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Het zonnehuis van de Technische Hogeschool Eindhoven 

door 

J. Hamaker, H.C.A. Hoekstra, C.W.J. van Koppen en J.T.T. van Wolde. 

I. INLEIDING. 

Het thans gereed gekomen zonnehuis van de Technische Hog~school Eindhoven 

(fig. 1) vormt het resultaat van ruim drie jaren onderzoek. Een verken

nende studie, uitgevoerd begin 1973 11 I, voerde tot de - destijds nogal 

onverwachte - conclusie, dat ook in het Nederlandse klimaat de zon als 

verwarmingsbron in aanmerking kon komen. Dit vooral wanneer de prijzen 

van de conventionele energiebronnen, met name gas en olie, in de toekomst 

zouden gaan stijgen. 

Omdat een dergelijke stijging, als gevolg van geleidelijke uitputting 

van de voorraden, reeds toen viel te voorzien, werd aan het slot van de 

studie aanbevolen op bescheiden schaal met het onderzoek van zonne

verwarmingsinstallaties te beginnen. 

Bij de uitwerking van deze aanbeveling was van het begin af duidelijk dat 

aan de realisering van zonne-verwarmingsinstallaties zowel problemen van 

installatie-technische, werktuigbouwkundige aard verbonden zouden zijn, 

als belangrijke architectonische- en bouwkundige vragen. Een reeds be

staande samenwerking tussen de afdelingen Werktuigbouwkunde en Bouwkunde 

van de THE werd daarom als basis genomen voor het verdere onderzoek- en 

ontwikkelingswerk. 

In dit samenwerkingsverband groeide ook het plan voor het bouwen van een 

zonnehuis, met als doel aan het wetenschappelijk onderzoek de in de 

techniek onmisbare praktische dimensie mee te geven. 

Een voorbereidingstijd van drie jaren is kort voor het tot stand brengen 

van een praktijkexperiment op een nieuw terrein van onderzoek. Zonder 

de reeds voorhanden gegevens over zonne-verwarmingsinstallaties in het 

buitenland (Australie, Israel, v.s.) zou deze snelle realisatie niet 

mogelijk zijn geweest. Daarnaast echter was veel eigen werk nodig voor 
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het "vertalen" van de gegevens naar de Nederlandse omstandigheden. 

Gedacht moet. hierbij worden aan de eigen bouw- en leefgewoontes, maar 

vooral aan de afwijkende en in het algemeen ongunstige klimatologische 

omstandigheden in ons land. Het feit dat de beschikbare gegevens over 

de zonnestraling niet zijn afgestemd op het gebruik van de zon als 

verwarmingsbron, vormde bij de "vertaling" wellicht de belangrijkste 

handicap,en ook nu is deze nog maar ten dele overwonnen. Voor de nadere 

bestudering van de zonnestraling in Nederland is daarom enige tijd 

geleden bij de THE een afzonderlijk onderzoek gestart. 

Bij het onderzoek aan het zonnehuis blijft intussen het opstellen van 

een praktisch bruikbare methode voor het ontwerpen van zonne-verwarmings

installaties, met inachtneming van zowel de werktuigbouwkundige als de 

bouwkundige en architectonische aspecten het einddoel. Meer dan Ln 

zonniger klimaten zal daarbij voor ons land aandacht moeten worden 

gegeven aan het vermijden van ook kleine warmteverliezen in de instal

latie,dit onder behoud van de eenvoud en daarmee van een lage prijs. 

Verschillende wegen waarlangs dit kan worden bereikt zullen in het 

onderstaande nog ter sprake komen. 

Wat de inhoud van het rapport betreft kan verder worden vermeld, dat in 

de hoofdstukken 2 tIm 5 een beschrijving wordt gegeven van de installa

tie, de woning, het meetsysteem en van de verwachtingen die ten aanzien 

van de prestaties van de installatie bestaan. In hoofdstuk 6 wordt het 

onderzoek dat verricht zal worden in een wijdere context geplaatst, en 

wordt nader ingegaan op het nationale en internationale verband waarin 

het onderzoek staat en op de relatie van het onderzoek met andere 

mogelijkheden tot energiebesparing in woningen en gebouwen. In hoofd

stuk 7 tenslotte worden de onderzoekingen over het gebruik van zonne

energie beschreven, die aan de THE naast- en in het verlengde van het 

onderzoek aan het zonnehuis nog plaats vinden. 
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II. DE ZONNEVERWARMINGSINSTALLATIE. 
at 

In figuur 2 is de opbouw van de zonneverwarmingsinstallatie schematisch 

weergegeven. De hoofdcomponenten van de installatie zijn: 

- de collectoren. die de zonne-energie invangen en omzetten in warmte, 

- de warmte-opslag. waarin eventuele overtollige warmte bewaard kan 

worden voor zonloze of zonarme periodes, 

- de bijstookinstallatie, waarmee de verwarming tijdens langdurige zon

loze of zonarme periodes wordt verzorgd. en 

het distributiesysteem, waarmee de warmte door de woning wordt verdeeld. 

De collectoren. 

ue opbouw van de collectoren is geschetst in figuur 3, De belangrijkste 

elementen van de collectoren zijn de absorberende platen; bij het zonne

huis zijn deze uitgevoerd als radiale vinnen die een geheel vormen met 

een pijp. De vinnen en de pijp zijn uit aluminium geextrudeerd; zij 

worden verder als vinpijp aangeduid. (zie ook figuur 6). 

Op de naar de zon gekeerde zijde van de vinpijpen is een zogenaamde 

spectraal-selectieve absorberende laag aangebracht. Deze bestaat uit 

chroom-oxyde en heeft de eigenschap dat het licht er goed door wordt 

geabsorbeerd (voor ca. 92%; de kleur is dan ook zwart) en dat de warmte 

er door wordt vastgehouden (emissie voor warmtestraling minder dan 15%). 

De breedte van de vinpijpen bedraagt 150 mm. Om het gehele zonnedak 

er mee te bedekken zijn hier veertig vinpijpen naast elkaar op aange-
• 

bracht. De lengte van de afzonderlijke vinpijpen bedraagt bijna 9 m. op 

het lange gedeelte en ongeveer 7,5 m. op het korte gedeelte van het 

zonnedak (zie figuur I), Ret netto collectoroppervlak bedraagt 51 m
2

, 

Door de buisgedeelten van de vinpijpen wordt, van onder naar boven, het 

water gepompt, dat deingevangen warmte meevoert en naar het opslagvat 

transporteert. De betreffende pomp werkt uiteraard aIleen wanneer de 

temperatuur van de vinpijpen hoger is dan de temperatuur van het water 

(onder) in het warmte-opslagvat. Met behulp van twee temperatuurvoelers 

wordt dit automatisch geregeld. 

De glasplaten die voor de vinpijpen zijn aangebracht dienen op de eerste 

plaats om te voorkomen dat de ingevangen warmte weer naar de buitenlucht 

verloren gaat. Daarnaast beschermen zij de vinpijpen. en speciaal de , 
kwetsbare spectraal-selectieve laag tegen weersinvloeden en het neerslaan 
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van stof uit de atmosfeer. Ret stof dat nu op de ruiten valt wordt daar, 

naar de ervaring leert, gemakkelijk door de regen van weggespoeld. 

Zoals uit figuur 3 is te zien. zijn de glasplaten gemonteerd op alumi

nium roeden. De roeden zijn van een type dat in de kassenbomv veel 

wordt toegepast. en steunen op de houten liggers die het zonnedak 

dragen. Zij zijn halverwege vast aan de liggers verbonden enaan de 

uiteinden glijdend, om ruimte te geven voor de thermische uitzettinQ, 

die tot twee cm. kan oplopen. 

