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1 Inleiding 
 
 
Dit meetplan is opgesteld in het kader van het onderzoek naar het functioneren van de verwarmingsin-
stallatie in de monumentale Onze Lieve Vrouwe Kerk te Gaasbeek, België. Het huidige verwarmings-
syteem leidt tot een slechte temperatuurverdeling in de kerk, wat leidt tot oncomfortabele situaties 
voor bezoekers en medewerkers van de kerk. In de kerk is tevens een waardevolle collectie aanwezig. 
Voor collectiebehoud zijn ongunstige binnenklimaatcondities te verwachten. Ten behoeve van het 
verbeteren van het van het thermisch comfort en binnenklimaat uit het oogpunt van collectiebehoud, 
zullen er enige metingen plaatsvinden. Dit rapport beschrijft het doel, de wijze, locatie en duur van de 
metingen. 
 

1.1 Doel van de metingen 
In het najaar van 2007 zullen in de kerk enige korte en langeduurmetingen plaatsvinden om de bin-
nenklimaatcondities en bouwfysische eigenschappen van de kerk te kunnen beoordelen. De metingen 
kunnen als volgt opgesplitst worden: 
 

• Metingen t.b.v. het vaststellen van het heersende binnenklimaat i.v.m. thermisch comfort en 
conserveringscondities 

• Metingen t.b.v. het vaststellen van de prestatie van de klimaatinstallatie 
• Metingen voor het verkrijgen van data om simulatiemodellen mee op te stellen en te verifiëren 

 
Bovenstaande deelonderzoeken dienen als basis voor het vinden van een oplossing voor de heersende 
problematiek. De meetdata geven inzicht in hoe het binnenklimaat tot stand komt. 
 

1.2 Duur van de metingen 
De metingen bestaan uit korte en langeduurmetingen. Het totale meettraject zal minimaal 6 maanden 
in beslag nemen. Het meetprogramma zal starten in het najaar van 2007. De metingen naar de lucht-
condities in de kerk, de langeduurmetingen, hebben een looptijd van ongeveer 6 maanden. Aanvullen-
de metingen, zoals het onderzoek naar de luchtverversingsgraad, hebben een kortere meetduur. Deze 
korteduurmetingen duren maximaal enkele dagen. 
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2 Metingen 

2.1 Telemetrisch meetsysteem 
De hieronder beschreven metingen worden zoveel mogelijk uitgevoerd met behulp van draadloze ap-
paratuur. De gebruikte sensoren worden aangesloten op transmitters. De transmitter zendt op de inge-
stelde periode de meetwaarde naar de centraal opgestelde datalogger. De datalogger is aangesloten op 
een GSM-modem. Hiermee kunnen de data op afstand uitgelezen worden. Via een beveiligde webap-
plicatie worden de meetdata vervolgens automatisch gepubliceerd. 
 

 
Figuur 1  Afbeelding van het telemetrisch meetsysteem. Afgebeeld zijn de transmitters met geïntegreerde T/RV-
sensor, de datalogger, een GSM-modem en een externe oppervlaktetemperatuursensor. 

2.2 Binnenklimaatmetingen T/RV 

2.2.1 Doel 
Om het heersende binnenklimaat vast te stellen worden in de kerk permanent temperatuur (T) en rela-
tieve luchtvochtigheid (RV) gemeten. Aan de hand van de verkregen meetwaarden wordt getoetst of er 
m.b.t. thermisch comfort en collectiebehoud juiste condities worden gehaald. Tevens zijn deze data 
benodigd voor het verifiëren van simulatiemodellen die tijdens het onderzoek gebruikt zullen worden. 

2.2.2 Methode 
De metingen worden uitgevoerd middels draadloze gecombineerde luchttemperatuur- en de relatieve 
luchtvochtigheidsensoren. De sensoren zijn geïntegreerd in de transmitter en worden in de kerk op ver-
schillende locaties opgesteld. 

2.2.3 Locatie 
De metingen naar T en RV vinden plaats op verschillende locaties in de kerk. Tevens wordt de in-
blaastemperatuur van het luchtverwarmingssysteem gemeten. Zie figuur 2 voor de exacte meetlocaties 
van deze sensoren. 

2.2.4 Meetduur en meetinterval 
De meetduur zal minimaal 6 maanden bedragen en gestart worden in het najaar van 2007. Het meetin-
terval voor deze sensoren is ingesteld op 10 minuten. 
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2.3 Stratificatiemeting 

2.3.1 Doel 
Deze meting wordt verricht om inzicht te krijgen in de thermische en hygrische stratificatie over de 
hoogte van het de kerk. Hiermee kan o.a. uitspraak gedaan worden over de luchtcondities en lucht-
menging in de kerk en kunnen simulatiemodellen geverifieerd worden. 

2.3.2 Methode 
De meting wordt uitgevoerd met behulp van één T/RV-sensor en twee externe temperatuursensoren. 
Van deze 3 sensoren wordt er één laag, een op middelbare hoogte en één hoog in de kerk opgehangen.  

2.3.3 Locatie 
Deze meting vindt plaats nabij het orgel. Zie figuur 2 voor de locatie van de sensoren. 

2.3.4 Meetduur en meetinterval 
De meetduur zal minimaal 6 maanden bedragen gestart worden in het najaar van 2007. Het meetinter-
val van de sensoren is ingesteld op 10 minuten. 
 

