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Samenvatting 
 
In 2002 is een promotie studie afgerond naar het verwarmen van monumentale kerken 
aan de Technische Universiteit in Eindhoven. De meeste toegepaste 
verwarmingssystemen in Nederland zijn onderzocht. Op een aantal plaatsen die niet 
zijn onderzocht in de bovengenoemde studie, zijn unieke verwarmingssystemen 
toegepast. De Stevens kerk in Nijmegen wordt verwarmd door een hypocaust 
verwarmingssysteem: vloerverwarming waar hete lucht wordt getransporteerd door 
een constructief kanalen systeem van steen in de vloer. Het systeem is niet energie 
efficiënt. Het doel van dit onderzoek is een meer energie efficiënt 
verwarmingssysteem te ontwerpen. Belangrijke aspecten waar rekening mee dient te 
worden gehouden zijn: het behoud van aanwezig monumentale objecten, het gebouw 
zelf en het thermische comfort van de kerkbezoekers. De methodologie is: 
1) bouwkundige en installatietechnische inventarisatie van de kerk; 
2) ontwerpcriteria voor het binnenklimaat; 
3) metingen van het huidige binnenklimaat; 
4) simulatie van het huidige binnenklimaat; 
5) validatie door vergelijking van metingen en simulaties; 
6) maatregelen (aanbevelingen) op basis van meet- en simulatieresultaten. 
Er kan geconcludeerd worden dat, ondanks dat het hypocaust verwarmingssysteem 
voldoet aan de eisen voor: het behoud van monumentale objecten en thermisch 
comfort, het systeem traag is, moeilijk regelbaar en het is niet energie efficiënt. Voor 
een nieuw verwarmingssysteem zou een hete lucht systeem voldoen of een 
vloerverwarming bestaande uit slangen gevuld met warmwater als basisverwarming 
in combinatie met aanvullende hete lucht verwarming. 
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1 Inleiding 
 
De aanleiding voor het onderzoek naar een nieuw verwarmingssysteem voor de 
Stevenskerk, was een bijeenkomst van: Architectenbureau Braaksma & Roos, 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Gemeente Nijmegen, Stichting Stevenskerk, 
Kropman Installatietechniek en de Technische Universiteit Eindhoven in de 
Stevenskerk te Nijmegen op 29 juni 2005. Tijdens deze bijeenkomst is o.a. besproken 
dat het huidige verwarmingssysteem traag en duur in gebruik is. De 
verwarmingsinstallatie is bijna aan het einde van zijn levensduur en dient daardoor 
vervangen te worden. De notulen van de vergadering staan in bijlage A. 
De Stevenskerk wordt verwarmd door een zogenaamd hypocaust 
verwarmingssysteem: vloerverwarming d.m.v. hete lucht onder de vloer. Hete lucht 
wordt getransporteerd door een constructief kanalenstelsel van steen. De warmte van 
de lucht wordt overgedragen aan de vloer, welke met plavuizen bedekt is. Een deel 
van de hete lucht wordt de kerk ingeblazen via muur- en vloerroosters, de rest wordt 
gerecirculeerd. 
Verder is besproken dat een te ontwerpen vloerverwarming met warmwaterleidingen 
alleen, qua capaciteit waarschijnlijk niet voldoende is. Dit is vanwege de 
luchtlekkages van de kerk (o.a. houten gewelf) en omdat het niet de bedoeling is om 
onder de grafzerken vloerverwarming aan te leggen. Daarom is aanvullende 
verwarming gewenst in de vorm van heteluchtverwarming. 
 
1.1 Probleemstelling 
Het systeem is niet energie efficiënt. Ten eerste, door de massieve vloer is het 
verwarmingssysteem traag. Het duurt lang om de kerk op te warmen. Uit metingen 
van de Stichting in 2004 blijkt dat het bijna 3 dagen duurt om de luchttemperatuur in 
de kerk 10°C op te warmen. Daarbij hoort een gasverbruik van ongeveer 2400 m3 gas 
(�1200 euro). Afkoelen van de kerk duurt ook lang. Als de kerk niet in gebruik is, 
vindt er nog steeds warmteafgifte via de vloer plaats, ook als dat niet nodig is. Ten 
tweede, voor vloerverwarming is lucht niet het meest energetische medium voor 
warmtetransport. Ten derde, een deel van de warmtecapaciteit wordt gebruikt om de 
kruipruimte en de grond op te warmen. 
Ten slotte is de lucht die de kerk wordt ingeblazen niet schoon, de luchtkwaliteit laat 
te wensen over. 
 
1.2 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om een meer energie efficiënt verwarmingssysteem te 
ontwerpen. Belangrijke aspecten bij het ontwerp zijn: de instandhouding van 
monumentale objecten zoals het kerkorgel, het gebouw zelf en het comfort van de 
kerkbezoekers. 
 
1.3 Onderzoeksvragen 
Uit bovenstaande probleemstelling en doelstellingen kunnen de volgende 
onderzoeksvragen geformuleerd worden: 

- Hoe goed (of slecht) is het huidige binnenklimaat? Hoe groot is de 
temperatuurgradiënt over de hoogte van de kerk? Wat is de minimale 
relatieve vochtigheid bovenin de kerk nabij een monumentaal object? 

- Hoe kan de kerk sneller opgewarmd worden? 
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- Voldoet vloerverwarming met warmwaterleidingen gedeeltelijk 
aangebracht in de kerkvloer in combinatie met aanvullende 
luchtverwarming? 

 
1.4 Plan van aanpak 
De methodologie is: 
1) bouwkundige en installatietechnische inventarisatie van tekeningen en 

bestekken en een opname d.m.v. een bezoek aan de kerk 
2) formuleren van richtlijnen voor het binnenklimaat in een kerk met een vloer- 

en luchtverwarmingssysteem 
3) metingen aan huidige binnenluchttemperaturen, relatieve vochtigheden, 

inblaasdebieten, infiltratiehoeveelheden en buitenklimaat 
4) simulatie van het huidige binnenklimaat, temperatuur en relatieve vochtigheid 
5) validatie door vergelijking van metingen en simulaties 
6) simulatie en evaluatie van de ontwerpopties gezien de specifieke criteria voor 

het binnenklimaat voor monumentale objecten, gebouw en het thermische 
comfort van de bezoekers 

7) maatregelen (aanbevelingen) op basis van meet- en simulatieresultaten. 
 
1.5 Uitgangspunten 
Uitgangspunten die gehanteerd zijn: 

- Notulen vergadering: samenvatting brainstorming betreffende nieuw 
verwarmingssysteem Stevenskerk. Woensdag 29 juni 2005 in de 
Gerfkamer Stevenskerk Nijmegen (zie bijlage A) 

- Energiegegevens (gas- en elektraverbruik) van 2003 t/m 2005 aangeleverd 
door Stichting Stevenskerk 

- Bouwkundige tekeningen (plattegronden, langs-, dwarsdoorsneden, 
geveltekeningen en kanalenstelsel) Architectenbureau Braaksma & Roos, 
1962/1963 

- Kerkgebruik december 2005 aangereikt door Stichting Stevenskerk 
- Overleg ter plaatse, d.d. 02-12-2005 
- Opname bouwkundig en installatie aan de noordzijde, d.d. 02-12-2005 
- Opname installatie aan de zuidzijde, d.d. 06-01-2006 
- Meting uit gebouwbeheersysteem, Kropman, d.d. 20-12 t/m 31-12-2005 
- Verslag periodieke inspectie van Clysan inspectie & Service b.v., 

rapportnr: P29911-012 ketel 1 en rapportnr: P29792-012 ketel 2, versie 
2.32, d.d. 25-2-2001. 

 
Het rapport is als volgt opgebouwd: 
In hoofdstuk 2 wordt een bouwkundige en installatietechnische inventarisatie van 
tekeningen en een inspectie door middel van een bezoek aan de kerk omschreven. In 
hoofdstuk 3 worden ontwerpcriteria voor het binnenklimaat van kerken uit literatuur 
gepresenteerd. In hoofdstuk 4 worden metingen aan het huidige binnenklimaat zoals 
luchttemperaturen, relatieve vochtigheden, luchttoevoerdebieten, 
infiltratiehoeveelheden en het buitenklimaat weergegeven. Simulatieresultaten van het 
huidige binnenklimaat voor temperatuur en relatieve vochtigheden worden 
(fijn)afgestemd op resultaten van metingen door modelparameters aan te passen ìn 
hoofdstuk 5. Simulatievarianten worden doorgerekend. Conclusies worden getrokken 
en aanbevelingen worden gedaan op basis van de meet- en simulatieresultaten in 
respectievelijk hoofdstuk 6 en 7. In hoofdstuk 8 staat een discussie. 
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2 Omschrijving van de kerk 
 
In de onderstaande paragrafen wordt een inleiding over de Stevenskerk gegeven. 
Daarin worden achtereenvolgens de achtergrond, de bouwkundige situatie, de 
installatie en het gebruik van de kerk behandeld. 
 
2.1 Algemeen 
De Stevenskerk is een driebeukige hallenkerk, met een driebeukig dwarsschip en een 
kooromgang met straalkapellen (zie figuur 2.1 plattegrond). In de 13e eeuw is 
begonnen met de bouw. Hiervan zijn de onderbouw en de meest westelijke traveeën 
van het schip over. In de 15e eeuw zijn het koor en de straalkapellen gebouwd en 
kreeg de toren een nieuwe klokkenverdieping. Tijdens de 2e wereldoorlog is in 1944 
tijdens het bombardement op Nijmegen de kerk zwaar beschadigd. In 1969 is de kerk 
gerestaureerd. 
Bron: www.stevenskerk.nl en www.djdekker.net/stevenskerk/ 
 

 
Fig. 2.1: plattegrond 
 
De Stevenskerk is een monumentaal gebouw. Daarnaast zijn nog een aantal zeer 
waardevolle monumentale objecten aanwezig, zoals de graftombe voor Catharina van 
Bourbon, de kansel, de kaarsenkronen, de herenbanken en het Königorgel. 
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Fig. 2.2: exterieur Fig. 2.3: interieur 
 
2.2 Bouwkundige constructie 
Het koor is naar het oosten georiënteerd, de toren naar het westen. De gevels zijn 
ongeveer 1 meter dik, opgebouwd uit steen en aan de binnenzijde afgewerkt met een 
pleisterlaag. Ter plaatse van de toren loopt de wanddikte op tot bijna 2 meter, dit zijn 
nog resten uit de 13e eeuw. 
De glas-in-loodramen bestaan uit enkel glas met lood. Op enkele plaatsen zijn de 
ramen dichtgemetseld. De gehele vloer bestaat uit diverse constructies. (1) Een deel is 
van beton met als afwerking plavuizen, die direct op zand ligt. (2) Een deel heeft als 
afwerking plavuizen waaronder direct de hypocaust hetelucht vloerverwarming ligt. 
De plavuizen geven de warmte af die door de constructieve bouwkundige kanalen van 
steen wordt getransporteerd. Onder de betonnen vloerconstructie bevindt zich een 
kruipruimte. (3) Een ander deel bevat grafzerken die op zand liggen. (4) Daarnaast 
zijn er nog grafzerken die boven het gewelf van de grafkelder liggen. De scheiding 
tussen kerk en zolder is een gewelf, dat bestaat voor een gedeelte uit hout (11 mm dik) 
en een gedeelte uit baksteen met een pleisterlaag als afwerking. De dakkap bestaat uit 
een houten dakbeschot die aan de buitenzijde afgewerkt is met leien. In bijlage H zijn 
bouwkundige tekeningen weergegeven. 
 
2.3 Installatie 
Zoals gezegd wordt de Stevenskerk verwarmd door een hypocaust 
verwarmingssysteem. In de vloer bevindt zich een bouwkundig kanalenstelsel van 
steen. De onderzijde en zijkanten binnenin de kanalen zijn met 2,5 / 5 cm Perlite 
afgewerkt. De bovenzijde van de kanalen worden afgedekt met natuurstenen tegels. 
Door de kanalen wordt hete lucht getransporteerd. De warmte van de lucht wordt 
afgegeven aan de stenen kanalen en de plavuizen. Een deel van de hete lucht wordt de 
kerk ingeblazen via muur- en vloerroosters. Deze lucht wordt via vloerroosters 
gerecirculeerd. De rest van de lucht wordt in de vloer gerecirculeerd. Aan de 
toevoerlucht van de kerk wordt geen verse buitenlucht toegevoegd, dus er vindt 100% 
recirculatie plaats. 
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Er zijn twee aparte stookruimten: (1) aan de noordzijde in het kerkgebouw, (2) in 
Kerkboog nr.2 is de verwarmingsketel geplaatst en het bijbehorende luchtzijdige deel 
staat in de verwarmingskelder onder de Gerfkamer (zuidzijde). In het vervolg worden 
deze ruimten aangeduid met resp. noord- en zuidstookruimte (of installatie). Beide 
ketels zijn gasgestookt en zijn van het Merk Novum. De ketel in het kerkgebouw heeft 
een nominaal vermogen van 372 kW. De ketel in het Kerkboog 2 heeft een vermogen 
van 581,5 kW. Voor de ketel in Kerkboog 2 wordt het warme water naar de 
verwarmingskelder onder de Gerfkamer getransporteerd. Via warmtewisselaars en 
m.b.v. ventilatoren wordt warme lucht in de bouwkundige kanalen van de vloer 
geblazen. Van beide ventilatoren is het debiet niet bekend. De ventilatoren hebben een 
laag- en een hoogstand. Bij de noord- en zuidstookruimten horen aparte bouwkundig 
kanalenstelsel, zie figuur 2.4. 
 