Opmerking verdient dat het "zonnedak" niet, zoals nogal eens het geval 

is, is opgebouwd uit een aantal a'fzonderlijke collectoren, Ttlet elk 

een eigen omkasting en aparte toe- en afvoerpunten voor de koelvloei

stof, maar als een geheel is samengebouwd. Er kunnen argumenten worden 

aangevoerd, dat het langs deze weg op de duur mogelijk kan zijn tot een 

lagere investering voor het zonnedak te komen. Vooral omdat in plaats 

van een groot aantal relatief kleine collectoren, nu slechts het zonne

dak in zijn geheel van een omkasting (omranding) hoeft te worden voorzien. 

Aehter de vinpijpen is eerst een dunne aluminium beschermingsplaat 

aangebraeht, en daar achter isolatiemateriaal met een totale dikte van 

12 em. Ret isolatiemateriaal dient om te voorkomen dat de hoge tempera

turen die de absorberende plaat kan bereiken (onder omstandigheden meer 

dan 150 °C) tot overlast binnenshuis aanleiding zouden geven. Voor meer 

teehnisehe bijzonderheden betreffende het zonnedak wordt verwezen naar 

De warmteopslag. 

De opslag van tijdelijke overtollige warmte geschiedt in een met water 

gevulde stalen tank met een volume van 4 m3 • Ret opslagvat is geschetst 

in figuur 4. 

Om de warmte zo goed mogelijk te kunnen benutten is bij het ontwerp van 

het opslagvat speciale aandaeht besteed aan het handhaven van de zgn. 

thermische gelaagdheid in het water. De thermische gelaagdheid houdt in 

dat het water met dehoogste temperatuur zieh boven in de tank bevindt 

en het koudste water onder. Van onder naar boven loopt de watertempera

tuur daarbij gelijkmatig op. 

Ret water dat van de collectoren komt heeft als gevolg van de fluctuaties 

in de intensiteit van de zonnestraling een wisselende temperatuur. Met 
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de zgn. zwevende inlaat (een flexibele, dunwandige plastic slang) wordt 

bereikt dat het water afkomstig van de collectoren steeds op het niveau 

in de tank wordt ingebracht waar de temperatuur van het reeds aanwezige 

water gelijk is aan die van het water afkomstig van de collectoren. De 

temperatuur. en daarmee de gebruikskwaliteit van de gewonnen warmte 

blijft op deze wijze behouden, wat onder meer tot een ca. 5% grotere 

opbrengst van de installatie in zijn geheel leidt. Bovendien opent de 

thermische gelaagdheid de mogelijkheid verschillende onderdelen van de 

installatie wat kleiner en daardoor goedkoper uit te voeren. 

De warmwatervoorziening van de woning wordt verzorgd met behulp van de 

in figuur 4 eveneens aangegeven tapspiraal. Het op te warmen water door

stroomt de tapspiraal van onder naar boven en wordt tijdens zijn passage 

geleidelijk opgewarmd tot een temperatuur die dicht bij de temperatuur 

ligt die het water boven in de tank heeft. De bijstookinstallatie zorgt 

er voor dat deze laatste temperatuur nooit lager wordt dan 500 C. (zie 

onder). 

Rond het onderste deel van het opslagvat is een omkasting aangebracht, 

waar de verse ventilatielucht voor de woning doorheenstroomt. De 

lucht wordt daarbij opgewarmd, terwijl gelijktijdig het water onderin 

de tank wordt afgekoeld. Hiermee wordt bereikt, dat het water dat naar 

de collectoren wordt gepompt een zo laag mogelijke temperatuur heeft en 

het rendement van de collectoren zo hoog mogelijk is. (Zie 1111) 
Om de warmteoverdracht van het vat naar de lucht te verbeteren zijn op 

het onderste deel van de tank dunne aluminium vinnen gelijmd. 

Op grond van berekeningen wordt verwacht. dat het afkoelen van de onder

zijde van de tank, zoals zojuist beschreven, tot een prestatieverhoging 

van de installatie van ruim 5% zal leiden. 

De capaciteit van de warmteopslag is voldoende om bij doorsnee-winterweer 

de woning gedurende twee dagen te verwarmen. Het zou technisch zonder 

meer mogelijk zijn geweest een gr?tere opslagcapaciteit te verkrijgen 

met een grotere watertank. Vooral in het tussenseizoen zou de opbrengst 

van de installatie daardoor groter zijn geworden; de extra kosten ver

bonden aan een grotere opslag (circa f 500,-- voor elke m3 extra) 
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zouden door de meeropbrengst echter niet zijn goedgemaakt'). 

De bijstook-installatie. 
----------------------~-

Zoals reeds werd opgemerkt zorgt de bijstook-installatie ervoor, dat 

de temperatuur van het water in het bovenste gedeelte van de tank nooit 

lager wordt dan 50oC. In figuur 5 is aangegeven, hoe de bijstook

installatie met het opslagvat is verbonden. Een temperatuurvoeler op 

0.5 m van de bovenzijde van de tank signaleert wanneer de bijstook

installatie (een normale gaswandketel) moet gaan branden, en wanneer 
o deze kan worden gestopt. Dit geschiedt bij temperaturen van resp. 50 C 

en 600 C ter plaatse van de voeler. Ret temperatuurverschil tussen in

en uitschakelen is vrij groot gekozen, om te bereiken dat de brand

periodes van de bijstook-installatie voldoende lang zijn (ongeveer,30 

min.).De start- en stopverliezen van de gaswandketel kunnen op deze 

wijze aanzienlijk worden beperkt. 

Vorstbescherming. 

Bij vriezend weer zal het water in de vinpijpen bij zware bewolking en 

's nachts bevriezen. Voorkomen moet worden dat de vinpijpen daarbij 

openscheuren als gevolg van de uitzetting die bij de vorming van het 

ijs optreedt. De meest gangbare methodes van vorstbescherming zijn 

- het laten leeglopen van de collectoren, en 

- het toevoegen van antivries (glycol) aan het water in de collectoren. 

De eerste methode kon bij de installatie van het zonnehuis niet gemakke

lijk worden toegepast t omdat het laagste punt van de collectoren lager 

ligt dan het hoogste punt van het opslagvat. De tweede methode heeft 

het nadeel, dat tussen de vloeistof in de collectoren en het water in 

het opslagvat een scheidings-warmtewisselaar moet worden aangebracht"); 

deze brengt extra kosten met zich mee en leidt tevens tot een verminde

ring van de opbrengst van de installatie (met 5 a 10%). 

Daarom is een geheel nieuwe methode van vorstbescherming toegepast, die 

in figuur 6 is geschetst. 

') Een warmteopslag-capaciteit voor een tot twee dagen is ook in andere 
klimaten dan het Nederlandse vrijwel steeds het economische optimum. 
Onderzoekingen bij de THE, gericht op het realiseren van een opslag 
voor meerdere maanden komen in hoofdstuk VIII ter sprake. I 

") Anders zou het gehele opslagvat met betrekkelijk dure glycol moe ten 
worden gevuld. 
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In het pijpgedeelte van de vinpijpen is een siliconen rubberslang aange

bracht, gevuld met anti-vries. De slangen zijn, via een speciaal ont

wikkelde doorvoer, alle verbonden met een klein expansievat, dat zieh 

buiten het watersysteem bevindt. Ais het water in de vinpijpen bevriest, 

worden de slangen met anti-vries platgedrukt, en kan de anti-vries 

ontwijken naar het expansievat. 

Bij laboratoriumproeven bleek dat op deze wijze de expansiedie 

bij bevriezing optreedt volledig kon worden opgevangen, en dat de pijpen 

niet stukvroren. 

Ret beschreven vorstbeschermingssysteem is overigens geen universele 

oplossing voor het bevriezingsprobleem; het kan aIleen in de vinpijpen 

of overeenkomstige uitvoeringsvormen van absorberende platen worden 

toegepast en vergt vrij veel montagewerk. Ret moet daarom gezien worden 

als een specifieke oplossing die in de gegeven situatie het meest 

geschikt was. Voor algemene toepassing kan het aIleen na verdere ont

wikkeling in aanmerking komen. 