2.4 Oppervlaktecondities 

2.4.1 Doel 
De relatieve luchtvochtigheid nabij een oppervlak met een andere temperatuur dan de binnenlucht, wijkt 
af van de relatieve luchtvochtigheid van de binnenlucht. Vanwege het gevaar van bouwkundige degradatie 
en de degradatie van objecten die tegen de gevels hangen, dienen oppervlaktetemperaturen permanent 
gemeten te worden. Degradatie van gebouw en objecten nabij de gevel kan optreden bij te hoge relatieve 
luchtvochtigheden en condensatie (o.a. schimmelvorming) of te lage relatieve luchtvochtigheden (o.a. uit-
droging). Bij lage oppervlaktetemperaturen treden hoge RV’s op. Bij hoge oppervlaktetemperaturen tre-
den lage RV’s op. 

2.4.2 Methode 
De oppervlaktetemperatuur wordt gemeten met externe temperatuursensoren (NTC). De relatieve 
luchtvochtigheid nabij het oppervlak (φs) kan vervolgens berekend worden met behulp van de maxi-
male dampspanning bij deze lucht- en oppervlaktetemperatuur en de relatieve vochtigheid van de 
ruimtelucht: 
  

)(

)(

Tssat

Tasata
s p

p⋅
=

ϕ
ϕ  

 

Waarin φs = relatieve luchtvochtigheid nabij het oppervlak   [-] 
 psat(Ta) = maximale dampspanning van de lucht   [Pa] 
 φa = relatieve luchtvochtigheid van de lucht   [-] 
 psat(Ts) = maximale dampspanning nabij het oppervlak   [Pa] 
 
De oppervlaktesensor wordt verbonden met een transmitter, welke draadloos is verbonden met de da-
talogger. 

2.4.3 Locatie 
De oppervlaktetemperatuurmetingen vinden plaats op de volgende locaties: 
 

1) Achter een schilderij tegen de noord-west gevel van de kerk 
2) Tegen de beglazing in de noord-west gevel van de kerk 
3) T.p.v. de houten lambrisering aan de noordzijde van het altaar 

 
Zie Figuur 2 voor de exacte meetlocaties van deze meting. 
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2.4.4 Meetduur en meetinterval 
De meetduur van de oppervlaktecondities zal minimaal 6 maanden bedragen en gestart worden in het 
najaar van 2007. Het meetinterval voor deze sensoren zal ingesteld worden op 10 minuten. 
 

2.5 Inblaasdebiet 

2.5.1 Doel 
Voor een juiste interpretatie van hoe het binnenklimaat in de kerk tot stand komt en als input-data voor 
simulatiemodellen is informatie over de inblaashoeveelheid van de luchtverwarminginstallatie nodig. 

2.5.2 Methode 
De inblaashoeveelheid wordt gemeten met behulp van een micromanometer. Deze wordt tegen het 
inblaasrooster gezet als de luchtverwarmingsinstallatie op vol vermogen staat. Het apparaat berekent 
momentane luchtsnelheden en luchthoeveelheden op basis van gemeten drukverschillen. Als de kap 
van het apparaat in zijn geheel over het inblaasrooster past is het momentaan gemeten debiet direct 
afleesbaar op het apparaat. Indien de kap van het apparaat niet geheel over het rooster past kan door de 
gemeten inblaassnelheid (m/s) te vermenigvuldigen met het oppervlak (m2) van het inblaasrooster het 
inblaasdebiet (m3/h) verkregen worden.  

2.5.3 Locatie 
De meting zal plaatsvinden bij het inblaasrooster in de kerk. 

2.5.4 Meetduur 
De debietmeting is een korteduurmeting en zal in totaal maximaal enkele uren in beslag nemen.  
 

2.6 CO2-meting 

2.6.1 Doel 
Koolstofdioxide is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. De dicht-
heid bij 0˚C en atmosferische druk bedraagt 1,97 kg/m3. CO2 is daarmee zwaarder dan lucht (1,29 
kg/m3). Mensen produceren CO2. Indien er onvoldoende geventileerd wordt, zal bij een hoge bezet-
tingsgraad de concentratie stijgen. Hoge CO2-concentraties kunnen leiden tot welzijnsklachten zoals 
stank en hoofdpijn. Door de CO2-concentratie te meten kunnen, onder bepaalde randvoorwaarden, uit-
spraken gedaan worden over de over de mate van luchtverversing in de kerk.  

2.6.2 Methode 
Metingen worden verricht met behulp van een CO2-sensor. De sensor is aangesloten op een transmitter 
en een externe voeding. De werking van de sensor berust op het principe dat CO2 infraroodlicht absor-
beert. De hoeveelheid geabsorbeerd infraroodlicht geeft een maat voor de concentratie CO2 in de 
lucht. De meetwaarde wordt uitgedrukt in ppm, oftewel parts per million. 

2.6.3 Locatie 
De CO2-concentratie wordt gemeten in de kerk, op een representatieve locatie in het verblijfsgebied.  

2.6.4 Meetduur en meetinterval 
De meetduur zal minimaal 6 maanden bedragen en wordt gestart in het najaar van 2007. Het meetin-
terval voor deze sensor zal ingesteld worden op 10 minuten. 
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2.7 Ventilatievoudmeting 

2.7.1 Doel 
De meting wordt uitgevoerd om een indruk te krijgen van de mate van ventilatie in de kerk. Deze in-
formatie is o.a. nodig bij het opstellen van de simulatiemodellen. 

