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Hybride ventilatie: comfortabel en gezond binnenklimaat met minder milieubelasting, juli 2002, T Martin 

Samenvatting 
Inleiding 
Een belangrijk deel van het nationaal energieverbruik wordt aangewend voor beheersing van het 
binnenklimaat in gebouwen en woningen. Het gaat dan om de kwaliteit van de binnenlucht en het 
thermisch comfort in woningen, kantoren, scholen en overige gebouwen. Ontoereikende ventilatie is 
een van belangrijkste oorzaken van een slechte binnenluchtkwaliteit. Maar te veel ventileren kost 
onnodig veel energie: warme lucht die uit gebouwen wordt afgevoerd wordt aangevuld met koude 
lucht die weer opgewarmd moet worden. De aandacht voor energie-efficiënt ventileren wordt gevoed 
door de steeds groter wordende milieuproblematiek. 

Dit onderzoek geeft een weergave van de state-of-the-art van hybride ventilatie in Europa en komt 
met aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en toepassing. 

Ventilatie gebeurt óf op een natuurlijke manier óf mechanisch. Beide systemen hebben hun voor- en 
hun nadelen. Natuurlijke ventilatie kost minder hulpenergie, geeft gebruikers een prettiger gevoel 
maar is slechter te controleren dan een mechanisch systeem. Voordeel van mechanische ventilatie is 
de zekerheid van voldoende ventilatie. Hybride ventilatie combineert het beste van deze twee 
werelden: natuurlijk als het kan, mechanisch als het moet. Hybride ventilatie is een veelbelovend 
idee, maar is vooralsnog nergens volledig toegepast. 

Bewoners en gebruikers van gebouwen stellen bewust en onbewust steeds meer en steeds strengere 
eisen aan het (thermisch) comfort in gebouwen. Dientengevolge worden er ook eisen gesteld aan het 
ventilatiesysteem. Hybride ventilatie combineert de voordelen van natuurlijk en mechanisch. 
In de klimaatbeheersing zijn natuurlijke en mechanische ventilatie naast elkaar ontwikkeld. In het 
streven naar verdergaande energiebesparing met verbetering van het binnenklimaat en thermisch 
comfort is al eerder een brug geslagen tussen deze twee manieren van ventileren, getuige de vele 
bestaande gebouwen met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, zonder regelorgaan. Een 
intelligent regelorgaan, dat een optimale afstemming tussen afzuiging en toevoer per vertrek levert, is 
wat hybride ventilatie onderscheidt van de systemen tot nu toe. 

Energie 
Hybride ventilatie past uitstekend binnen een duurzame ontwikkeling en binnen een energie
reducerende strategie. Uit een rekenstudie blijkt dat systemen die beschouwd kunnen worden als 
voorlopers op werkelijk hybride systemen een positieve invloed hebben op het gebouwbonden 
energiegebruik. Deze systemen worden momenteel in de praktijk getest. 

In Nederland en Europa bestaan slechts enkele gebouwen die zijn uitgevoerd met hybride ventilatie. 
Bovendien zijn deze gebouwen nog niet of pas zeer recent opgeleverd, zodat er op dit moment geen 
gegevens bekend zijn over het functioneren van het ventilatiesysteem en de gerealiseerde 
energiebesparing. De genoemde voorbeelden zijn bovendien nog niet geoptimaliseerd 

Comfort 
Bij de introductie van een nieuwe technologie, spelen naast technische uitgangspunten, die veelal de 
boventoon voeren, aspecten als verwachtingen bij en attitude van gebruikers een grote rol. De 
marktacceptatie van een nieuwe technologie is moeilijk te voorspellen, toch ligt het in de lijn der 
verwachting dat mensen gewend raken aan een geautomatiseerde omgeving, zoals gebeurde na 
invoering van de computer of de mobiele telefoon, en men zal dus ook aan een geautomatiseerde 
klimaatbeheersing wennen. 
Voor hybride ventilatie blijft onderzoek naar conceptie en ervaring van comfort en de psychologische 
effecten interessant, mede gezien de wisselende reactie op gebalanceerde mechanische 
ventilatiesystemen. Dergelijk onderzoek kan helpen inzicht te krijgen in hoe een ventilatiesysteem 
moet functioneren om optimaal comfort en gebruiksgemak te realiseren. 

Samenvatting 



Hybride ventilatie: comfortabel en gezond binnenklimaat met minder milieubelasting, juli 2002, T. Martin 

Een van de negatieve kanten van volledig mechanische geregelde ventilatie is het te homogene 
binnenklimaat. Gebruikers missen externe prikkels. Dit wordt bij hybride ventilatie voorkomen 
doordat de toevoer van lucht toch nog altijd enigszins varieert en doordat het mogelijk blijft een raam 
te openen. 

Componenten 
Naast handhaving van een thermisch comfortabel binnenklimaat, is de noodzaak van een voldoende 
binnenluchtkwaliteit één van de redenen gebouwen te ventileren. Toevoegen van een regelstrategie 
gebaseerd op concentraties van bepaalde stoffen aan een mechanisch systeem, maakt het mogelijk 
deze kwaliteit te garanderen. Hybride ventilatie combineert deze mogelijkheid met de voordelen van 
natuurlijke ventilatie. 
In Nederland is nog slechts in beperkte zin aandacht besteed aan de componenten (stoffen) die de 
kwaliteit van de binnenlucht in negatieve zin beïnvloeden. Slechts voor enkele componenten, zoals 
radon, zijn nationale onderzoeken uitgevoerd. Voor radon heeft dit geleid tot de 
StralingsPrestatieNorm, die binnenkort in het bouwbesluit zal worden opgenomen. Meer onderzoek 
naar verschillende componenten en de gezondheidseffecten is nodig. 
Nog niet alle componenten kunnen worden geïdentificeerd, hierdoor is het onmogelijk om alle 
componenten en verbindingen die de binnenlucht belasten te meten. Dit maakt het lastig een 
weloverwogen keuze te maken om een regelstrategie op te baseren. 
De voornaamste kandidaten waarop de regelstrategie gebaseerd kan worden, zijn: C02, CO, N02, 
VOC, fijn stof en radon. Naast deze componenten kan geregeld worden op luchtsnelheid, 
temperatuur, luchtvochtigheid en tijd. 

De sensoren of andere delen van het systeem kunnen stuk gaan, dit kan leiden tot een verhoging van 
de onderhoudskosten. Tijdens het installatieproces moeten er meer mensen aan te pas komen, dit 
vergroot de kans op fouten in de installatie of bij het inregelen. Als hier fouten (of ergens anders in 
het ontwerpproces) worden gemaakt, kan dit ten koste gaan van binnenluchtkwaliteit, thermisch 
comfort en energiegebruik. 
Het systeem heeft hoge kosten, onder andere door het hoge elektronica aandeel, door 
schaalvergroting zullen de kosten dalen. 

Model 
Bij hybride ventilatie is het de bedoeling dat het regelorgaan op basis van meetgegevens van een 
diversiteit van parameters de optimale keuze maakt tussen natuurlijk en mechanisch ventileren. 
Hiervoor zijn gegevens nodig over het stromingspatroon in een ruimte, maar ook van de wind op de 
gevel. Middels het modelleren van deze gegevens, en de implementatie daarvan in het regelorgaan, 
zal op basis van berekeningen of fuzzy logic het systeem een keus maken. Hiermee moet de 
gezondheid, het comfort en minimaal energiegebruik gegarandeerd zijn. 
Over de stroming in ruimtes afwijkend van zeer abstracte vormen is weinig bekend. Het modelleren 
van stromingspatronen is niet eenvoudig en de discrepantie tussen m adel en werkelijkheid is erg 
groot, zodat de modellen minder goed kunnen voorspellen. 
Er zijn pragmatische modellen opgesteld, waarbinnen aannames zijn gedaan die de werkelijkheid 
geweld aandoen, maar waarvan de voorspelde resultaten goed overeen komen met de gemeten 
resultaten. Deze modellen, gebaseerd op de wet van behoud van massa, zijn goed bruikbaar om de 
stroming bij kleine verandering in gebouwen te voorspellen en daarop te ontwerpen. Het is nodig om 
verder onderzoek te doen naar de manier waarop windstroming langs een woning de thermiek 
binnenshuis kan ondersteunen. Daarbij is het nodig om naar het tijdafhankelijk gedrag van 
stromingen te kijken. Soms is de periode van instelling tot evenwichtssituatie significant lang, zoals 
in theaters of collegezalen. 

Controle 
In deze studie is onderzocht welke componenten geschikt zijn om een regelstrategie op te baseren. 
Hierbij is gekeken naar criteria als kosten, robuustheid, sensitiviteit en beschikbaarheid van sensoren. 
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De voornaamste kandidaten waarop de regelstrategie gebaseerd moet worden, ZIJn: vocht, 
temperatuur, luchtsnelheid, C02, CO, N02, VOC, fijn stof en radon. 

Sensoren zijn nodig voor intelligente regelorganen, want real-time data acquisitie is nodig. 
De ontwikkeling van sensoren speelt hierbij een rol, een multifunctionele sensor is het meest 
wenselijk. Voor de meeste componenten is een relatie met de vervuilende bron te leggen, hierdoor 
kan door één component een bron geïdentificeerd worden en is het onnodig, de andere stoffen die 
geëmitteerd worden te meten. 
De inzet van sensoren kost energie. Voor het systeem gebaseerd op C02-metingen geldt dat de 
energiereductie opweegt tegen de extra benodigde hulpenergie. In een volgend onderzoek kan 
uitgezocht worden wat het energiegebruik is van sensoren. 
Doordat op IT-gebied de ontwikkelingen nog steeds verder gaan, kan aangenomen worden, dat ook 
sensoren zich verder zullen ontwikkelen: kleiner, langere levensduur, lager energiegebruik etc. 

Op basis van de nu bekende gegevens met betrekking tot belasting van de kwaliteit van de 
binnenlucht, 1 ijkt meting van de C02-concentratie de beste manier om de binnenluchtkwaliteit te 
controleren in ruimtes waarin mensen de grootste vervuilingsbron vormen (scholen, kantoren). De 
C02-concentratie geeft niet alleen de aanwezigheid van mensen weer, maar ook het aantal. Ook het 
niveau van metabolisme en arbeid kan door de C02-concentratie te meten geïnterpreteerd worden. 
De concentratie van zuurstof in de lucht is gekoppeld aan de C02-concentratie. Dit maakt C02 een 
geschikte kandidaat om met een beperkt aantal sensoren de binnenlucht in voldoende mate te 
karakteriseren. 
Of in praktijk C02 daadwerkelijk de beste en meest handige manier is om te sturen hangt vooral af 
van de kwaliteit en representativiteit van de meting. De plaatsafhankelijkheid van de sensor kan van 
invloed zijn op de meetgegevens, als deze hoog is kan over- of onderventilatie het gevolg zijn. 

In fabrieken kunnen bij onvoldoende ventilatie andere vervuilende componenten in te hoge 
concentraties voorkomen. Vaak wordt vooral aandacht besteed aan voorkoming van vervuiling van 
de werkplek, onder andere door plaatselijke afzuiging. In het geval dat er in een fabriek een bron is, 
die een component met negatieve gezondheidseffecten emitteert, dan is het verstandig om het 
ventilatiesysteem te sturen met onder andere metingen gebaseerd op de bewuste component. 
De kostprijs voor alle sensoren is een probleem, zeker voor de wat "exclusievere" stoffen maar kan 
door schaalvergroting op een acceptabel niveau komen. 

Actoren 
Bij de actorenanalyse blijkt, dat de consument op dit moment niet of nauwelijks betrokken is bij de 
keuze voor een ventilatiesysteem. Dit komt onder andere doordat consumenten zelden bij de 
ontwerp- en bouwprocessen aanwezig zijn. In de utiliteitsbouw zijn gebruikers/opdrachtgevers vaker 
betrokken bij het ontwerp, maar ook daar ontbreekt voldoende bouwkundige en bouwfysische kennis. 
Kennis van het systeem bij de gebruiker is echter essentieel. De consument moet zich bewust zijn 
van een energieprobleem en moet zich bewust zijn, dat dit hem of haar ook raakt oftewel de 
consument moet de problematiek in eigen situatie herkennen. De consument moet naast kennis over 
het probleem ook kennis hebben over de oplossing. De houding en het gedrag van de consument 
moet positief zijn ten opzichte van de oplossing: hybride ventilatie in dit geval. 