Thermische isolatie. 

Om voor de hand liggende redenen zijn aIle leidingen van de zonnever

warmingsinstallatie waar warm water doorheen stroomt goed geisoleerd, 

en ook het opslagvat. De isolatie van het opslagvat bestaat uit een 

10 em dikke laag steenwol. 

Bij de ophanging van de leidingen en de ondersteuning van het opslagvat 

is verder speciaal rekening gehouden met de warmtelekkages, die via de 

bevestigingselementen kunnen optreden. Om deze te beperken is het aan

tal ophangpunten zo klein mogelijk gehouden, en is zoveel mogelijk 

tussen de pijpen en de bevestigingselementen nog een laag materiaal met 

een lage warmtegeleiding aangebracht. 

Ret distributiesysteem. 

Ret verdelen van de warmte over de verschillende vertrekken van de woning 

geschiedt met een normaal luchtverwarmingssysteem. Ais enige bijzonder

heid valt hierover te vermelden, dat bij de uitvoering bijzondere aan

dacht is besteed aan het vermijden van luchtlekkage, om bij de metingen 

aan de insta~latie zo nauwkeurig mogelijk resultaten te verkrijgen. 
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Dat voor bet distributiesysteem aan lucbtverwarming de voorkeur werd 

gegeven boven radiatorverwarming en vloerverwarming'). bangt op de eerste 

plaats samen met de tocbtdicbte bouwwijze van de woning. Deze bouwwijze 

was vereist om de totale warmtebeboefte van de woning te beperken (zie 

volgende boofdstuk). maar beeft als consequentie. dat bij rustig weer 

de ventilatie van de woning onvoldoende kan worden. Zowel om bygieniscbe 

als om veiligbeidsredenen is bet daarom op zijn minst zeer wenselijk. dat 

bij een tocbtdicbte woning geforceerde, mecbaniscbe ventilatie wordt 

toegepast. Ret ligt dan voor de band bet ventilatiesysteem met de ver

warming te combineren in een lucbtverwarmingssysteem. Aan bet distri

butiesysteem van een zonneverwarmingsinstallatie moet overigens weI de 

eis worden gesteld, dat bet bij een zo laag mogelijke temp~ratuur werkt I II I. 
Maatgevend bierbij is de gemiddelde temperatuur van bet verwarmings-

medium bij toe- enafvoer. Bij bet lucbtverwarmingssysteem in bet zonnebuis 

ligt deze gemiddelde temperatuur bij ongeveer 300 C; dit is bereikt door 

de toevoer-temperatuur tot max. 400 C. te beperken. (Bij vriezend weer 

kan daartoe de ventilator, die de warme Iucbt door de woning stuwt, met 

een verboogd toerental draaien). 

Een andere reden om aan een Iucbtverwarmingssysteem de voorkeur te geven 

was, dat met een dergelijk systeem snel gereageerd kan worden op verande

ringen in de warmtebeboefte van de woning. Ret is bekend. dat goed geiso

leerde woningen vrij scberp kunnen reageren op b.v. wisselende instral~ng 

bij wisselende bewolking. Met een lucbtverwarmingssysteem kan bierop snel 

worden gereageerd door bet wijzigen van de toevoer-temperatuur. 

De warmte uit bet opslagvat wordt, aan de verwarmingslucbt overgedragen 

via een water-Iucbt warmtewisselaar (lucbtverbitter). In figuur 5 is 

gescbetst boe deze overdracbt plaatsvindt, en met name boe daarbij de 

temperatuur van de lucbt wordt geregeld op de waarde. die nodig is om 

in bet buis de gewenste temperatuur te bandbaven. zonder dat biervoor 

water uit bet vat wordt gebruikt dat een bogere temperatuur beeft dan 

voor bet opwarmen van de lucbt strikt nodig is. 

De regeling maakt gebruik van de tbermiscbe gelaagdbeid in bet opslag

vat. Op verscbillende boogtes zijn op bet vat aftapleidingen bevestigd, 

die aIle samenkomen bij een centrale regelkraan. De kamertbermostaat in 

bet boofdvertrek van de woning geeft aan de electriscbe servomotor, die 

de kraan bedient, een signaal door, of de temperatuur in bet boofdvertrek 

') Roewel ook deze systemen bij zonneverwarming kunnen worden toegepast. 
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hoger, lager of gelijk is aan de ingestelde, gewenste waarde. Als de 

temperatuur te hoog is, draait de servomotor de regelkraan zodanig, dat 

een lager gelegen aftapleiding het water voor de luchtverhitter gaat 

leveren. Is de temperatuur te laag, dan draait de servomotor de regel

kraan naar een hoger aangesloten aftapleiding. Vanwege de thermische 

gelaagdheid in het opslagvat voeren deze regelacties ertoe, dat de 

temperatuur in het hoofdvertrek steeds naar de juiste waarde wordt 

teruggebracht. 

Omdat het juist beschreven regelsysteem geheel nieuw is, is aan het 

toepassen ervan een grondige analyse voorafgegaan van de eisen die 

eraan gesteld moesten worden en de prestaties die konden worden ver

wacht. Voor meer bijzonderheden over het regelsysteem en de analyse 

wordt verwezen naar 141, 151 en 161. 
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III. DE WONING. 

Om over de toepassingsmogelijkheden van zonneverwarming goede waarnemin

gen te kunnen doen en een goed oordeel te kunnen geven moest de woning 

in de volgende drie opzichten aan het aanbrengen van de installatie en 

de meetinrichting worden aangepast: 

- Er moesten voorzieningen worden getroffen voor het bevestigen, resp. 

het doorvoeren van de collectoren. de verschillende leidingen en de 

meetkabels, en er moest ruimte vrijgehouden worden voor het plaatsen 

van het opslagvat en voor de meetapparatuur. 

- De woning moest energiebewust worden ontworpen en uitgevoerd. dus 

thermisch goed worden geisoleerd en tochtdicht worden gebouwd.om met 

de verhouding tussen de warmteopbrengst van de zonneverwarmings

installatie en de warmtebehoefte van de won1ng de in de toekomst te 

verwachten situatie zo dicht mogelijk te benaderen. 

- In het architectonisch ontwerp moest het door materiaal en grootte 

dominerende zonnedak worden verwerkt, zonder dat daarmee aan het 

functioneel gebruik van de te oms lui ten binnenruimte afbreuk werd 

gedaan, en tevens rekening houdende met de bebouwingsvoorschriften 

ter plaatse. 

Wat de eerstgenoemde voorzieningen betreft werd de constructie van het 

zonnedak reeds in het vorige hoofdstuk beschreven. Opgemerkt zij hier 

nog dat de liggers in gelamelleerd hout werden uitgevoerd om de ver

vormingen te beperken bij de relatief hoge temperaturen die kunnen 

optreden. 

Als ruimte voor het opslagvat en de meetinrichting is op de begane 

grond een vloeroppervlak van circa 7 m2, en op de eerste verdieping een 

zolderoppervlak van circa 18 m2 vrijgehouden. Ruim de helft van het 

laatstgenoemd oppervlak dient voor de meetinrichting en zou dus vrij

komen bij een installatie, waaraaJl geen metingen behoeven te worden ver

richt. Ook op het resterende oppervlak kan bij verdere ontwikkeling 

van de zonneverwarmingsinstallatie waarschijnlijk nog aanzienlijk 

worden bespaard. 
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Aan een goede thermisehe isolatie van de woning is zowel bij het ont

werp als bij de bouw bijzondere aandaeht besteed; de redenen daarvoor 

werden boven reeds genoemd. Om de warmteverliezen door de muren te 

beperken is de spouw verbreed van de gebruikelijke 5 em. tot 8 em. en is 

in de spouw een 7! em. dikke deken van glaswol aangebraeht. Langs 

deze weg is een warmtetransmissie-eoeffieient bereikt van 0,4 Wattl 

m
2 

°C. (Ter vergelijking: de nieuwe voorschriften voor thermisehe 

isolatie eisen een warmtetransmissie-eoefficient van 0,78 Watt/m2 °C. 

en voor de conventionele spouwmuur bedraagt deze ca. 1,4 Watt/m2 °C.) 