2.7.2 Methode 
Voor de bepaling van dit ventilatievoud is een standaard methode ontwikkeld waarbij gebruik wordt ge-
maakt van een tracergas (zwavelhexafluoride, SF6). Dit tracergas is een niet-reactieve (in chemische en 
biologische zin) stof, waarvan de oplosbaarheid en het verspreidingsgedrag overeenkomt met die van de 
lucht. Door het inbrengen van een hoeveelheid SF6 in de ruimte, ontstaat binnenlucht met een bepaalde 
concentratie SF6. Tijdens het inbrengen van het gas in de ruimte, wordt met behulp van een ventilator  
getracht het gas uniform in de ruimte te verspreiden. Door de afname van het tracergas in relatie tot de 
tijd en plaats te registreren, kan het ventilatievoud van de ruimte bepaald worden.  
De tracergasmeting is een korteduur meting welke in totaal één tot enkele dagen duurt. Indien er een ex-
ponentiele afname van het tracergas optreedt, kan het ventilatievoud berekend worden met behulp van de 
volgende formule: 
 

t

CC
n 10 lnln −

=  

 

Waarin n =  ventilatievoud  [h-1] 
 C0 =  concentratie op tijdstip 0  [ppm] 

 C1 = concentratie op tijdstip 1  [ppm] 
 t  =  tijd  [h] 

 

Op het meetapparaat zitten 6 slangen aangesloten om op 6 locaties te meten. In de kerk zal op 6 ver-
schillende locaties gemeten worden om te zien of er voldoende menging optreedt.  

2.7.3 Meetduur en meetinterval 
Er wordt een maal een ventilatievoudmeting verricht gedurende een koude periode. Het meetinterval 
bedraagt per kanaal 10 minuten. 

2.8 Infraroodthermografie 

2.8.1 Doel 
Met behulp van infraroodthermografie wordt een beeld verkregen van de bouwfysische eigenschappen 
van de gebouwschil. Aan de buitenschil kan hiermee duidelijk gevisualiseerd worden waar er warmte 
naar buiten lekt. Omgekeerd kan aan de binnenzijde onderzocht worden waar zich koude oppervlak-
ken bevinden. Deze koude oppervlakken duiden op een lokaal hoog warmteverlies en kunnen leiden 
tot thermisch onbehaaglijke situaties, schimmelvorming en mogelijk condensatie. 
Met behulp van infraroodthermografie is het ook mogelijk om de oppervlaktecondities van wanden te 
onderzoeken. Dit is met name interessant als er kunstvoorwerpen tegen buitenwanden geplaatst zijn. 

2.8.2 Methode  
Infraroodthermografie is een techniek waarbij een camera wordt gebruikt die infraroodbeelden maakt 
om de thermische energie die een voorwerp uitstraalt vast te leggen.  
Thermische energie of infraroodenergie is licht dat niet zichtbaar is omdat de golflengte ervan te lang 
is om door het menselijk oog te worden gezien. Het is dat deel van het elektromagnetische spectrum 
dat we waarnemen als warmte. De uitgezonden infraroodstraling is een functie van de temperatuur van 
het oppervlak en een eigenschap van het oppervlaktemateriaal, de emissiefactor. Infraroodthermogra-
fiecamera’s maken het mogelijk zeer nauwkeurig, contactloos temperaturen te meten. 

2.8.3 Locatie en meetduur 
Tijdens de meting wordt het gehele gebouw onderzocht. De meting zal plaatsvinden gedurende een 
koude periode. 
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2.9 Gegevens gebruikte apparatuur en toestellen 
Type Aantal Gegevens  Afbeelding 
Datalogger 1 Merk : Eltek   
  Type : Squirrel 1000 RX250  
  Afmetingen : 180x120x60 mm  
  Voeding : 12 V ~ 0,5 A  
     

GSM-modem 1 Merk : Fargo Telecom  
  Type : Maestro 100 Lite  
  Afmetingen : 70x60x25 mm  
  Voeding : 5 V ~ 0,65 A via logger  
     
Transmitter 7 Fabrikant : Eltek  
  Type : GC10 Transmitter  
  Afmetingen : 80x40x105 mm  
  Voeding : Batterij 4 x 1,5 V  
     
T/RV-sensor 6 Fabrikant : Sensirion  
  Typ : SHT75  
  Meetbereik : 0..100% RV / -40..124 ˚C  
  Nauwkeurigheid : ± 1,8 % / ± 0,3 ˚C  
     
Opp. T-sensor 4 Fabrikant: : Eltek  
  Type: : U-thermistor  
  Afmetingen: : Ø 8 mm  
  Meetbereik: : -50..150 ˚C   
  Nauwkeurigheid: : ± 0,2 ˚C  
     
CO2-sensor 1 Fabrikant: : Vaisala  
  Type: : GMDW21  
  Afmetingen: : 109x80 mm  
  Voeding: : Extern 12 V  
  Meetbereik: : 0-10 V (0-2000 ppm)  
  Nauwkeurigheid: : ± 30 ppm + 2% afleeswrde  
     
Infraroodcamera 1 Fabrikant : Flir Systems  
  Type : Thermacam S65 HS  
  Afmetingen : 350x220 mm  
  Voeding : 12 V ~ 1,5 A  
     
Gas-analyser 1 Fabrikant : Bruel & Kjaer  
  Type : Multi-gas monitor 1302 

: Multipoint Sampler and     
  Doser 1303 

 

  Afmetingen : 300x520x370 mm 
: 290x360x160 mm 

 

  Voeding : 220 V  
     
Debietmeter 1 Fabrikant : Alnor  
  Type : EBT721  
  Afmetingen : 915x915x1000 mm  
  Voeding : Batterij 4 x 1,5 V  
  Meetbereik : 42..4250 m3/h  
  Nauwkeurigheid : ± 3% afleeswrde ± 85 m3/h  
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2.10 Locatie sensoren 
 

 

 

Figuur 2  Overzicht van de locaties van de sensoren t.b.v. de voorgenomen langeduurmetingen in de kerk. 