Aanbevelingen 
Voor hybride ventilatie blijft onderzoek naar conceptie en ervaring van comfort en de psychologische 
effecten interessant. Dergelijk onderzoek kan helpen inzicht te verkrijgen in hoe een 
ventilatiesysteem moet functioneren om optimaal comfort en gebruiksgemak te realiseren. 
Onderzoek naar componenten die de binnenluchtkwaliteit beïnvloeden zowel positief als negatief is 
nodig. 

Er zijn praktijkexperimenten gestart om te kijken hoe het gaat. Deze moeten gemonitored worden, 
om de praktijkervaring uit te breiden. 
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Onderzoek naar stromingspatronen en de invloed van wind en thermiek moet voortgezet worden, 
zodat de discrepantie tussen model en werkelijkheid zo klein mogelijk kan worden. In het model 
moeten effecten van natuurlijke ventilatie (thermische gelaagdheid) en effecten van mechanische 
ventilatie (uniforme temperatuurverdeling) meegenomen worden. 

Er is meer kennis nodig over de meet- en regelstrategie nodig. Hiervoor moet er onderzoek gedaan 
worden naar de werking van sensoren, zodat deze op een goede manier kunnen worden ingezet in een 
regelstrategie. De omschakelcriteria van natuurlijk naar mechanisch ventileren moeten bepaald 
worden. 

De consument moet betrokken worden bij de ontwikkeling van Hybride ventilatie. Dit kan door de 
bewustmaking van de consument van de energieproblematiek. De consument moet goed op de 
hoogte zijn van het gebruik van ventilatie, waarom ventilatie nodig is, en hoe met een goede omgang 
met ventilatie energie bezuinigd kan worden. Als de consument meer kennis heeft, kan deze de eigen 
wensen beter kenbaar maken. 

Slot 
Hybride ventilatie is technisch mogelijk, op lange termijn zal het ook geaccepteerd worden, het 
bereikte comfort blijft een vraag, en moet onderzocht worden. Hybride ventilatie zal binnen tienjaar 
een standaard concept zijn. 

Samenvatting 
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Hoofdstuk 1 INLEIDING 

De huidige generatie moet in staat zijn in haar behoeften voor levensonderhoud (en energie in het 
bijzonder) te voorzien zonder toekomstige generaties deze mogelijkheid om in hun levensonderhoud 
te voorzien te ontnemen. Om daadwerkelijk de toekomstige generaties deze mogelijkheid niet te 
ontnemen is er een duurzame ontwikkeling nodig, een ontwikkeling waarbij het gebruik van de 
bronnen duurzaam verloopt. 0 m dit te bereiken is een beleid uitgestippeld met onder andere een 
reductie van energiegebruik en reductie van COruitstoot als doelen. Duurzaam bouwen kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan het beleid om het energiegebruik en de COruitstoot terug te 
dringen. Een belangrijk deel van het nationaal energiegebruik, circa 40% [33], wordt aangewend 
voor klimaatbeheersing (verwarming, verlichting en ventilatie). Er kan dus een significante 
energiebesparing bereikt worden, als het energiegebruik hiervoor daalt. 
Onder klimaatbeheersing vallen verschillende parameters, één daarvan is een gezond binnenmilieu. 
Ventilatie is nodig om een goede binnenluchtkwaliteit te bereiken. Hybride ventilatie is een nieuwe 
vorm van ventileren. Het is een combinatie van natuurlijk en mechanisch ventileren, die gericht is op 
een goede binnenluchtkwaliteit, verhoogd comfort en verhoogde energie-efficiëntie. 

1.1 Duurzame samenleving 

Duurzame Ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie 
zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in 
hun behoeften te voorzien. Deze definitie wordt in het Brundtland rapport (1987) beschreven. Deze 
definitie is gebaseerd op de opvatting dat de aarde en de beschikbare bronnen het bezit van de latere 
generaties zijn, en dat de huidige generatie de aarde en haar bronnen alleen leent. Verder moet er 
behalve aandacht voor overleven ook aandacht voor kwaliteit van leven zijn. Er is een directe en 
ondirecte relatie tussen mensen en de natuur. Onafhankelijk van haar directe nut voor de mens heeft 
de natuur ook een waarde op zichzelf. 
Duurzame ontwikkeling rust volgens Brundtland op drie pijlers: cultuur, structuur en technologie: 

• Cultuur bepaalt de aspiraties op het gebied van duurzame ontwikkeling; 
• Structuur kan zorgen voor het opheffen of opwerpen van barrières bij het bereiken van 

duurzaamheid; 
• Technologie zorgt voor de technische middelen en / of de innovaties die nodig zijn om 

duurzaamheid te realiseren. 
Door een duurzame ontwikkeling kunnen we komen tot een duurzame samenleving. 

Er zijn verschillende milieuproblemen door de sterk toegenomen maatschappelijke activiteiten. 
ontstaan, Milieuproblemen kunnen op een aantal manieren worden ingedeeld. Er bestaat een 
traditionele indeling in drie compartimenten: atmosfeer, bodem en water. Bij de aanpak van deze 
problemen in de compartimenten bleek echter dat maatregelen genomen in het ene compartiment, 
zorgden voor negatieve effecten in een ander compartiment. Ook was er weinig inzicht in de effecten 
van het totaal van de verschillende maatregelen. Daarom i s er een indeling geïntroduceerd, waar 
milieuproblemen die nauw met elkaar zijn verweven worden ingedeeld in negen milieuthema's. In 
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deze benadering worden de ingrepen in het milieu centraal gesteld. Milieuthema's omvatten vaak 
meerdere compartimenten. De verschillende milieuthema's zijn: 

• Verandering van klimaat, gericht op de problematiek van het broeikaseffect en de afbraak 
van de ozonlaag; 

• Verzuring, gericht op maatregelen ter beperking van de uitstoot van stikstofoxiden, 
ammoniak en zwaveldioxide; 

• Vermesting, gericht op mestverwerking en reductie van emissies van fosfor- en 
stikstofverbindingen; 

• Verontreiniging van de bodem, gericht op het terugdringen van milieuvreemde stoffen in de 
bodem; 

• Verwijdering, gericht op het verbeteren van de verwijderingsstructuur rondom afvalstromen, 
onder meer door het gescheiden inzamelen van verschillende soorten afval; 

• Verdroging, gericht op het in stand houden van het grondwaterpeil; 
• Verspreiding, gericht op het terugdringen van schadelijke stoffen in het milieu; 
• Verspilling, gericht op het terugdringen van inefficiënties en het verlengen van de 

levensduur; 
• Verstoring, gericht op het bereiken en handhaven van een goede woon- en 

leefmilieukwaliteit op het gebied van geluid, stank, trilling, externe veiligheid en lokale 
luchtverontreiniging. 

Het eerste en de laatste drie milieuthema's, klimaatverandering verspreiding, verspilling en 
verstoring, zijn van toepassing op dit rapport over hybride ventilatie. 
Met behulp van ventilatie wordt geprobeerd een goede woon- en leefmilieukwaliteit, weliswaar 
binnen, te bereiken en te handhaven, met betrekking tot een goede luchtkwaliteit zonder stank, 
geluidsoverlast (verstoring) en met zo min mogelijk schadelijke stoffen (verspreiding). 
Leefmilieukwaliteit kan bereikt worden met hybride ventilatie, door deze ventilatie zo efficiënt 
mogelijk uit te voeren, wordt verspilling tegengegaan. Door de energiereductie die beoogd wordt, 
wordt een C02-reductie behaald, waarmee de effecten van de broeikasproblematiek gereduceerd 
kunnen worden. 

1.2 Energiegebruik 

Nederland heeft de laatste jaren veel successen geboekt op het gebied van energiebesparing. Toch 
blijft het totale energiegebruik stijgen, als gevolg van de economische groei en de toenemende 
(auto)mobiliteit. Daardoor stijgt ook de uitstoot van C02 nog altijd. De milieudoelstellingen (Kyoto) 
op beide gebieden, energiebesparing en COrreductie, worden naar verwachting later gerealiseerd 
dan tot dusver is gepland. B ij de huishoudens kan het energiegebruik voor r uimteverwarming en 
tapwater volgens de Nationale Milieuverkenning na 2010 gaan dalen. Het elektriciteitsverbruik zal 
verder groeien, hier is geen afname ten aanzien van het huidige energieverbruik te verwachten. 
Oorzaken voor het stijgende energiegebruik in huishoudens zijn onder andere: 

• welvaart en hogere comforteisen (airco, wasdroger, ze tv); 
• toename van thuiswerk (mensen zijn minder op kantoor); 
• 24-uurs economie, welke het aantal elektrische apparaten in huis fors doet stijgen; 
• hogere mobiliteit, waardoor de behoefte aan apparaten met hoog energiegebruik toeneemt. 

Duurzaam bouwen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voortgezette of verscherpte beleid 
om het energiegebruik en de COruitstoot terug te dringen. Het huidige overheidsbeleid gaat er van 
uit dat het mogelijk is dat in 2010 een woonwijk 'energieneutraal' kan zijn. Als pilotproject zijn er 
reeds energieneutrale woningen gerealiseerd [15], [45] Er zou dan netto geen sprake zijn van 
energiegebruik, dat wil zeggen dat de energie die gebruikt wordt, door de wijk zelf wordt opgewekt. 
Een voorbeeld is de opwarming van tapwater van woningen door zonneboiler op het dak. Een ander 
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voorbeeld zijn geïnstalleerde zonnepanelen (PV) die de gewenste hoeveelheid elektriciteit opleveren. 
Indien er meer elektriciteit dan nodig is, wordt opgewekt, dan wordt de elektriciteit aan het net 
geleverd, bij een tekort wordt de elektriciteit aan het net ontrokken. Op lange termijn wordt er per 
saldo evenveel aan het net geleverd als er onttrokken wordt, anders gezegd, het netto-energiegebruik 
is neutraal. 
De meerkosten van energiegebruik en installatie in energieneutrale wijken is maximaal 20% tot 30%. 
Deze meerkosten voor de projecten zijn grotendeel gefinancierd met subsidies, het restant wordt 
meestal doorberekend in de verkoopprijs. De techniek voor een energieneutrale woning is nauwelijks 
nog een probleem. De financiering, de markt en het bouwproces vormen eerder de bottleneck. Dit 
blijkt uit een recente evaluatie. [15]. 
Energiezuinige nieuwbouw moet een substantieel aandeel leveren in de energiebesparings
doelstellingen van het Nationaal Milieubeleidsplan en de derde Energienota [2]. 

Per 15 december 1995 is binnen het kader van het Bouwbesluit de energieprestatienormering voor 
zowel woningen als utiliteitsgebouwen van kracht geworden. De Energie Prestatie Norm (EPN) heeft 
betrekking op de integrale energiekwaliteit van gebouwen, die nieuw gebouwd worden. Dit houdt in 
dat eisen worden gesteld aan het energiegebruik van het totale gebouw, inclusief de installaties. De 
eis wordt periodiek aangescherpt, met name om achterblijvers in de markt te dwingen tot verhoging 
van de kwaliteit. De energieprestatie coëfficiënt (EPC) voor woningen zal in stappen vanl,4 naar 0,6 
worden verlaagd, momenteel is de eis EPC :S 1,0. Bij het aanvragen van de bouwvergunning moet 
een berekening van de energieprestatie van het gebouw worden overlegd, zie bijlage F.g 
Het EnergiePrestatieAdvies (EP A) wordt sinds april 2000 ingezet en is bedoeld om de 
energiekwaliteitsachterstand van bestaande woningen aan te pakken. Er zijn geen dwingende eisen 
gesteld aan het te realiseren kwaliteitsniveau, maar het (op vrijwillige basis) laten opstellen van een 
integraal energieadvies levert een bonus op de subsidie (energiepremie) voor een aantal 
energiebesparende investeringen. 
Ook ten aanzien van de stedenbouwkundige inpassing van energie- of warmtelevering (Energie 
Prestatie op Locatie, EPL) wordt gedacht aan het stellen van eisen. Steeds meer zal het 
energievraagstuk op wijkniveau (moeten) worden aangepakt. Het gaat dan niet meer in de eerste 
plaats om energiezuinige gebouwen, maar om een energie-efficiënte wijk. 
De eisen en ambities op verschillende schaalniveaus worden binnen OEI samengebracht. OEI staat 
voor Optimale Energie Infrastructuur. Het is de bedoeling dat op een hoog schaalniveau gestart wordt 
(bijvoorbeeld Vinex-locatie), alle mogelijkheden van energiebesparing worden in beeld gebracht. 
Vanaf deze brede start is het de bedoeling dat de energieoptimalisatie op steeds lager/kleiner niveau 
ingevoerd wordt tot de optimale energie infrastructuur uiteindelijk bij de uitvoering terechtkomt. 
Voor uitgebreidere informatie over huidige wetten en richtlijnen zie Bijlage F. 