 
Fig. 2.4: aparte kanalenstelstels behorende bij de noord- en zuidstookruimten 
 
De lucht wordt via hoofdkanalen naar zijkanalen getransporteerd. De zijkanalen 
hebben een relatief groot oppervlak t.o.v. de hoofdkanalen (zie figuur 2.5 en 2.6). 
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Fig. 2.5: hoofd- en zijkanalen 
 

 
Fig. 2.6: zijkanaal 
 
Bij de noordstookruimte en het kanalenstelsel behoren twee toevoerroosters: één 
muur- en één vloerrooster. Bij de zuidstookruimte en het kanalenstelsel behoren vier 
toevoer vloerroosters. In tabel 2.1 zijn afmetingen van de toevoerroosters 
weergegeven. Het verwarmingssysteem wordt aangestuurd d.m.v. een regelsysteem 
van het merk Priva. 
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Tabel 2.1: afmetingen roosters 
Rooster Lengte Breedte 
1 Noord verticaal 0,6 0,535 
2 Noord vloer 1,08 0,28 
3 Oost vloer 0,42 0,23 
4 Oost vloer 0,42 0,23 
5 Oost vloer 0,42 0,23 
6 Zuid vloer 0,84 0,28 
 
In bijlage I zijn principe tekeningen van de warmteopwekking en luchtbehandeling 
weergegeven. 
 
2.4 Gebruik van de kerk 
De kerk wordt op een basistemperatuur van 7°C gehouden. Een stooktabel voor de 
kerstperiode 2005 is in bijlage B weergegeven. Voor diensten wordt de thermostaat op 
een temperatuur van 18°C ingesteld. Tijdens de kerst zijn de volgende aantallen 
bezoekers aanwezig geweest (tabel 2.2): 
 
Tabel 2.2: bezoekersaantallen 
Datum Tijdstip 

[uren] 
Aantal 
Bezoekers 

18-12-2005 14.00 – 18.00 300 
23-12-2005 19.00 – 22.30 250 
24-12-2005 20.00 – 24.00 1100 
26-12-2005 13.00 – 17.00 1000 
 
In bijlage C zijn diverse kerkgegevens weergegeven. 
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3 Ontwerpcriteria voor het binnenklimaat 
 
Het inblazen van hete lucht kan een temperatuurgradiënt over de hoogte van de kerk 
veroorzaken. Warme lucht stijgt op, dus de hoogste temperaturen treden op bovenin 
de kerk. Hoge luchttemperaturen hebben lage relatieve vochtigheden tot gevolg. Dit 
kan bij organische materialen zoals een houten orgelpijp, uitdroging tot gevolg 
hebben. Dit kan uiteindelijk tot onherstelbare schade leiden. In een winterperiode kan 
tijdens opstoken van een basistemperatuur naar een bepaalde comforttemperatuur de 
relatieve vochtigheid drastisch dalen. Daarom is het wenselijk een 
temperatuurgradiënt over de hoogte van de kerk zo klein mogelijk te houden en de 
relatieve vochtigheid niet drastisch laag te laten worden. 
In Schellen (2002) worden richtlijnen gegeven voor het binnenklimaat in een kerk met 
een vloer- en luchtverwarmingssysteem. In de volgende tabel 3.1 staan de richtlijnen 
samengevat die van toepassing zijn: 
 
Tabel 3.1: Ontwerpcriteria voor het binnenklimaat 
Richtlijn voor de: Ondergrens Bovengrens 
Temperatuur als de kerk in gebruik is �i [°C] 15 20 
Temperatuur als de kerk niet in gebruik is [°C] 5 10 
Gemiddelde Relatieve Vochtigheid RV [%] 45 75 
Relatieve Vochtigheid, korte duur [%] 40*1 90 
Relatieve Vochtigheidsverandering per dag 
[%/dag] 

 10 

Temperatuurstijging [°C/uur]  2 
Luchtsnelheid binnen t.p.v. comfortzone [m/s]  0,15 
Temperatuurstratificatie [°C/m]  
                                        [°C] 

 0,1 
2*2 

Inblaastemperatuur [°C]  �i + 25 
Inblaassnelheid [m/s] Ar < 0,05  
Vloer oppervlaktetemperatuur [°C]  25..28*3 
 
Ad.: 
*1 Begrensd door een hygrostaat 
*2 Over de hoogte van de kerk 
*3 Begrensd om grote thermische gedreven luchtstroming te voorkomen 
 
Bijvoorbeeld: om op te warmen van een basistemperatuur van 7°C naar een 
luchttemperatuur van 17°C dient met 2°C per uur en een inblaastemperatuur van de 
kerkluchttemperatuur plus 25°C te worden opgestookt. De tijdsduur om te verwarmen 
wordt dan 10 uur. 
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Het archimedesgetal (Ar) is met onderstaande formule (1) bepaald (zie Schellen, 
2002, p2-50) en (zie ASHRAE Handbook Fundamentals, 2005, p F33.6) 
 

2
0

0

.
..

uT
Dg

Ar
i

h∆Θ=          (1) 

 
Hierin is: 

Ar = Archimedesgetal      [-] 
g = zwaartekrachtversnelling     [m/s2] 
�Θ 0 = temperatuursverschil tussen inblaas en kerk   [K] 
Dh = hydraulische diameter      [m] 
Ti = kerkluchttemperatuur      [K] 
u0 = luchtinblaassnelheid nabij toevoerrooster   [m/s] 

 
Door het temperatuursverschil tussen ingeblazen lucht en lucht uit de kerk (�Θ 0) 
ontstaan dichtheidsverschillen. Warme lucht heeft een lagere dichtheid dan koude 
lucht, waardoor warme lucht zal opstijgen. Om een zo laag mogelijke 
temperatuurgradiënt te krijgen en te lage relatieve vochtigheden te voorkomen, moet 
de ingeblazen warme lucht zo goed mogelijk met de ‘relatieve koude’ kerklucht 
worden gemengd. Door het temperatuursverschil tussen ingeblazen lucht en lucht uit 
de kerk (�Θ 0) zo klein mogelijk te houden, wordt de opwaartse kracht van de 
ingeblazen lucht zo minimaal mogelijk. Daarnaast kan de luchtinblaassnelheid nabij 
toevoerrooster (u0) zo hoog mogelijk worden gehouden. Een richtlijn voor in te blazen 
warme lucht is: de inblaastemperatuur dient niet boven de kerkluchttemperatuur plus 
25°C uit te komen en het Archimedesgetal (Ar) moet kleiner zijn dan 0,05. 
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4 Vaststellen van het binnenklimaat 
 
Om inzicht te krijgen in de warmte- en vochthuishouding in de Stevenskerk en om 
simulaties te kunnen valideren zijn binnenklimaatmetingen uitgevoerd. De metingen 
zijn in principe op te splitsen in kortdurende metingen, uitgevoerd op 02-12-2005 en 
06-01-2006 en langdurende metingen, begonnen op 02-12-2005 tot 21-02-2006. 
 
Kortdurende metingen: 
Om de hoeveelheid luchtverversing vast te stellen, is een infiltratievoudmeting en 
CO2 – meting verricht. Tevens is het volumedebiet van de verwarmingssystemen 
bepaald voor de lucht die in de kerk wordt geblazen. Het volumedebiet is de 
hoeveelheid lucht die per tijdseenheid in de kerk wordt gerecirculeerd. Om 
oppervlaktetemperaturen van de vloer vast te leggen zijn infraroodopnamen gemaakt. 
 
Langdurende metingen: 
Ter controle van het binnenklimaat en voor de validatie van de simulaties zijn 
metingen van luchttemperaturen, relatieve vochtigheden en CO2 – concentraties in de 
kerk geregistreerd met een meetinterval van 15 minuten. In de onderstaande tabel 4.1 
is een overzicht gegeven van de verschillende meetposities. 
 
Tabel 4.1: Overzicht van de meetposities waar luchttemperaturen, relatieve 

vochtigheden en CO2 – concentraties zijn geregistreerd. 
meetpositie Omschrijving Hoogte[m] 
1 Gradiëntmeting 6,7 
2 Gradiëntmeting 10,7 
3 Gradiëntmeting 14,8 
4 Gradiëntmeting 18,8 
5 Zolder - 
6 Buiten noordzijde - 
7 Bovenzijde orgel 17,9 
8 Thermostaat 0,33 
9 Kruipruimte - 
10 Inblaas verticaal noordzijde 2,2 
11 Inblaas horizontaal noordzijde 0 
12 Inblaas horizontaal oostzijde 0 
13 CO2 – meting 3,1 
14 Inblaas horizontaal zuidzijde (06-01-2006 geplaatst) 0 
 
In bijlage D is een meer gedetailleerd meetprogramma en de gebruikte apparatuur 
opgenomen. In bijlage E zijn de meetposities weergegeven. In bijlage F staan de 
resultaten van de gehele meetperiode. 
 
Voor het evalueren van het binnenklimaat worden in de onderstaande paragrafen de 
benodigde grafieken behandeld. 
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4.1 Temperatuur en relatieve vochtigheid 

 
Fig. 4.1: Luchttemperaturen, relatieve vochtigheden gemeten op diverse 

hoogten en het maximale temperatuurverschil (dT) over de hoogte van 
de kerk als functie van de tijd. 

 
In de figuur 4.1, 1e grafiek is de luchttemperatuur is uitgezet als functie van de tijd. 
De temperatuurstijging is een gevolg van het aanzetten van het verwarmingssysteem. 
Het maximale temperatuurverschil (dT) over de hoogte van de kerk is tijdens 
opwarming niet hoger dan 0,8°C. Dit komt overeen met 0,07 °C per meter. Tevens 
volgt hieruit dat het 38 uur duurt om de kerk 7 °C op te warmen (0,18 °C/uur). In de 
grafiek, waarin de relatieve vochtigheid is uitgezet, valt op dat de relatieve 
vochtigheid daalt t.g.v. de temperatuurstijging. 
 
Van gemeten luchttemperaturen en relatieve vochtigheden nabij het orgel op een 
hoogte van 17,9 meter is een zogenaamde Climate Evaluation Chart gemaakt, ook wel 
CEC diagram genoemd (Martens, 2005). Een CEC diagram heeft dezelfde opzet als 
een psychrometrische kaart of mollierdiagram. 
Op de verticale as is de luchttemperatuur in °C uitgezet, op de horizontale as het 
absolute vochtgehalte in g/kg en de curves stellen de relatieve vochtigheden voor, in 
% uitgedrukt. De gesloten blauwe lijnen stellen de richtlijnen uit de ontwerpcriteria 
voor (zie hoofdstuk 3, tabel 3.1) waarbinnen het binnenklimaat voldoet aan het 
klimaat voor monumentale objecten. Rechts in het CEC diagram staan tabellen met 
een percentage van de gemeten tijd. Het middelste getal stelt het percentage voor dat 
de luchttemperatuur en relatieve vochtigheid voldoet aan de gestelde eisen. Meetdata 
over de periode 03-12-2005 tot en met 21-02-2006 zijn gepresenteerd. 
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Fig. 4.2: CEC diagram van gemeten temperaturen en relatieve vochtigheden 

nabij het orgel op 17,9 m hoogte. 
 
In het CEC diagram is te zien dat een enkele gemeten relatieve vochtigheden boven 
de richtwaarde van 75% liggen. Over de gemeten periode ligt 30% van de tijd, de 
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relatieve vochtigheid boven de 75% (zie tabel Total Division). Dit is een klimaat 
waarin de kans aanzienlijk is dat schimmels gaan groeien. Op enkele houten 
orgelpijpen is schimmelvorming geconstateerd (zie figuur 4.3). Of de schimmels in de 
beschouwde meetperiode 2005 / 2006 zijn ontstaan is niet bekend. 
 

Fig. 4.3: schimmels op houten orgelpijpen 
 
In onderstaande grafiek zijn inblaastemperaturen van de verwarmingsinstallaties en 
luchttemperaturen nabij de thermostaat weergegeven. De weergegeven 
inblaastemperaturen zijn gemeten nabij toevoerroosters: (1) verticaal aan de 
noordzijde, (2) horizontaal aan de oostzijde en (3) horizontaal aan de zuidzijde. 

 
Fig. 4.4: Temperaturen gemeten nabij toevoerroosters en thermostaat 
 
Uit figuur 4.4 volgt: de zuidinstallatie staat alleen aan als de kerk op 18°C wordt 
gebracht (inblaas hor oost). Om de kerk op een basistemperatuur van 7°C te houden, 
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wordt alleen gebruik gemaakt van de noordinstallatie (inblaas ver noord). Dit betekent 
voor de basissituatie dat alleen de helft van de stenen bouwkundige kanalen warm 
worden. De inblaastemperatuur (inblaas ver noord) bereikt bij ongeveer 55°C zijn 
evenwichtswaarde. Hieruit volgt dat deze installatie voldoende capaciteit heeft. Een 
inblaastemperatuur van 55°C is vrij hoog (richtwaarde is �i + 25). De relatieve 
vochtigheid onderschrijdt echter niet de 45% grens. Ook valt op dat de bouwkundige 
kanalen zeer lang warmte af blijven geven, zie inblaas horizontaal zuid (rode lijn). 
Ongeveer 2 weken na afzetten van de installatie komt de temperatuur pas onder de 
10°C. 
 
