betekenen is niet zeker;
het kan meevallen, maar ook tegenvallen. Wie wil het risico van tegenvallen
nemen? Het is een experiment dat we niet kunnen overdoen. Ik hoef u dit waar-
schijnlijk allemaal niet te vertellen, maar ik doe het omdat ik me kwaad maak over
berichten in de media van wetenschappers die denken te weten dat er niets aan
de hand is en die suggereren dat het een complot is. 

Ongeveer 1/3 van de fossiele energie in Nederland wordt gebruikt voor de levering
van lage-temperatuurwarmte (< 100oC) en hoge-temperatuurkoude. Voor een
groot gedeelte wordt dat gebruikt aan het verwarmen en koelen van thermisch
lekke gebouwen. Reden genoeg voor onderzoek naar het ontwerpen van energie-
zuinige gebouwen en installaties. Ik had er mijn aanstelling destijds aan te danken
en ik heb het tot op de dag van vandaag als mijn belangrijkste onderwijsbijdrage
gezien.

Energie
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In 1980 werd bij Bouwkunde de intrafacultaire werkgroep Woningbouw en Energie-
Besparing (WEB) ingesteld. Een samenwerking tussen Architectuur en Bouwfysica.
Ik denk dat het nu veel moeilijker te organiseren zou zijn, omdat het niet veel
wetenschappelijke output genereert. Het doel was energiezuinige woningen te
ontwerpen en te realiseren. Een voorbeeld van een door de WEB ontworpen
woning is de WEB-woning in de energieproeftuin in Hoofddorp (1982) (fig. 1). 
Die ervaring heeft me geleerd dat publicaties over energiezuinig bouwen in de
praktijk minder effect hebben dan één praktijkproject. Men kan zich afvragen of de
hausse van wetenschappelijk publiceren niet al te vaak preken voor eigen paro-
chie betekent; zonder dat het de bouw zal bereiken. Het is te gemakkelijk om de
schuld te leggen bij die achterlijke bouw die geen wetenschappelijke tijdschriften
leest. Nee, het is veel erger, denk ik, ze zouden er helemaal niets mee kunnen. 
Er zou een soort citatie-index moeten zijn van niet-wetenschappers, van toe-
passers van de gepubliceerde kennis. Het participeren in proefprojecten zou dan
een cijfer opleveren en belangrijker worden. Zonder getal kan iets niet belangrijk
zijn in de huidige wereld. 

figuur 1

Proeftuin Hoofddorp
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Stel, we isoleren een gebouw zodanig goed dat het transmissieverlies, dat is het
warmteverlies dat plaatsvindt door de omhulling, de gevel, dak en de begane
grondvloer verwaarloosbaar klein is. Bovendien maken we de omhulling potdicht,
zodat er ook geen warmteverlies meer door infiltratie van buitenlucht is. Als er 
dan ook nog een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning wordt
geïnstalleerd, hebben we een gebouw dat nauwelijks nog energie voor verwar-
ming nodig heeft en dus ook geen conventioneel verwarmingssysteem. Het beetje
dat nog nodig mocht zijn wordt door zoninstraling en de apparaten en mensen in
het gebouw geleverd. Als het onverhoopt te koud zou zijn, is het verstandig om
vrienden uit te nodigen, want die zijn per persoon goed voor zo’n 100W en dat kan
net voldoende zijn. Dit is geen toekomst; het kan nu al. Dit is mede mogelijk door
de revolutionaire ontwikkeling van isolerende beglazing en de ontwikkeling van
warmtewisselaars met een zeer hoog rendement. Ook de bouwtechniek is nu zo
ver dat potdicht bouwen en bouwen zonder noemenswaardige koudebruggen
mogelijk is. Dit is het zogenaamde passiefhuis en wordt vooral in Duitsland al
gebouwd. Nederland heeft nog maar enkele projecten [8] maar er komen er onge-
twijfeld meer. Dit beeld is misschien wel wat optimistisch. Allereerst zal onder-
zocht moeten worden of dat wat op papier zo mooi lijkt, dat ook in werkelijkheid
is. Dat gaat dan over de technische aspecten, de bewonerswaardering en over de
invloed van het bewonersgedrag. Er zijn proefwoningen nodig met veel metingen
en met bewoners. Dan is er nog de kostenvraag. Is het besparen van die laatste
calorieën niet veel te duur en is het niet veel verstandiger om in de bestaande
voorraad woningen te investeren?