1.3 Binnenmilieu en gezondheid 

In dit verslag wordt gekeken naar de mogelijkheden van reductie van ventilatieverlies en 
elektriciteitsgebruik op gebouwniveau. Een belangrijk deel van het nationaal energieverbruik, circa 
40% [33), wordt aangewend voor binnenklimaatbeheersing. Er kan dus een behoorlijke 
energiebesparing bereikt worden, als het energiegebruik hiervoor daalt. De oorsprong van dit hoge 
energieverbruik ligt in het verschil dat er bestaat tussen de eisen die de mens stelt aan het 
binnenklimaat en de eigenschappen van het buitenklimaat. De belangrijkste grootheden van het 
binnenklimaat die het energieverbruik beïnvloeden zijn: 
• de luchttemperatuur en de gemiddelde stralingstemperatuur, deze vallen samen onder 

temperatuurcontrole of thermisch comfort; 
• de concentraties van (gewenste en ongewenste) stoffen in de ruimtelucht oftewel de 

binnenluchtkwaliteit; 
• en de verlichtingssterkte. Op deze laatste parameter zal niet verder worden ingegaan. 
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1.4 Ventilatie 

Onvoldoende ventilatie 1s een van de meest belangrijke oorzaken van een slechte 
binnenluchtkwaliteit. Met de eisen voor energie-efficiënt bouwen worden de gebouwen steeds 
luchtdichter uitgevoerd. Dit hindert de intrinsieke ventilatie of infiltratie van het gebouw. Het is dus 
nodig de gebouwen bewust te ventileren. De aandacht voor energie-efficiënt ventileren wordt gevoed 
door de steeds groter wordende milieuproblematiek. Verschillende onderzoeken in utiliteitsbouw 
geven hetzelfde resultaat: gebouwen met natuurlijke ventilatie scoren beter als het gaat om 
binnenluchtkwaliteit ten opzichte van gebouwen met een gebalanceerd ventilatiesysteem. [3 l]en 
[bijlage A.e] 
Hybride ventilatie is een nieuwe vorm van ventileren. Hybride ventilatie wil zeggen: natuurlijk 
ventileren zolang dat kan, mechanisch zodra het moet. Hybride ventilatie zou de gulden middenweg 
moeten zijn, door het beste van deze twee werelden, natuurlijk en mechanisch ventileren, te 
combineren tot één ventilatiesysteem. De nadelen van natuurlijke ventilatie kunnen opgevangen 
worden door het mechanische deel van het ventilatiesysteem, zonder dat je altijd afhankelijk bent van 
het mechanisch systeem. Het is een systeem, dat schakelt tussen de verschillende modes met behulp 
van een intelligente regelstrategie. Het is een manier van ventileren, die gericht is op een goede 
binnenluchtkwaliteit, verhoogd comfort en verhoogde energie-efficiëntie. 

1.5 Doel van de studie 

In deze studie is het de bedoeling antwoord te geven op de volgende vragen: wat is op dit moment 
bekend over hybride ventilatie in Nederland? Wat is de toekomst van hybride ventilatie? 

De deelvragen, die deze vragen oproepen zijn: 
• Waarom is het nodig om te ventileren? 

0 Welke componenten spelen bij de kwaliteit van de binnenlucht een rol? 
o Wat is thermisch comfort? 

• Wat is ventilatie eigenlijk? 
ei Welke vormen van ventileren bestaan er? 

• Hoe is ventilatie uit te voeren, zodat het alle parameters optimaliseert? 
0 Wat zijn de parameters? 
0 Wat zijn de verbetermogelijkheden van ventilatie? 

• Wat is hybride ventilatie? 
0 Waar bestaat (al) hybride ventilatie? 
0 Welke voorbeeldprojecten zijn er in binnen- en buitenland (voornamelijk binnenland)? 

• Wat is bekend over analysemethoden met betrekking tot hybride ventilatie? 
• Wat is bekend over controle technieken met betrekking tot hybride ventilatie? 

0 Welke sensoren zijn bij de controle van belang? 
0 Welke regelstrategieën komen hierbij kijken? 

• Wie is betrokken bij het onderzoek naar hybride ventilatie? 
• Wat is de verwachte toekomst van hybride ventilatie? 
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Hoofdstuk 2 WERKWIJZE EN LEESWIJZER 

2.1 Werkwijze 

Bij het begin van het afstudeerproject zijn een doelstelling en een onderzoeksvraag opgesteld. De 
opzet was om na een eerste verkenning een antwoord te kunnen geven op de vraag: wat is een 
geschikt criterium om te schakelen tussen mechanisch en natuurlijk ventileren, hoe moet een 
ventilatiemode geselecteerd worden en wanneer? Met behulp van de gevonden gegevens over de 
combinatie mechanisch en natuurlijk ventileren zou het MVRM-model (Meerkamer Ventilatie 
RekenModel), worden uitgebreid en verbeterd om zo te komen tot een inschatting van de mogelijke 
energiebesparing die door toepassing van hybride ventilatie bereikt kan worden. Na een eerste 
globale verkenning bleek dat het onderzoek naar hybride ventilatie in Nederland en Europa nog 
steeds in de kinderschoenen staat. en dat b eantwoording van de geformuleerde vragen buiten het 
bereik van deze opdracht valt. Het afstudeeronderzoek heeft zich vervolgens toegespitst om een 
veelomvattende beschrijving van de state-of-the-art op het gebied van hybride ventilatie en het 
opstellen van aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

De verkenning is begonnen met een literatuurstudie. Daarna is er een start-/ tussencolloquium 
gehouden bij W/E adviseurs in Gouda, zodat het energieteam op de hoogte is van het 
afstudeeronderwerp. Hierbij zijn nieuwe ideeën naar voren gekomen. Verder zijn er verschillende 
interviews met experts op het gebied van ventilatie en de ontwikkelingen daarvan gehouden. Vragen 
bij deze interviews zijn: wat is er bekend over hybride ventilatie, wat zou de expert graag uitgezocht 
zien, oftewel welke kennis en vragen leven bij de experts? Er zijn ook enkele symposia bezocht, 
waarvan een aantal specifiek op ventilatie gericht. 

Vanuit het IEA is een onderzoek met een looptijd van vier jaar gestart (januari 2001), waarbij 
partijen uit meerdere Europese 1 anden, waaronder Nederland betrokken zijn. Dito nderzoek heeft 
onder andere de volgende onderzoeksvragen: hoe moet een meet- en regelstrategie geselecteerd 
worden? Hoe moet een ventilatiemethode geselecteerd worden om de energie efficiëntie, de 
binnenluchtkwaliteit en het thermisch comfort te optimaliseren? 
Naar aanleiding van de interviews, de overgedragen kennis bij de symposia en naar aanleiding van 
bovengenoemd onderzoek blijkt dat er in Nederland en internationaal weinig bekend is over hybride 
ventilatie. Er bestaan volgens de hier gebruikte definitie pas enkele gebouwen in Nederland met 
hybride ventilatie of voorlopers van hybride ventilatie. Er zijn verschillende typen hybride ventilatie, 
deze zijn geclassificeerd. Vraaggestuurde ventilatie wordt mogelijk door goede modellering. Na een 
analyse is het ook nodig dat de controlemethode past bij de vraag naar ventilatie. 

Er heeft een heroverweging van het onderzoek plaatsgevonden, de doelstelling is nog eens onder de 
loep gen omen. Het voorgestelde p roj eet is niet haalbaar in één afstudeeronderzoek. De vraag die 
beantwoord dient te worden is: wat is er bekend en wat nog niet? 

De nieuwe doelstelling is om te kijken wat 'the state of the art' is. De onderzoeksvragen worden dan: 
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• Wat is er op dit moment bekend over hybride ventilatie? 
• Welke voorbeeldprojecten zijn er in Nederland? 
• Wie is er bij de ontwikkeling van (hybride) ventilatie betrokken? 
• Wat is de verwachte toekomst van hybride ventilatie? 
• Wat is nodig om de toepassing van hybride ventilatie te stimuleren? 

In paragraaf 1.5 over de doelstelling staan nog meer deelvragen geformuleerd. Door deze vragen te 
beantwoorden, wordt een antwoord op de onderzoeksvraag gevonden. Er is gekozen om het 
(bureau)onderzoek breed op te zetten. De informatieverzameling naar de huidige stand van zaken van 
de technologie met betrekking tot hybride ventilatie is voortgezet. Er zijn enkele zoektermen 
vastgesteld en er is gekeken welke informatiebronnen relevant zijn (zie Referenties), daarbij zijn 
projecten gezocht, die reeds zijn uitgevoerd (gebouwd). Het is interessant om te kijken wie er bij 
deze ontwikkeling betrokken zijn, zodoende is er een actorenanalyse gemaakt. 

Modelvorming Ventilatie/ verkenning 

Symposia Literatuurstudie 

Presentatie onderzoek (start/ tussencolloquium) 

Heroverweging onderzoek 

Interviews Literatuur Symposia 

Rapportage 

Figuur 2-1: Onderzoeksschema 

2.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 wordt het kader van dit onderzoek besproken: waarom dit onderzoek nuttig is voor de 
maatschappij. Er wordt gekeken hoe de ontwikkeling van hybride ventilatie past binnen een 
duurzame ontwikkeling en een duurzame samenleving. Het totaal energiegebruik bestaat deels uit 
energie voor klimaatbeheersing, hier is met behulp van energie-efficiënt ventileren een bezuiniging te 
halen. Ventilatie is nodig om een goed en gezond binnenmilieu te krijgen en te houden. Het doel van 
de studie wordt aangegeven. 

In Hoofdstuk 2 is de werkwijze en de voortgang van het project te lezen. Verder is een leeswijzer 
opgenomen. 

Waarom ventilatie? 
Ventilatie wordt gesplitst in twee soorten ventilatie: ventilatie ten behoeve van (thermisch) comfort 
en ventilatie ten behoeve van binnenluchtkwaliteit. In hoofdstuk 3 wordt comfort besproken en in 
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hoofdstuk 4 wordt de b innenluchtkwaliteit besproken. Er wordt hier vooral toegespitst om welke 
bronnen het gaat, welke componenten deze bronnen emitteren en wat de gezondheidseffecten zijn. 

Wat is ventilatie? 
In hoofdstuk 5 wordt het begrip ventilatie nader toegelicht. Er zijn twee soorten manieren om te 
ventileren, natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie, deze twee manieren worden in 5 .3 en in 
5.4 respectievelijk besproken. Verder worden de verbetermogelijkheden van installaties besproken. 

Om energie-efficiënt te ventileren wordt er gekeken naar de mogelijkheid de twee manieren met 
behulp van een intelligent systeem te combineren. In hoofdstuk 6 staat de definitie van hybride 
ventilatie centraal. Er is een klassificatie opgenomen, deze wordt toegelicht aan de hand van 
voorbeeldprojecten. 
In paragraaf 6.5 worden voorlopers van hybride ventilatie besproken. Daarnaast worden ook een paar 
voorbeeldprojecten toegelicht (6.6). 

Duurzame samenleving en energiegebruik 
Kader van het onderzoek (hoofdstuk 1) 

Waarom ventilatie? 
(thermisch) Comfort binnenluchtkwaliteit 

(hoofdstuk 3) (hoofdstuk 4) 

Wat is ventilatie? 
natuurlijke ventilatie 

(hoofdstuk 5.3) 
mechanische ventiàtie 
(hoofdstuk 5.4) 

Wat zijn verbetermogelijkheden (m.b.t. energie)? 
(hoofdstuk 5.5) 

+ 
Hybride ventilatie 

(hoofdstuk 6) 

Definitie 
(hoofdstuk 6) 

Figuur 2-2: schema leeswijzer 

Hybride ventilatie 
Analyse Controle 

(hoofdstuk 7) i (hoofdstuk 8) 

Conclusies en Aanbevelingen 
hoofdstuk 10 

Actoren 
(hoofdstuk 9) 

Om de stroming in gebouwen goed te kunnen voorspellen, moeten stromingspatronen allereerst 
geanalyseerd worden. Er zijn basismethoden (7 .2), daarna wordt aandacht besteed aan methoden om 
te modelleren en te simuleren (7.3) en enkele ontwerpparameters worden toegelicht (7.4). In 7.5 
worden aspecten van een model voor hybride ventilatie besproken en in 7.6 staan de discussie en 
conclusies. 