4.2 Luchtverversing (infiltratievoud- en CO2-concentratiemeting) 
Om te bepalen hoeveel lucht ten gevolge van thermische en drukverschillen de kerk 
kan binnendringen (luchtverversing), is een infiltratievoudmeting verricht met behulp 
van een gasanalyser. Als tracergas is zwavelhexafluoride (SF6) gebruikt, een gas dat 
niet in lucht voorkomt. Nadat de ventilatoren zijn aangezet is het gas voor een 
luchttoevoerrooster losgelaten, zodat het zich goed kan mengen met de lucht uit de 
kerk. Een multiplexer gasdetectiesysteem (Brüel & Kjaer, Multi-gas Monitor, Type 
1302) meet op 5 verschillende plaatsen de SF6 - concentratie met een interval van 2 
minuten. De meetposities zijn in bijlage E aangegeven. 
Door verse lucht t.g.v. infiltratie neemt de concentratie SF6 af. Dit concentratieverloop 
wordt geregistreerd. Het mengen van het tracergas met kerklucht als een functie van 
tijd is voldoende indien de gemeten concentraties op verschillende posities grafisch 
samenvallen in de grafiek met concentraties als functie van de tijd. Anders gezegd: de 
concentratie – afname als functie van de tijd moet er grafisch uitzien als een 
exponentiële functie. De concentratie – afname kan als volgt omschreven worden: 
 

tneCC ⋅−⋅= 0           (2) 
 
Hierin is: 
 C = concentratie van het tracergas als een functie van de tijd [ppm] 

C0 = concentratie van het tracergas op tijdstip t=0 s  [ppm] 

V
V

n
�

=  = infiltratievoud      [/uur] 

V�  = infiltratiehoeveelheid     [m3 / uur] 
V  = volume van de kerk      [m3] 
t = tijd        [uren] 

 
Door deze vergelijking anders te schrijven, wordt een vergelijking met een rechte lijn 
verkregen: 
 

tn
C
C

.)ln(
0

−=           (3) 

 
Uit de concentratie - afname kan het infiltratievoud d.m.v. regressie bepaald worden. 
In onderstaande figuur 4.5 (1e grafiek) wordt de gemeten concentratie SF6–tracergas 
m.b.v. blauwe stippen aangegeven. Met rode cirkels zijn de concentraties aangegeven 
welke gebruikt zijn voor de bepaling van het infiltratievoud. 
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Fig. 4.5 
1e grafiek: gemeten concentratie SF6 – tracergas (blauw) als functie van de tijd. 

Concentraties die met rood zijn aangegeven zijn gebruikt voor 
curvefitting. 

2e grafiek: gemeten (blauw kruis) en berekende (groen rond) concentratie SF6 als 
functie van de tijd. Berekende concentratie SF6 volgen uit de 
vergelijking (3) (blauwe lijn). 

3 grafiek: verschil tussen gemeten en berekende concentratie SF6 (residuals) als 
functie van de tijd. 

 
Uit de curve-fitting volgt een infiltratievoud in de orde grootte van 0,15 keer per uur. 
(B1 = 0,148 is de richtingscoëfficiënt in de vergelijking y=B1*x+B0 (2). De coëfficiënt 
sB0 = 0,002 geeft de onzekerheid weer in het infiltratievoud). Uit de meting volgt ook 
dat het tracergas na ongeveer 20 minuten volledig gemengd is met de lucht uit de 
kerk. Tevens geldt voor de gefitte periode, dat het infiltratievoud niet helemaal 
constant is voor de gefitte 5 uur. Het verschil tussen gemeten en gefitte concentraties 
(ymeting-yfitted) schommelt om de waarde nul heen (3e grafiek). Dit is te verklaren door 
het feit dat thermische en winddrukverschillen tussen binnen en buiten niet constant 
zijn. 
Om een betere indruk te krijgen wat het gemiddelde infiltratievoud is over een langere 
periode (03-12-2005 tot en met 06-01-2006) is een CO2 meting uitgevoerd. Voor 
enkele CO2 concentratie - afnamen zijn d.m.v. curve fitting, zoals bij de SF6 
gasmeting, infiltratievouden bepaald (zie onderstaande figuur 4.6). In deze grafiek is 
de laagst gemeten CO2 concentratie in de kerk (± 400 ppm) eraf gehaald. 
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Fig. 4.6: CO2 meting als functie van de tijd 
 
Het gemiddelde infiltratievoud is gelijk aan 0,09 keer per uur. Dit houdt in dat de kerk 
elk uur met ongeveer 3000 m3 verse buitenlucht wordt vervangen. 
 
4.3 Luchttoevoerdebieten 
De hoeveelheid lucht die per tijdseenheid door de luchtverwarmingsinstallaties in de 
kerk worden geblazen, is tijdens een steekproef bepaald. Een micromanometer wordt 
aangesloten op een meetconus (z.g. balometer, merk Alnor, type EBT-721). De 
meetconus wordt over het toevoerrooster gezet en m.b.v. de meetapparatuur 
(micromanometer) kan rechtstreeks het inblaasdebiet afgelezen worden. 
Volumedebieten en gemiddelde inblaassnelheden, gemeten aan de toevoerroosters, 
voor de noord- en zuidinstallatie zijn in tabel 4.2 weergegeven. 
 
Tabel 4.2: Gemeten toevoer debieten / snelheid in hoogstand 
Installatie Rooster Lengte Breedte Debiet Snelheid Ar Vermogen 
  [m] [m] [m3 / uur] [m / s] [-] [kW] 
Noord 1 Nverticaal 0,6 0,535 1070 0,9 0,954  
 2 Nvloer 1,08 0,28 1765 1,6 0,29  
N Totaal    2835 1,3  35,5 
Zuid 3 Ovloer 0,42 0,23 470 1,4 0,168  
 4 Ovloer 0,42 0,23 485 1,4 0,158  
 5 Ovloer 0,42 0,23 665 1,9 0,084  
 6 Zvloer 0,84 0,28 3820 4,5 0,023  
Z Totaal    5440 2,9  47,2 
Totaal    8275 2  82,7 
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Voor de noordinstallatie geldt een gemiddeld temperatuursverschil tussen inblaas en 
kerk van 37,3°C en voor de zuidinstallatie 25,8°C. De bijbehorende 
kerkluchttemperatuur is 7°C. De verwarmingsvermogens die globaal via 
toevoerroosters de kerk in worden gebracht zijn voor de noord- en zuidinstallatie 
respectievelijk 35,5 en 47,2 kW, een totaal vermogen van 82,7 kW. De exacte 
vermogens die via inblaasroosters de kerk in worden gebracht, worden per uur 
bepaald in hoofdstuk 5 simulatie: variant 100 verificatie. In hoofdstuk 5 simulatie 
worden ook de vermogens bepaald die lucht in de stenen bouwkundigen kanalen via 
de vloer aan de kerk en de kruipruimte afgeven. 
 
4.4 Infraroodopnamen 
Infraroodopnamen zijn gemaakt om een indruk te krijgen van de 
oppervlaktetemperaturen en de temperatuurverdeling van de vloer. De opnamen zijn 
gemaakt met een infraroodcamera (merk FLIR, type ThermaCAM S65 HS). De 
camera meet de uitgezonden infraroodstraling in een golflengtegebied van 7,5 – 13 
�m. De infraroodcamera rekent de straling om in oppervlaktetemperaturen en beeld 
deze af (FLIR, 2005). De opnamen zijn gemaakt op 06-01-2006 (zie figuur 4.1, 1e 
grafiek, laatste temperatuurpiek). 
In onderstaande figuren zijn links enkele infraroodopnamen weergegeven en rechts de 
opnamen in het zichtbare licht. M.b.v. de kleurenbalk kan een inschatting gemaakt 
worden van de gemeten oppervlaktetemperaturen. In bijlage E (meetposities) staat 
aangegeven waar de opnamen genomen zijn (behalve de opnamen die vanaf het 
gewelf naar beneden zijn genomen). 
 

 
Fig. 4.7.11 Fig. 4.7.21 
 



 18 

 
Fig. 4.7.12 Fig. 4.7.22 
 

 
Fig. 4.7.13 Fig. 4.7.23 
 

 
Fig. 4.7.14 Fig. 4.7.24 
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Fig. 4.7.15 Fig. 4.7.25 
 

 
Fig. 4.7.16 Fig. 4.7.26 
 

 
Fig. 4.7.17 Fig. 4.7.27 
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Fig. 4.7.18 gewelfopname zolder Fig. 4.7.19 gewelfopname zolder 
 
 
Uit de infraroodopname volgt (figuur 4.7): 
 
Fig. 4.7.11 en 12: Het hoofdkanaal is goed waarneembaar door de hoge 

oppervlaktetemperatuur (rood). De zijkanalen zijn herkenbaar 
door de lus in het kanaal (precies aan de andere kant van het 
hoofdkanaal). De oppervlaktetemperatuur van de kerkvloer 
t.p.v. het zijkanaal neemt verder af met de 
luchtstromingsrichting mee. Voor opname 4.7.12 neemt de 
oppervlaktetemperatuur van een zijkanaal ongeveer met 10°C 
af. 

Fig. 4.7.16: Indien banken op de verwarmde vloer geplaatst zijn is te zien 
dat de onderzijde en de achterkant van de banken een hogere 
temperatuur krijgen. 

Fig. 4.7.14: Afhankelijk waar de bezoeker op de kerkbank zit, zal deze door 
een lagere of hogere oppervlaktetemperatuur worden 
aangestraald. 

Fig. 4.7.18 en 19: Uit de infraroodopname blijken vrij hoge temperaturen aan de 
kant van de zolder op te treden. 

Algemeen: Oppervlaktetemperaturen zijn niet homogeen verdeeld over de 
vloer. 

Uit opname 4.7.11, 12 en de opnamenposities in bijlage E volgt dat de 
oppervlaktetemperatuur van de kerkvloer t.p.v. het hoofdkanaal toeneemt met de 
luchtstromingsrichting mee. Dus hoe verder van de stookruimte af, hoe hoger de 
oppervlaktetemperatuur. De luchttemperatuur in het bouwkundige kanaal zal afnemen 
naarmate men verder van de stookruimte af is, met de luchtstromingsrichting mee. 
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn: de luchtstromingsweerstanden van de 
hoofd-, en zijkanalen met alle in- en uitgangen zijn onderling verschillend. Hierdoor 
kunnen verschillende drukverschillen over de zijkanalen ontstaan. Ook kunnen 
warmteoverdracht-coëfficiënten in het kanaal naar plavuizen kerkvloer verschillend 
zijn. Nader onderzoek zou uit kunnen wijzen hoe dit kan (zie Steskens, 2006). 
 
4.5 Comfortmeting 
De plaats waar personen zich bevinden in zitbanken, wordt de comfortzone genoemd. 
Op deze positie mag volgens tabel 3.1: ontwerpcriteria voor het binnenklimaat, de 
luchtsnelheid niet groter zijn dan 0,15 m/s. Om het thermisch comfort van de 
kerkbezoekers te kunnen beoordelen wordt naast het luchtsnelheidscriterium de 
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comfortbeoordeling volgens Fanger gebruikt (zie Jellema, 1984). Met deze theorie 
wordt het comfort uitgedrukt in PMV (Predicted Mean Vote) en PPD (Predicted 
Percentage of Dissatisfied). Voor de PMV wordt een zevenpuntsschaal gebruikt: 
PMV waarde-oordeel 
-3 koud 
-2 koel 
-1 lichtelijk koel 
0 neutraal 
1 lichtelijk warm 
2 warm 
3 heet 
 
Voor de potentiële ontevredenen (PPD) geldt dat er een minimum is van 5%, d.w.z. 
bij een optimaal klimaat (PMV = 0) zullen er nog altijd ontevredenen zijn. Gestreefd 
wordt naar een binnenklimaat waarbij de PMV valt binnen het comfortgebied: -0,5 � 
PMV � 0,5. Het percentage ontevredenen is dan gelijk aan 10% (zie NEN-EN-ISO 
7730, 1996). 
Voor bepaling van het comfort worden lucht-, stralingstemperatuur (mrt), relatieve 
vochtigheid en luchtsnelheid gemeten. Op vrijdag 06-01-2006 is de meting van 13:22 
tot 17:37 uur verricht tussen de zitbanken (zie bijlage E meetposities) met een 
meetinterval van 1 seconde. De verwarmingsinstallatie is op 05-01 om 17:00 uur 
aangezet en staat tijdens de comfortmeting de gehele tijd aan. De 
buitenluchttemperatuur is bij aanvang van de meting 2,5°C en aan het eind 2°C. Bij de 
berekening van de PMV - en PPD - waarde is uitgegaan van een activiteit van een 
rustig zittende persoon: dit is een metabolisme van 58,2 W/m2 (1 met). Voor de 
kleding is een winterkostuum met winterjas aangehouden is, dit komt overeen met een 
clo – waarde van 2 (zie ASHRAE Handbook Fundamentals, 2005, p F8.8).  