Bij de dakoppervlakken is met behulp van speciaal gefabriceerde platen 

(zie fig. 7) eveneens een warmtetransmissie-coefficient van 

1 20 0,4 Watt m C. verkregen. 

De vloeren van de begane grond zijn aan de onderzijde geisoleerd met 

een 4 cm. dikke glaswolplaat. Deze werd na het gereedmaken van de 

vloer met trekdraden tegen de vloer omhooggetrokken. 

Het behoeft nauwelijks vermelding, dat aIle vensters met dubbel glas 

zijn uitgevoerd. 

Uit de figuren 1 en 8a-b is verder te zien dat de raamoppervlakken rela

tief klein zijn gehouden en hoofdzakelijk op de zuidgevel zijn geconcen

treerd. AIleen voorzover dit voor het belichten van de binnenruimte 

nodig was, zijn ook aan de west, oost- en noordgevel ramen aangebracht. 

Een interessant gegeven in dit verband is overigens, dat een raam met 

dubbel glas in een zuidgevel over het stookseizoen meestal meer energie 

(in de vorm van licht) naar binnen brengt dan er door warmtetransmissie 

via een dergelijk raam extra verloren gaat (d.w.z. meer dan wanneer er 

in plaats van het raam een redelijk geisoleerde muur aa~wezig i~ 17~). 

Ais dubbel glas wordt toegepast verdient het dus uit het oogpunt van 

energiebesparing in het algemeen aanbeveling de ramen op de zuidgevel 

royaal uit te voeren. 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt. is bij het ontwerp en de bouw even

eens grote aandacht besteed aan een tochtdichte uitvoering. Bij aIle 

kozijnen is daartoe de tochtdichte constructie toegepast (speciaal 

ontwikkeld), die in fig. 7 is afgebeeld. Verder zijn aIle beweegbare 

elementen van vast ingebouwde tochtstrippen voorzien. Bij de aansluiting 

van de dakvlakken aan het opgaande metselwerk zijn de kieren afgedicht , 
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door iso1atiemateriaa1 stevig in ~e hoeken vast te drukken. 

Het1igt in de bedoe1ing het effect van a1 deze maatrege1en ter bestrij

ding van tocht door metingen nadervast te ste11en. 

Het resu1taat van de bovengenoemde maatrege1en is, vo1gens berekeningen, 

dat de warmtebehoefte van de woning bij een buitentemperatuur van 

-lOoC. niet meer za1 bedragen dan circa 11 kW, een voor Neder1andse be

grippen zeer 1age waarde voor een woning van circa 800 m3 inhoud 

(inc1usief 60 m3 garage). 

Omdat hiervoor een isolatie is gebruikt die ver uitgaat boven de 

huidige bouwvoorschriften zou men zich kunnen afvragen, of op deze 

wijze het economisch optimum niet is overschreden. Ge1eidelijk echter 

wint in vakkringen de overtuiging veld, dat in de toekomst in verb and 

met de stijgende energieprijzen aan de isolatie en de tochtdichtheid 

van woningen nog aanzien1ijk zwaardere eisen geste1d zullen gaan worden.') 

Het is niet uitges1oten, dat hiermee wijzigingen in de bouwgewoonten 

gepaard zu11en moeten gaan. Een vraag is b.v. of de gebruikelijke ~pouw

muur dan nog toegepast zal kunnen worden; zowel het verbreden van de 

spouw tot boven de 8 cm. als het aanbrengen op de bouwp1aats van het 

iso1atiemateriaal in de spouw brengen niet te onderschatten moeilijk

heden met zich mee. 

Aan het begin van dit hoofdstuk werd de architectonische vormgeving 

a1s derde aspect genoemd, waarin de woning aan het experiment met 

zonneverwarming moest worden aangepast. Omdat de woning in Nederland 

de eerste woning is, die van het begin af aan en integraal als 

zonnehuis is ontworpen. moest bij de architectonische vormgeving een 

geheel nieuw concept worden ontwikkeld. De grootte, de helling, het 

materiaal en de functie van het zonnedak moesten daarin tot synthese 

worden gebracht met de meer conventionele gegevens en eisen van het 

woningontwerp. De mate waarin deze synthese is bereikt moet in laatste 

instantie aan de persoon1ijke. subjectieve beoordeling worden over

gelaten. 

') Vergeleken met b.v. de huidige bouwvoorschriften. 
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IV. HET VOORGENOMEN ONDERZOEK ENHET MEETSYSTEEM. 

Het onderzoek in de komende jaren zal uiteraard in de eerste plaats 

gericht zijn op de prestaties van de zonne-verwarmingsinstallatie. 

Deze prestaties kunnen echter niet los worden gezien van de warmte

behoefte van de woning en ook daarover zullen derhalve metingen worden 

verricht, zij het minder geperfectioneerd dan over de prestaties van 

de installatie. Om het effect van de getroffen isolatiemaatregelen te 

verifieren zullen tenslotte een aantal bouwfysische metingen worden 

gedaan. 

In totaal zijn voor deze metingen aan de installatie en in de woning 

50 meetpunten aangebracht. In hetgeen nu voIgt worden, uitgaande van 

de doelstellingen van het onderzoek, de meetvoorzieningen nader be

schreven. Een detailbeschrijving van het meetsysteem wordt gegeven 

in 181. 

Het belangrijkste meteorologische ingangsgegeven voor de presta ties 

van de zonneverwarmingsinstallatie is uiteraard de intensiteit van de 

zonnestraling. Deze wordt gemeten met twee zgn. solarimeters (zie 

fig.9a), waarvan er een in het vlak van het zonnedak en een horizon

taal is opgesteld. De dubbele meting maakt het mogelijk in de licht

straling te onderscheiden tussen een gedeelte, dat uit de richting van 

de zon afkomstig is (de zgn. directe straling) en een gedeelte dat van 

de hemelkoepel in zijn geheel ko~ (de zgn. diffuse straling). Deze 

splitsin~ is nodig omdat de twee soorten licht een verschillend effect 

op de collectoren hebben. 

Omdat de glazen bolkapjes van de solarimeters frequent moeten worden 

gereinigd, zijn de solarimeters binnen handbereik terzijde van het 

zonnedak aangebracht. 

In de aanzuigkoker woor de verse ventilatielucht (aan de Oostgevel) 

is een (weerstands-)thermometer aangebracht om de temperatuur van de 

buitenlucht te bepalen. De richting en snelheid van de wind worden 

gemeten met een anemometer op ],5 m. hoogte boven de nok van het dak. 

De warmteopbrengt van het zonnedak wordt bepaald uit het verschil 

tussen de begin- en eindtemperatuur van het water dat door de col

lector stroomt en de hoeveelheid water die het zonnedak passeert. De 

pomp van het collector-circuit heeft een vaste instelling'en de 
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passerende hoeveelheid water volgt dus direct uit de looptijden van de 

pomp. 

Voor een nadere controle op de prestaties van de collectoren zijn op 

6 punten tegen de vinpijpen thermokoppels aangebracht om de temperatuur

verdeling op het zonnedak te bepalen. en de theorie te verifieren. 

In het opslagvat worden niet alleen de temperaturen en hoeveelheden 

van de toe- en afvoerstroom bepaald, maar ook de temperaturen in 

8 punten, verdeeld over de hoogte van de tank. Dit laatste om te kunnen 

nagaan hoe de thermische gelaagdheid zich in de praktijk instelt. 

Verder wordt de temperatuurstijging gemeten, die de ventilatielucht 

bij zijn passage langs de onderzijde van het opslagvat ondergaat. 