In hoofdstuk 8 wordt gekeken hoe controletechnieken worden ingedeeld. Een controlestrategie wordt 
aangewend om de ventilatie naar gelang de vraag te sturen. Om te weten hoe groot de vraag naar 
ventilatie is, zijn gegevens van de huidige en de gewenste situatie nodig. Deze gegevens worden 
gemeten door sensoren, die in paragraaf 8.3 besproken worden. In 8.4 worden enkele 
praktijkproblemen en eventuele oplossingsconcepten behandeld. 

Wie is betrokken bij de ontwikkeling van hybride ventilatie? 
In hoofdstuk 9 staat een actorenanalyse, om het antwoord op deze vraag te vinden. 
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De analyse wordt uitgevoerd aan de hand van mindmapping en conceptmapping (9.2). Naast 
personen, bedrijven en de politiek zijn er andere factoren die van invloed zijn op ventilatie, deze 
worden in paragraaf 9.3 besproken. Onderzoek wordt vanuit de EU gestimuleerd, de financiële 
hiërarchie die hiermee gepaard gaat wordt in 9.4 toegelicht. 

In hoofdstuk 10 worden de conclusies en aanbevelingen van dit verslag besproken. 

Meer informatie i s te vinden in de b oeken, tijdschriften en webpagina's d ie genoemd zijn bij de 
referenties, maar ook in de verschillende bijlagen. 
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Hoofdstuk 3 COMFORT 

Ventilatie is nodig om vervuilde en zuurstofarme lucht af te voeren en om de mens te voorzien van 
schone lucht met zuurstof ('verse lucht'). Ook verbrandingstoestellen (kachel, ketel, geiser, 
gasfornuis) hebben zuurstof nodig om te branden. De binnenlucht wordt o.a. vervuild door 
verbrandingsgassen, zuurstofverbruik, rook en stof. In een woning ontstaat ook woonvocht door 
koken, douchen, ademen en wassen. Een gemiddeld huishouden produceert 10 liter vocht per 
dag.[25] Ook vocht wordt afgevoerd door ventilatie. 

Ventilatie is niet alleen nodig voor de binnenluchtkwaliteit, maar ook voor het comfort, bijvoorbeeld 
om een comfortabele temperatuur te bereiken. De mate van kleding, activiteitsniveau (zitten/sporten) 
en metabolisme beïnvloeden het comfort. Hoe beïnvloeden psychische effecten, thermisch 
binnenklimaat, thermische luchtvochtigheid en de mate van tocht het comfort? 

Het is belangrijk te weten welke kennis mensen hebben over ventilatie en hoe de beleving van de 
gebruikers is over ventilatie. Onder bewoners en gebruikers van kantoorruimten bestaan verkeerde 
opvattingen over de mate van ventilatie en energiegebruik, dit wordt beschreven in paragraaf 3 .1. 
Deze kennis is bijvoorbeeld nodig om te voorkomen dat gebruikers vanwege tocht de ventilatie 
openingen afsluiten, waardoor vochtproblemen en verminderde luchtkwaliteit kunnen ontstaan. 

3.1 Conceptie en kennis 

Energiebesparing en de kwaliteit van het binnenmilieu kunnen op gespannen voet met elkaar komen 
te staan als hier bijvoorbeeld niet vanaf het begin rekening mee gehouden wordt in het ontwerp of als 
er onvoldoende onderhoud wordt gepleegd aan klimaatinstallaties of onvoldoende gebruik wordt 
gemaakt van de kennis die er op dit terrein is. 

3.1.1 Misconceptie ventilatie 

Door ventilatie verdwijnt warmte (energie en elektriciteit). Ventileren kost warmte en dus geld, dit is 
vaak een reden om in de winter zeer spaarzaam te ventileren. 
De warmte die met ventileren verloren gaat wordt overschat. In een gemiddelde eengezinswoning 
gaat bij goede ventilatie ongeveer 400 m3 gas per jaar aan warmte verloren, het totale gasverbruik 
van een dergelijke woning is gemiddeld ongeveer 2000 m3 [25]. Een vijfde deel van het gasverbruik 
gaat dus verloren aan ventilatie het grootste deel van de warmte verdwijnt door transmissie door de 
constructie (glas, muur). Als de woning weinig wordt geventileerd dan is het warmteverlies minder 
(bijvoorbeeld 250 m3), maar ook de kwaliteit van de binnenlucht wordt minder. Door geringe 
ventilatie wordt de binnenlucht erg vochtig. Er treedt een averechts effect op: door de verhoogde 
luchtvochtigheid is de warmtecapaciteit in de lucht verhoogd, waardoor er meer energie nodig is om 
de lucht op te warmen. Bovendien wordt de verwarming hoger gezet om het onaangename klamme 
gevoel te compenseren. In een dergelijke situatie levert het geringe ventileren dus niet de verwachte 
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besparing. Integendeel de kosten kunnen hoger uitkomen en het binnenklimaat kan onaangenaam en 
ongezond zijn. [25] 

De concentratie van aanwezige stoffen heeft invloed op de gezondheid van mensen en 
energiegebruik heeft invloed op de kosten en op het milieu, het is hierdoor niet mogelijk één enkele 
afweging te maken. Naarmate de concentratie toeneemt, zal de mate van ventilatie en daarmee de 
gebruikte hulpenergie (ventilatoren, voorverwarming lucht etc.) toenemen. Er mag een minimale 
hoeveelheid concentratie aanwezig zijn. Meer ventileren is niet nodig, en dus meer energie gebruiken 
ook niet. Dit is dan het optimum wat betreft energiegebruik en benodigde ventilatie. 

3.1.2 Relatie kennis en acceptatie van ventilatie 

De mate van energiebesparing die gehaald kan worden, hangt af van de prestaties van de gebruikte 
technieken. De acceptatie van deze technieken door de bewoners of de kantoorgebruikers heeft 
invloed op de kans van slagen van energiebesparing. Het accepteren van nieuwe technieken voor 
ventilatie in bijvoorbeeld de eigen woning hangt af van verschillende zaken, zoals de 
prioriteitsstelling ten opzichte van andere investeringen tijdens het bouwproces. Het hebben van 
meerwaarde van een techniek, door bijvoorbeeld naast kostenbesparing ook kwaliteitsverbetering te 
leveren, kan de keuze voor een nieuwe techniek aantrekkelijk maken. Goede kennis met betrekking 
tot de installatie heeft meestal een positieve invloed op de houding van betrokkenen. 

3.2 Comfort 

Ventilatie is niet alleen nodig voor de binnenluchtkwaliteit, maar ook voor het comfort. Inadequate 
ventilatie werd in de jaren '80 genoemd als een van de belangrijkste oorzaken van een slecht 
binnenklimaat. In relatie tot het type ventilatiesysteem scoorden kantoren met natuurlijke ventilatie 
aanmerkelijk beter dan kantoren die uitgerust waren met een airconditioningsysteem. Dit ondanks het 
feit dat iedere ontwerper van klimaatbeheersingssystemen overtuigd is van de uitstekende 
binnenluchtkwaliteit die een goed ontworpen systeem moet kunnen bieden. Blijkbaar is in de praktijk 
het ontwerp, de realisatie en het gebruikproces van een airconditioningsysteem zo complex dat de 
kans op falen groot is. [11] In figuur 3.1 is een aantal oorzaken opgenomen met daarbij de klachten 
die het gevolg kunnen zijn met betrekking tot comfort. 

Sick building syndrom 

In mechanisch geventileerde gebouwen zijn er klachten over het ervaren comfort in het gebouw. 
Deze klachten worden Sick Building Syndrom genoemd. 
Door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) is een lijst opgesteld van veel voorkomende 
gezondheidsklachten in gebouwen: hoofdpijn, moeheid, aandoening luchtwegen (droge keel, 
verstopte neus), aandoening ogen (jeuk, tranend) en droge huid. Verwante symptomen zijn: 
benauwdheid, kortademigheid, hoesten, keelpijn, huiduitslag, lamlendigheid, duizeligheid, moeite 
met concentreren, problemen met contactlenzen. Er is meestal sprake van een combinatie van 
factoren, die per persoon ook kan verschillen naar leeftijd, sekse, rookgeschiedenis, omgaan met 
stress. Onderzoek naar overschreden richtwaarden (MAC-waarden) voor individuele stoffen levert 
geen houvast, onderzoek naar het aantal klachten des te meer. Zo is op basis van een 
klachtenonderzoek in een kantoorsituatie vastgesteld, dat om 80% tevreden kantoorgebruikers te 
hebben, een ventilatievolume van 95 m3 per uur per persoon nodig is. Ter vergelijking: om een C02 

gehalte van 600 ppm te bereiken, zou 56 m3 per uur per persoon nodig zijn, voor een C02 -gehalte 
van 1000 ppm zou 25 m3 per uur nodig zijn. In Nederland wordt een ventilatievolume van 35 m3 per 
uur per persoon als minimum geadviseerd [14] Er is in veel gebouwen sprake van een kloof tussen 
wat als redelijk wordt verondersteld en wat vanuit de beleving van gebruikers wenselijk wordt 
geacht. Dit moet in het achterhoofd gehouden worden met betrekking tot hybride ventilatie. 
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Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de ficus een positieve bijdrage levert aan het milieu. 
Een ficus zuivert de lucht waarin wij wonen of werken. Tegen het Sick Building Syndrom, het 
werken of wonen in een gesloten ruimte zonder luchtverversing, kan de ficus dus uitkomst bieden. 
[61] 

Oorzaken 

Basis-ontwerp vent. Systeem te 
krap gedimensioneerd 
(ca. 20 i.p.v. 55 m

3 
p.p.p.u.) 

Geen te openen ramen of 
ventilatierooster 
(alleen begane grond) 

Kopieerapparaten: geen extra 
ventilatievoorziening 

Roken overal toegestaan 

(veel)beeldschermen onjuist 
opgesteld t.o.v. vensters 

Goede lichtwering ontbreekt 

Ingewikkelde/onlogische 
bedieningsknop klimaatinst. 

Vormgeving/ontwerp splitunits niet 
optimaal 

Veel meerpersonsvertrekken 
(> 2 personen) 

Figuur 3-1: Oorzaken comfortklachten 

Omgevingsparameter 

Onvoldoende 
luchtkwaliteit 

Te groot contrast 
scherm/raam 

Te hoge ofte lage 
luchttemperatuur 

(lokaal) te hoge 
luchtsnelheid 

Hoog geluids
niveau splitunit 

Vaak praten en 
telefoneren 

Klachten 

'droge lucht' 
'bedompte lucht' 

geurhinder 

Verstopte neus 
loopneus 

Vermoeidheids
klachten 

Hoofdpijn 

oogirritaties 

Verblinding door 
daglicht 

Wisselende temp. 
Soms warm/koud 

tochtklachten 

geluidshinder 

Een goede luchtbehandelinginstallatie brengt een relatief homogeen binnenmilieu met zich mee. Dit 
betekent dat het milieu constant in de tijd is qua luchtkwaliteit en qua temperatuur. Dit kan in strijd 
zijn met het feit dat mensen behoefte hebben aan verandering en prikkeling van de zintuigen en aan 
de mogelijkheid tot beïnvloeding van deze prikkelingen. Comfort wordt beïnvloed door geluid, 
psychische effecten, thermisch binnenklimaat, relatieve luchtvochtigheid, en de mate van tocht 
(luchtsnelheid). De bovengenoemde parameters worden hieronder behandeld met betrekking tot 
comfort. 

3.2.1 Geluid 

De oorzaak van geluidhinder spitst zich toe op geluidsbronnen: van buiten en van buren, van 
installaties in de woning en (slechts in geringe mate) van medebewoners. In woningen met 
mechanische ventilatie ondervindt 30% in meer of mindere mate hinder door het geluid van de 
ventilator of andere onderdelen van het systeem, naar schatting zet zo'n 10% de ventilator om die 
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reden uit. [14] Geluidshinder van buiten kan van invloed zijn op de plaatsing van ventilatorroosters, 
aan een drukke weg bijvoorbeeld kan de geluidshinder leiden tot de keuze om de ventilatie vooral 
aan de andere zijde van het gebouw te regelen. Of er wordt gekozen voor geluidwerende schermen 
voor de roosters of suskasten. 