Een vraag is bijvoorbeeld of dit soort woningen wel zo comfortabel is als beweerd
wordt. Het is te verwachten dat het binnen vaker te warm zal worden en dat om op
een energiezuinige wijze te koelen, buitenlucht wordt ingeblazen. Dat zou dan
weer tocht kunnen veroorzaken. Ook het gebruik van lage-temperatuurverwarming
kan comfortproblemen geven door het ontbreken van stralingscompensatie. De
hoge verwachtingen van een stralingsverwarmingssysteem zijn meer gebaseerd
op ervaringen met huidige woningen dan met toekomstige. Het verschil tussen
stralings- en luchttemperatuur is namelijk in een ruimte met zeer weinig warmte-
verlies erg klein, of er nu luchtverwarming of wandverwarming is. Er zal wel een
ander stromingspatroon kunnen zijn. Het comfortonderzoek is erg belangrijk, want
bewoners willen immers op de eerste plaats een comfortabel en gezond klimaat
en dat dit energie kost is eigenlijk alleen maar een vervelende bijkomstigheid. 
Een andere vraag is hoe gevoelig het energiegebruik voor het gedrag van de
bewoner is. Het streven moet zijn dat het zo ongevoelig mogelijk moet zijn en dat
de bewoner geen rijbewijs voor zijn woning nodig heeft.
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Momenteel bruist het van ideeën met betrekking tot energiebesparing, gebruik
van duurzame bronnen en warmte- en koude-opslag in de gebouwde omgeving.
Gebouwen zijn zo te maken dat er netto geen energie voor nodig is, ze zouden
zelfs energie kunnen leveren. Een opsomming van de mogelijkheden is wat te veel
voor deze rede. Natuurlijk zijn er ook nog veel niet-technische barrières zoals eco-
nomische, institutionele etc. Op de eerste plaats zal het echter technisch goed
moeten zijn omdat, als door technisch falen het binnenklimaat slecht is, er een
heel grote niet-technische barrière zou kunnen volgen. 
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Het woord laboratorium wordt ook gebruikt voor een verzameling computers met
software. Er worden dan experimenten gedaan in een virtuele wereld. Experimen-
ten via simulatie. Simulatie is de nabootsing van de werkelijkheid met een model.
Onderzoek met simulatiemodellen is goedkoop en levert snel en veel publicaties
op. Als het om de prestaties van complete gebouwen gaat, kan dat alleen maar via
computersimulatie omdat het bouwen van een aantal varianten geen optie is. In
Eindhoven kunnen gelukkig bij BPS ook nog experimenten in de ‘real world’
gedaan worden. Dat was in de wereld van het bouwfysische onderzoek iets waar-
mee BPS (Building Physics & Systems) zich kon onderscheiden. Ik zeg heel bewust
‘kon’ omdat er een afnemende bereidheid is om dat laboratorium in zijn huidige
omvang te blijven financieren. Ik ben na 35 jaren ervaring uitermate pessimistisch
over het vinden van voldoende aanvullende financiering uit de bouwwereld. 
Een oud bouwfysisch onderwerp is vocht in gebouwen. Het was en is een belang-
rijke oorzaak van gezondheidklachten en degradatieverschijnselen van materialen.

Simuleren en meten

Modelvalidatie
Modelvorming

Experimentele
bouwfysica

Testen
Exploratief OZ

In situ
Akoestische kamers

Lichtkamers

Klimaatkamer

Ray-tracing
Computational Fluid Dynamics

Building Performance Simulation

Numerieke
bouwfysica

Processen
Ontwerpen

figuur 2

Bouwfysica
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Vochtproblemen kunnen erg moeilijk op te lossen zijn en om te weten of een ge-
nomen maatregel effectief is, moet men soms jaren wachten. Het is ook een
belangrijk onderwerp bij het onderzoek van Henk Schellen over het klimaat in
monumenten, musea, kerken etc. Het is onderzoek dat niet zonder meten kan:
meten in situ, meten van constructie- en materiaaleigenschappen in het laborato-
rium en meten aan testgevels. Het laboratorium van BPS is hiervoor uitstekend
uitgerust. De huidige computersimulatiemodellen voor het warmte- en vochttrans-
port in poreuze materialen zijn gebaseerd op het stelsel gekoppelde niet-lineaire
differentiaalvergelijkingen die in de oudere literatuur de Philip-De Vriesvergelij-
kingen werden genoemd. Tegenwoordig zie ik nog maar zelden een referentie naar
de bron. Het zal wel niet op internet staan en dan behoort het tot de prehistorie. 
Ik heb zelf de participatie aan de IEA-werkgroepen (International Energy Agency)
onder leiding van operating agent prof. Hugo Hens als erg waardevol ervaren.
Vooral annex 14 en annex 24 van het ‘Energy conservation in buildings and
community systems programme’ hebben een belangrijke impuls gegeven aan 
het onderwijs en onderzoek op dit terrein.