 
Fig. 4.8: gemeten parameters t.b.v. de comfortbepaling 
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In figuur 4.8 (1e grafiek) is de temperatuur uitgezet als functie van de tijd. Hierin is de 
stralings- (mrt) en luchttemperatuur (lucht) met resp. blauw en groen aangegeven. De 
thermostaattemperatuur (therm) is met een rode circel aangegeven. De 
luchttemperaturen op diverse hoogten zijn met stippen aangegeven. De temperatuur 
nabij de thermostaat geeft tussen 13:30 en 15:30 een wisselend verloop aan van 11 tot 
13,5°C en terug. Dit verloop klopt niet in vergelijking tot de andere temperaturen en is 
waarschijnlijk een meetfout. Tijdens deze periode zou verwacht worden dat 
temperatuur nabij de thermostaat ongeveer gelijk blijft aan 11°C. 
De luchtsnelheid als functie van de tijd is in de derde grafiek weergegeven. De 
gemiddelde luchtsnelheid over de gemeten periode is gelijk aan 0,16 m/s en een 
standaarddeviatie van 0,06 m/s. Dit voldoet niet helemaal aan de richtlijn van 0,15 
m/s vermeld in tabel 3.1: ontwerpcriteria voor het binnenklimaat. 
Opmerkelijk is dat de gemiddelde stralingstemperatuur nagenoeg gelijk is aan de 
luchttemperatuur. De verwachting is dat de stralingstemperatuur hoger zou zijn dan de 
luchttemperatuur vanwege het aanstralen van de sensor door de vloer met een ‘relatief 
hoge’ oppervlaktetemperatuur. De gemiddelde stralingstemperatuur tussen de 
kerkbanken is waarschijnlijk niet hoog omdat de warmteoverdracht t.g.v. straling van 
de vloer tot de sensor niet groot is. De zichtfactor is erg klein. Uit infraroodopname 
fig. 4.7.16 blijkt dat de onderzijde en de achterkant van de banken een hogere 
oppervlaktetemperatuur krijgen t.g.v. de vloerverwarming. Tussen de banken zou 
daarom lokaal de luchttemperatuur verhoogd kunnen zijn. Dit blijkt echter niet het 
geval te zijn. In fig. 4.8, 1e grafiek, waarin de temperatuur als functie van de tijd is te 
zien, blijkt dat de lucht- en stralingstemperatuur van de comfortmeting zich tussen de 
temperatuur nabij de thermostaat (h = 0,33m) en de temperatuur op 6,7m hoogte 
bevindt. De temperaturen van de comfortmeting zouden dan dichterbij of hoger 
moeten liggen dan de temperatuur op 6,7m. 
De lucht- en stralingstemperatuur nabij de comfortzone zijn niet erg hoog, 11 – 12°C. 
Voor de aanvang van een kerkdienst wordt de kerk tot 18°C verwarmd. Daarom is het 
beter om bij 18°C het comfortniveau uit te rekenen. Op 6,7m hoogte is de temperatuur 
ongeveer gelijk aan 12°C. Het temperatuurverschil tussen comfortmeting t.p.v. de 
kerkbanken en op 6,7 m hoogte is gelijk aan 0,5°C. De resultaten zijn in fig. 4.9 
weergegeven: gemiddelde PMV - en PPD – waarden per 10 minuten berekend, indien 
de kerk tot 18°C wordt verwarmd.  
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Fig. 4.9: gemiddelde PMV - en PPD – waarden per 10 minuten indien de kerk 

tot comfortniveau wordt verwarmd. 
 
Hieruit volgt dat de PMV waarden voldoen aan -0,5 � PMV � 0,5. Het aantal 
ontevredenen kerkbezoekers is dus kleiner dan 10%. 
Opmerking: de theorie van Fanger geeft een gemiddeld thermisch waarde oordeel. Er 
wordt geen thermisch oordeel gegeven per lichaamsdeel. Bijvoorbeeld warme voeten 
of koude handen zijn betrokken in de gemiddelde thermische comfort beleving 
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5 Simulatie 
 
5.1 Inleiding 
Om een meer energie efficiënt verwarmingssysteem te ontwerpen dient eerst een 
analyse van de huidige situatie plaats te vinden. Een computersimulatie wordt 
gemaakt waarin ruimten (zones) fysisch gemodelleerd kunnen worden. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van het simulatieprogramma HAMBASE: Heat Air and 
Moisture, Building And Systems Engineering tool (zie Wit, 2006). Met het 
simulatieprogramma kan een voorspelling gedaan worden over temperaturen en 
relatieve vochtigheden als functie van de tijd. 
De methodologie is als volgt: 
1e Simulatie van het huidige binnenklimaat. Voor de invoer is een bouwkundige en 
installatietechnische inventarisatie verricht en is het gebruik van de kerk nagegaan 
(zie hoofdstuk 2). Daarnaast zijn enkele metingen gebruikt voor de invoer van de 
simulatie. 
2e Validatie door meet- en simulatieresultaten met elkaar te vergelijken. De invoer in 
HAMBASE dient zo goed mogelijk in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid. 
Indien de meetresultaten redelijkerwijs overeenkomen met de simulatieresultaten, dan 
is de combinatie invoer en fysisch model valide. 
3e Simulatie en evaluatie van de ontwerpopties. Bouwkundige en installatietechnische 
maatregelen worden m.b.v. van het simulatiemodel doorgerekend. Als voorwaarde 
gelden de specifieke criteria voor het binnenklimaat van monumentale objecten en het 
thermische comfort van de kerkbezoekers. 
 
De kerk is in HAMBASE als een 4 zonemodel ingevoerd: (1) de kerkruimte zelf, (2) 
de kruipruimte, (3) de zolder en (4) de luchtkanalen in de vloer. Per zone worden per 
uur temperaturen en relatieve vochtigheden uitgerekend. Hieronder zijn 
uitgangspunten vermeld die voor de simulatie gehanteerd zijn (ISSO 32, 1994): 

- U - waarde glas-in-loodramen = 5,7 W/(m2 K) 
- Interne warmtelast t.g.v. personen = 70W per persoon 
- Interne vochtproductie t.g.v. personen= 0,022 kg/uur 
- Grondtemperatuur op 5m diepte = 10°C 
- Rendement van de installatie = 70%. 

De simulatieperiode is van 03-12-2005 tot en met 21-02-2006. Als inslingerperiode 
wordt één geheel jaar genomen. D.w.z. vooraf wordt 1 jaar doorgerekend. Op deze 
manier wordt de simulatie op 03-12-2005 met realistische temperaturen en relatieve 
vochtigheden begonnen. Resultaten van de simulaties zijn weergegeven in paragraaf 
5.3 Simulatieresultaten en in bijlage G. 
 
5.2 Varianten 
Onderstaande varianten zijn doorgerekend. Een overzicht is weergegeven in tabel 5.1. 
 
100 Verificatie 
Bij deze variant worden gemeten verwarmingsvermogens in kerk (zone 1) en kanalen 
(zone 4) als invoer voor de simulatie gebruikt. Temperaturen en relatieve 
vochtigheden zijn de output van de simulatie. 
Per uur worden verwarmingsvermogens voor de kerk (zone 1) uitgerekend die als 
invoer dienen voor de simulatie. Dit vermogen is bepaald uit gemeten inblaas-, 
kerkluchttemperaturen en inblaasdebieten. Deze vermogens komen rechtstreeks via de 
inblaaslucht van de luchtverwarming in de kerk (zone 1) terecht. 
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Verwarmingsvermogens die in de bouwkundige kanalen (zone 4) worden gebracht 
zijn niet bekend. Deze verwarmingsvermogens worden via de kanalen (zone 4) aan de 
bouwkundige vloer afgegeven. De warmte in de kanalen wordt d.m.v. transmissie aan 
de kerk (zone 1) en de kruipruimte (zone 2) afgegeven. Onbekend zijn o.a. 
luchthoeveelheden (hoog-/laagstand) die in de kanalen worden gebracht en de 
luchttemperaturen van de retourlucht aan het einde van de kanalen (het 
temperatuursverschil over de vloerverwarming is onbekend). Dit geldt zowel voor de 
noord- als de zuidstookplaats (kanalenstelsel). Uit de meting van de 
inblaastemperaturen (fig. 4.4) is gebleken dat de verwarmingsinstallaties aan de noord 
en zuidzijde ook niet altijd tegelijkertijd aan staan. Dit betekent voor de 
basistemperatuur van 7°C, dat alleen de helft van de stenen bouwkundige kanalen 
warm worden. 
Verwarmingsvermogens die per uur in de kanalen worden gebracht (zone 4) zijn 
d.m.v. “trail and error” bepaald. Er is een aanname gedaan voor de uurlijkse 
verwarmingsvermogens die aan de noord- en zuidzijde in de kanalen worden 
gebracht. Uit deze simulatie zijn de temperaturen en relatieve vochtigheden van de 
vier zones vergeleken met de resultaten uit de metingen. Daarna zijn de uurlijkse 
verwarmingsvermogens voor de noord- en zuidzijde aangepast om opnieuw een 
simulatie uit te voeren. De simulatie- en meetresultaten zijn opnieuw met elkaar 
vergeleken. Dit is net zolang herhaald totdat gesimuleerde en gemeten temperaturen 
en relatieve vochtigheden redelijkerwijs overeen kwamen. 
Daarnaast is een inschatting gemaakt van het verwarmingsvermogen dat door de vloer 
aan de lucht in de kerk wordt afgegeven. 
De resultaten van zone 1 en de toegevoerde verwarmingsvermogens zijn in paragraaf 
5.3 Simulatieresultaten weergegeven. De resultaten van alle zones staan in bijlage G. 
 
110 Basissituatie 
In de basissituatie worden de thermostaatinstellingen per uur opgegeven. De 
stooktabel voor de kerstperiode 2005 is in bijlage B weergegeven. Het maximale 
verwarmingsvermogen voor de kerk (zone 1) is gelijk aan 60 kW. HAMBASE bepaalt 
zelf het verwarmingsvermogen dat voor de kerk nodig is om aan de gewenste 
temperatuur van de thermostaat te voldoen. Dit berekende vermogen komt 
rechtstreeks via de inblaasroosters (luchtverwarming) in de kerk. De uurlijkse 
verwarmingsvermogens die aan de kanalen (zone 4) worden toegevoerd zijn bepaald 
in variant 100. Het maximale optredende vermogen in de kanalen is 120 kW. (Totaal 
= 180 kW). 
 
De verificatie (100) en de basissituatie (110) zijn vergeleken met meetresultaten. 
Hieronder worden een aantal bouwkundige en installatietechnische maatregelen 
besproken. Deze kunnen mogelijk een positieve invloed hebben op het 
energieverbruik en eventueel het thermisch comfort van de kerkbezoekers. Vermelde 
energiebesparingen zijn berekend t.o.v. de basissituatie (variant 110). 
 
210 Basissituatie (110) met voorzetramen aan de buitenzijde 
De huidige beglazing bestaat uit glas-in-loodramen. Het energieverlies door enkel glas 
is aanzienlijk. Het verlies is mogelijk te beperken door voorzetramen aan de 
buitenzijde van de kerk te plaatsen. Niet alleen het transmissieverlies zal worden 
beperkt. Ook het warmteverlies t.g.v. infiltratie zal worden beperkt omdat glas-in-
loodramen niet luchtdicht zijn. 
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Door het plaatsen van voorzetramen wordt de oppervlaktetemperatuur van het glas-in-
loodraam verhoogd. Het glas-in-loodraam zit aan de binnenzijde van de kerk. Dit 
heeft 2 positieve effecten op het comfortniveau tot gevolg: 1e De gemiddelde 
stralingstemperatuur zal hoger komen te liggen. 2e De luchtsnelheid t.g.v. koudeval 
langs de hoge ramen zal lager worden. 
Door het plaatsen van voorzetramen ontstaat een luchtspouw. Omdat deze geen 
gedroogde lucht bevat kan condensatie in de spouw optreden. Om de kans op 
inwendige condensatie zo klein mogelijk te houden is het verstandig om de 
luchtspouw te ventileren. Indien gebrandschilderd glas beschermd dient te worden 
tegen verwering e.d. ten gevolge van condensatie zou de luchtspouw geventileerd 
moeten worden met binnenlucht uit de kerk. Indien het glas-in-lood niet van 
monumentale waarde is dient het raamsysteem een zo hoog mogelijke isolatiewaarde 
te krijgen. De luchtspouw dient dan met buitenlucht geventileerd te worden 
(Oidtmann, 1994). 
In de simulatie is alleen het warmteverlies t.g.v. transmissie bekeken en niet t.g.v. 
infiltratie. De U - waarde van het glas-in-loodraam is verbeterd van 5,7 naar 3,6 
W/(m2 K). 
 
220 Basissituatie (110) met isolatie van het houten gewelf 
Een groot gedeelte van het gewelf bestaat uit houten planken (11 mm). Uit de 
infraroodopnamen (fig. 4.7.18 en 19) blijkt dat vrij hoge oppervlaktetemperaturen 
optreden aan de buitenzijde van het houten gewelf (aan de kant van de zolder). Hieruit 
blijkt dat het zinvol is om het gewelf te isoleren. Het warmteverlies wordt t.g.v. 
transmissie verminderd. Er zijn spleten en kieren in het houten gewelf. (Deze zijn 
overigens op de infraroodopname zo niet te zien). In deze variant wordt het houten 
gewelf aan de kant van de zolder met 3 cm glaswol geïsoleerd. Tevens wordt het 
infiltratieverlies kleiner. In de simulatie wordt alleen rekening gehouden met het 
transmissieverlies. 
In de zomerperiode is de luchttemperatuur en dampspanning over het algemeen t.p.v. 
de zolder hoger dan in de kerk. (In de winterperiode is dit omgekeerd). Hierdoor zal 
niet alleen het warmtetransport maar ook het damptransport van de zolder naar binnen 
in de kerk plaatsvinden. Door het aanbrengen van isolatiemateriaal is het dus mogelijk 
dat in de zomerperiode inwendige condensatie ontstaat tussen het houten gewelf en de 
isolatie. Om temperatuur- en dampspanningsverschillen niet te groot te maken is 
gekozen om met 3 cm te isoleren. Indien bijvoorbeeld met 8 cm zou worden 
geïsoleerd is de energiebesparing groter, maar dan wordt ook de kans op inwendige 
condensatie groter. 
Om te controleren of inwendige condensatie voorkomt in de zomerperiode is een z.g. 
Glaserberekening gemaakt (Jellema, 1984). In deze berekening wordt aan de hand van 
het temperatuur- en dampspanningsverloop gecontroleerd of op de overgang houten 
gewelf – minerale wol condensvocht zal ontstaan. Omdat het in deze situatie gaat om 
een organisch materiaal (hout) wordt geadviseerd om helemaal geen condensvocht toe 
te laten i.v.m. schimmelvorming en eventueel zelfs rotting. 
Resultaten zijn in paragraaf 5.3 weergegeven. 
 