3.2.2 Psychologische effecten 

Door natuurlijke ventilatie en de mogelijkheid zelf het ventilatiesysteem aan te sturen legt men 
(bewoners/gebruikers ruimte) een relatie met de buitentemperatuur. Men verdisconteert dit in de 
comforttemperatuur. Mensen vertonen adaptief gedrag, dat wil zeggen dat mensen 'hun norm' voor 
comfort aanpassen aan de omstandigheden die ze waarnemen. 
Mensen reageren met een onbehaaglijk gevoel op een ventilatiesysteem als er geen eigen invloed is, 
het 'predicted percentage of dissatisfied', ppd, daalt door de mogelijkheid van aanpassing. De 
vertraging bij mechanische ventilatie leidt niet tot dit aanpassingsgedrag. Een directe reactie van het 
systeem is gewenst. De consequentie van de actie moet meteen merkbaar zijn, zoals het openen van 
een raam. Bij het openen van een raam komt er misschien wel meer geluidsoverlast of stof van 
buiten, maar dit weegt meestal op tegen de verse lucht en de 'sensatie' van luchtbeweging (frisse 
bries). Door deze persoonlijke beïnvloeding wordt een bredere comfortzone geaccepteerd. 

Maar als een raam eenmaal openstaat, staat het vaak te lang open met als gevolg een te hoog 
energiegebruik nodig voor verwarming. Er kan ongewenste kruis- of dwarsventilatie voorkomen in 
gebouwen waar ramen en deuren aan twee kanten openstaan. Inefficiënte ventilatie kan ontstaan als 
het schoorsteeneffect en windkrachten worden gecombineerd met het openen van ramen en deuren in 
gebouwen met meerdere verdiepingen. Met betrekking tot het thermisch comfort gaat de controle 
over open/gesloten ramen goed, maar met betrekking tot luchtkwaliteit raken bewoners gewend aan 
de bedompte lucht, waardoor de luchtkwaliteit vaak slecht is, voordat iemand een raam open zet. 
[31], [Bijlage A.e] 

Van een natuurlijk ventilatiesysteem wordt de beheersbaarheid, met als gevolg een niet optimaal 
binnenklimaat, vaak als een belangrijk minpunt gezien. Desondanks scoort een natuurlijk 
ventilatiesysteem bij gebruikers van kantoren hoog. Hierbij spelen de genoemde psychische effecten 
een rol. 

3.2.3 Thermisch binnenklimaat 

Gezondheidseffecten 

Lage temperaturen maken het menselijke lichaam stram, waardoor allerlei activiteiten minder goed 
kunnen worden uitgevoerd. Een vochtig en koud milieu kan een verhoging van reumaklachten 
veroorzaken. Kou vermindert overigens niet de weerstand en maakt mensen evenmin bevattelijker 
voor ziekten zoals verkoudheid. Een hoge temperatuur maakt mensen benauwd en sloom; het 
vermindert de prestaties. [14] Bij hoge binnentemperaturen is het sterftecijfer hoger. Hieruit kan men 
een verband tussen hoge temperatuur en weerstand afleiden, door zowel psychische als fysische 
oorzaken. Een fysisch aspect is bijvoorbeeld dat bij een hoge temperatuur grotere emissie van 
vluchtige stoffen uit bouwmaterialen en bekledingsstoffen kan optreden. 

Temperatuur 

Bij de beoordeling van de temperatuur onderscheiden we: de stralings- en luchttemperatuur, de 
asymmetrie van de straling en de temperatuurverdeling of temperatuurgradiënt, waarbij de 
stralingstemperatuur veroorzaakt wordt door straling en de luchttemperatuur de temperatuur van de 
lucht is. 

24 Comfort 



Hybride ventilatie: comfortabel en gezond binnenklimaat met minder milieubelasting, juli 2002, T. Martin 

• luchttemperatuur 
De minimale temperatuur is 21°C in verblijfsruimten, en 18°C in de rest van het gebouw 
(ARBObeleidsregels) 

• Stralingstemperatuur 
In aansluiting op NEN-ISO 7730 worden de volgende grenswaarden voor asymmetrische 
straling vastgesteld: het maximaal toegestane verschil van de stralingstemperatuur in een 
ruimte 

n ten gevolge van een koud (glas)vlak: < 10 K; 
o ten gevolge van een warm plafond:< 5 K. 

• Verticale temperatuurgradiënt 
Het maximaal toegestane verschil tussen de luchttemperatuur bij het hoofd (op 1, 1 m) en bij 
voeten (op 0,1 m) is 3 K. 

De gemiddelde stralings- (Tmri) en luchttemperatuur (T1) worden samengevat m de operatieve 
temperatuur T0 , beide temperaturen worden opgeteld en gedeeld door twee. 

T = -'-(T-'--1 _+_T_mr-'-t ) 
0 2 (3.1) 

Deze operatieve temperatuur wordt ook wel de resulterende temperatuur genoemd en is de 
temperatuur zoals die door personen ervaren wordt. 
Enkele voorbeelden van wat mensen een acceptabele temperatuur vinden bij verschillende 
bezigheden zijn opgenomen in tabel 3.1 

Tb 13 1 A a e - : b 1 ccepta e e temperaturen voor d emens hll d b . h d 11 verse i en e ez1g e en 
Bezigheid Acceptabele temperatuur T0 (°C) 
Handwerken 21-23 
Knutselen 20-22 
Spannend tv programma 19-21 
Lezen 21-23 

Voor meer dan 80% van zittende personen geldt dat zij het klimaat thermisch acceptabel vinden (is 
niet noodzakelijk gelijk aan behaaglijk) indien voor de operatieve temperatuur T0 geldt: 

• In de winter 19°C < T0 < 23 °C 
• In de zomer (licht gekleed) 24°C < T0 < 27°C 

Bij een lage stralingstemperatuur (bijvoorbeeld als er een groot koud glasoppervlak is) zal dus een 
relatief hoge binnenluchttemperatuur verlangd worden, dat kost energie. 
Bij veel straling, zoals met vloer- of wandverwarming kan bij gelijk comfort de luchttemperatuur 
lager zijn. Door een iets lagere luchttemperatuur (en daarmee kleinere temperatuurverschillen) treedt 
minder snel tocht op en nemen de ventilatieverliezen af. Temperatuurverschillen veroorzaken 
namelijk dichtheidsverschillen, waardoor de lucht in beweging komt (circulatie, tocht, koudeval). 

Modellering temperatuur 

Evaluatie van het thermisch binnenklimaat vindt meestal plaats met modellen die gebaseerd zijn op 
een statische warmtebalans (o.a. ISO 7730). Deze modellen blijken goed geschikt te zijn voor het 
beoordelen van het thermisch comfort in geconditioneerde ruimten. [11] 
Het blijkt dat de mogelijkheid van een eigen modificatie van het binnenklimaat de algehele 
beoordeling van een heersend thermisch binnenklimaat (het thermisch comfortgebied wordt 
uitgebreid) positief beïnvloedt. 
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Er is een adaptief model, De Dear & Bragger, ontwikkeld, dat is gebaseerd op de veronderstelling dat 
de tevredenheid met het thermisch binnenklimaat de resultante is van het actuele en het verwachte 
thermisch klimaat. Dit uit zich in een relatie tussen de gewenste binnenluchttemperatuur en de 
buitenluchttemperatuur waarbij bij hogere buitenluchttemperaturen de optimale 
binnenluchttemperatuur toeneemt. 

3.2.4 Relatieve luchtvochtigheid 

Relatieve luchtvochtigheid (RV) is moeilijk te beïnvloeden door natuurlijke ventilatie. De vereiste 
waarde van de relatieve luchtvochtigheid wordt vaak gekoppeld aan de noodzaak van een 
mechanisch luchtbehandelingssysteem. Met betrekking tot het thermisch comfort is echter de invloed 
van een lage relatieve luchtvochtigheid in de winter beperkt. 

Dit vindt men terug in het brede bereik waarbinnen de RV mag variëren. Een veel gehanteerd 
criterium is 30% :::: RV :::: 70%. De ondergrens kan in de winterperiode bij buitenluchttemperatuur 
lager dan ca. --4°C alleen gegarandeerd worden als er een bevochtiging van de binnenlucht 
plaatsvindt. Bij natuurlijke ventilatie betekent dit dat er dan 'personal humidifiers' op de werkplek 
geïnstalleerd zouden moeten worden. De ondergrens komt maar in beperkte tijd van het jaar voor in 
Nederland. Dit is positief voor natuurlijke ventilatie. 

Maar bij de betekenis van de ondergrens van 30% zijn vraagtekens te plaatsen. Er zijn geen gegevens 
die een harde ondergrens met betrekking tot de RV onderbouwen. Om behaaglijkheidsredenen wordt 
geadviseerd om onafhankelijk van de luchttemperatuur een minimum waarde van 30% te hanteren, 
waarbij een tijdelijk lager percentage toelaatbaar is. De relatieve luchtvochtigheid is niet zozeer 
bepalend voor het droge gevoel, maar de combinatie van relatieve luchtvochtigheid en de stoffigheid 
van de lucht is dat wel. CIBSE stelt dat een RV lager dan 30% acceptabel is indien extra aandacht 
wordt geschonken aan de luchtzuiverheid zoals stof, formaldehyde, VOC (vluchtige organische 
componenten) en andere gasvormige verontreinigingen. Onderzoek door het Fraunhofer-Institut für 
Bauphysik bevestigt het belang van schone lucht. ('Complaints about dry air indicate therefore 
always a 1 ack of indoor c leaning'). Klachten over droge 1 ucht duiden op een tekortkoming in de 
schoonmaak van de betreffende ruimte. Bij schone lucht speelt relatieve luchtvochtigheid geen 
negatieve rol voor comfort. 
Naast de zuiverheid van de lucht is ook de luchttemperatuur van belang. Onderzoek heeft aangetoond 
dat veel klachten over droge lucht verdwijnen indien de binnenluchttemperatuur onder 21°C wordt 
gehouden. Het bovenstaande wijst erop dat een bevochtiginginstallatie in de winter niet per definitie 
vereist is. Bouwkundig gezien zou een bewuster gebruik van de absorptie en desorptie eigenschappen 
van de wanden van een ruimte kunnen worden toegepast om te lage waarden van de relatieve 
luchtvochtigheid te beperken respectievelijk te hoge waarden te voorkomen. [11] Hier wordt verder 
niet op in gegaan. 

3.2.5 Luchtsnelheid 

Luchtsnelheden van meer dan 0,15 mis leiden bij stilzitten dikwijls tot tocht: het debiet langs het 
huidoppervlak voert warme luchtlaag rond de huid af. Verkoudheid of griep worden niet aan tocht 
toegeschreven, klachten over een stijve nek wel [14]. 
Afuankelijk van de luchttemperatuur worden de volgende eisen [65] gesteld aan de luchtbeweging in 
de leefzone: 

• winterperiode (21 °C) maximaal: 0, 10 mis; 
• zomerperiode (25°C) maximaal: 0,20 mis (bij gesloten ramen). 

In het Bouwbesluit wordt niet gesproken over een maximaal aanvaardbare luchtsnelheid. Wel wordt 
het plaatsen van luchttoevoeropeningen boven de tochtgevoelige zone gestimuleerd: namelijk bij het 
verkrijgen van bouwvergunningen moet een gebouw aan de vereiste ventilatiecapaciteitsbepaling 
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voldoen; bij de ventilatiecapaciteitsbepaling van een gebouw tellen alleen ventilatieopening boven de 
1,80m mee. 
De capaciteit van een opening wordt bepaald met de volgende formule: 

(3,2) 

Hierin is: 
qv =de luchtvolumestroom door de opening (ventilatiecapaciteit) in dm3/s; 
Ánetto =de netto oppervlakte van de opening in m2

, en 
v =de luchtsnelheid in de opening in mis. 
De berekening is verschillend voor utiliteitsbouw en woningbouw, zie NEN 1087. 

Uit het oogpunt van energiezuinigheid worden eisen gesteld aan de kierdichtheid van vloer, gevels en 
daken. Om het debiet . voor voldoende ventilatie toch te realiseren, zal de luchtsnelheid bij 
ventilatieopeningen toenemen. Deze toename van de luchtsnelheid kan een verhoging van de 
tochtklachten tot gevolg hebben, maar deze luchtstroming is bij goede kierdichting regelbaar. 