Omdat via de tapspiraal incidenteel grotere hoeveelheden warmte aan 

het opslagvat kunnen worden onttrokken, wordt de hoeveelheid afgetapt 

warm water voortdurend door metingen gevolgd, evenals de in- en uit

tredetemperaturen van dit tapwater. 

Van de bijstookinstallatie worden de brandtijden van de gaswandketel, 

de hoeveelheid water die tussen het opslagvat en de gaswandketel cir

culeert en de in- en uittredetemperaturen van het water vastgesteld. 

Als controle op deze metingen wordt het gasverbruik van de gaswand

ketel dagelijks genoteerd. 

De hoeveelheid warmte, die via het distributiesysteem in de woning 

wordt gebracht, is evenredig met de hoeveelheid lucht, die door de 

woning wordt gestuwd en met het verschil tussen de temperaturen van 

de lueht voor en na de luchtverhitter (met een correctie voor de voor

verwarming). Deze grootheden worden daarom ook alle gemeten. 

Omdat, zoals reeds vermeld werd, de ventilator van het distributie

systeem een verstelbaar toerental heeft en bovendien de wind en het 

openen van ramen en luchtroosters de luchthoeveelheid kunnen bein

vloeden, wordt deze continu gemeten met behulp van een geijkte meet

sectie in het hoofdluchtsysteem. Ook voor de hoeveelheden afgewerkte 

ventilatielucht en verse ventilatielucht is 'een continue meting voor-

zien. 

Als controle op de warmtebehoefte van de woning worden ook aan de 
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waterzijde van de luchtverhitter de hoeveelheid en de in- en uittrede

temperatuur van het water bepaald. 

In de warmtebehoefte van de won1ng wordt voor een niet te verwaarlozen 

deel voorzien via het electriciteitsverbruik en het gasverbruik voor 

koken. Ret is dus nodig de warmte, die langs deze wegen in de woonruimte 

komt, tenminste globaal te kennen. Ret electriciteits- en gasverbruik 

worden daarom dagelijks opgenomen. Eveneens wordt geregistreerd hoe vaak 

de afzuigkap in de keuken wordt gebruikt, omdat ook hiermee aanzienlijke 

warmtehoeveelheden uit de woning kunnen worden afgevoerd. 

De belangrijkste bouwfysische metingen betreffen de temperaturen in een 

drietal vertrekken en een meting van de warmtestroom door de wand op de 

noord-, zuid-, west- en oostgevel. Incidenteel zullen ook uitgebreidere 

bouwfysische metingen worden verricht; daarbij zullen onder meer in aIle 

vertrekken de temperaturen worden gemeten. De meters hiervoor zijn 

echter thans nog niet aangebrachtj weI zijn in het huis reeds de meet

leidingen aangebracht, waarop de (weerstands-) thermometers te zijner 

tijd kunnen worden aangesloten. 

Omdat de weersomstandigheden in ons land snel kunnen veranderen, moet 

een groot deel van de bovengenoemde metingen met een relatief hoge 

frequentie worden uitgevoerd. Ret zou anders b.v. onmogelijk zijn het 

dynamisch gedrag van de installatie goed te volgen. Als de bovenge

noemde 50 meetpunten echter gemiddeld eens per 5 minuten worden afge

lezen, levert dit per dag reeds meer dan 14000 meetgegevens OPt Ret is 

niet mogelijk een zo groot aantal gegevens met de hand te verwerken en 

de meetgegevens worden daarom eerst toegevoerd aan een zgn. micro

processor (zie fig.9b), die de gegevens omwerkt tot een kleiner aantal, 

samenvattende getallen, en tevens de warmtebalans van de woning bere

kent. Eenmaal per half uur worden de gegevens via een vaste telefoon

lijn doorgegeven aan een terminal op de T.R.E. Deze drukt de gegevens 

af in een tabel, en legt een deel van de gegevens vast in een ponsband, 

voor latere verwerking in een theoretisch model. 

De vaste telefoonverbinding tussen de T.R. en het meetsysteem in het 

zonnehuis kan ook worden gebruikt om onder bijzondere omstandigheden 
, 

bepaalde, speciale metingen doorgeseind te krijgen,en voor het 

signaleren van storingen. 
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Het ligt in de bedoeling op de bovenbeschreven wijze gedurende drie 

stookseizoenen het gedrag van de zonneverwarmingsinstallatie grondig 

te volgen. Verwacht wordt. dat hiermee nagenoeg alle weersomstandig

heden die zich in ons land kunnen voordoen in hun consequenties voor 

een zonneverwarmingsinstallatie kunnen worden geanalyseerd. Te denken 

valt in dit verband aan ijzel. sneeuw. rijp. regen. harde wind uit 

verschillende richtingen. strenge vorst enz. Zodoende wordt een 

betrouwbare basis verkregen voor het ontwerpen en de verdere ontwik

keling van zonneverwarmingsinstallaties. 

Niet vergeten mag natuurlijk worden, dat ook het waarnemen van het 

gedrag van de installatie in de praktijk (storingen. bedrijfszekerheid, 

corrosie, andere aantasting van de levensduur) een essentieel element 

van het onderzoek vormt. Ook hieraan zal dus voortdurend aandacht 

worden besteed. 
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v • B.~REKENINGEN OVER DE PRESTATIES VAN DE ZONNEVERWARMINGSINSTALLATIE. 

In dit hoofdstuk worden enkele resultaten gepresenteerd van de bereke

ningen, die in de afgelopen jaren over de prestaties van de zonnever

warmingsinstallatie zijn gemaakt. De getallen die hierover worden ge

geven, moe ten uiteraard als voorlopig worden beschouwd; juist om de 

prestaties met grotere zekerheid te leren kennen, zullen de experi

menten worden gedaan. 

Aan de andere kant is door eigen werk en dat van anderen intussen wel 

zoveel over de eigenschappen van zonneverwarmingsinstallaties bekend, 

dat de resultaten die worden gepresenteerd als een goede eer.ste indruk 

mogen worden beschouwd. 

Bij de berekeningen werd uitgegaan van uurlijkse meteorologische 

gegevens van het K.N.M.I. in De Bilt. Deze gegevens waren bij de 

afdeling Bouwkunde van de T.H.E. bij de aanvang van het onderzoek reeds 

voorhanden ten behoeve van een lopend onderzoek naar de invloed van 

buitentemperatuur, zonnestraling, windsnelheid enz. op het binnen

klimaat in woningen en gebouwen. De gegevens waren op een magneetband 

vastgelegd en betroffen de uurgemiddelden van de juistgenoemde meteo

rologische grootheden over een periode van tien jaar. 

Daarnaast was een computerprogramma voorhanden, dat door aanvulling 

geschikt gemaakt kon worden om van uur tot uur de opbrengst van de 

zonneverwarmingsinstallatie en de warmtebehoefte van de woning te 

berekenen. De totale omgaande warmtehoeveelheden over een maand, over 

een stookseizoen of over het gehele jaar konden daaruit weer door op

telling worden bepaald. 

Bij de berekeningen zijn niet alle effecten meegenomen; de berekeningen 

zouden daardoor veel te tijdrovend zijn geworden. Voorbeelden van 

effecten die moesten worden verwaarloosd zijn: De reflectie van de 

zonnestraling tegen de bodem, de kleine warmteverliezen die in allerlei 

oriderdelen van de installatie kunnen optreden, de schaduwwerking als 

gevolg van de begroeiing en de gebouwen in de omgeving van de woning, 

de invloed van sneeuw op het zonnedak, het afsmelten van eventuele 

rijp in de ochtend, enz. 

Daarnaast konden een aantal andere invloeden slechts in ruwe; eerste 
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benadering ~n rekening worden gebracht. Onder deze effecten vallen de 

warmte die door het electriciteitsverbruik in de woning vrijkomt, de 

warmteproductie door de personen in het huis, het warmteverlies door 

ongewilde ventilatie via nog aanwezige kieren bij deuren en ramen, de 

warmte nodig voor de voorziening met warm tapwater, de warmte die 

vrijkomt bij het koken e.d. 