Tabel 1   Gegevens en locatie van de te installeren sensoren t.b.v. de langeduurmeting 
 
Nummer Sensor type Locatie Grootheid Eenheid 

1 NTC Voor inblaasrooster  Oppervlaktetemperatuur [oC] 

2 T/RV-sensor Onder inblaasrooster 
Luchttemperatuur [oC] 
Relatieve luchtvochtigheid [%] 

3 NTC Tegen glas-in-lood raam noordwestgevel Oppervlaktetemperatuur [oC] 

4 T/RV-sensor Nabij schilderijen noordwestgevel 
Luchttemperatuur [oC] 
Relatieve luchtvochtigheid [%] 

5 NTC Achter schilderij noordwestgevel Oppervlaktetemperatuur [oC] 

6 NTC Nabij entree, onder orgel Oppervlaktetemperatuur [oC] 

7 T/RV-sensor Nabij orgel 
Luchttemperatuur [oC] 
Relatieve luchtvochtigheid [%] 

8 NTC Bovenzijde orgel Oppervlaktetemperatuur [oC] 
9 CO2 Voor altaar CO2-concentratie [ppm] 
10 NTC Tegen lambrisering en gevel noordzijde Oppervlaktetemperatuur [oC] 

11 T/RV-sensor Nabij altaar 
Luchttemperatuur [%] 
Relatieve luchtvochtigheid [oC] 

12 T/RV-sensor Sacristie 
Luchttemperatuur [%] 
Relatieve luchtvochtigheid [oC] 

13 NTC Sacristie, tegen wand en hout Oppervlaktetemperatuur [oC] 

14 T/RV-sensor Boven gewelf 
Luchttemperatuur [oC] 
Relatieve luchtvochtigheid [%] 

Totaal 5 gecombineerde elektronische T/RV-sensoren 
Totaal 7 oppervlaktetemperatuursensoren 
Totaal 1 CO2-sensor 
Totaal 7 transmitters 

1 
2 5  4      3 

8    7  6 

11 

10 

13            12 

14 

9 
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2.11 Kalibratie temperatuur en RV-sensoren 
Om het functioneren van een sensor te controleren dient een uitspraak over de kwaliteit van de aanwij-
zing van de sensor gedaan te worden. Hiervoor worden de sensoren voor aanvang van de meting geka-
libreerd. Bij een kalibratie wordt een uitspraak gedaan over de afwijking van de sensor. De afwijking 
is het verschil tussen werkelijke waarde en de gemeten waarde van de sensor. Tevens wordt bij een 
kalibratie de onzekerheid bepaald. De onzekerheid geeft de (on-)nauwkeurigheid aan waarmee de af-
wijking is bepaald. 
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Bijlage 2  Meetresultaten 
 

In deze bijlage staan voor een aantal posities in de kerk de gemeten temperatuur en relatieve luchtvochtigheid 

weergegeven. Hierbij is de relatieve luchtvochtigheid aan het oppervlak berekend uit het quotiënt van de 

dampdruk en de verzadigingsdampdruk aan het oppervlak. De dampdruk volgt uit de gemeten relatieve 

luchtvochtigheid en de verzadigingsdampdruk van de lucht bij de gemeten luchttemperatuur. Zowel deze 

luchtvochtigheid als ook deze luchttemperatuur zijn gemeten in de directe omgeving van de gemeten 

oppervlakte temperatuur, waarbij wordt verondersteld dat de lucht goed gemend is. 

 

Uitleg Klimaat Evaluatie Kaart 

Hieronder staat de uitleg voor het gebruik van de Klimaat Evaluatie Kaart zoals dat in deze rapportage wordt 

toegepast. 

 

In de figuur is op de horizontale as het absolute vochtgehalte uitgezet. Dit is de hoeveelheid vocht in gram dat 

zich in één kilogram (droge) lucht bevindt. Op de verticale as staat de temperatuur aangegeven (in ˚C). De 

gebogen lijnen zijn lijnen van constante relatieve vochtigheid, van 0 tot 100%, in stappen van 10%.  

 

Elke gemeten waarde wordt een puntje in het diagram, een weekgemiddelde is een cirkel, sterretje, driehoek 

of kruisje. De kleuren geven de verschillen tussen de seizoenen aan. 

 

Aan de kleur van een punt is te zien hoe vaak een gemeten combinatie van temperatuur en relatieve 

vochtigheid in dit punt ligt (hoe dieper de kleur is, hoe vaker deze combinatie voorkomt). De blauwe lijnen 

geven de van te voren bepaalde klimaateisen aan. Onder in het mollierdiagram is weergegeven wat deze eisen 

zijn. 

 

De klimaateisen verdelen het mollierdiagram in negen vlakken. Rechts in het diagram wordt vijfmaal een 3x3-

matrix afgebeeld, die overeenkomt met deze verdeling. Elk getal geeft aan hoeveel procent van de berekende 

punten zich in het betreffende deel van het mollierdiagram bevindt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 

gehele periode en de verschillende seizoenen. 

 

De histogrammen rechts naast het mollierdiagram geven de verdeling van de maximale veranderingen aan. Dit 

zijn temperatuurveranderingen per uur, relatieve vochtigheidveranderingen per uur, 

temperatuurveranderingen per etmaal en relatieve vochtigheidveranderingen per etmaal.  

De waarden in de histogrammen zijn uitgerekend, door voor elke gemeten waarde terug te kijken naar het 

afgelopen uur of het afgelopen etmaal. Het verschil tussen de maximale en minimale waarde in die periode is 

berekend. Een heel klein getal geeft een constant klimaat weer, een heel groot getal een sterk fluctuerend 

klimaat. In de grafieken wordt weergegeven hoe vaak veranderingen met een bepaalde grootte zijn 

voorgekomen. 