310a Basissituatie (110) met alleen luchtverwarming, maximaal 
verwarmingsvermogen is gelijk aan 180 kW. 
In deze situatie wordt geen vloerverwarming toegepast. De luchtverwarming krijgt 
een maximaal vermogen van 180 kW. Dit is het maximale verwarmingsvermogen van 
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de kerk (zone 1) en de luchtkanalen (zone 4) samen uit de basissituatie 110. De 
setpointtemperaturen van de thermostaat blijven hetzelfde. 
 
310b Basissituatie (110) met alleen luchtverwarming, maximaal 
verwarmingsvermogen is gelijk aan 300 kW. 
Voor het sneller verwarmen van de kerk is meer verwarmingsvermogen nodig. De 
kerk mag conform de ontwerpcriteria (tabel 3.1) met een maximale stijgsnelheid van 2 
°C/uur verwarmd te worden. Indien voldoende vermogen aanwezig is om met 2°C/uur 
op te warmen dient eigenlijk ook de stooklijn te worden aangepast. Dit gebeurt in 
variant 310c. 
 
310c Basissituatie (110) met alleen luchtverwarming, maximaal 
verwarmingsvermogen is gelijk aan 300 kW en een aangepaste stooklijn. 
De gebruikte stooklijn voor de kerstperiode 2005 staat in bijlage B weergegeven. In 
deze variant wordt de kerk verwarmd met een andere stooklijn namelijk: 6 uur voor 
een kerkdienst en tijdens kerkdiensten (zie tabel 2.2: bezoekersaantallen) wordt de 
setpointtemperatuur op 18°C gezet. Om de kerk van 7 naar 18°C te verwarmen kan 
met 6 uur opwarmingstijd aan de richtlijn uit tabel 3.1 voor de temperatuurstijging 
van 2°C per uur worden voldaan. 
 
320 Basissituatie (110) met vloer- en luchtverwarming 
I.p.v. de kerk te verwarmen met vloerverwarming d.m.v. lucht kan deze ook 
verwarmd worden met vloerverwarming met warmwaterleidingen in combinatie met 
aanvullende luchtverwarming. Een voordeel t.o.v. de basissituatie is dat er geen 
vervuilde lucht vanuit de kanalen via de toevoerroosters de kerk wordt ingeblazen. 
Vloerverwarming op basis van warmwater wordt aangebracht t.p.v. de zijkanalen. De 
zijkanalen zijn 160 mm diep. Deze ruimte wordt gevuld met isolatiemateriaal: 
steenwol met een harde persing (200 kg/m3). Tussen het isolatiemateriaal en de 
natuurstenen plavuizen worden slangen aangebracht t.b.v. de vloerverwarming. 
Omdat sommige hoofdkanalen vrij diep zijn (inwendig 0,9 m) wordt hier geen 
vloerverwarming met isolatiemateriaal aangebracht. 
Er zijn 3 varianten doorgerekend: (a) het verwarmingsvermogen t.b.v. lucht in de kerk 
(zone 1) is gelijk aan 60 kW (b) het verwarmingsvermogen is gelijk aan 250 kW en 
(c) een andere stooklijn (idem variant 310c). In de drie situaties is het maximale 
verwarmingsvermogen van de vloerverwarming gelijk aan 120 kW. De gemiddelde 
watertemperatuur tussen aanvoer en afvoer is gelijk gesteld aan 30°C. Een 
gemiddelde watertemperatuur van 30°C is in de simulatie opgegeven één dag voor de 
1e dienst tot en met de laatste dienst, van 17-12 tot en met 26-12-2005. De 
oppervlaktetemperatuur van de vloer zou conform tabel 3.1: ontwerpcriteria voor het 
binnenklimaat tussen de 25 en 28°C liggen. 
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In onderstaande tabel 5.1 is een overzicht gegeven van de gesimuleerde varianten. 
 
Tabel 5.1: simulatievarianten 
Variant Nr Omschrijving 
- Gemeten 
100 Verificatie 
110 Basissituatie 
Bouwkundige maatregelen Idem 110 Basissituatie met: 
210 Voorzetraam aan de buitenzijde 
220 Isolatie van het houten gewelf 
Installatietechnische maatregelen Idem 110 Basissituatie met: 
310a Alleen luchtverwarming Qmax,lucht = 120kW 
310b Alleen luchtverwarming Qmax,lucht = 300kW 
310c Alleen luchtverwarming Qmax,lucht = 300kW, 

6 uur voor en tijdens kerkdiensten Tsetpoint = 18°C 
320a Vloer- en luchtverwarming Qmax,lucht = 60kW 
320b Vloer- en luchtverwarming Qmax,lucht = 250kW 
320c Vloer- en luchtverwarming Qmax,lucht = 250kW, 

6 uur voor en tijdens kerkdiensten Tsetpoint = 18°C 
 
5.3 Simulatieresultaten 
Hieronder zijn de simulatieresultaten weergegeven. Voor de verificatie (aangeduid 
met ver) en de basissituatie (bas) geldt dat in de legende met groen de meetresultaten 
zijn aangegeven en met blauw de simulatieresultaten. Temperaturen die in de legenda 
vermeld zijn, zijn gemiddelde luchttemperaturen (gem) die berekend zijn over de 
periode 14-12-2005 tot en met 09-01-2006. Het vermelde gasverbruik geldt ook voor 
die periode. 
De gemiddelde gemeten temperatuur in de kerk voor die periode is 11,5°C. Het 
bijbehorende gemeten gasverbruik is gelijk aan 9232 m3 gas. 
 
Voor alle varianten is het gasverbruik bepaald. Het verschil in gasverbruik voor de 
verificatie (variant 100) en de basissituatie (variant 110) is bepaald t.o.v. het 
werkelijke gemeten gasverbruik: 9232 m3 gas. Voor de bouwkundige en 
installatietechnische maatregelen is het verschil in gasverbruik bepaald t.o.v. de 
basissituatie (variant 110). 
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100 Verificatie (ver): vergelijking van de simulatie- met de meetresultaten (met) 

  
Fig. 5.1: Luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en absoluut vochtgehalte als 

functie van de tijd 

 
Fig. 5.2: Gemeten, gesimuleerde temperaturen en het verschil als functie van de 

tijd 
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Fig. 5.3: Verwarmingsvermogens kerk (zone 1) als functie van de tijd 

 
Fig. 5.4: Verwarmingsvermogens kerk (1) en kanalen (4) als functie van de tijd 
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110 Basissituatie(bas): vergelijking van de simulatie- met de meetresultaten (met) 

 
Fig. 5.5: Temperatuur, relatieve vochtigheid en absoluut vochtgehalte als 

functie van de tijd 

 
Fig. 5.6: Gemeten, gesimuleerde temperaturen en het verschil als functie van de 

tijd 
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In figuur 5.1, 3e grafiek waarin het absoluut vochtgehalte als functie van de tijd is 
uitgezet, zijn enkele piekjes te zien. In de 1e grafiek met de luchttemperatuur als 
functie van de tijd komen op die tijdstippen ook piekjes voor. Deze piekjes zijn te 
verklaren doordat er op die tijdstippen kerkbezoekers zijn geweest. Deze personen 
produceren warmte en vocht. Deze piekjes komen overeen met de tijdstippen die 
vermeld zijn in hoofdstuk 2 onder: Het gebruik van de kerk, tabel 2.2: 
bezoekersaantallen. 
Uit figuur 5.2 en 5.6 volgt dat de temperaturen van zone 1 redelijk overeenkomen. 
Een verklaring voor de verschillen die nog optreden tussen meting en de simulaties 
verificatie (100) en basissituatie (110) zijn: 
- de verwarmingsvermogens die opgegeven zijn voor de bouwkundige kanalen (zone 
4). De twee bouwkundige kanaalstelsels met bijbehorende noord- en 
zuidstookinstallatie zijn twee aparte verwarmingssystemen. De 
verwarmingsinstallaties staan niet altijd tegelijkertijd aan. Deze zijn in de simulatie 
opgegeven als één zone. 
- de simulatie is doorgerekend met de installatie in hoogstand. Er is geen rekening 
gehouden met de laagstand. 
- mogelijk draaien ventilatoren na als de verwarming wordt uitgeschakeld. Hierdoor 
geeft de warmtewisselaar nog warmte af aan de stenen bouwkundige kanalen. Het 
nadraaien van de ventilatoren is niet in de simulatie opgegeven. 
 
Daarnaast is een inschatting gemaakt van het verwarmingsvermogen dat door de vloer 
aan de lucht in de kerk wordt afgegeven. 
Uit de infraroodopname blijkt dat de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van het 
gedeelte van de vloer dat wordt verwarmd, ongeveer gelijk is aan 25°C. Tijdens de 
infraroodopnamen was de luchttemperatuur in de kerk gelijk aan 12 à 13°C. Voor de 
warmte – overdrachtscoëfficiënt van de verwarmde vloer naar de lucht is 10 W/(m2K) 
aangehouden. Hieruit volgt een verwarmingsvermogen van 92,5 kW dat door de 
verwarmde vloer aan de lucht in de kerk afgegeven. 
Uit figuur 5.4 volgt dat door de luchtkanalen aan de vloer een verwarmingsvermogen 
van ongeveer 113 kW wordt afgegeven. Dit zou een verlies van 20 kW betekenen, dat 
door de luchtkanalen aan de kruipruimte wordt afgestaan (� 11%, het totaal vermogen 
is gelijk aan 190 kW). 
De berekende vermogens die rechtstreeks in de kerk worden afgegeven door de 
noord- en zuidinstallatie zijn resp. 35,5 kW en 47,2 kW, in totaal 82,7 kW (zie tabel 
4.2, gemeten toevoerdebieten). In figuur 5.3 zijn de vermogens te zien die per uur 
voor de noord- en zuidinstallatie bepaald zijn. Tijdens de gebruiksperiode met een 
setpointtemperatuur van 18°C komen deze redelijkerwijs overeen. 
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210 Basissituatie (110) met voorzetramen aan de buitenzijde (vzr) 
 

 
Fig. 5.7 1e grafiek: luchttemperatuur van de kerk als functie van de tijd 

2e grafiek: temperatuurverschil tussen de simulatie met voorzetraam 
(vzr) en de basissituatie 

 
Uit figuur 5.7 volgt een energiebesparing van 6% voor de periode 14-12-2005 tot en 
met 09-01-2006. Voor deze periode stijgt de gemiddelde luchttemperatuur in de kerk 
met 0,2°C. 
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220 Basissituatie (110) met isolatie van het houten gewelf (gew iso) 

 
Fig. 5.8: 1e grafiek: luchttemperatuur van de kerk als functie van de tijd 

2e grafiek: temperatuurverschil tussen simulatie waarbij gewelfisolatie 
is aangebracht en de basissituatie 

 
Fig. 5.9: condensatiehoeveelheid als functie van de tijd (in maanden) 
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Het isoleren van het gewelf geeft een gasbesparing van 8%. De gemiddelde 
luchttemperatuur in de kerk stijgt met 0,3°C. 
In figuur 5.9 is de hoeveelheid condens in kg/m2 af te lezen. Indien de 
condensatiehoeveelheid groter is dan 0 ontstaat er dus condens. Indien de 
condensatiehoeveelheid kleiner is dan 0 vindt er droging plaats. Gezien over het 
gehele jaar vindt er droging plaats (-22 kg/m2). Uit de grafiek blijkt ook dat in de 
maanden: juli tot en met oktober ongeveer 1 kg/m2 condens ontstaat. Dit betekent dat 
op 1 m2 een laagje water staat dat 1 mm dik is. Dit is voor een houten gewelf niet 
acceptabel. Daarom wordt aangeraden om het gewelf niet te isoleren met minerale 
wol. Andere isolatiematerialen zijn in dit onderzoek verder niet bekeken. 
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310a Basissituatie (110) met alleen luchtverwarming (lucht), max.vermogen 180kW 
 

 
Fig. 5.10 1e grafiek: luchttemperatuur van de kerk als functie van de tijd 

2e grafiek: temperatuurverschil tussen simulatie met alleen 
luchtverwarming en de basissituatie 

 
Door het toepassen van alleen een luchtverwarming en geen vloerverwarming via de 
bouwkundige kanalen wordt de ingestelde comforttemperatuur van 18°C voor 
aanvang van de 1e kerkdienst bereikt. Dit in tegenstelling tot de basissituatie waarin 
de ingestelde waarde van 18°C voor de 1e dienst helemaal niet wordt bereikt met 
hetzelfde vermogen van 180 kW. Doordat de kanalen in de vloer niet meer verwarmd 
worden is de kerk sneller afgekoeld (zie 1e grafiek). Door het toepassen van alleen 
luchtverwarming wordt een energiebesparing verkregen van 9%. Ook stijgt de 
gemiddelde luchttemperatuur met een 0,5°C over de gesimuleerde periode. In deze 
situatie duurt het 38 uur om van 7 naar 18°C te verwarmen (0,3 °C/uur). In de 
basissituatie duurt het ook 38 uur, maar de kerk wordt dan van 7 naar 14,5°C 
opgewarmd (0,2 °C/uur). 
Indien de lucht de kerk wordt ingebracht volgens de ontwerpcriteria (tabel 3.1) dan 
zou het Archimedesgetal 0,05 moeten zijn en het temperatuurverschil tussen inblaas 
en kerk 25°C. Om een vermogen van 180 kW te realiseren moet het volumedebiet 
gelijk zijn aan 21.200 m3 per uur. Met het huidige roosteroppervlak van 1,15 m2 
kunnen hoge lucht inblaassnelheden ontstaan, die als hinderlijk kunnen worden 
ervaren. De gemiddelde snelheid over de roosters kan verkleind worden door meer 
toevoerroosters aan te brengen. 
 