Het lijkt mij nogal vanzelfsprekend dat, om onderzoek met betrekking tot het
binnenklimaat te doen, er een ruimte moet zijn waarin het klimaat heel precies 
in te stellen is. Dit is niet alleen belangrijk om metingen met proefpersonen te
kunnen uitvoeren, maar ook om simulaties van luchtstromingen te kunnen verge-
lijken met de werkelijkheid. Vanaf het prille begin heeft de groep een dergelijke
ruimte gehad, achtereenvolgens in het Paviljoen, in de W-hal en in het Hoofd-
gebouw, maar niet meer in Vertigo. Dat was wel de bedoeling, maar door omstan-
digheden is de kamer niet gebouwd. Bij mijn intreerede in 2001 kondigde ik heel
optimistisch aan dat we deze faciliteit zouden bouwen. Aanvankelijk heb ik het
advies gevolgd om vooral een innovatieve kamer te ontwerpen. Niet geld maar
ambitie is belangrijk, werd gezegd. Wees realistisch en vraag het onmogelijke.
Geld was wél het probleem en door dat verkeerde been is er veel vertraging op-
getreden. Eind goed al goed, er is een bescheiden kamer ontworpen en die is nu
bijna klaar. Een promovenda staat al te trappelen van ongeduld om die in gebruik
te nemen.

Het gebruik van CFD-software (Computational Fluid Dynamics) voor de simulatie
van luchtstromingen binnen en buiten zal in de toekomst ongetwijfeld tot de
standaardactiviteiten van de bouwfysische adviseur behoren. Momenteel is de
nauwkeurigheid vaak nog heel dubieus en er is veel onderzoek, en vooral ook
experimenteel onderzoek, nodig. Voor metingen buiten (wind) heeft de TU/e een
unieke faciliteit op het dak van het Auditorium. Full scalemetingen kunnen bijna
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nergens uitgevoerd worden. Wat echter nog ontbreekt, is een grenslaagwind-
tunnel. Dat is een windtunnel waarbij de windsnelheid relatief dezelfde afhanke-
lijkheid van de hoogte heeft als in de atmosfeer. Dit is een onmisbare faciliteit
voor windonderzoek. Veel promotieonderzoek wordt dan mogelijk. De baten 
zullen al snel de kosten overtreffen.

Eind jaren 70 ontwikkelde iedere zichzelf respecterende groep die met energie en
gebouwen bezig was een computermodel voor de warmtehuishouding van gebou-
wen. In die modellen werden de diffusievergelijkingen voor warmtetransport in
samengestelde wanden numeriek opgelost, werd de stralingsuitwisseling tussen
wanden gemodelleerd etc. Heel lastig om geen fouten te maken. De vraag was
niet hoe ver moét je gaan, maar hoe ver kún je gaan. Ook bij FAGO is toen een
model ontwikkeld: KLI. Dit project is later weer verlaten, het model was prima
maar overbodig en het was verstandiger om bij te dragen aan modellen die door
een grote internationale groep gebruikt werden. 