 

Voor enkele meetlocaties is het gevaar op schimmelgroei geanalyseerd. Het gebied rechts van de grijze curve 

(schimmelgroeicurve) geeft het gebied aan waarvoor condities gelden waarbij de groei van schimmels mogelijk 

is. Deze curve geldt voor de schimmel Aspergillus versicolor, dat is een zogenaamde xerofiele schimmel, die al 

gedijt vanaf 81%RV [4, 5]. De meeste schimmelsoorten die in de gebouwde omgeving voorkomen hebben een 

hogere grens waarbij ze kunnen groeien. Bijgevolg is de grens die de Aspergillus versicolor aangeeft waarboven 

deze schimmel kan groeien, een veilige grenswaarde. 

Bij de interpretatie van de Klimaat Evaluatie Kaart in relatie tot een mogelijk schimmelprobleem kan ervan 

worden uitgegaan dat indien weekgemiddelden de grijze curve overschrijden, het risico te hoog is. 

 

 



Nabij het altaar 

 

Figuur B2.1  Meetresultaten van de luchtcondities (temperatuur, RV en het berekend absoluut vochtgehalte) en 

oppervlaktecondities van de wand (temperatuur en de berekende RV) nabij het altaar 

 

Kerkruimte noordwestgevel 

 

Figuur B2.2  Meetresultaten van de luchtcondities (temperatuur, RV en het berekend absoluut vochtgehalte) en 

oppervlaktecondities van het glas-in-loodraam (temperatuur en de berekende RV) nabij de noordwestgevel in de kerkruimte 



 

Figuur B2.3  Weergave van de gemeten luchtcondities achter het schilderij aan de noordwestgevel 

 

 

Figuur B2.4  De meetresultaten van de luchtcondities achter het schilderij aan de noordwestwand in de kerkruimte 

weergegeven in de Klimaat Evaluatie Kaart 



Orgel 

 

Figuur B2.5  Weergave van de gemeten luchtcondities bij het orgel 

 

 

Figuur B2.6  De meetresultaten van de luchtcondities bij het orgel weergegeven in de Klimaat Evaluatie Kaart 

 



Sacristie 

 

Figuur B2.7  Meetresultaten van de luchtcondities (temperatuur, RV en het berekend absoluut vochtgehalte) en 

oppervlaktecondities van het kozijn (temperatuur en de berekende RV) in de sacristie 

 

 

Figuur B2.8  De meetresultaten van de luchtcondities in de sacristie weergegeven in de Klimaat Evaluatie Kaart 



Bijlage 3  Invoergegevens van de HAMBASE-simulatie 
 

% ------------------------------------------------------------------------ 

%             HAMBASE 

% HEAT And Moisture Building And Systems Evaluation 

% ------------------------------------------------------------------------- 

%  PART 1 : THE CALCULATION PERIOD 

% ------------------------------------------------------------------------- 

% FORMAT BAS.Period=[yr,month,day,ndays] 

% yr   = start year 

% month  = start 

% month day = start day 

% ndays     = number of days simulated 

BAS.Period=[1978,9,1,365]; 

BAS.DSTime=1; 

 

% ------------------------------------------------------------------------- --- 

% PART 2 : THE BUILDING  

% ------------------------------------------------------------------------- --- 

%   ZONES NUMBERS [-] & VOLUMES [m3] 

% 

BAS.Vol{1}= 2200;  % kerkvolume 

BAS.Vol{2}= 25;  % sacristie 

BAS.Vol{3}= 1000; % zoldervolume 

 

% ** CONSTRUCTION COMPONENTS DATA ** 

% BAS.Con{conID}= [Ri,  d1, matID, dn, matID,     Re,  ab,  eb]. 

BAS.Con{1} =    [0.13, 0.7, 232,        0.04, 0.7, 0.9];  

BAS.Con{2} =    [0.13, 0.05, 203, 1, 643,      0.13, 0.5, 0.9];  

BAS.Con{3} =    [0.13, 0.01, 361,  0.035, 502,      0.13, 0.5, 0.9];  

BAS.Con{4} =    [0.13, 0.035, 502,  0.01, 202,      0.04, 0.9, 0.9];  

BAS.Con{5}=     [0.13, 0.1, 501,      0.04, 0.8, 0.9]; 

BAS.Con{6}=     [0.13, 0.06, 501,      0.13, 0.6, 0.9]; 

% Commments 

% 1: kerkwand 

% 2: kerkvloer 

% 3: gewelf --> stuclaag en planken 

% 4: dak --> planken en leisteen 

% 5: buitendeur 

% 6: binnendeur  

 

% ** GLAZING SYSTEMS DATA** 

% FORMAT BAS.Glas{glaID}=[Uglas,CFr,ZTA,ZTAw,CFrw,Uglasw] 

%BAS.Glas{glaID}=  [Uglas,  CFr,  ZTA,  ZTAw,  CFrw,  Uglasw] 

BAS.Glas{1}=  [5.6,  0.047,  0.9,  0.9,  0.116, 5.6 ]; 

BAS.Glas{2}=  [5.8,  0.02,  0.4,  0.4,  0.01, 5.8 ]; 

% Comments 

% Glazing 1  Enkel glas 

% Glazing 2  Glas-in-lood 

 

% ** ORIENTATIONS ** 

%BAS.Or{orID}= [beta,   gamma  ]; 

BAS.Or{1}=  [90,    45 ];  % ZW muur 

BAS.Or{2}=  [90,    135 ];  % NW muur 

BAS.Or{3}=  [90,    180 ];  % N muur 

BAS.Or{4}=  [90,    225 ];  % NO muur 

BAS.Or{5}=  [90,    -90 ];  % O muur 

BAS.Or{6}=  [90,    -45 ];  % ZO muur 

BAS.Or{7}=  [60,    45 ];  % ZW schuin dak 

BAS.Or{8}=  [60,    135 ];  % NW schuin dak 

BAS.Or{9}=  [60,    180 ];  % N schuin dak 

BAS.Or{10}=  [60,    225 ];  % NO schuin dak 

BAS.Or{11}=  [60,    -90 ];  % O schuin dak 

BAS.Or{12}=  [60,    -45 ];  % ZO schuin dak 

 

% **SHADOWING DATA** 

BAS.shad{1}=[ 1  0.07    5     1.6      0  0.5000    0.7 3;... 