Conform de ontwerpcriteria (tabel 3.1) mag de kerk met een maximale stijgsnelheid 
van 2 °C/uur verwarmd te worden. Dit is in onderstaande grafiek 5.11 te zien. 
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310b Basissituatie (110) met alleen luchtverwarming (lucht), max. vermogen 300kW 

 
Fig. 5.11 1e grafiek: luchttemperatuur van de kerk als functie van de tijd 
  2e grafiek: temperatuurstijging per uur voor de simulatie. 
 

 
Fig. 5.12: Verwarmingsvermogens kerk (zone 1) als functie van de tijd 
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Door een maximaal verwarmingsvermogen van 300 kW te installeren, is het mogelijk 
om de kerk met 2 °C per uur op te stoken (zie fig. 5.11, 1e grafiek). Bij de laatste piek 
wordt tot 15°C met 2 °C per uur verwarmd, daarna gaat de temperatuurstijging 
langzamer naar de 18°C toe. Dit is te verklaren doordat het maximaal geïnstalleerde 
vermogen wordt gebruikt (zie fig. 5.12). De energiebesparing is gelijk aan 3%. Dit is 
zo laag omdat de stooklijn is gehanteerd van de basissituatie. Hierdoor is de kerk ruim 
voor aanvang van de kerkdienst op de gewenste temperatuur, wat niet nodig is. 
Daarom is in variant 310c de stooklijn aangepast. 
Om een archimedesgetal van 0,05 en een verwarmingsvermogen van 300 kW te 
realiseren dient het toevoerdebiet gelijk te zijn aan 35.700 m3/uur. Met het huidige 
roosteroppervlak geeft dit hoge inblaassnelheden. Door het oppervlak van de 
toevoerrooster te vergroten kan een lagere inblaassnelheid verkregen worden. 
 
310c Basissituatie (110) met alleen luchtverwarming (lucht), max. vermogen 300kW 
en Tsetpoint = 18°C, 6 uur voor en tijdens kerkdiensten 

 
Fig. 5.13: Temperatuur, relatieve vochtigheid en absoluut vochtgehalte als 

functie van de tijd 
 
Het aanpassen van de stooklijn in combinatie met een vermogen van 300 kW levert 
een energiebesparing op van 52% en geeft een luchttemperatuur van 18°C tijdens de 
kerkdiensten (zie 1e grafiek). Als gevolg van de temperatuurstijgingen daalt de 
relatieve vochtigheid (zie 2e grafiek). Tijdens het opstoken van de kerk dient de 
relatieve vochtigheid goed in de gaten gehouden te worden en mag niet onder de 40% 
komen. 
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320a Basissituatie (110) met vloer- en luchtverwarming (vl+lu), max.vermogen 60kW 
 

 
Fig. 5.14 1e grafiek: luchttemperatuur van de kerk als functie van de tijd 
  2e grafiek: temperatuurstijging per uur voor de simulatie. 
 
Uit bovenstaande blijkt dat een maximaal vermogen van 60kW voor de 
luchtverwarming in combinatie met vloerverwarming met warmwaterleidingen niet 
voldoende is om aan een setpointtemperatuur van 18°C te komen (zie fig. 5.14, 1e 
grafiek). 
Om met 2°C per uur de kerk te kunnen verwarmen is variant 320b doorgerekend. 
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320b Basissituatie (110) met vloer- en luchtverwarming Qinblaas = 250 kW (vl+lu) 

 
Fig. 5.15 1e grafiek: luchttemperatuur van de kerk als functie van de tijd 

2e grafiek: temperatuurverschil tussen simulaties met lucht- en 
vloerverwarming (met warmwaterleidingen) en de basissituatie 

 
Fig. 5.16: Verwarmingsvermogens als functie van de tijd 
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Bij 250kW luchtverwarming wordt de setpointtemperatuur van 18°C bereikt met 2°C 
per uur. De luchttemperatuur gaat gemiddeld met 0,9°C omhoog. Om in deze situatie 
de kerk te verwarmen met een temperatuurverschil tussen inblaas en kerk van 25°C en 
een Archimedesgetal van 0,05 dient een debiet van 29.760 m3/uur gerealiseerd te 
worden. 
 
320c Basissituatie (110) met vloer- en luchtverwarming Qinblaas = 250 kW (vl+lu) en 
Tsetpoint = 18°C, 6 uur voor en tijdens kerkdiensten 

 
Fig. 5.17: Temperatuur, relatieve vochtigheid en absoluut vochtgehalte als 

functie van de tijd 
 
Met een basisvloerverwarming met warmwaterleidingen, aanvullende 
luchtverwarming en een aangepaste stooklijn wordt een energiebesparing verkregen 
van 30%. Ook in deze situatie geldt dat tijdens het opstoken van de kerk, de relatieve 
vochtigheid niet onder de 40% mag komen. 
 
In onderstaande tabel 5.2 is een overzicht gegeven van de simulatieresultaten. 
 



Tabel 5.2: resultaten simulatie varianten 
Variant 
Nr 

Omschrijving Tgem 
[°C] 

Gasverbruik 
[m3 aeq] 

Verschil gas t.o.v. meting 
[m3 aeq / %] 

Opmerkingen 

- Meting 11,5 9232 - 14-12-2005 t/m 
09-01-2006 

100 Verificatie 11,4 9274 42 / 1  
110 Basissituatie, max. vermogen: 

Q inblaas = 60 kW 
Q kanaal = 120 kW 
Q totaal = 180 kW 

11,4 9177 -55 / -1 Q kanaal var 100 *1=  
Q kanaal var 110 *1 

Bouwkundige 
Maatregelen 

Idem 110 
Basissituatie met: 

  Verschil t.o.v. basissituatie 
[m3 aeq / %] 

 

210 Voorzetraam aan de buitenzijde 11,6 8653 -524 / -6 U=3,6 W/m2 . K 
220 Isolatie van het houten gewelf 11,7 8477 -700 / -8 d isolatie = 0,03 m 
Installatietechnische 
maatregelen 

Idem 110 
Basissituatie met: 

  Verschil t.o.v. basissituatie 
[m3 aeq / %] 

 

310a Alleen luchtverwarming 11,9 8315 -862 / -9 Q inblaas = 180 kW 
310b Alleen luchtverwarming 12,2 8939 -238 / -3 Q inblaas = 300 kW 
310c Alleen luchtverwarming, 

aangepaste stooklijn 
8,1 4439 -4738 / -52 Q inblaas = 300 kW 

320a Vloer- en luchtverwarming 11,2 8066 -1111 / -12 Q inblaas = 60 kW 
Q vloer = 120 kW 

320b Vloer- en luchtverwarming 12,3 9601 424 / 5 Q inblaas = 250 kW 
Q vloer = 120 kW 

320c Vloer- en luchtverwarming, 
aangepaste stooklijn 

9,6 6418 -2759 / -30 Q inblaas = 250 kW 
Q vloer = 120 kW 

*1: uurlijkse waarden 



6 Conclusie 
 
Uit de metingen volgt: 
 
* Temperatuur en relatieve vochtigheid 
- De temperatuurgradiënt over de hoogte van de kerk is laag: 0,8°C over 12,1m 
(0,07°C/m) tijdens opwarming van de kerk. 
- Opwarming van de kerk duurt lang: 38 uur over 7°C (0,18°C per uur). 
- Nabij het orgel zijn vrij hoge relatieve vochtigheden gemeten. Dit kan 
schimmelgroei bevorderen. 
- Om de kerk op een basistemperatuur van 7°C te houden, wordt alleen gebruik 
gemaakt van de verwarmingsinstallatie aan de noordzijde. De helft van de vloer met 
stenen bouwkundige kanalen wordt dan verwarmd. 
- De inblaastemperatuur van de roosters aan de noordzijde is ongeveer gelijk aan 
55°C. Een inblaastemperatuur van 55°C is vrij hoog (�i + 25). Echter de relatieve 
vochtigheid onderschrijdt niet de 45% grens. De inblaastemperatuur nabij de 
toevoerrooster aan de Oostzijde van de kerk is ongeveer 42°C is. Dit is correct: 18 + 
25 is 43°C. 
- Tijdens het opstoken bereikt de inblaastemperatuur van de verwarmingsinstallatie 
aan de noordzijde een evenwichtssituatie. De installatie heeft voldoende capaciteit. 
Door meer inblaasroosters te maken kan deze warmte sneller worden afgegeven. 
* Luchtverversing 
Het gemiddelde infiltratievoud tijdens de meetperiode is gelijk aan 0,09 keer per uur. 
Dit houdt in dat de kerk elk uur met ongeveer 3000 m3 verse buitenlucht wordt 
vervangen. 
* Luchttoevoerdebieten: 
De inblaasdebieten in de kerk voor de noord- en zuidinstallatie zijn niet gelijk. In 
combinatie met de temperatuursverschillen tussen inblaas en kerk, zijn ook de 
toegevoerde vermogens door de noord- en zuidinstallatie niet hetzelfde. 
* Infrarood opnamen 
De hypocaust vloerverwarming werkt. Verhoogde oppervlaktetemperaturen worden 
aan de bovenzijde van de vloer verkregen. Echter de oppervlaktetemperaturen zijn 
niet homogeen verdeeld over de vloer. Het systeem is traag en moeilijk regelbaar. 
* Comfortmeting 
- Nabij de zitbanken is de luchttemperatuur nagenoeg gelijk aan de 
stralingstemperatuur. Het aanstralen van de houten zitbanken door de verwarmde 
vloer draagt nagenoeg niet bij aan een hogere luchttemperatuur nabij de banken. 
- De gemiddelde luchtsnelheid nabij de zitbanken is 0,16 m/s. Voor de comfortzone is 
0,16 m/s aan de hoge kant en kan tochtklachten veroorzaken. 
- Indien de luchttemperatuur nabij de banken 18°C is volgt een PMV tussen -0,5 en 
+0,5. Hierbij zijn minder dan 10% ontevredenen. Hierbij moeten de kerkbezoekers 
winterkleding en een winterjas aan hebben (clo = 2). 
 
Huidig binnenklimaat: 
- Voor monumentale objecten is het huidige binnenklimaat niet slecht. De relatieve 
vochtigheid is in het najaar iets aan de hoge kant. 
- Het comfort voor kerkbezoeker is redelijk goed. Luchtsnelheid nabij de comfortzone 
is vrij hoog. 
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Uit de simulaties volgt: 
 
Hieronder zijn de temperatuurverhogingen en besparingen van de maatregelen 
aangegeven voor de periode 14-12-2005 tot en met 09-01-2006. De besparing is 
bepaald t.o.v. de basissituatie (variant 110). 
 
Tabel 6.1: resultaten simulatie varianten 
Variant 
Nr 

Omschrijving �T 
[°C] 

Verschil gas t.o.v. 
basissituatie 
[m3 aeq / %] 

Bouwkundige 
maatregelen 

Basissituatie (110) met:   

210 Voorzetraam aan de buitenzijde 0,2 -524 / -6 
220 0,03m isolatie van het houten 

gewelf 
0,3 -700 / -8 

Installatietechnische 
maatregelen 

Basissituatie (110) met:   

310a Alleen luchtverwarming 
Q max,inblaas = 180 kW 

0,5 -862 / -9 

310b Alleen luchtverwarming 
Q max,inblaas = 300 kW 

0,8 -238 / -3 

310c Alleen luchtverwarming 
Q max,inblaas = 300 kW, met 
aangepaste stooklijn 

-3,3 -4738 / -52 

320a Vloer- en luchtverwarming 
Q max,inblaas = 60 kW 

-0,2 -1111 / -12 

320b Vloer- en luchtverwarming 
Q max,inblaas = 250 kW 

0,9 424 / 5 

320c Vloer- en luchtverwarming 
Q max,inblaas = 250 kW, met 
aangepaste stooklijn 