Hoewel ik het ontwikkelen van een eigen model verloren tijd vond omdat er al
genoeg waren, heb ik het toch gedaan. Het is me vaker overkomen dat, nadat ik
met een grote mond had gezegd: “Dat zal me niet overkomen”, het me juist wel
overkwam. Een mens zou er nog bijgelovig van worden. Het model is zelfs een
soort levenswerk geworden. Het zal wel met spelen te maken hebben.
Het begon in 1984 met een studentenproject waarbij een eenvoudige dynamische
warmtebehoefteberekening gewenst was. Dynamisch wil zeggen dat er warmte-
opslag in bouwmaterialen wordt meegenomen. Voor de veranderingen in een
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vertrek binnen een uurstap is het meest eenvoudige een eerste orde differentiaal-
vergelijking. De resultaten waren vergeleken met die van het model KLI, maar het
was niet goed. We hebben het toen geprobeerd met een tweede orde, die kon wel
uitstekend gefit worden op de KLI-resultaten. Toen na lang puzzelen gevonden
werd hoe de parameters van het model berekend konden worden met de gebouw-
eigenschappen was het begin gemaakt van het softwareprogramma ELAN. 
ELAN stond voor elektrisch analogon (fig 3). Het werd publicatie nr. 1 uit de bouw-
stenenreeks van de faculteit Bouwkunde [9]. ELAN werd in de faculteit gebruikt in
het vak methodisch ontwerpen. Het zegt wel iets over samenwerking op het
gebied van onderwijs binnen de toenmalige faculteit dat het door een geheel
andere groep, de bouwkundig ontwerpers, werd gebruikt. Er kwamen later nog
enkele uitbreidingen en verbeteringen: Een Nieuw ELAN. Door de deelname aan
de IEA (International Energy Agency) annex 14 werd duidelijk dat er behoefte was
aan het voorspellen van de relatieve vochtigheid in een vertrek. Geïnspireerd door
ELAN is er met een afstudeerder een vertrekmodel gemaakt waarin het vocht dat
hygroscopisch wordt opgeslagen in de materialen van het gebouw werd meege-
nomen. Dit werd het model AHUM (fig 4). De volgende stap was de integratie van
die twee modellen: dat werd MANUHELA. 

In 1992 werd ik door Jos van Schijndel enthousiast gemaakt voor MATLAB. In een
gebouw zag ik plotseling overal matrices: de samengestelde wanden, de wanden
die samen een vertrek vormen, de vertrekken die weer een gebouw vormen.
MATLAB was erg verleidelijk. Het nieuwe MATLAB-script heette WAVO (warmte en
vocht). WAVO werd met veel succes gebruikt in het onderzoek van Henk Schellen
dat in die tijd vooral over monumentale kerken ging. Het grote aantal projecten
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waarin metingen en simulaties met elkaar vergeleken zijn, heeft voor een continue
ontwikkeling van het model gezorgd. Het is nu allang geen eenvoudig model meer.
Ik heb me daarom altijd erg onzeker gevoeld over de nauwkeurigheid. Steeds weer
als ik dacht dat er geen enkele fout meer in zat, ontdekte ik er weer een. Die erva-
ring heeft er ook voor gezorgd dat ik alle gecompliceerde modellen wantrouw.
Belangrijk voor mijn zelfvertrouwen was de vergelijkende test van de ASHRAE
(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) die in
het kader van IEA-annex 41 werd uitgevoerd. De resultaten zaten keurig in het
interval dat vereist wordt, wat wil zeggen dat het wat nauwkeurigheid betreft
vergelijkbaar is met de grote internationale modellen. 

De laatste ontwikkeling was het gebruik van het model als S-functie in SIMULINK,
waardoor gecompliceerde installaties en regelingen relatief eenvoudig gesimu-
leerd kunnen worden. Deze versie van het model werd omgedoopt tot HAMBASE
en gepubliceerd als Bouwstenen nr. 100 [10]. HAMBASE staat voor Heat, Air and
Moisture model for Buildings And Systems Evaluation (fig 5). 
Het ontwikkelen van software voor het simuleren van het thermisch/hygrisch
gedrag van gebouwen en installaties, is een apart specialisme met eigen tijd-
schriften en congressen. Bij de leerstoel bouwfysica is er nooit de ambitie geweest
om daar een belangrijke rol in te spelen. Modellen waren slechts een middel om
een doel te bereiken, een bouwfysisch of installatietechnisch doel. Het streven
was dan ook om zo min mogelijk tijd te verliezen met het maken van software.
HAMBASE was een uitzondering. Het model heeft een grote rol gespeeld bij twee
promoties en veel afstudeeronderzoek. De verdere ontwikkeling ligt nu in de
handen van Jos van Schijndel. Het is ook goed mogelijk dat de behoefte langzaam
verdwijnt. Ik zal er niet om treuren. HAMBASE heeft zijn nut gehad.
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Een groot voordeel van mijn loopbaan voor mijn benoeming is de bekendheid met
het onderwijs van een faculteit. Ik had in de bacheloropleiding Bouwkunde in
projectonderwijs geparticipeerd, college gegeven en in veel verschillende afstu-
deerbegeleidingscommissies gezeten. Hierdoor kon ik als hoogleraar de faculteit
en mijn medewerkers beter begrijpen en werd mijn, misschien wat eng-fysische,
blikveld verruimd. Dat voorkomt problemen, denk ik.