        2   0.1       5.1       3.0000 17.00    0.0000     0      0;... 

         2   17.00     0.1       3.0000    0         5.1000       0      0;... 

         2  17.00     0.1       2.0000   0        0.0000          0      0;... 

         2   0.5       24.00     9.2000   34.10   -9.0000        0      0;... 

         3   1.25      1.25/7   2.75        15.50   0.0             0      0;... 

         3   1.50      1.50/7   1.50        12.70     1.50       0      0;... 

         4  0  10  20  30   50  60  90;... 

         5  1  0.9  0.8  0.7  0.6  0.5  0.4]; 



BAS.shad{2}=[ 

     4  20        30         40 50  60 70  80;... 

         5  787/789   784/789  775/789  754/789  700/789   563/789  302/789]; 

 

% Changing below '0' into '1' below, gives a drawing of the 

% obstacle geometry for ShaID. 

if 1==0  

    shaID=1; 

    figure(1) 

    shaddrawf1101(BAS.shad,shaID); 

end 

 

% I. EXTERNAL WALLS 

% FORMAT BAS.wallex{exID} = [zonenr,  surf, conID, orID, bridge]; 

BAS.wallex{1} =    [1,        115,     1,    1,     0]; % zw gevel 

BAS.wallex{2} =    [1,        6.2,     5,   1,     0];  % buitendeur zw gevel   

BAS.wallex{3} =    [1,        132,     1,    2,     0];  % nw gevel  

BAS.wallex{4} =    [1,        15,     1,    3,     0];  % n gevel 

BAS.wallex{5} =    [1,        36,     1,    4,     0];  % no gevel 

BAS.wallex{6} =    [1,        15,     1,    5,     0];  % o gevel 

BAS.wallex{7} =    [1,        90,     1,    6,     0]; % zo gevel 

BAS.wallex{8} =    [2,        25,     1,    4,     0];  % no gevel 

BAS.wallex{9} =    [2,        25,     1,    6,     0];  % zo gevel 

BAS.wallex{10} =    [3,        30,     1,    1,     0];  % zw gevel 

BAS.wallex{11} =    [3,        70,     4,    7,     0];  % schuin dak op zw 

BAS.wallex{12} =    [3,        230,    4,    8,     0];  % schuin dak op nw 

BAS.wallex{13} =    [3,        11,     4,    9,     0];  % schuin dak op n 

BAS.wallex{14} =    [3,        11,     4,    10,     0];  % schuin dak op no 

BAS.wallex{15} =    [3,        11,     4,    11,     0];  % schuin dak op o 

BAS.wallex{16} =    [3,        28,     1,    6,     0];  % zo gevel 

BAS.wallex{17} =   [3,        200,    4,    12,     0];  % schuin dak op zo 

 

% II. WINDOWS IN EXTERNAL WALLS 

% FORMAT window{winID} =  [exID,   surf, glaID,  shaID ]; 

%BAS.window{winID}=  [exID,    surf, glaID,  shaID ] 

BAS.window{1} =   [1,       13,   2,       0 ];  % zw gevel 

BAS.window{2} =   [3,       14,   2,       0 ];  % nw gevel  

BAS.window{3} =   [4,       5.5,   2,       0 ];  % n gevel 

BAS.window{4} =   [5,       5.5,   2,       0 ];  % no gevel 

BAS.window{5} =   [6,       5.5,   2,       0 ];  % o gevel 

BAS.window{6} =   [9,       4,   1,       0 ];  % zo gevel 

BAS.window{7} =   [7,       8,   2,       0 ];  % zo gevel 

 

% III. CONSTANT TEMPERATURE WALLS 

% FORMAT walli0{i0ID} =  [zonenr,  surf,  conID , temp bridge ]; 

BAS.walli0{1} =    [1,      292,   2,      12.0,    0 ]; % kerk vloer 

BAS.walli0{2} =    [2,      7,   2,      12.0,    0 ]; % sacristie vloer 

 

% IV ADIABATIC EXTERNAL WALLS 

% FORMAT wallia{iaID} =   [zonenr,  surf, conID ]; 

%BAS.wallia{iaID}=   [zonenr,   surf, conID ] 

%BAS.wallia{1} =    [1,        23.0,  2    ];  

 

% V. INTERNAL WALLS BETWEEN AND IN ZONES 

% FORMAT wallin{inID} =   [zonenr1, zonenr2, surf, conID ]; 

%BAS.wallin{inID}=   [zonenr1, zonenr2, surf, conID ] 

BAS.wallin{1} =    [1,   2,        30,   1    ]; % wand tussen Z1 en Z2 

BAS.wallin{2} =    [1,  2,        3.5,    6    ]; % deur tussen Z1 en Z2 

BAS.wallin{3} =    [1,  3,        350,     3    ]; % plafond tussen Z1 en Z3 

BAS.wallin{4} =    [1,  2,       7,       3    ]; % plafond tussen Z2 en Z3 

%---------------------------------------------------------------------------- 

% PART 3 : profiles for internal sources, ventilation, sunblinds and free 

% cooling 

 

% **PROFILES** 

% proID=1 

BAS.Ers{1} =300; 

BAS.dayper{1}=     [    0,   8, 18  ]; 

BAS.vvmin{1}=  [ 0.15,  0.15,  0.15 ];  

BAS.vvmax{1}=  [ 0.15,  0.15,  0.15 ]; 

BAS.Tfc{1}=  [ 100,  100,     100 ]; 

BAS.Qint{1}=  [ 0,  0, 0 ]; 