-1,8 -2759 / -30 

 
Maatregel: 
210 Het aanbrengen van voorzetramen aan de buitenzijde voor het enkele glas-in-
loodraam is zinvol. Het thermisch comfort van de kerkbezoekers verbetert en het geeft 
een energiebesparing van 6%. Het gasverbruik zal t.g.v. deze maatregel nog lager dan 
vermeld zijn omdat het infiltratievoud kleiner wordt. 
220 Isoleren van het houten gewelf geeft een temperatuurverhoging in de kerk en een 
aanzienlijke energiebesparing van 8%. De vermelde gasbesparing zal iets hoger 
uitvallen omdat infiltratieverliezen door het houten gewelf in de simulatie niet zijn 
meegenomen. Door de kans op inwendige condensatie in de zomerperiode tussen het 
houten gewelf en de minerale wol, dat toegepast is als isolatiemateriaal, wordt het niet 
aangeraden om het houten gewelf te isoleren. 
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310a Het toepassen van alleen luchtverwarming en geen vloerverwarming d.m.v. 
verwarmde lucht in de stenen bouwkundige kanalen is een goede optie als 
kerkverwarming. Het verwarmingsvermogen dat in de vloer gestopt wordt, kan 
rechtstreeks via toevoerroosters in de kerk gebracht worden. De comforttemperatuur 
(thermostaat) kan sneller dan in de huidige situatie bereikt worden. De 
energiebesparing is 9%. 
Het verwarmingsvermogen dat wordt ingebracht is gelijk aan 180 kW. Indien het 
temperatuurverschil tussen inblaas en kerk gelijk is aan 25°C, dan kan de kerk worden 
opgestookt met 0,3 °C/uur. Hiervoor dient het volumedebiet gelijk zijn aan 21.200 m3 
per uur. Met de toevoerroosters die momenteel in de kerk aanwezig zijn, kunnen hoge 
inblaassnelheden ontstaan. Deze snelheid kan als hinderlijke luchtstroming ervaren 
worden indien over de roosters wordt gelopen. 
310b Door een verwarmingsvermogen van 300kW te installeren kan met 2°C per uur 
de kerk worden opgestookt. Het toevoerdebiet is dan gelijk aan 35.700 m3/uur. Ook 
bij deze variant zullen met het huidige roosteroppervlak hoge inblaassnelheden 
ontstaan. Door het oppervlak van de toevoerrooster te vergroten kan een lagere 
inblaassnelheid gerealiseerd worden. 
310c Het toepassen van alleen luchtverwarming met een vermogen van 300kW en een 
aangepaste stooklijn levert een energiebesparing op van 52%. De setpointtemperatuur 
wordt 6 uur voor de aanvang en tijdens de dienst op 18°C gezet. De kerk kan in deze 
situatie met 2°C per uur opgewarmd worden van 7 naar 18°C. De gemiddelde 
temperatuur over de gesimuleerde periode daalt met 3,3°C. 
320a Een vloerverwarmingssysteem met warmwaterleidingen (maximaal vermogen 
van 120kW) met aanvullende luchtverwarming (maximaal vermogen van 60kW) is 
niet voldoende om aan een setpointtemperatuur van 18°C te komen. 
320b Het aanbrengen van vloerverwarming met warmwaterleidingen (maximaal 
vermogen van 120kW) in combinatie met heteluchtverwarming (maximaal vermogen 
van 250kW) is ook een goede optie om de kerk te verwarmen. De kerk kan met 
2°C/uur opgewarmd worden. Het toevoerdebiet is in deze situatie gelijk aan 29.760 
m3/uur. T.o.v. een verwarmingsinstallatie met alleen luchtverwarming zal meer 
energie verbruikt worden omdat de bovenzijde van de vloer op bijna 25..28 °C wordt 
gebracht. Een nadeel is dat de stralingstemperatuur op ± 1,2 m hoogte door de 
kerkbanken en de luchttemperatuur in de comfortzone niet echt wordt verhoogd t.g.v. 
vloerverwarming. 
320c Vloerverwarming met warmwaterleidingen (120kW) met aanvullende 
luchtverwarming (250kW) en een aangepaste stooklijn levert een energiebesparing op 
van 30% voor de gesimuleerde periode. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde 
watertemperatuur van 30°C. De kerk wordt met de aanvullende luchtverwarming met 
2°C per uur naar 18°C verwarmd. De gemiddelde luchttemperatuur daalt met 1,8°C 
over de gesimuleerde periode. 
 
Bij alle varianten is de stooktabel tijdens kerstperiode 2005 uit bijlage B aangehouden 
(behalve bij de varianten 310c en 320c). Dit houdt in dat op 15 december de installatie 
is aangezet om de kerk op tijd op temperatuur te hebben, dus 3 dagen voor de 1e 
dienst op 18 december. Tevens wordt tussen de 1e dienst en kerst de kerk op 16°C 
gehouden en na de kerst tot nieuwjaar op 12°C. Dit is voor de varianten 310b en 320b 
eigenlijk niet nodig omdat voldoende vermogen geïnstalleerd is om de kerk met 
2°C/uur op te stoken voor elke dienst (of 10°C te verhogen in 5 uur tijd).  
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7 Aanbevelingen 
 
Aanbevelingen voor aanpassingen en/of uitbreiding aan het huidige systeem: 
1) De kerk kan sneller opgewarmd worden. Conform de ontwerpcriteria is het 
verstandig de kerk niet sneller op te warmen dan met maximaal 2 °C per uur. De kerk 
kan met de huidige installatie sneller opgewarmd worden door: 
- meer inblaasroosters te maken. Er zal meer hete lucht de kerk ingeblazen worden. 
- indien het mogelijk is m.b.v. regelkleppen minder hete lucht door de bouwkundige 
kanalen t.b.v. de vloerverwarming te laten stromen. Hierdoor zal meer hete lucht via 
de toevoerroosters in de kerk terecht komen. Ten gevolge daarvan zullen 
luchtsnelheden nabij toevoerroosters toenemen. Dit is beter voor de menging van de 
hete toevoerlucht met de “koude” kerklucht. T.p.v. de inblaasroosters kunnen hoge 
luchtsnelheden ontstaan, die hinderlijk kunnen zijn bij het passeren van de roosters. 
Misschien is het mogelijk om bezoekers niet over de roosters te laten lopen. 
2) Hygrostatische beveiliging aanbrengen nabij het orgel om de onder- en bovengrens 
van de relatieve vochtigheid te garanderen ter plaatse van het orgel. Indien de 
ondergrens van 40% wordt bereikt dient gestopt te worden met stoken voor het 
behoud van de monumentale objecten. Door hoge luchttemperaturen nabij het orgel 
daalt de relatieve vochtigheid. Door te lage en te snelle veranderingen van relatieve 
vochtigheden kunnen organische materialen uitdrogen. Hierdoor ontstaan spanningen 
in het materiaal, welke uiteindelijk leiden tot onherstelbare schade aan monumentale 
interieurdelen. 
Indien het thermisch comfort van de kerkbezoekers belangrijker is dan het behoud van 
de monumentale objecten, dan zou de kerk hoger gestookt kunnen worden. Dit heeft 
dan een relatieve vochtigheid lager dan 40% tot gevolg. Dit wordt niet geadviseerd. 
3) Tijdens lange vorstperiode is het aan te bevelen om de ondergrens van de 
comforttemperatuur (luchttemperatuur als de kerk in gebruik is) aan te houden, dus 
15°C i.p.v. 18°C (of RV nabij orgel in de gaten houden).  
4) Indien inblaascondities (inblaastemperatuur en inblaassnelheid) gewijzigd worden, 
zal ook de temperatuurstratificatie wijzigen. Het is dan belangrijk dat de relatieve 
vochtigheid nabij het orgel niet onder de 40% komt. Mocht dit gebeuren dan dient de 
inblaastemperatuur teruggebracht te worden naar maximaal 25°C boven de 
momentane (huidige) luchttemperatuur. Momenteel is dit voor de 
verwarmingsinstallatie aan de noordzijde 55 – 18 = 37°C. 
5) T.g.v. koudeval liggen luchtsnelheden nabij koude muren en ramen vaak boven 
0,15 m/s. Deze koude luchtstroom wordt als tocht ervaren. Uit de comfortmeting volgt 
al een gemiddelde luchtsnelheid van 0,16 m/s in de comfortzone. Op grond hiervan is 
het aan te bevelen de banken niet te dicht bij koude muren en ramen te zetten. 
 
Aanbevelingen voor de keuze van een eventuele vervangende installatie: 
A) Het aanbrengen van alleen luchtverwarming zonder vloerverwarming is een goede 
optie als verwarmingssysteem (simulatievariant 310c). Het is verstandig om niet de 
stenen bouwkundige luchtkanalen als toevoer en retourkanalen te gebruiken. Nieuwe 
kanalen kunnen in de bestaande bouwkundige kanalen gelegd worden. De 
luchtkanalen moeten metallisch en geïsoleerd uitgevoerd worden. Tevens dienen deze 
gereinigd te kunnen worden. Het thermisch comfort van de kerkbezoekers kan nog 
verhoogd worden door het toepassen van houten vlonders. Hierdoor wordt de 
contacttemperatuur t.p.v. de voeten verhoogd wat een behaaglijker gevoel geeft. Het 
warmtepenetratiegetal voor naaldhout is 380 J/( m2.K.s1/2) en voor natuursteen 2588 
J/( m2.K.s1/2). Hoe kleiner het warmtepenetratiegetal, hoe moeilijker een materiaal 
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warmte kan opslaan. Bij een houten vlonder (of zitbank) moet het materiaal ook geen 
warmte opslaan, omdat anders warmte wordt onttrokken aan de persoon die op de 
vlonder staat (of op de bank zit). 
B) Een vloerverwarmingssysteem met warmwaterleidingen als basis met aanvullende 
luchtverwarming is ook een goede optie om de kerk te verwarmen (simulatievariant 
320c). Het vloerverwarmingssysteem bestaat uit leidingen gevuld met warm water. 
Hiervoor kunnen de zijkanalen (0,16m diep) gevuld worden met minerale wol met een 
harde persing (200 kg/m3). Tussen het isolatiemateriaal en de natuurstenen plavuizen 
worden slangen aangebracht t.b.v. de vloerverwarming. In de hoofdkanalen komt 
geen vloerverwarming. Een voordeel is dat minder vermogen geïnstalleerd hoeft te 
worden voor de aanvullende luchtverwarming. Luchtkanalen en roosters kunnen 
kleiner worden dan de situatie waarin alleen een luchtverwarmingssysteem wordt 
geïnstalleerd (zie A). 
C) Een bankverwarming is te overwegen (Limpens-Neilen, 2006). 
D) Meet- en regelsysteem aanbrengen zodat op basis van relatieve 
vochtigheidsmeting nabij het orgel de lucht in de kerk kan worden verwarmd conform 
tabel 3.1: ontwerpcriteria voor het binnenklimaat. 
E) Het onder D vermelde meetsysteem zou de gemeten luchttemperaturen en relatieve 
vochtigheden moeten kunnen bewaren (loggen). Indien dit niet mogelijk is, wordt 
aanbevolen om meetapparatuur aan te schaffen die het klimaat (temperatuur en 
relatieve vochtigheid) ter plekke van het orgel en de thermostaat langdurig blijven 
monitoren. 
 
Het is verstandig, indien een nieuwe klimaatinstallatie wordt aangeschaft, ruimte te 
reserveren voor een eventuele uitbreiding met een beperkte (stoom) 
bevochtigingsunit. Dit kan in de toekomst misschien nog nodig zijn, indien de 
bovengenoemde aanbevelingen niet helemaal tot het gewenste resultaat leiden. 
 
Indien bouwkundige maatregelen overwogen worden, wordt geadviseerd: 
voorzetramen toepassen aan de buitenzijde van de kerk. De ontstane glazen 
spouwconstructie dient geventileerd te worden. 
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8 Discussie 
 
Het vermogen voor de vloer dat met de verificatie is bepaald, is gebruikt bij de invoer 
van de basissituatie en de bouwkundige maatregelen in de simulaties. Het vermogen 
dat in de luchtkanalen (zone 4) wordt afgegeven is voor de bouwkundige maatregelen 
niet exact hetzelfde als in de basissituatie. Door het nemen van bouwkundige 
maatregelen kan energie worden bespaard. Minder vermogen wordt dan in de kerk en 
kanalen afgegeven. 
Bouwkundige maatregel versus basissituatie:  
Indien de setpointtemperatuur in de kerk bereikt is, terwijl dit in de basissituatie nog 
niet zo is, dan wordt niet meer het maximale vermogen afgegeven. In de basissituatie 
wordt dan nog wel het maximale vermogen afgegeven. In de grafieken van de 
simulaties met bouwkundige maatregelen (figuur 5.7 en 5.8) is te zien dat maar bij 
een paar tijdstippen dit verschil optreedt: het wel bereiken van de setpointtemperatuur 
bij de bouwkundige maatregel en niet bij de basissituatie. De warmte die van de 
luchtkanalen naar de kerk wordt getransporteerd is alleen op basis van 
warmtetransmissie. Daarom wordt verwacht dat in simulaties met bouwkundige 
maatregelen t.o.v. de basissituatie het verschil in verwarmingsvermogens dat in de 
luchtkanalen (zone 4) bij de bouwkundige maatregelen gering is. 
 
Uit figuur 5.2 en 5.6 volgt dat de temperaturen van zone 1 redelijk overeenkomen. 
Verschillen tussen meet- en simulatieresultaten zijn te verklaren door: 
de twee bouwkundige kanaalstelsels met bijbehorende noord- en zuidstookinstallatie 
zijn twee aparte verwarmingssystemen. De noord- en zuidverwarmingsinstallatie 
staan niet altijd tegelijkertijd aan. Deze zijn in de simulatie opgegeven als één zone. 
 
Aanbevelingen voor nader onderzoek: 
1) Met welke inblaasconfiguratie wordt de beste luchtdistributie in de kerk verkregen. 
2) Nader onderzoek zou verricht kunnen worden naar andere isolatiematerialen om 
een gewelf op een verantwoordelijke manier te isoleren. Gelet dient te worden op o.a. 
inwendige condensatie en het ontstaan van koudebruggen. 
3) Uit de infraroodopnamen 4.7.11, 12 en de opnamefiguur (bijlage D) volgt dat de 
oppervlaktetemperatuur van de kerkvloer t.p.v. het hoofdkanaal toeneemt met de 
luchtstromingsrichting mee. Dus hoe verder van de stookruimte af, hoe hoger de 
oppervlaktetemperatuur. De luchttemperatuur in het bouwkundige kanaal zal afnemen 
naarmate men verder van de stookruimte af is, met de luchtstromingsrichting mee. 
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn: de luchtstromingsweerstanden van de 
hoofd-, en zijkanalen met alle in- en uitgangen zijn verschillend. Hierdoor kunnen 
verschillende drukverschillen over de zijkanalen ontstaan. Ook kunnen 
warmteoverdracht - coëfficiënten in het kanaal naar plavuizen kerkvloer verschillend 
zijn. Nader onderzoek zou uit moeten wijzen hoe dit kan (Steskens, 2006). 
4) Het verwarmingsvermogen dat in de stenen bouwkundige kanalen wordt afgegeven 
kan ‘beter’ (anders) bepaald worden. 
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Bijlage A Notulen vergadering d.d. 29 juni 2005 
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Bijlage B Stooktabel tijdens kerstperiode 2005 
 

Datum / 
weeknr. 