De vraag wat een bouwkundige bachelor nu wel en niet hoeft te weten, is niet
eenvoudig te beantwoorden en ik heb daar geen antwoord op. Dat zal wel komen
omdat ik na 35 jaar nog steeds geen bouwkundige ben. Bouwkunde is zodanig
breed dat kiezen voor bouwkunde geen kiezen is, alles is nog open. Het is wat dat
betreft de ideale studie voor de scholier die niet weet wat hij wil. Hij moet wel een
hindernis nemen, namelijk het eerste jaar. Een typische bètastudent zal er wat
betavakken betreft weinig door uitgedaagd worden. Als hij dan ook nog heel
slecht is in ontwerpen stopt hij misschien. Dat is jammer omdat hij heel geschikt
zou kunnen zijn voor bouwfysica. Omgekeerd heeft de student die geïnteresseerd
is in bouwfysisch ontwerpen het moeilijk in de mastertrack Fysische Aspecten van
de Gebouwde Omgeving omdat de daar aangeboden projecten vooral onderzoeks-
projecten zijn. Dit was niet altijd zo. De omslag van ontwerpprojecten naar onder-
zoeksprojecten vond pas halverwege de jaren 80 plaats. Het gevolg van dit alles 
is dat er maar weinig studenten de mastertrack Fysische Aspecten kiezen.
Degenen die dat doen zijn zeer gemotiveerd en niet bang van wis- en natuur-
kunde. Het opleiden van studenten met een bachelor Natuurkunde of Werktuig-
bouwkunde tot bouwfysicus zou in mijn ogen prima kunnen. Helaas hebben die
bachelors geen automatische toegang tot de mastertrack Bouwfysica.

Er is in Nederland nauwelijks een bouwfysisch adviesbureau waar geen alumni uit
Eindhoven werkzaam zijn. Onze bijdrage aan een beter gebouwd Nederland zit
niet in de wetenschappelijke output, maar in onze oud-studenten die in de praktijk
innovatief bezig zijn. Voor mij zijn de afstudeerders de allerbelangrijkste output 
en is er geen groter compliment denkbaar als dat er in een advertentie een
Eindhovense bouwfysicus gevraagd wordt.

Onderwijs
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Ondanks het gelijkheidsdenken hoorde je in mijn tijd als student bij een uitver-
koren elite en zo voelde dat ook. Dat is nu wel anders. In Nederland gaan stu-
denten tegenwoordig naar school en noemen ze een college een les. Scholieren
worden studenten genoemd en hbo-docenten worden met professor aange-
sproken. In Frankrijk heb je zelfs al een universiteit voor honden. Ik weet niet of
daar ook al honden hoogleraar zijn geworden. Het kan best nog wel gekker.

Er was eens een discussie of een universiteit een nutorganisatie is of een bedrijf.
Voor mij was dat duidelijk niet een bedrijf. De discussie is verstomd en nutorgani-
saties zijn bedrijven geworden. Waar hebben we het nog over? Een andere ver-
schuiving is die van onderwijsinstelling naar onderzoeksinstelling. In 1975 was er
een duidelijke dominantie van onderwijsgevers bij de faculteit Bouwkunde terwijl
nu onderzoekers domineren. Velen zijn in tijdelijke dienst en hun onderzoeks-
onderwerp heeft weinig relatie met het onderwijs. Wat is nog het verschil met een
onderzoeksinstituut? U hoort mij overigens niet zeggen dat vroeger alles beter
was. Dat zei men vroeger, nu zijn we wel wijzer. 

Misschien behoor ik tot een uitstervende generatie die er nooit aan heeft kunnen
wennen dat universiteiten een slogan hebben, een branding, een bindende huis-
stijl, aan outputpunten, irrationele bezuinigingen, aan blij zijn met tegenvallers
omdat het nieuwe kansen biedt en blij zijn met meevallers (dus altijd blij). Of aan
een begrip als studierendement, dat het woord rendement een wat vreemde be-
tekenis geeft, aan het beeld dat een dynamische club uit dromers bestaat en een
slapende club uit mensen die met beide benen op de grond staan, over cursussen
Human Resource Management etc. Wat dat HRM betreft vind ik wel mooi wat Lord
Rutherford, de vader van de atoomfysica gezegd schijnt te hebben: “Zodra een
wetenschapper bij mij komt vragen wat hij moet doen ontsla ik hem”. Dat waren
nog eens tijden.