De benaderingen en verwaarlozingen zullen natuurlijk afwijkingen 

tussen de berekeningen en de later uit te voeren metingen tot gevolg 

hebben. Zoals gezegd is de verwac~ting echter, dat de verschillen het 

totaalbeeld niet wezenlijk zullen aantasten. 

In fig. 10 wordt een grafische voorstelling gegeven van de berekende 

prestaties van de zonneverwarmingsinstallatie in een jaar met een koude 

en een jaar met een zachte winter. Voor de koude winter is die van 

1962-1963 gekozen en voor de zachte winter die van 1967-1968. In de 

grafieken stelt het niet-gearceerde oppervlak de hoeveelheid warmte voor, 

die door de zonneverwarmingsinstallatie wordt geleverd. Het gearceerde 

oppervlak onder de klokvormige curve is de hoeveelheid warmte, die uit 

de bijstookinstallatie moet worden verkregen. De klokvormige curve zelf 

geeft de totale warmtebehoefte van de woning aan, inclusief die voor 

warm tapwater, maar gecorrigeerd voor de warmte die door het electri

citeitsverbruik, door het koken en door de aanwezigheid van (gemiddeld) 

1& persoon in de woning vrijkomt, en voor de instraling van licht

energie via de vensters. In 191 wordt meer in bijzonderheden aangegeven, 

hoe groot deze effecten zijn verondersteld. 

Uit fig. 10 is te zien, dat de warmtebehoefte van de woning, zoals te 

verwachten is, in de strenge winter groter dan in de zachte winter. 

Tevens blijkt echter, dat als gevolg van het grotere aantal uren heldere 

zonneschijn in de koude winter, de warmteopbrengst van de zonneverwar

mingsinstallatie in de strenge winter eveneens groter is dan in de 

zachte winter. 

De getallen die bij de berekeningen verkregen zijn geven aan, dat in 

het jaar met de strenge winter de totale warmtebehoefte van de woning 

23400 KWh bedraagt. en dat daarvan 10700 KWh door de zonneverwarmings

installatie zullen kunnen worden geleverd. In het jaar met de zachte 

winter zijn deze getallen resp. 19500 kWh en 8750 Kwh. Verder 
rekenend met deze getallen wordt gevonden, dat in beide jaren de be-

I 

sparing op het aardgasverbruik relatief even groot is, nl. 53 %. 
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Een niet onbelangrijke bijdrage in dit percentage, nl. 7%, komt overi

gens voort uit het feit, dat van half maart tot begin november de 

bijstookinstallatie geheel buiten gebruik kan worden gesteld; daardoor 

vervallen de zgn. stilstandverliezen, die bij een warm-tapwaterinstalla

tie met een gasboiler optreden. 

Omgerekend naar een doorsnee jaar komen de bovengenoemde besparingen 
3 overeen met ca. 2000 m aardgas. 

In figuur 10 verI open de curven voor de warmtebehoefte van de woning en 

de opbrengst van de zonneverwarmingsinstallatie min of meer vloeiend; 

dit houdt ermee verband dat bij het tekenen van de curven uitgegaan is 

van de maandgemiddelden. Feitelijk echter treden van dag tot dag vrij 

sterke variaties op in zowel de warmtebehoefte van de woning als de 

warmteopbrengst van de installatie. Het karakter van deze variaties 

wordt geillustreerd ~n figuur II. In dit diagram zijn van dag tot dag 

de warmtebehoefte van de woning, de warmte die de bijstookinstallatie 

moet leveren, en de hoeveelheid warmte in het opslagvat aan het eind 

van de dag, uitgezet. Dit voor de periode van half oktober tot half 

april van het aan de THE ontwikkelde referentiejaar (een doorsnee-jaar 

voor klimatiseringsberekeningen op basis van uurlijkse weergegevens 1101). 

Behalve de grote variaties, die van dag tot dag kunnen optreden, toont 

figuur 11 ook hoe in de loop van de tweede helft van oktober de warmte

voorraad in het opslagvat geleidelijk afneemt en in begin november tot 

nul daalt. In de loop van november stelt zich geleidelijk de winter

situatie in, waarbij relatief veel moet worden bijgestookt en slechts 

incidenteel een warmteoverschot in het opslagvat kan worden gebracht. 

Van half februari tot eind maart voltrekt zich weer de overgang naar 

de toestand van warmteoverschotten, met een'vol opslagvat en hoegenaamd 

geen noodzaak tot bijstoken. 
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VI. DE CONTEXT VAN HET ONDERZOEK. 

Voor een juiste waardering van het onderzoek aan het zonnehuis, moet 

dit gezien worden tegen de achtergrond van: 

het onderzoek op hetzelfde of aanverwante terreinen, dat elders in 

Nederland en in het buitenland wordt verricht, 

- de verschillende andere mogelijkheden die er, naast het benutten van 

zonne-energie, voor energiebesparing in woningen en gebouwen zijn, 

en 

- de andere onderzoekingen die naast en in het verlengde van het 

onderzoek aan het zonnehuis op de T.H.E. plaatsvinden. 

Van deze onderwerpen wordt daarom in dit en het volgende hoofdstuk nog 

een korte schets gegeven. 

)1'Ot onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van zonne-energie roept 

onmiddelijk velerlei vragen op van technisch-wetenschappelijke-, 

economische- en sociale aard. 

Technisch-wetenschappelijk b.v. ontbreken, zoals reeds vermeld, op dit 

moment nog goede gegevens over de aard en intensiteit van de zonne

straling, maar ook verschillende gegevens over de warmte-overdrachts

verschijnselen, die in zonneverwarmingsinstallaties optreden. Bij de 

technische realisatie do en zich o.m. vele vragen voor betreffende de 

verschillende typen collectoren die zouden kunnen worden toegepast, 

betreffende de regeling van de installatie en betreffende de opslag 

van de gewonnen warmte. 

Van groot belang is verder, dat de kosten van de installaties zoveel 

mogelijk worden verminderd. omdat alleen langs die weg het benutten 

van de zonne-energie uiteindelijk economisch haalbaar zal kunnen 

worden. 

Wat de sociale aspecten betreft dringen zich O.m. vragen op met betrek

king tot de stadsplanning, vanwege de orientatie van de dakvlakken op 

het zuiden, en met het oog op de mogelijke schaduwwerking tussen 

dicht bijeen gelegen woningen; met betrekking tot de esthetica van 

zonnewoningen. enz. 

Ter bevordering van een goede samenwerking bij het oplossen van de juist 

genoemde en andere problemen heeft de T.H.E. zich van het begin af aan 



- 22 -

actief ingezet voor het tot stand brengen van een intensieve informatie

uitwisseling tussen de onderzoekinstellingen en organisaties, die bij 

de research en het ontwikkelingswerk betrokken raakten. 

Zij heeft daartoe eind 1973 het initiatief genomen tot de oprichting 

van de Kontaktgroep Zonne-energie voor Klimaatbeheersing (K.Z.K.), een 

informele groep die thans zestien instituten en werkgroepen als leden 

telt, en regelmatig bijeenkomt om de nieuwste gegevens betreffende het 

onderzoek uit te wisselen. 

Bij Bijlage I zijn de leden van de K.Z.K. vermeld en de belangrijkste 

onderwerpen waaraan door hen wordt gewerkt. Hieruit kan een nadere 

indruk verkregen worden van de breedte van de problematiek, waar het 

bij het onderzoek om gaat. 

Vanuit de T.H.E. kwam eveneens een wezenlijke bijdrage tot de oprichting 

van een Nederlandse Sectie van de Internationale Vereniging v~~r Zonne

energie (International Solar Energy Society) op 26 mei j.l. De opzet 

van deze sectie is breder dan die van de K.Z.K., omdat zij zich ook op 

het benutten van zonne-energie langs foto-voltaische en foto-biochcmische 

weg richt. 