Tocht 

De zomer is een positieve situatie voor ventilatie zeker met betrekking tot tocht problemen. Door de 
hogere temperaturen buiten wordt de operatieve temperatuur verhoogd, dit komt door het adaptief 
vermogen van de mens. De warmte in de zomer zorgt er voor dat ramen vaker worden opengezet, zo 
kan er voldoende ventilatie plaatsvinden. De luchtbeweging levert een verkoelend effect, maar wordt 
niet waargenomen als tocht, doordat de binnentredende lucht al op een acceptabel temperatuur is. Er 
is geen energie nodig om de lucht voor te verwarmen, dus dit is een energetisch gunstige situatie. [I] 

Natuurlijke ventilatie wordt voor de wintersituatie snel met tocht geassocieerd. In plaats van een 
ondertemperatuur van minimaal 14°C waarvan bij een luchtbehandelinginstallatie (mechanisch) vaak 
sprake is, zal bij een natuurlijk ventilatiesysteem in de winter de inblaaslucht vaak kouder 
(buitenluchttemperatuur) zijn. Dit 1 eidt, indien geen bijzondere maatregelen worden getroffen, tot 
tochtklachten. Bij tochtklachten zullen de ventilatieroosters en andere openingen, deze zijn regelbaar 
en afsluitbaar, dicht worden gedaan. Dit leidt tot een daling in de ventilatie en tot onacceptabele 
concentratieniveaus van vervuilende stoffen. 

De toevoerlucht zal op een of andere wijze opgewarmd moeten worden alvorens de leefzone wordt 
bereikt om tocht te voorkomen. Een methode is om de luchttoevoer te combineren met 
verwarmingslucht zodat voorverwarming van de natuurlijke ventilatielucht plaatsvindt. Bij recente 
oplossingen wordt de ruimte boven een thermisch open plafond gebruikt om de toevoerlucht op te 
warmen. De inkomende luchtstraal wordt verwarmd door menging met warme lucht afkomstig van 
een verwarmingselement en warmtebronnen in de ruimte. Deze oplossing, zoals de 
luchttoevoeropening achter een radiator, is niet nieuw. Een punt van aandacht is het bevriezen van de 
radiator in de stookperiode. Zelfregelende roosters met een constant debiet, zie paragraaf 5.3.2, en 
een adequate geleiding van de ventilatielucht moeten dit probleem kunnen voorkomen, door niet te 
veel en niet te koude lucht langs de radiator te leiden. 

Coanda-effect 

Het Coanda-effect is een andere methode om toevoerlucht voor te verwarmen. Bij het Coanda-effect 
kleeft, onder bepaalde condities, een luchtstroom aan het plafond. Eén conditie is een luchttoevoer 
uitgevoerd als een spleetrooster vlak onder een vlak plafond met een hoge luchttoevoersnelheid (v ~ 
2 mis). Door menging van ruimtelucht en toevoerlucht, neemt de luchttemperatuur van de 
toevoerstroom toe. 
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Een andere methode om lucht voor te verwarmen maakt gebruik van een scherm tussen leefzone en 
intredelucht. De lucht kan opwarmen in de ruimte boven het scherm. Hier kan ook actieve 
voorverwarming plaatsvinden. Deze oplossing is afgeleid van het thermisch open plafond. 

3.2.6 Interne warmtebelasting 

Een behaaglijk binnenmilieu kan alleen bereikt worden wanneer in de berekeningen voldoende acht 
wordt geslagen op de te verwachten interne warmtebelasting van de diverse ruimten. De 
ontwikkelingen met betrekking tot de (warmte)belasting van computerapparatuur zijn groot. In tabel 
3.2 staan enkele waarden van de warmteafgifte die bij verschillende apparatuur gemeten [65] is. 

Tabel 3-2: warmteafgifte per apparaat. 
Brongegevens: http://www.library.uu.nl/ubuhome/nieuwbouw/pve/ 

Apparatuur Warmteafgifte per stuk 
PC/ Notebook 30-50 w 
Beeldscherm 14" 50W 
Beeldscherm 17" 90W 

Beeldscherm 21 " llOW 
Matrixprinter; stand-by 55W 

Matrixprinter; printen ~ow 

Laserprinter; stand-by ~oww Laserprinter; printen 

IK.opieerapparatuur 200-600 w 
OCleader/ printer 1.400 w 

3.3 Conclusies 

Een luchtbehandelingssysteem stelt eisen om verzekerd te zijn van een comfortabel binnenmilieu, zo 
ook natuurlijke ventilatie. Deze eisen zijn alleszins in de praktijk te realiseren, indien er al in een 
vroege fase van het bouwkundig ontwerp hier rekening mee wordt gehouden. Samen met het doel 
voor thermisch comfort moet rekening gehouden worden met het buitenklimaat om de mogelijkheden 
van nachtkoeling te bepalen. De algemene richtlijnen voor ventilatie zouden moeten gelden in elk 
ontwerp. 
Daar waar gebouwontwerp en/ of het gebruik dit onmogelijk maken, is hybride ventilatie te 
overwegen. 

Als algemene eis geldt dat in de zomer en in de winter het gewenste klimaat, in combinatie met een 
laag energieverbruik, zoveel mogelijk door het gebouw zelf (de indeling, de toegepaste materialen en 
de detaillering) gerealiseerd moet worden, en pas daarna door klimaatinstallaties. 
Hieruit vloeien de volgende eisen voort: 
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• een compact gebouw: een lage verhouding van gebouwomhullend oppervlak gedeeld door 
gebouwvolume; 

• toepassing van warmteaccumulerende materialen met voldoende warmte-uitwisselend 
oppervlak, dus veel 'open massa'; 

• toepassing van vochtaccumulerende materialen met voldoende uitwisselend oppervlak; 
• een glasoppervlak in de buitengevels van 25 à 35%; 
• een goede buitenzonwering; aanpasbaar aan de zonnestand en 'intrekbaar' voor een maximale 

lichtinval bij donker weer en goed bereikbaar voor onderhoud en schoonmaak. 
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Hoofdstuk 4 BINNENLUCHTKW ALITEIT 

4.1 Bronnen 

De binnenluchtkwaliteit hangt af van de concentratie van (vervuilende) componenten, deze worden 
door verschillende bronnen geëmitteerd. 
Bronnen zijn te onderscheiden naar hun herkomst: binnenshuis en buitenshuis, biologisch of 
chemisch van aard. Externe bronnen zijn uitstoot van voertuigen, landbouw (bijvoorbeeld 
bemesting), industriële bronnen en bouwlocaties, bodemgassen waaronder radongas, etc. 
Binnenshuis kunnen interne bronnen worden geïdentificeerd zoals bouwmaterialen, 
bekledingsmaterialen, meubels, verbrandingsbronnen (gasfornuis, geisers, boilers, kaarsen), 
persoonlijke hygiëne producten, rookwaren huisdieren etc. 

"Externe bron" 

Klimaat 
Industriële omgeving 

Uitlaatgassen 
vervoer 
Energieopwekking 
Overige industrie 

Landelijke omgeving 
Bemesting 
Pesticiden 

Bouwlocatie 
bouwondergrond 

Figuur 4-1: Interne en externe vervuilingsbronnen 

"Interne bron" 

Mens 
Huisdier 
Bouwmaterialen 
Bekledingsmaterialen 
en meubels 
Verbrandingsbronnen 

Gasfornuis 
Geisers 
Boilers 
Kaarsen 

Persoonlijke hygiëne 
rookwaren 

Ook de mens vormt door de eigen stofwisseling een interne bron. Interne bronnen veroorzaken 
binnen een bepaalde concentratie vervuilende componenten, zodoende bepalen interne bronnen in 
welke mate de vervuilde lucht afgevoerd moet worden. De externe bronnen zijn een maat voor de 
luchtkwaliteit van de buitenlucht, daardoor bepalen externe bronnen in welke mate er sprake kan zijn 
van toevoer van buitenlucht. In figuur 4.1 zijn de externe en interne bronnen opgenomen. Enkele 
hiervan worden beneden toegelicht. 

4.1.1 Externe bronnen 

Het klimaat is een bron van vocht (neerslag) of droogte (zon). Verder beïnvloeden 
winddrukverschillen en temperatuurverschillen de mate van toe- en afvoer van lucht. 
Bij een industriële omgeving is de buitenlucht vervuild door emissie van fijn stof, N02, S02, C02, 

CO, en Pb door uitlaatgassen van vervoer, energieopwekking en andere industrie (fabrieken). 
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Voertuigen dragen bij aan de vermindering van de binnenluchtkwaliteit doordat de uitlaatgassen en 
brandstofdampen (benzine /diesel) de woning kunnen binnendringen, bijvoorbeeld bij een inpandige 
garage. Daarnaast wordt de binnenluchtkwaliteit verminderd door materialen die worden gebruikt om 
het voertuig te onderhouden, zoals hydraulische vloeistoffen, motorolie en schoonmaakmiddelen. 
Deze materialen kunnen een heel spectrum aan Vluchtige Organische Stoffen (VOC) emitteren zoals 
koolwaterstoffen en alcoholen. 

In een landelijke omgeving kan de buitenlucht vervuild worden door bemesting van het land en / of 
het gebruik van pesticiden. Het gebruik van chemicaliën ter bestrijding van insecten, knaagdieren, 
schimmels en andere biologische organismen resulteert vaak in emissie van V OC' s, bijvoorbeeld 
omdat deze stoffen als oplosmiddel worden gebruikt voor de werkzame bestanddelen in 
bestrijdingsmiddelen. Daarnaast resulteert blootstelling aan deze werkzame bestanddelen zelf een 
additioneel gezondheidsrisico. 

De bouwondergrond van de bouwlocatie is een externe bron voor bodemgassen. Deze gassen 
betreffen: radon, koolwaterstoffen, stort-/moerasgas voornamelijk bestaand uit CH4 afkomstig van 
nabijgelegen stortplaatsen, en/of afkomstig van moerassen, venen etc. 
Hoog grondwater en/of lekkages zorgen voor vochtophoping waardoor de vochtbalans wordt 
verstoord. Als gevolg kunnen reducerende condities ontstaan waardoor de productie van bodemgas 
wordt bevorderd. 

4.1.2 Interne bronnen 

Bodemgassen 

In de kelder of kruipruimte kan er een ophoping van radon en andere bodemgassen plaatsvinden, 
deze kunnen het gebouw in diffunderen. 

Bouwmaterialen 

Bouwmaterialen zoals spaanplaat, fineer, fiberplaat, lijmen, kunststofleidingen en enkele 
synthetische en minerale isolatiematerialen kunnen verscheidene componenten emitteren zoals 
bijvoorbeeld formaldehyde en andere VOC en synthetische en minerale vezels. De steenachtige 
bouwmaterialen vormen de belangrijkste bron voor radon in de woning. Afwerkmaterialen, zoals 
verfmaterialen, vernissen, stucmaterialen, oplosmiddelen en bijvoorbeeld thinners kunnen bronnen 
zijn van VOC. Pleistermaterialen kunnen daarnaast een additionele bron van radon zijn. 

Bekleding 

Vloerkleden, tapijt, meubels, matrassen en andere interieurcosmetica kunnen bronnen zijn van 
verschillende componenten zoals VOC, formaldehyde. Bovendien kunnen in deze materialen 
huisstofmijt en schimmels overleven. 

Verbrandings- en verwarmingsbronnen 

Verschillende verbrandingsbronnen kunnen worden aangewezen zoals verwarmingsketels, fornuizen, 
open haarden. Deze bronnen verbranden fossiele brandstoffen waardoor verbrandingsgassen 
vrijkomen, grotendeels bestaande uit C02, CO, H20, NOx. Andere verbrandingsproducten die 
vrijkomen zijn aldehyden, waaronder formaldehyde en N-houdende zuren (HN03, HN02) en fijne 
stofdeeltjes. Indien kolen en olieproducten worden verstookt komt eveneens S 0 2 vrij.Bovendien 
wordt bij de verbranding van deze materialen een heel spectrum aan andere organische 
verbrandingsproducten gevormd zoals benzeen en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 
(PAK). 
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Persoonlijke hygiëne producten /schoonmaakproducten 

Producten bedoeld voor de persoonlijke hygiëne: parfums, deodorants, zeep, hairsprays en dergelijke 
zijn een bron van VOC's. 

Rookwaren 

De risico's van blootstelling aan secundaire tabaksrook vormen een potentieel probleem ten aanzien 
van de volksgezondheid. Tabaksrook bevat ca. 3800 componenten waaronder VOC, anorganische 
gassen en metalen. 

Biologische bronnen 

Binnenshuis komen ook biologische bronnen voor waardoor de binnenhuisluchtkwaliteit nadelig kan 
worden beïnvloed. Voorbeelden zijn schimmels, bacteriën, virussen, huisstofmijt, pollen, huid- en 
haarschilfers van huisdieren. HV AC-systemen die warmte en koude reguleren kunnen als bron 
dienen van verontreiniging afkomstig van buitenhuis. Goed onderhoud is essentieel voor deze 
systemen omdat ze als leefomgeving en broedplaats kunnen dienen voor schimmels en bacteriën. 