BAS.Gint{1}=  [ 0.000065, 0.000065,0.000065]; 

%BAS.Tsetmin{1}=  [    -100,   -100,    -100 ]; 

BAS.Tsetmin{1}=  [    10,   10,    10 ]; 

BAS.Tsetmax{1}=  [    100,     100,     100 ];  



BAS.RVmin{1}=  [ 40, 40, 40   ]; 

BAS.RVmax{1}=  [ 75, 75, 75 ]; 

 

%proID=2 

BAS.Ers{2}=300; 

BAS.dayper{2}=   [    0,  8, 18  ]; 

BAS.vvmin{2}=  [ 0.25,  0.25,  0.25 ];  

BAS.vvmax{2}=  [ 0.25,  0.25,  0.25 ]; 

BAS.Tfc{2}=  [ 100,  100,  100 ]; 

BAS.Qint{2}=  [ 0,  0, 0 ]; 

BAS.Gint{2}=  [ 0.0000019, 0.0000019, 0.0000019]; 

BAS.Tsetmin{2}=  [    10,   10,     10 ]; 

BAS.Tsetmax{2}=  [    100,     100,      100 ];  

BAS.RVmin{2}=  [ 40, 40, 40 ]; 

BAS.RVmax{2}=  [ 75, 75, 75  ]; 

 

%proID=3 

BAS.Ers{3}=2000; 

BAS.dayper{3}=      [    0, 8,     18   ]; 

BAS.vvmin{3}=  [ 1,  1,   1 ];  

BAS.vvmax{3}=  [ 1,  1,  1 ]; 

BAS.Tfc{3}=  [ 100,  100,  100 ]; 

BAS.Qint{3}=  [ 0, 0,  0 ]; 

BAS.Gint{3}=  [ 0,  0,  0 ]; 

BAS.Tsetmin{3}=  [    -100,   -100,     -100 ]; 

BAS.Tsetmax{3}=  [    100,     100,     100 ];  

BAS.RVmin{3}=  [ -1, -1,     -1 ]; 

BAS.RVmax{3}=  [ 101, 101,  101 ]; 

 

BAS.Ers{4} =300; 

BAS.dayper{4}=     [    0,   13.5, 18.5  ]; 

BAS.vvmin{4}=  [ 0.15,  0.15,  0.15 ];  

BAS.vvmax{4}=  [ 0.15,  0.15,  0.15 ]; 

BAS.Tfc{4}=  [ 100,  100,    100 ]; 

BAS.Qint{4}=  [ 0,  0, 0 ]; 

BAS.Gint{4}=  [ 0.000065, 0.000065,0.000065]; 

%BAS.Tsetmin{4}=  [    -100,   -100,   -100 ]; 

BAS.Tsetmin{4}=  [    10,   17,    10 ]; 

BAS.Tsetmax{4}=  [    100,     100,     100 ];  

BAS.RVmin{4}=  [ 40, 40, 40   ]; 

BAS.RVmax{4}=  [ 75, 75, 75 ]; 

 

% THE PROFILES OF THE BUILDING 

% BAS.weekfun{zonenr} = [upnrmon, upnrtue,  upnrwed, upnrthu,  upnrfri,  upnrsat, upnrsun] 

BAS.weekfun{1}=  [1,   1,   1,  1,       1,  4,  1 ]; 

BAS.weekfun{2}=  [2,   2,   2, 2,       2,     2,     2 ]; 

BAS.weekfun{3}=  [3,   3,   3,  3,      3,     3,     3 ]; 

 

%-------------------------------------------------------------------------- -- 

% PART 4 : Heating, cooling, humidification, dehumidification  

% ------------------------------------------------------------------------- --- 

BAS.Plant{1}=[45000,-000,0.00,-0.00]; 

BAS.Plant{2}=[2000,-000,0.00,-0.00]; 

BAS.Plant{3}=[000,-000,0.00,-0.00]; 

 

% FORMAT BAS.convfac{zonenr}=[CFh, CFset, CFint ]; 

BAS.convfac{1}=[1, 1, 0.5 ]; 

BAS.convfac{2}=[1, 1, 0.5 ]; 

BAS.convfac{3}=[1, 1, 0.5 ]; 

 

% FORMAT BAS.heatexch{zonenr}=[etaww, Twws]; 

BAS.heatexch{1}=[0 22]; 

BAS.heatexch{2}=[0 22]; 

BAS.heatexch{3}=[0 22]; 

 

% FORMAT BAS.furnishings{zonenr}=[fbv, CFfbi]; 

BAS.furnishings{1}=[1, 0.2]; 

BAS.furnishings{2}=[0, 0.2]; 

BAS.furnishings{3}=[2, 0.2]; 

 

%******************* END OF INPUT*************************************************** 

 [Control,Profiles,InClimate,InBuil]=Hambasefun5(BAS); 

Xwavoextra4 

Output=Xwavox1006(Control,Profiles,InClimate,InBuil); 

xwavouitvoer0306 



Bijlage 4  Afbeelding van het HAMBASE-Simulinkmodel 
 

 

 
 

Figuur B4.1  De opbouw van het voor simulatievariant a gebruikte HAMBASE-Simulinkmodel  

 

 

Figuur B4.2  De opbouw van het voor simulatievariant c gebruikte HAMBASE-Simulinkmodel  



Bijlage 5  HAMBASE-Simulink resultaten 
 

Variant a 

 

 

 

 

 

Figuur B5.1  Simulatieresultaten (rode lijn) en meetresultaten (blauwe lijn) van de temperatuur, RV en absoluut 

vochtgehalte over de periode van 1 januari tot 1 april 2008 voor de sacristie 

 



Variant b 

 