De voorspelling van Fourastier is niet uitgekomen. Niet omdat hij de automatise-
ring van de productie verkeerd had ingeschat, maar omdat hij de enorme groei
aan banen waarin alleen maar stukken gelezen, becommentarieerd, geschreven en
besproken worden niet had voorzien. Ach, iedere tijd heeft zijn eigen dynamiek,

Ten slotte
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zijn eigen taboes en eigen irrationaliteit; misschien noemde ik er net een paar.
Misschien denkt u nu ‘sadder and not wiser’. Maar het eerste is zeker niet waar. 
Ik heb me altijd een bevoorrecht mens gevoeld. Ik kon meestal doen wat ik graag
deed, had een prettige collegiale werkomgeving en hoefde me weinig zorgen te
maken over het behoud van mijn baan. Ik was wel binnen, zou je kunnen zeggen. 

Er zijn in mijn leven vele personen geweest die een beslissende rol hebben
gespeeld in mijn loopbaan. Het betreft dan mensen die mij belangeloos hielpen en
stimuleerden. Tot deze mensen reken ik ook mijn afstudeerhoogleraar en promo-
tor prof. Daan de Vries die mij nog regelmatig na zijn emeritaat kwam opzoeken
om te horen hoe het met me ging. 

Ik heb in mijn bouwkundetijd met veel mensen samengewerkt in binnen- en bui-
tenland. Velen reken ik tot mijn vrienden. Als ik een poging zou doen hen allen
persoonlijk te noemen zou ik ongetwijfeld personen vergeten. Ik begin er maar
niet aan. 

Naar mijn mening is een hoogleraar succesvol als zijn medewerkers succes
hebben. Ik heb het dan ook als mijn belangrijkste taak gezien om hen daarbij te
helpen. Ik had geen hoogleraar willen worden als ik me niet volledig geaccepteerd
had gevoeld door mijn medewerkers. Ik wil mijn medewerkers daar hartelijk voor
bedanken. In het bijzonder wil ik Henk Schellen bedanken voor zijn grote inzet,
zijn groot verantwoordelijkheidsgevoel, zijn integriteit en openheid. Ik had hem
niet kunnen missen.

De dagelijkse omgang met jonge mensen is een van de vele mooie aspecten van
mijn baan geweest. Dat zal ik zeker gaan missen. Bijna al het onderzoek dat ik heb
gedaan was met afstudeerders en promovendi. Vaak waren het onderwerpen die
ze zelf hadden bedacht en die voor mij nieuw waren. Daar leerde ik veel van. 
Hoe het zal zijn als deze druk er niet meer is, weet ik niet. Hoe het is om veel tijd
voor mijn tuin te hebben, weet ik ook niet. Volgens Cicero komt tuinieren het
dichtst bij wijsheid. Ja, ik ben me al aan het inlezen, dat merkt u zeker wel. Ik ben
er nog lang niet uit. Ik zal wel zien, het toeval zal het wel bepalen. Ik sta overigens
nog niet helemaal buiten en ze zullen me nog vaak hier zien. Er zijn nog vijf pro-
movendi [11-15] die willen promoveren en daar zal ik nu veel tijd voor hebben.

Een belangrijke bron van inspiratie en bezinning is voor mij mijn vriend Thieu Klijn
geweest. Thieu was mijn ‘uncle Toby’, een man met een onovertroffen bescheiden-
heid en beminnelijkheid. Bij onze wekelijkse ontmoetingen werden alle denkbare
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onderwerpen besproken en lieten we de fantasie de vrije loop. Ik denk dat ik door
hem een beter mens ben geworden. Ik wil hem daarvoor bedanken, ook al ben ik
ervan overtuigd dat hij dit niet zal horen.

Als laatste wil ik mijn gezin bedanken. Ik heb mijn dochters Sanne en Meike afge-
raden een loopbaan in de wetenschap te ambiëren. Het is een harde wereld, een
rat-race, een wereld waarin bovendien slecht betaald wordt. In hun perceptie heb
ik dat helemaal niet gezegd en hen juist gestimuleerd om de wetenschap in te
gaan. Ik ben daar natuurlijk stiekem wel trots op. Ik wil mijn vrouw bedanken voor
het begrip en de steun die ik heb ondervonden, maar ook voor haar nimmer
aflatende pogingen om mij op te voeden. 

Dames en heren, ik dank u allen zeer voor de grote belangstelling en uw aan-
wezigheid.

Ik heb gezegd.
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