4.2 Vervuilende stoffen 

Bij continue lage ventilatie treden zowel een hogere maximale blootstelling aan aanwezige stoffen 
als een langere duur van de blootstelling op. Dit betekent dat situaties, die in huizen met een 
gemiddelde of hoge luchtdoorlatendheid niet kritisch zijn, wel kritisch kunnen worden in huizen met 
een lage ventilatie (bijvoorbeeld verhoging van de kierdichtheid). Of een kritische situatie tot 
ongewenste effecten leidt, hangt af van factoren als actieve ventilatie door bewoners en de aard van 
de chemische stof. 

De indeling van vervuilende stoffen wordt gedaan op basis van de componenten, niet op basis van de 
emitterende bronnen. Veel bronnen emitteren namelijk meerdere componenten. De indeling per 
component sluit ook het beste aan bij de identificatie van geschikte sensoren. 
De hoeveelheid van de componenten die voor vervuiling zorgt is van belang. Het is nodig eerst de 
componenten te identificeren. Voor de componenten wordt een hoofdindeling aangehouden, 
waarbinnen specifieke stoffen en/of parameters worden beschreven. Deze indeling, tabel 4.1, is nodig 
om enige vorm van ordening aan te brengen vanwege de zeer grote hoeveelheden componenten en 
verbindingen die aanwezig zijn in het binnenklimaat. 

Tabel 4-1: Hoofdindeling componenten 
Brongegevens: inventarisatie van sensoren voor de bepaling van de binnenluchtkwaliteit, ECN, f301 

Hoofd2roepen Component / parameter 
Fysische parameters Vocht, Temperatuur 
Anorganische componenten Qz C02, CO, N02, S02, 0 3, metalen 
Organische componenten VOC, formaldehyde, PAK 
Fysisch-chemische componenten Fijn stof, asbest, minerale en synthetische vezels, 

radionucliden (radon) 
Biologische componenten Huisstofmijt, schimmel( sporen), componenten 

afgescheiden door huisdieren 
Rook (tabak, open haard etc.) Ca. 3 800 componenten 

Een aantal van de voor ventilatie belangrijkste componenten is in tabel 4.1 onderstreept, deze 
componenten worden hieronder toegelicht. Andere componenten zijn terug te vinden in Bijlage H. 
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4.2.1 Fysische parameter vocht 
De aanwezigheid van vocht in de woning wordt door een aantal kenmerken bepaald. Als bron voor 
vocht dienen lekkages, optrekkend of doorslaand vocht (vloeren, muren, kruipruimte), lokale 
verwarming (gaskachels en -geisers), vochtproductie door mensen en menselijke activiteiten (koken 
en badkamergebruik). De relevantie van vocht via lekkages hangt vrijwel direct samen met de staat 
van onderhoud van de woning. De invloed van vocht via de bodem en muren hangt af van 
constructie- en andere bouwkenmerken en de bodemgesteldheid. De mate van vochtigheid, ontstaan 
door lokale verwarming, mensen en menselijke activiteiten, is gerelateerd aan de mate van ventilatie 
m wonmgen. Verhoudingsgewijs komen de meeste vochtproblemen voor m oudere 

. . 
meergezmswomngen. 

Gezondheidseffecten 

Volwassenen en kinderen die in vochtige huizen wonen blijken vaker last te hebben van 
luchtwegklachten dan bewoners van huizen zonder vochtproblemen. Het gaat meestal om 
aanhoudende symptomen zoals piepen en hoesten bij mensen met erfelijke aanleg voor astma. Bij 
kinderen is een verband tussen luchtwegklachten en vochtige of schimmelplekken in huis duidelijker 
en vaker waargenomen dan bij volwassenen. Bij kinderen wordt het verband niet vertekend door 
roken, ander ongezond gedrag of beroep. De toename in luchtwegklachten wordt 
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de huisstofmijt en schimmels. Het kan ook een gevolg zijn 
van 'te goed poetsen'. Kinderen groeien in 'te' schone huizen op, waardoor ze geen weerstand tegen 
schimmels, huisstofmijt en dergelijke opbouwen en gemakkelijker allergieën ontwikkelen. 
Schimmels ontstaan op allerlei plekken in de woning, mits de vochtigheid maar hoog genoeg is. 
Huisstofmijt komt vooral voor in materialen als stoelbekleding, matrassen, vloerbedekking en 
verblijfplaatsen van huisdieren. Hun voorkomen hangt af van de luchtvochtigheid en de hoeveelheid 
vocht die door mensen wordt aangevoerd, bijvoorbeeld als zweet in stoelen en matrassen. Zichtbare 
vocht- of schimmelplekken zijn een behoorlijke indicator voor verhoogde concentraties stoffen in het 
binnenmilieu. 
Vocht heeft niet alleen invloed op de gezondheid maar ook op de mate van het waargenomen 
comfort, zie relatieve luchtvochtigheid. 
Ventilatie zorgt voor afvoer van vocht uit huis. Bij een goede ventilatie behoren de meeste van deze 
problemen tot de verleden tijd. Voor het vochtgehalte in het binnenhuisklimaat zijn geen normen 
beschikbaar. (zie ook relatieve luchtvochtigheid in paragraaf 3 .2.4) 

4.2.2 Anorganische componenten 

Zuurstof, 02 

Voor het binnenmilieu bestaan geen normen voor zuurstof. In de nationale MAC-lijst staat voor 
zuurstof wel een minimum waarde gegeven. [23] Het zuurstofgehalte in de inademingslucht dient ten 
minste 18 vol% te bedragen bij normale atmosferische druk (p02 van 135 mmHg). 

Koolstofdioxide, C02 

Mensen zijn een voortdurende bron van koolstofdioxide en waterdamp als gevolg van ademhaling. 
Koolstofdioxide wordt ook nog geproduceerd als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen 
t.b.v. verwarming en voedselbereiding. Koolstofdioxide is een goede indicator om menselijke 
activiteit aan te tonen. 
In woningen zonder koolstofdioxide bronnen bevinden de concentraties zich tussen 0,07 - 0,2% (700 
- 2000 ppm). Deze lopen op bij gebruik van (afvoerloze) branders. Gemiddeld heeft binnenlucht een 
3 maal hogere C02 concentratie dan de buitenluchtconcentratie van ongeveer 360 ppm. 
Er bestaan geen normen voor de binnenlucht voor koolstofdioxide. De MAC-waarde geeft 4580 ppm 
als richtlijn voor de arbeidssituatie (5 dagen per week à 8 hr.) 
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Koolstofmonoxide, CO 

Koolstofmonoxide wordt gevormd bij verbrandingsprocessen, vooral indien de verbranding 
onvolledig is. De voornaamste koolstofmonoxide bronnen zijn keukengeisers en gasfornuizen. Ook 
andere verbrandingsbronnen zoals kachels, open haarden, allesbranders, etc. aanwezig vormen een 
bron van CO. Tabaksrook bevat eveneens koolstofmonoxide. 

Koolmonoxide is een reuk- en kleurloos gas. Na inademing komt het terecht in de bloedbaan waar 
het zeer effectief de overdracht van zuurstof naar de omringende weefsels belemmert. Lage 
concentraties koolmonoxide veroorzaken duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid. Hoge 
concentraties kunnen dodelijk zijn. [27] 
De mac-waarde [23] voor koolstofmonoxide bedraagt 25 ppm, voor kortdurende blootstelling is een 
waarde van 150 ppm toegestaan. 

4.2.3 Organische componenten 

Kennis over de gezondheidseffecten van bouwmaterialen, producten en dergelijke is nodig. 
Bouwmaterialen, producten en apparaten die in huis gebruikt worden kunnen talloze chemische 
stoffen uitstoten. Veel van deze stoffen zullen niet in concentraties voorkomen waarbij 
gezondheidsklachten optreden. Waar wel klachten optreden, is de oorzaak gerelateerd aan geur, aan 
irriterende stoffen en aan het totaal gehalte vluchtige organische stoffen, of een combinatie van deze 
factoren. Daarnaast kunnen bepaalde stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK.'s) of benzeen, bij chronische blootstelling de kans op kanker verhogen, wat pas na langere tijd 
zichtbaar wordt. 

4.2.4 Fysisch chemische componenten 

Fijn stof 

Fijn stof is bijna altijd eend oor de mens veroorzaakte verontreiniging, van kachels en haarden , 
dieselmotoren, laserprinters en kopieerapparaten. In de buitenlucht van steden is het autoverkeer de 
belangrijkste bron. In woningen waarin gerookt wordt, kan tabaksrook de belangrijkste bron vormen. 
Stof komt van stofzuigen, koken, de was drogen, maar ook van gras maaien of tuinieren onder 
bepaalde weers- en groeiomstandigheden. Alleen al bij het uit- en aankleden wordt veel fijn stof in de 
lucht gebracht en de samenstelling van het stof kan daarmee voor enkele uren in hoge mate worden 
beïnvloed. Fijn stof is een brede categorie bestaande uit grotere en kleinere deeltjes. Gewoonlijk 
wordt fijn stof ingedeeld naar grote van de stofdeeltjes. 
Fijn stof kan door inademing in de luchtwegen en longen terechtkomen en diverse 
ademhalingsziekten en (blijvende) longschade veroorzaken. 

Radon 

In vrijwel alle materialen van natuurlijke oorsprong komen geringe hoeveelheden uraan-238, 
thorium-232 en kalium-40 voor. Het uraan-238 staat aan het begin van een vervalreeks. Een van de 
dochterproducten in deze reeks is het edelgas radon-222, meestal kortweg betiteld als 'radon'. Dit gas 
kan via een diffusieproces uit het in de woning toegepaste bouwmateriaal treden (of uit kruipruimte 
uit bodem) en zich vermengen met de lucht in de woning. 
Radon eindigt na verschillende vervalstadia in een stabiele fase als lood. Tijdens het natuurlijk verval 
kan een deeltje zich binden aan kleine stofdeeltjes, ingeademd worden en zich in de logen hechten, 
waar het de kans op het ontstaan van kanker vergroot. Personen met beschadigde longen (rokers) 
hebben een groter risico dan gezonde personen. 
Radium is een radioactieve stof die gebonden is aan de bodem. Het komt vrij uit de bodem, maar ook 
uit bouwmaterialen, drinkwater en bij de verbranding van aardgas. Uit radium-226 ontstaat ook 
radon-222. 
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Ook in de vervalreeks van thorium-232 komt een radonisotoop voor, radon-220, dat ter 
onderscheiding van radon-222 afkomstig uit de uraan-238 reeks, thoron wordt genoemd. Doordat 
radon en thoron chemisch gezien identiek zijn, gelden de hierboven voor radon aangegeven 
processen ook voor thoron. De halveringstijd van thoron bedraagt echter slechts een fractie van die 
van radon (55 seconden tegen 3,8 dagen), waardoor de afstand waarover dit radonisotoop zich kan 
verplaatsen vele malen kleiner is dan voor radon het geval is. 

Voor radon en andere radioactieve elementen wordt de stralingsprestatienorm voorbereid. Deze norm 
zal per 1 januari 2 003 in het Bouwbesluit zijn opgenomen. [57] De stralingsprestatienorm is een 
berekende totale dosis die mensen jaarlijks kunnen oplopen door in woningen of woongebouwen te 
verblijven, gericht op de radioactieve bronnen voortkomend uit bouwwerken. [57] 
De Europese Commissie stelt de volgende maximaal toelaatbare waarden: 

• Nieuwbouw 200 Bq/m3 

• Bestaande bouw 400Bq/m3 [14] 
Deze waarden zijn hoog vergeleken met de Nederlandse streefwaarden. Radon is een van de weinige 
verontreinigingen in het binnenmilieu, waarover onder wetenschappers grote overeenstemming 
bestaat voor wat betreft gezondheidseffecten in relatie tot blootstelling. In veel landen worden 
maatregelen genomen om de emissie uit kruipruimte te verminderen, ook in Nederland. 

4.2.5 Biologische componenten 

Huisstofmijt 

Huisstofmijten komen in elke woning voor. De mijten verzamelen zich m stoffen 
bekledingsmaterialen zoals vloerbedekking, meubilair en matrassen. 
Vooral de uitwerpselen van huisstofmijten veroorzaken een allergische reactie. Onder de 
Nederlandse bevolking is 5 tot 30% van de mensen allergisch voor huisstofmijt. Kinderen zijn extra 
gevoelig. De allergisch reacties uiten zich onder meer in niezen, waterige ogen, hoesten, ademnood, 
duizeligheid, koorts en spijsverteringsproblemen. 