Ook in internationaal verband is de laatste jaren een intensieve 

informatie-uitwisseling ontstaan. Landen waarin het zonne-energie 

onderzoek reeds een traditie van meerdere tientallen jaren heeft, zoals 

de Verenigde Staten, Australie en Israel spelen hierin een leidende 

rol, maar in toenemende mate nemen ook vele andere landen een volwaar

dige plaats in. 

Voor Nederland zijn vooral de contacten met de omringende landen van 

N.W.-Europa van belang, vanwege de grote mate van overeenkomst in 

klimatologische en economische omstandigheden. In Zweden, Denemarken, 

Groot Brittannie, Ierland, West-Duitsland, Belgie en Frankrijk zijn 

gelijksoortige onderzoekingen en ontwikkelingen gaande als in Nederland, 

en in al deze landen zijn o.m. zonnehuizen gebouwd met doelstellingen 

vergelijkbaar met die van het zonnehuis van de T.H.E. 

Naast de overeenkomsten met de activiteiten in deze landen blijven er 

niettemin ook belangrijke verschillen. Voor een deel vloeien deze 

voort uit het eigen karakter en de eigen benadering van het wonen en 

het bouwen in de verschillende landen. Daarnaast echter is elke 

onderzoekgroep in de praktijk gedwongen zijn aandacht vooral op een 
I 

of enkele gedeelten van de totale problematiek te richten, terwille 
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van de diepgang van het onderzoek. Dientengevolge wordt veel onderling 

aanvullende informatie verkregen die met vrucht kan worden uitge

wisseld. 

De Nederlandse bijdrage onderscheidt zich in internationaal verband 

vooral door de nadruk die er in gelegd wordt op de samenhang tussen de 

bouwkundige en de werktuigkundige, installatietechnische problematiek, 

en door de aandacht die aan de thermisch gelaagde warmte-opslag wordt 

besteed. 

De vooruitzichten voor het gebruik van de zon als verwarmingsbron worden 

voor de landen van N.W. Europa thans min of meer gelijk beoordeeld. 

V~~r het jaar 2000 wordt een bijdrage van 2 a 5% in de totale energie

voorziening geraamd, en voor het jaar 2025 een bijdrage van 5 a 10%. Als 

eerste toepassingsgebied van betekenis wordt daarbij algemeen de 

bereiding van warm tapwater in individuele en collectieve installaties 

gezien. Deze toepassing is thans bijna economisch rendabel. 

De belangrijkste onzekerheid bij het schatten van het tijdstip waarop, 

en de mate waarin het benutten van de zon als verwarmingsbron zich op 

grote schaal zal doorzetten ligt bij de vraag hoe de energieprijzen zich 

in de komende decennia zullen ontwikkelen. Daarnaast worden de pers

pectieven voor zonneverwarming echter ook beinvloed door het feit dat 

er. behalve het benutten van zonne-energie nog andere mogelijkheden voor 

energiebesparing in woningen en gebouwen zijn. 

In het voorgaande werd reeds aangeduid dat het thermisch isoleren en het 

tochtdicht maken van woningen een maatregel is die, gelet op de econo

mische rentabiliteit, eerder dient te worden toegepast dan zonneverwarming. 

Hetzelfde geldt voor het verbeteren van het rendement van verwarmings

apparaten. De wegen die hiervoor open staan zijn bekend, maar de vooruit

gang op dit terrein verloopt nog steeds langzaam. 

Van beide juistgenoemde maatregelen kunnen de consequenties die zij voor 

het toepassen van zonneverwarming hebben redelijk nauwkeurig worden 

berekend. Omdat zij tot een lager energieverbruik in de woningen leiden, 

zullen zij in het algemeen tot een kleinere optimale omvang van de 

zonneverwarmingsinstallaties voeren. (Een invloed die overigens tegen

gesteld is aan die van stijgende energieprijzen.) 

Minder zeker is het effect op de toepassing van zonneverwarming dat de 

volgende besparingsmaatregelen kunnen hebben: 
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- stadsverwarming met de afvalwarmte van electrische centrales, 

- gecombineerde warmte-kracht opwekking op kleinere, en eventueel 

individuele schaal, en 

- het toepassen van de warmtepomp. 

Zorgvuldig onderzoek zal nodig zijn om bij het inzetten van deze midde

len het juiste evenwicht ten opzichte van zonne-energie te vinden. WeI 

echter kan worden gesteld dat het benutten van zonne-energie ten opzichte 

van deze middelen meer in het voordeel zal komen naarmate de energie

prijzen verder stijgen. 
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VII. ANDERE ONDERZOEKINGEN OP DE T.H. EINDHOVEN. 

De praktische realisatie van het zonnehuis heeft bij de betrokkenen 

een goed omlijnd beeld doen ontstaan van de belangrijkste problemen 

waaraan bij de verdere ontwikkeling van de zonneverwarming gewerkt 

zal dienen te worden. Centraal staan daarin: 

- het verbeteren van de kennis over de aard en de intensiteit van de 

zonnestraling, als fundamenteel gegeven, 

- het verbeteren van de warmteopslag en met name het vergroten van 

de capaciteit ervan, tegen aanvaardbare kosten, en 

- het verder onderzoeken en optimaliseren van de verschillende sys-

temen die voor zonneverwarming kunnen lJorden toegepast. 

Voor elk van de componenten op zich zal daarnaast onderzoek en ont

wikkelingswerk nodig zijn om, met behoud van de prestaties, tot 

kostprijsverlaging te komen. 

De bijdragen die groepen buiten de T.H.E. aan het onderzoek en ont

wikkelingswerk leveren zijn in het vorige hoofdstuk en Bijlage 

reeds aangeduid. Aan de THE zijn de activiteiten, naast, maar tevens 

in samenhang met het onderzoek aan het zonnehuis, thans gericht op de 

volgende punten: 

- Het verbeteren van de kennis over de aard en intensiteit van de 

zonnestraling. Dit onderzoek geschiedt in het kader van een zgn. 

interafdelingsprojekt door de afdelingen Bouwkunde en Werktuigbouw

kunde gezamenlijk, en in samenwerking met o.m. het K.N.M.I. Enkele 

resultaten zijn vastgelegd in 1121. 

- Het verder ontwikkelen van de methodes voor het bepalen van de 

interactie tussen het weer enerzijds, en het binnenklimaat ander

zijds. Vanwege de wisselingen in het weer is het noodzakelijk bij 

dit onderzoek grote aandacht te schenken aan de dynamische verschijn

selen bij het verwarmen van woningen en gebouwen. 

- De consequenties van het toepassen van zonneverwarming voor de 

ruimtelijke ordening, met als hoofdaspecten de onderlinge schaduw

werking tussen woningen en de orientatie van de zonnedaken in 

zuidelijke richting. 
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- De mogelijkheden tot het benutten van de grond in de nabijheid van 

de woning voor het opslaan van de (overtollige) zonnewarmte uit de 

zomer voor gebruik in de winter. 

- Ret samenbouwen (integreren) van het opslagvat en de bijstook

installatie tot een enkel, eenvoudig apparaat dat gcedkoper is dan 

de afzonderlijke apparaten tesamen, een hoger rendement heeft, en 

minder leiding- en montagewerk vraagt. 

- Ret verkrijgen van betere gegevens voor luchtcollectoren over de 

warmteoverdracht tussen de absorberende plaat en de lucht die er, 

als koelmedium, achter langs stroomt. Een luchtcollector is in 

beginsel goedkoper en bedrijfszekerder dan een vloeistofcollector, 

maar heeft in het algemeen aIleen een voldoende hoog rendement 

indien de genoemde warmteoverdracht goed is. 