Dag Activiteit Stoken Kerk Noord Zuid 
 

15 dec. 50 Donderdag  Vrijgeven cv O   
16 dec. 50 Vrijdag   O   
17 dec. 50 Zaterdag   O   
18 dec. 50 Zondag mannenkoor 14.00- 19.00 O 180 O180 O180 
19 dec. 51 Maandag   O 160   
20 dec. 51 Dinsdag   O 160   
21 dec. 51   Woensdag   O 160   
22 dec. 51 Donderdag   O 180   
23 dec. 51  Vrijdag Kerstconcert Piet Rolf 12.00- 22.00 O 180 O 180 O180 

24 dec. 51 Zaterdag Kerstnachtdienst + kinderd. 19.00- 24.00 O 180  O180 
25 dec. 51 Zondag kerkdienst 10.00-11.30 O 180   
26 dec. 52 Maandag kerkdienst + concert  14.30-17.00 O 180 O 180 O180 

27 dec. 52  Dinsdag   O 120   
28 dec. 52 Woensdag   O 120   
29 dec. 52 Donderdag   O 120   
30 dec. 52 Vrijdag   O 120   
31 dec. 52 Zaterdag   O 120   
1 jan. 1 Zondag      
2 jan. 1 Maandag      

 
 
Kerk stoken: tot 180  op zondag 18 dec. tot 19.00 uur. 
  daarna 160 
  op vrijdag 23 dec. van 12.00 tot maandag 17.00 op 180. 
  daarna op 120 tot 31 dec. 12.00 uur. 
  verder 70. 
 
kapellen: op 18 dec. N+Z stoken vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur 
  op 23 dec. N+Z stoken vanaf 12.00 uur tot 22.00 uur 
  op 26 dec. N+Z stoken vanaf 14.30 uur tot 17.00 uur 
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Bijlage C: kerkgegevens 
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Totaal dikte v/d gesloten glas glaspercentage
oppervlak constructie gevel in de gevel
[m2] [m] [m2] [m2] [%]

buitenwanden
Zuid 613 1 500 114 19
ZuidOost 91 1 69 22 24
ZuidOost 97 1 62 35 36
Oost 283 1 222 62 22
NoordOost 45 1 27 19 41
NoordOost 51 1 34 17 33
NoordOost 43 1 28 15 35
NoordOost 128 1 99 28 22
NoordOost 28 1 28 0 0
Noord 481 1 342 140 29
NoordWest 34 1 34 0 0
West 231 1 197 35 15
ZuidWest 15 1 15 0 0
Oost (dichtgemetselde ramen) 16 0.1 16 0 0
NoordOost (dichtgemetselde ramen) 17 0.1 17 0 0
Noord (dichtgemetselde ramen) 19 0.1 19 0 0
NoordWest (dichtgemetselde ramen) 9 0.1 9 0 0
ZuidWest (dichtgemetselde ramen) 11 0.1 11 0 0
totaal 2212 1726 485 22

binnenwanden
vloer op zand 331
wand toren 166.6
houten wand kapellen 211.1
stenen wand kapellen 142
div. wanden 273.6
kruipruimte
vloer op zand 1780
wand grenzend aan zand 286.8

wanden tussen diverse ruimten
scheiding grafkelder en kruipruimte 708.5
scheiding vloerverwarming 354.5
gewelf hout 1462.5
gewelf steen 1896.4
kolommen 830
zijkanten hoofdkanalen en kruipruimte 338.2
vloer hoofdkanalen en kruipruimte 179.5
zijwanden inluchtkanalen 148.6
vloer zijkanalen en kruipruimte 557.3
vloer kerk en kanalen 736.8

dakvlakken
Zuid 1048.8
ZuidOost 82
Oost 1088.9
NoordOost 75
Noord 1008.3
NoordWest 54.3
West 1019.2
ZuidWest 54.3
totaal 4430.8
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bouwdeel materiaal dikte � � c
[m] [W/mK] [kg/m3] [J/kgK]

buitengevel stuclaag (kalk) 0.02 0.8 1900 840
steen 1 1.2 2000 840

dak naaldhout 0.02 0.14 550 1880
leien 0.01 2.9 2750 840

vloer natuursteen 0.04 2.9 2750 840
beton 0.3 1.4 2300 840
zand 5 3 1650 840

wand toren stuclaag (kalk) 0.02 0.8 1900 840
steen 2 1.2 2000 840

houten wand kapel naaldhout 0.02 0.14 550 1880

stenen wand kapel stuclaag (kalk) 0.02 0.8 1900 840
steen 0.5 1.2 2000 840
stuclaag (kalk) 0.02 0.8 1900 840

div. wanden stuclaag (kalk) 0.02 0.8 1900 840
steen 0.5 1.2 2000 840
stuclaag (kalk) 0.02 0.8 1900 840

grafkelder_kruipruimte natuursteen 0.3 2.9 2750 840
steen 0.2 1.2 2000 840

vloer tussen luchtkanalen natuursteen 0.04 2.9 2750 840
beton 0.3 1.4 2300 840

gewelf hout naaldhout 0.011 0.14 550 1880

gewelf steen stuclaag (kalk) 0.02 0.8 1900 840
steen 0.2 1.2 2000 840
stuclaag (kalk) 0.02 0.8 1900 840

kolommen stuclaag (kalk) 0.02 0.8 1900 840
steen 1 1.2 2000 840
stuclaag (kalk) 0.02 0.8 1900 840

dichtgemetselde ramen steen 0.1 1.3 2100 840

zijwand hoofdkanaal perlite 0.05 0.061 240 840
steen 0.2 1.3 2100 840

vloer hoofdkanaal perlite 0.025 0.061 240 840
perfora steen 0.11 0.66 2000 840

zijwand zijkanaal beton 0.11 1.4 2300 840

vloer zijkanaal perlite 0.025 0.061 240 840
beton 0.12 1.4 2300 840

vloer vloerverwarming natuursteen 0.04 2.9 2750 840
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volume             [m3]
kerk 33900
kruipruimte 2867
zolder 3980
luchtkanalen 223

ramen soort spouw U
[W/m2K]

glas-in-lood helder geen 5.7

stookruimte noord eenheid
merk Novum
nominaal vermogen 372 kW
luchtdebiet niet bekend

stookruimte zuid eenheid
merk Novum
nominaal vermogen 581.5 kW
luchtdebiet *1 8.61 m3/s
*1 motor is vervangen

merk regelsysteem Priva

energieverbruik 2003 2004
gas [m3 gas] 33171 27654
elektra [kWh] 18721 -  
 
kentallen
volume 33900 [m3]
omgevend buitenoppervlak 2212 [m2]
omgevende binnenwanden 793 [m2]
glaspercentage in de gevel 22 [%]
vloeroppervlak 2131 [m2]
gewelfoppervlak 3359 [m2]
gemiddelde hoogte 16 [m]
gewelf / vloeroppervlak 1.6 [-]  
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Bijlage D: Meetprogramma en gebruikte apparatuur 
 
Doel: vastleggen van het huidige klimaat wat betreft temperatuur, relatieve 
vochtigheid en luchtverversing. Tevens bepaling van diverse parameters t.b.v. invoer 
Hambase zoals bijvoorbeeld luchtinblaasdebiet. 
 
Omschrijving Sensor  Positie   Interval Tijdsduur 
 
Binnenklimaat - meting 
T en RV Escort  thermostaat  15 min. Lange duurmeting 
T en RV Escort  orgel   15 min.  Lange duurmeting 
T en RV Escort  gradiënt (min.3) 15 min.  Lange duurmeting 
T en RV Escort  zolder   15 min.  Lange duurmeting 
2 * T  Escort  inblaas noord instal. 15 min.  Lange duurmeting 
2 * T  Escort  inblaas zuid instal. 15 min.  Lange duurmeting 
 
Buitenklimaat - meting 
T en RV Escort  buiten   30 min. Lange duurmeting 
Irradiantie Kipp&Zonen buiten   30 min. Lange duurmeting 
Dataopslag: Logger Grant 
 
Ventilatievoud - meting 
n  B&K  4 – 6    2 min   Korte duurmeting 
Dataopslag: meetpc 
CO2  Escort  monum. object 15 min.  Lange duurmeting 
 
Opwarming van de kerk (meting in een koude periode) 
infrarood FLIR  onderkant gewelf en opnamen Korte duurmeting 
    vloer 
 
Comfort – meting 
T, RV  Rense  t.p.v. zitbanken 1 sec  Korte duurmeting 
Tmrt  zwarte bol t.p.v. zitbanken 1 sec  Korte duurmeting 
v  Dantec  t.p.v. zitbanken 1 sec  Korte duurmeting 
Dataopslag: Logger Eltek 1000 
 
Debiet 
Toevoer Alnor  toevoerroosters 1 malig Korte duurmeting  
Luchtsnelheid en turbulentie – intensiteit Dantec (meetmethode ASHRAE Standard 
111)  
 
Posities: 
Deze zijn gegeven in bovenstaande tabel. De exacte locatie van de sensoren zal ter 
plaatse beoordeeld moeten worden. 
 
Meetbereik 
    Minimaal maximaal eenheid 
Temperatuursensor escort -20  60  °C 
Relatieve vochtigheid escort 0  100  % 
Meetbereik volgt uit de kalibratie 
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Onzekerheid: 
De temperatuur en relatieve vochtigheidsensoren worden voor en na de meting 
gekalibreerd. De onzekerheid van de sensoren bedraagt voor temperatuur en relatieve 
vochtigheid respectievelijk 0,2°C en 3%. De onzekerheid is gebaseerd op een 
standaarddeviatie met een dekkingsfactor k=2 dat overeenkomt met een 
betrouwbaarheidsinterval van 95,5%. De exacte onzekerheden volgen uit de 
kalibratie. 
 
Lange duurmeting: 
De duur van de meting zal minimaal tijdens de winterperiode zijn. Aanvang van de 
meting is 2 december 2005. Einde van de meting is eind februari 2006. 
 
Bouwkundige tekeningen 
Als bijlage in rapportage 
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Bijlage E: Meetposities 
 
 
Tabel E1: Overzicht van de meetposities 
meetpositie Omschrijving Hoogte[m] 
1 Gradiëntmeting 6,7 
2 Gradiëntmeting 10,7 
3 Gradiëntmeting 14,8 
4 Gradiëntmeting 18,8 
5 Zolder - 
6 Buiten noordzijde - 
7 Bovenzijde orgel 17,9 
8 Thermostaat 0,33 
9 Kruipruimte - 
10 Inblaas verticaal noordzijde 2,2 
11 Inblaas horizontaal noordzijde 0 
12 Inblaas horizontaal oostzijde 0 
13 CO2 – meting 3,1 
14 Inblaas horizontaal zuidzijde (06-01-2006 geplaatst) 0 
 
 
Tabel E2: afmetingen roosters 
Rooster 
nr. 

Omschrijving Lengte 
[m] 

Breedte 
[m] 

1  Noord verticaal 0,6 0,535 
2  Noord vloer 1,08 0,28 
3  Oost vloer 0,42 0,23 
4  Oost vloer 0,42 0,23 
5  Oost vloer 0,42 0,23 
6  Zuid vloer 0,84 0,28 
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Bijlage F: Meetresultaten 
 
In bijlage F1 zijn meetresultaten van luchttemperaturen en relatieve vochtigheden 
weergegeven. De resultaten zijn grafisch weergegeven in: 

- tijdreeksen, hierin zijn de gemeten grootheden uitgezet als functie van de 
tijd 

- histogrammen, hierin is het percentage van de tijd uitgezet tegen de 
gemeten grootheid (interval) 

- cumulatieve histogrammen, hierin is het cumulatieve percentage van de 
tijd uit gezet tegen de gemeten grootheid (interval). Afgelezen kan worden 
hoeveel procent van de gemeten tijd een grootheid kleiner is dan een 
bepaalde waarde. 

In bijlage F2 zijn meetresultaten van de luchtverversing weergegeven (infiltratievoud- 
en CO2 - concentratiemeting). 
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Bijlage F1: Luchttemperaturen en relatieve vochtigheden 
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Bijlage F2: Luchtverversing (infiltratievoud- en CO2 – concentratiemeting) 
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Bijlage G: Simulatieresultaten 
 
Variant 100: Verificatie 
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Variant 110: basissituatie 
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Variant 210: Voorzetraam aan de buitenzijde 
 

 
 
Variant 220: gewelfisolatie d = 0,03m 
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Variant 310: alleen luchtverwarming 
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Variant 310b: alleen luchtverwarming Q = 300 kW 
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Variant 310c: alleen luchtverwarming Q = 300 kW, Tbasis = 7°C, Tsetpoint = 18°C 
indien er een dienst is. 
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Variant 320a: vloer- en luchtverwarming 
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Variant 320b: vloer- en luchtverwarming 
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Variant 320c: vloer- en luchtverwarming, Tbasis = 7°C, Tsetpoint = 18°C indien er een 
dienst is, Tgem,vloer=30°C tijdens en tussen diensten en 1 dag voor de 1e dienst. 
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Bijlage H: Bouwkundige tekeningen
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plattegrond 
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Langsdoorsnede 
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Dwarsdoorsneden 
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Zuidgevel 
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Noordgevel 
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West- en oostgevel 
 



Bijlage I: Principe tekeningen warmteopwekking en luchtbehandeling 
 

 

 



 105 

 

 
 