Figuur B5.2  Simulatieresultaten voor de sacristie van variant a (rode lijn) vergeleken met de resultaten van variant b 

(groene lijn) van de temperatuur, RV en absoluut vochtgehalte over de periode van 1 januari tot 31 maart 2008  

 

Variant c 

 

Figuur B5.3  Simulatieresultaten voor de kerkruimte van variant a (rode lijn) vergeleken met de resultaten van variant c 

(groene lijn) van de temperatuur, RV en absoluut vochtgehalte over de periode van 1 januari tot 31 maart 2008  



     

Figuur B5.4  Simulatieresultaten voor de sacristie van variant b (links) en variant c (rechts) weergegeven in de Klimaat 

Evaluatie Kaart 

 

 



Bijlage 6  Fluent instellingen 
 

 

Tabel B6.1  Gegevens van het grid 

Kerkvolume 1800 m3 

Celvorm Tetrahedral/Hybrid 
Aantal cellen 99.740 

 

 

Tabel B6.2  Grenscondities 

Wanden en gewelf Toevoerrooster Afzuigrooster Lucht 
Wall Velocity inlet Outflow Fluid 

Stationary wall Components Flow Rate Weighting 1 Air 
No slip X-velocity -2.7  Boussinesq 1.216 kg/m3 

Temperature 10˚C Temperature 66˚C  Cp 1006.43 J/kgK 
Material Brick   TC 0.0242 

   Viscosity 1.7894*10-5 
   TEC 0.00366 

Orgel Beglazing Vloer  
Wall Wall Wall  

Stationary wall Stationary wall Stationary wall  
No slip No slip No slip  

Temperature 10˚C Temperature 5˚C Temperature 10˚C  
Material Wood Material glass Material Marble  

    

 

 

Tabel B6.3  Model- en solver-instellingen 

Solver Pressure Based 
Space 3D 
Velocity Formulation Absolute 
Gradient Option Green-Gauss Cell Based 
Formulation Implicid 
Time Steady 
Porous Formulation Superficial Velocity 

 



Bijlage 7  Resultaten van de 3D-berekeningen met Fluent 
 

 

In deze bijlage worden de resultaten van de 3D-berekeningen aan het binnenklimaat weergegeven. 

De resultaten zijn voor beide simulatievarianten weergegeven als afbeeldingen van doorsneden van de kerk. 

Deze doorsneden zijn: 

• een horizontale doorsnede over het kerkvolume op 1,5 meter boven de vloer 

• een verticale doorsnede over lengte van het linker zijschip 

• een verticale doorsnede over de lengte van het middenschip 

• een verticale doorsnede over de lengte van het rechter zijschip 

• vier verticale doorsneden over de breedte van het kerkvolume op resp. 1,5, 5, 10 en 14,5 m uit de 

westwand. 

 

De doorsneden over het kerkvolume zijn hieronder schematisch weergegeven: 

 

 

Figuur B7.1  Doorsneden van het CFD-model 

 

 

Weergegeven worden de resultaten van 2 doorgerekende varianten: 

 

Variant 1: de huidige situatie 

 

Inblaassnelheid  2,7 m/s 

Inblaastemperatuur 66 ˚C 

Inblaasrichting (x,y,z) (-2.7,0,0) 

 



 

Figuur B7.2  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 1; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchttemperaturen 

over de lengte- en dwarsdoorsneden van de kerkruimte 

 

 

 

Figuur B7.3  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 1; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchtsnelheden over 

de lengte- en dwarsdoorsneden van de kerkruimte 

 

 



 

Figuur B7.4  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 1; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchttemperaturen 

over de lengtedoorsnede van het midden van kerkruimte 

 

 

 

Figuur B7.5  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 1; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchtsnelheden over 

de lengtedoorsnede van het midden van kerkruimte 

 

 



 

Figuur B7.6  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 1; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchttemperaturen 

over de horizontaal-doorsnede van kerkruimte op 1,5 meter boven de vloer 

 

 

 

Figuur B7.7  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 1; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchtsnelheden over 

de horizontaal-doorsnede van kerkruimte op 1,5 meter boven de vloer; 

 

 



 

Figuur B7.8  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 1; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchttemperaturen 

over de dwarsdoorsnede van kerkruimte en de vloer 

 

 

 

Figuur B7.9  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 1; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchtsnelheden over 

de dwarsdoorsnede van kerkruimte en de vloer 

 

 

 

 



Variant 2: de verbeterde situatie 

Inblaassnelheid  4 m/s 

Inblaastemperatuur 40 ˚C 

Inblaasrichting (x,y,z) (-2.8,-2.8,0) 

 

 

Figuur B7.10  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 2; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchttemperaturen 

over de lengte- en dwarsdoorsneden van de kerkruimte 

 

 

 

Figuur B7.11  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 2; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchtsnelheden over 

de lengte- en dwarsdoorsneden van de kerkruimte 



 

Figuur B7.12  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 2; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchttemperaturen 

over de lengtedoorsnede van het midden van kerkruimte 

 

 

 

Figuur B7.13  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 2; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchtsnelheden over 

de lengtedoorsnede van het midden van kerkruimte 



 

Figuur B7.14  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 2; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchttemperaturen 

over de horizontaal-doorsnede van kerkruimte op 1,5 meter boven de vloer 

 

 

 

Figuur B7.15  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 2; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchtsnelheden over 

de horizontaal-doorsnede van kerkruimte op 1,5 meter boven de vloer 

 



 

Figuur B7.16  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 2; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchttemperaturen 

over de dwarsdoorsnede van kerkruimte en de vloer 

 

 

Figuur B7.17  Simulatieresultaten van het CFD-model voor variant 2; Weergegeven zijn de gesimuleerde luchtsnelheden over 

de dwarsdoorsnede van kerkruimte en de vloer 