- Ret verder ontwikkelen van de computerprogramma 1 s ten behoeve van 

het berekenen en optimaliseren van de prestaties van zonneverwarr,lings

systemen. 

- De wetenschappelijke begeleiding van het - voor N.W. Europa unieke -

zonne-energieprojekt in het laboratorium van de Keuringsdienst voor 

\.]aren te Enschede. 

Met deze onderzoekingen levert de Technische Rogeschool Eindhoven een 

substantiele bijdrage in het nationale zonne-energieonderzoek. 
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NAWOORD. 

Bij het thans gereedgekomen zonnehuis waren in de Technische Hogeschool 

Eindhoven vooral de vakgroepen Wqrmte- en Stromingstechniek (Afdeling 

Werktuigbouwkunde) en Fysische Beheersing van het Binnenmilieu 

(Afdeling Bouwkunde) betrokken. Daarnaast sprongen verschillende van 

de Centrale Diensten,waar nodig,bij. 

De realisatie van het zonnehuis zou echter niet mogelijk zijn geweest 

zonder de medewerking van een aantal instanties en bedrijv~n buiten 

de T.H.E. Een medewerking, die vaak aanmerkelijk uitging boven de 

directe, zakelijke verplichtingen voortvloeiend uit de werkrelatie. 

Het is niet doenlijk in dit rapport in bijzonderheden op de omvang en 

aard van de ontvangen hulp en adviezen in te gaan. De schrijvers menen 

echter niet te mogen nalaten deze instanties en bedrijven te vermelden. 

Allereerst dient te worden gememoreerd, dat de bouw van het zonnehuis 

mogelijk is gemaakt door de subsidie die in 1974 werd verleend door 

de Ministeries voor Economische Zaken en voor Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening. De subsidie ten bedrage van f 369.500,--, betrof 

het ontwerp en de fabricage van de zonneverwarmingsinstallatie en de 

meetinrichting, en de uitvoering van het onderzoek, met de daarvoor 

benodigde personele middelen (echter niet de woning als zodanig). 

Het ontwerp van de woning, met de aanpassing aan het experiment, en de 

directie van de bouw, lagen in handen van het Ingenieursbureau voor 

Architectuur en Stedebouw B.V. de Jonge - Hoekstra - Roosenburg te Nuenen. 

Het Bestuur van de Gemeente Eindhoven verschafte waar dat mogelijk was 

de ruimte om het zonnehuis naar zijn e~gen karakter te doen bouwen. 

Een zowel technisch als organisatorisch niet eenvoudige opgave volbracht 

het Aannemingsbedrijf H. van Rijswijck B.V. te Eindhoven met zowel het 

versterkt isoleren van de woning als het op elkaar doen aansluiten van 

de dagelijkse werkzaamheden, waarvan meerdere van zeer ongebruikelijke 

aard. 

Het door de eisen van het experiment vaak ingewikkelde leidingen- en 

kanalenwerk werd verzorgd door Burgers Verwarming en Airconditioning B.V. 

te Eindhoven. Verschillende adviezen van hen werden in het systeem opge-

nomen. 
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Met betrekking tot de collectoren verdienen de adviezen van de 

Technische Physische Dienst, T.N.O. te Delft betreffende de spectraal

selectieve absorberende laag in het bijzonder te worden vermeld. 

Door Harshaw Chemie B.V. te De Meern werd de uiteindelijk gekozen laag 

met grote zorgvuldigheid op de vinpijpen aangebracht. 

Een welkome inbreng in het project vormde verde+ de ervaring van de 

Dordtse Glashandel B.V. met de constructie en uitvoering van glasdaken; 

evenals die van Lips B.V. te Drunen met de extrusie van dunwandige 

aluminium profielen, zoals toegepast ~n de vinpijpen. 

De bereidheid van C. van Opstal B.V. te Oisterwijk tenslotte tot het 

aanbrengen van de extra isolatielaag op de dakplaten vereet.voudigde 

het bereiken van de gewenste isolatie in de dakvlakken aanzienlijk. 
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BIJLAGE I. 

Deelnemende groepen in de Kontaktgroep Zonne-energie voor Klimaat

beheersing per 1.9.76, met korte aanduiding van hun belangrijkste 

onderwerpen van onderzoek op dit terrein. 

Technische .Hogeschool Eindhoven, Afdeling Werktuigbouwkunde, Vakgroep 

Warmte- en Stromingstechniek. 

(Zonnehuis TH-Eindhoven, warmte-opslag in water en in de bodem, inte

gratie van componenten, luchtcollector, ontwerpmethodiek, zonne-energie 

projekt Enschede). 

Technische Hogeschool Eindhoven, Afdeling Bouwkunde, Vakgroep Fysische 

Beheersing van het Binnenmilieu. 

(Zonnehuis TH-Eindhoven, aard en intensiteit zonnestraling, dynamisch 

gedrag van woningen en gebouwen, ruimtelijke ordening, zonne-energie 

projekt Enschede). 

Bouwcentrum Rotterdam. 

(Zonnehuizen te Oss en Zoetermeer, toepassing in sociale woningbouw, 

architectuur). 

Technisch Physische Dienst-TNO, Delft. 

(Zonnehuizen te Oss en Zoetermeer, systeemstudies, warmteopslag in 

eutectische zouten, ontwikkeling en keuring van collectoren, spectraal

selectieve absorberende lagen). 

Technische Hogeschool Delft, Afdeling der Technische Natuurkunde, Sectie 

Warmtetransport. 

(Warmteoverdracht in collectoren, spectraal-selectieve absorberende lagen). 

Architectenbureau Cannegieter, Enschede. 

(Zonne-energie projekt Enschede in laboratorium van de Keuringsdienst 

voor Waren). 

Raadgevend ingenieursbureau A.H. Wiecherink. 

(Installatieontwerp voor juistgenoemd projekt). 

Gemeente Enschede, Dienst Openbare Werken. 

(Coordinatie en sturing juistgenoemd projekt). 
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N.V. Philips Eindhoven, Natuurkundig Laboratorium. 

(Focusserende zonnecollectoren, opwekking mechanische en electrische 

energie). 

Technische Hogeschool Delft, Afdeling Werktuigbouwkunde, Sectie Koude

techniek en Klimaatbeheersing. 

(Combinatie warmtepomp en zonne-energie, koeling m.b.v. zonne-energie). 

Technische Hogeschool Delft, Afdeling Civiele Techniek, Vakgroep Bouw

fysica. 

(Bouwfysische en regeltechnische kentallenstudie). 

Rijksuniversiteit Groningen, Laboratorium voor Technische Natuurkunde. 

(Collector gebaseerd op principe van de warmtepijp; spectraal

selectieve absorberende lagen). 

KEMA, N.V., Arnhem. 

(Prestaties van foto-voltaische zonnecellen, prestaties van warm-water 

installaties op zonne-energie). 

Raadgevend Technisch Bureau van Heugten N.V., Nijmegen. 

(Ontwikkeling en produktie van collectoren en warm-waterinstallaties 

op zonne-energie met een gunstige prijs/prestatie verhouding, zowel voor 

individuele als collectieve gebruikers). 

VEG-Gasinstituut, Apeldoorn. 

(Zonneverwarming met warmteopslag in de vloeren van de woning). 

Installatie Techniek Bredero N.V., Dordrecht. 

(Installatie van zonneverwarming volgens vier verschillende systemen in 

de zonnehuizen te Zoetermeer). 



FIG. 1. ZONNEHUIS GEZIEN VANUIT HET ZUID-OOSTEN. 
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FIG. 3. OPBOUW VAN DE COLLECfOREN OP HET ZONNEDAK. 
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FIG. 8a. ZONNEHUIS GEZIEN VANUIT HET ZUID-WESTEN. 

FIG. 8b. ZONNEHUIS GEZIEN VANUIT HET NOORDEN. 



FIG. 9a. SOLARIMETER. 

FIG. 9b. MICRO-PROCESSOR. 
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