4.3 Conclusies bronnen en componenten 

4.3.1 Relaties tussen factoren die de binnenluchtkwaliteit bepalen 

Het totale binnenklimaat wordt bepaald door de voorafgaande beschreven componenten, hun bronnen 
en onderlinge wisselwerkingen. Ook de relatie tot fysische factoren en het buitenmilieu speelt hierbij 
een belangrijke rol. Met name in geïndustrialiseerde en/of verstedelijkte gebieden heeft de 
buitenlucht naar verwachting een belangrijke invloed op de kwaliteit van de binnenlucht ten aanzien 
van bepaalde componenten (fijn stof, NOx). 

4.3.2 Conclusies en aanbevelingen 

Er zijn verschillende factoren die het binnenmilieu beïnvloeden. Deze factoren zijn vervuilingsbron, 
mens, klimaat, energiegebruik en industrialisatie. De laatste vier factoren zijn op directe of indirecte 
wijze een vervuilingsbron, maar beïnvloeden het binnenmilieu ook nog op een andere manier. Hierop 
wordt later ingegaan. 
Het is belangrijk te weten welke componenten een rol spelen bij de kwaliteit van de binnenlucht. 
Hierop kan een keuze gebaseerd worden voor bepaalde sensoren. Met behulp van sensoren kan de 
concentratie van een component bepaald worden. Deze informatie kan a Is input dienen voor een 
intelligent ventilatiesysteem. 
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Chemische factoren, afhankelijk van woningventilatie, kunnen geurhinder, irritatie aan ogen en huid 
en / of een verhoogde kans op kanker veroorzaken als ze in hoge concentratie voorkomen. 
Biologische factoren hangen samen met de ventilatie van de woning en de vochtigheid in de woning. 
Vochtigheid is een factor die via huisstofmijt en schimmel de gezondheid nadelig beïnvloedt. Een 
bron kan verantwoordelijk zijn voor de emissie van verschillende componenten. 
fu Nederland is nog slechts in beperkte zin aandacht besteed aan de componenten die het 
binnenluchtklimaat in negatieve zin beïnvloeden. Slechts voor enkele componenten, zoals radon, zijn 
nationale onderzoeken uitgevoerd (StralingsPrestatieNorm). 

Gezien het groeiende besef dat de kwaliteit van het binnenmilieu van groot belang is voor de 
gezondheid is nader onderzoek gewenst. Enerzijds dient dit onderzoek zich te richten op het 
vaststellen van normaalwaarden in het Nederlandse woningbestand, waarbij ook kan worden gedacht 
aan het vaststellen van een nul-waarde voor diverse componenten bij oplevering of verkoop van een 
woning. Anderzijds dient dit onderzoek zich te richten op demonstratieprojecten van sensorgestuurde 
ventilatie. 

Componenten 

Het grootste deel van de componenten die de binnenluchtkwaliteit negatief beïnvloeden kan worden 
geïdentificeerd. Het lijkt vooralsnog onmogelijk om alle componenten en verbindingen die een 
bijdrage leveren aan de belasting van de binnenlucht te meten. Het is zaak een lijst van gewenste 
componenten te produceren die bij voorkeur door een multifunctionele sensor kunnen worden 
geïdentificeerd. Mede op basis van de huidige WHO (World Health Organisation) richtlijnen is de 
volgende wenslijst van belangrijke te meten componenten vastgesteld: vocht & temperatuur, C02, 

CO, N02, VOC, fijn stof en radon. 

Voor de meeste componenten is een relatie met de vervuilende bron te 1 eggen. Dit maakt het in 
principe mogelijk om met een beperkt aantal sensoren de binnenlucht in voldoende mate te 
karakteriseren. 
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Hoofdstuk 5 VENTILATIE 

5.1 Inleiding 

Ventileren is niet nieuw. Van oudsher wordt er in gebouwen bewust en onbewust geventileerd. 
Vroeger gebeurde dit al door natuurkrachten als wind (windverschillen), temperatuurverschillen van 
de lucht en turbulentie (rond obstakels): natuurlijke ventilatie. Ongeveer tweederde van de 
woningvoorraad wordt mechanisch afgezogen en eenderde heeft natuurlijke toe- en afvoervoor
zieningen. 

Er is een verschil tussen luchten en ventileren. Bij luchten wordt de ruimte in één keer door dezelfde 
opening ververst. Bij ventileren is er sprake van een constant zwak ventilatiedebiet, waarbij de 
toevoer van frisse lucht en de afvoer van vuile vochtige lucht via verschillende openingen 
plaatsvindt. Deze openingen kunnen klepramen, roosters, kieren of binnendeuren zijn. Afvoer van 
lucht vindt voornamelijk plaats via ventilatiekanalen. Dit kunnen gemetselde kanalen of buizen zijn 
die boven op het dak uitkomen. Luchten is geen vervanging voor ventileren. Het effect van grondig 
luchten is binnen enkele uren weer geheel verdwenen. [2] 

Er zijn verschillende redenen om te ventileren. De binnenluchtkwaliteit moet van een hoog niveau 
zijn, dat wil zeggen dat de vervuiling door componenten laag is. Er kan ook geventileerd worden om 
een comfortabele temperatuur te bereiken. Het is nodig om te weten waarom er geventileerd wordt 
om het ventilatiesysteem te kunnen optimaliseren. 

Natuurlijke ventilatie gebruikt geen hulpenergie, infiltratie vindt plaats door ramen, kieren, spleten en 
roosters. Binnen de natuurlijke ventilatie zijn zelfregelende ( drukonafhankelijke) ventilatieroosters 
ontwikkeld. 
Doordat tegenwoordig huizen met een <lichtere bouwschil worden gebouwd, vindt de ventilatie niet 
meer gemakkelijk door spleten en kieren plaats. Mechanische ventilatie is nodig, om het gewenste 
ventilatieniveau te bereiken. Vanwege de aangescherpte eisen aan energieprestaties is in 2000 ruim 
11 % [14] van de nieuwe woningen voorzien van gebalanceerde ventilatie, want gebalanceerde 
ventilatie wordt gunstig gewaardeerd in de EPC, is relatief eenvoudig te installeren en is goedkoop. 

In dit hoofdstuk wordt het doel van klimatisering besproken, waarbij onderscheid gemaakt wordt 
tussen klimatisering voor binnenluchtkwaliteit en klimatisering voor thermisch comfort. De 
ventilatiesystemen zijn ingedeeld naar de manier waarop geventileerd wordt, natuurlijk, mechanisch 
of een combinatie daarvan, elk ventilatiesysteem wordt toegelicht. Eerst wordt natuurlijke ventilatie 
met enkele toepassingen en problemen in de praktijk behandeld. Daarna is mechanische ventilatie 
aan de beurt. Uiteindelijk worden enkele verbetermogelijkheden van de systemen behandeld 
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5.2 Doel klimatisering 

5.2.1 Inleiding 
Er wordt een scheiding gemaakt tussen ventilatie bestemd voor Indoor Air Quality (IAQ) oftewel de 
binnenluchtkwaliteit en ventilatie bedoeld voor thermisch comfort in de zomer. 
Vroeger werd ventilatie gekoppeld aan binnenluchtkwaliteit, maar nu is er een groeiende interesse 
voor ventilatie als een deel van een energie-efficiënte strategie om thermisch comfort in de zomer te 
bereiken, dit komt doordat oververhitting vaker voorkomt door toenemende isolatie en betere 
luchtdichtheid. Om de beide ventilatie componenten eerlijk te kunnen beoordelen is het noodzakelijk 
deze te scheiden. 

Ventilatie in gebouwen 

Binnenluchtkwaliteit controle 

Minimale vervuilingbelasting 
Ûz-toevoer 

Ventilatiedebiet 
5-10 dm3/s per persoon 

Figuur 5-1: Identificatie van het doel van ventilatie 

Verbetering zomercomfort 

Minimale thermische belasting 

Ventilatiedebiet 5-10 h- 1 

4-8 dm3 Is per m2 vloeropp. 

Brongegevens: Cauberg, prof.ir. Hans, Aa, ing. Ad van der & Gids, ing. Willem de, (2001). Hybrid 
Ventilation - An Integral Solution for Ventilation, Health and Energy, Delft: TU-Delft, Faculty of Civil 
Engineergin and Geoscience 

Om een goed binnenklimaat te creëren, moet de belasting door emitterende bronnen beperkt blijven, 
ofwel voorkomen worden. 

• Minimale vervuilingsbelasting kan worden gerealiseerd door een reductie van potentiële 
bronnen van vervuilende componenten in huis, zie hoofdstuk 4. Dit kunnen materialen, 
apparaten, dieren etc. zijn. Het gebruik van materialen met een lage emissie moet 
gestimuleerd worden. Verdere minimalisering van de vervuilingbelasting zal door ventilatie 
gehaald moeten worden. 

• Minimale thermische belasting kan worden gerealiseerd door het gebruik van 
zonneschermen, zodoende kan het gebruik van mechanische koelingsystemen voorkomen 
worden. 

De mechanismen die gebruikt worden om de binnenluchtkwaliteit te controleren zullen in de praktijk 
anders zijn dan de mechanismen voor ventilatie ten behoeve van de verbetering van het 
zomercomfort. 
De voornaamste reden voor dit verschil is het feit dat binnenluchtkwaliteitscontrole een constante 
vorm van ventilatie is (jaar rond), terwijl bij zomercomfortventilatie het debiet een soort blokfunctie 
is in de tijd en alleen in de zomer nodig is, waarbij de nachtventilatie een hoog debiet heeft en de 
dagventilatie een laag debiet heeft [38]. 

Verder kunnen maatregelen getroffen worden met betrekking tot een energie-efficiënte strategie door 
het reduceren van de elektriciteitconsumptie voor ventilatoren. 
De energievraag voor verwarming is mede afhankelijk van het ventilatiedebiet. Om energie te 
besparen moet het ventilatiedebiet zo laag mogelijk gehouden worden, zeker als het binnenmilieu 
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binnen de gewenste waarden is. Als richtlijn geldt dat er per persoon minimaal 25 m3 lucht per uur 
ververst moet worden als er geen bijzondere vervuilingsbronnen zijn, bij roken is dit twee tot drie 
keer zoveel. 

5.2.2 Ventilatie ten behoeve van binnenluchtkwaliteit 

In gesloten ruimtes is het over het algemeen niet makkelijk mogelijk om een goede 
binnenluchtkwaliteit te realiseren zonder maatregelen. Er zijn uitzonderingen, zoals het 
belastingkantoor in Enschede, waarbij vanaf het begin van het ontwerp nagedacht is over de 
ventilatie in het gebouw. Om de concentraties van verontreinigingen in een gebouw zo laag mogelijk 
te houden, moet er geventileerd worden. Het is nodig om verontreinigingen in de binnenlucht af te 
voeren of te verdunnen. Bronnen, die deze verontreinigingen tot stand brengen, zijn behandeld in 
hoofdstuk 4. 

Bij onvoldoende ventilatie zal men het eerst last krijgen van een te hoge COz-concentratie, geuren en 
vaak condensatie van vocht op de ramen als het buiten koud is. 
Het minimaliseren en vermijden van verontreinigingsbronnen heeft de hoogste prioriteit. Dit kan 
door maatregelen aan de bron zelf of het niet toepassen van sterk emitterende materialen. 
Bronsterkte, emissie, straling, warmte en geluid kunnen beperkt worden door de bron weg te nemen, 
kleiner te maken of af te schermen, door lokale afscherming, omkasting en afzuiging van de lucht bij 
bronnen. 
Bij het reduceren van de concentraties van de verontreinigingen is de richting van de 
ventilatiestromen van belang, voorbeelden zijn dat ventilatielucht niet uit de kruipruimte moet 
komen, of dat lucht uit de 'natte ruimten' (keuken, kantine, badkamer en wc) zich niet door de 
woning moet verspreiden. 

De regelgeving eist een bepaald ventilatiedebiet afhankelijk van de aangenomen bezetting/bewoning 
van het gebouw, zie figuur 5.1. 
De bewoners in een gebouw hebben onbewust twee eisen met betrekking tot de luchtkwaliteit in de 
ruimte. 

• het veiligheidsrisico van de in te ademen lucht moet verwaarloosbaar zijn; 
• de lucht moet vers en plezierig aan doen. 

Een dosis vervuilend materiaal leidt tot een te hoge concentratie (schadelijke) stof in de lucht en dit 
leidt mede tot een negatief gezondheidseffect van de lucht op de mens. Te vochtige lucht kan leiden 
tot schimmel, dit heeft een indirect effect voor de menselijke gezondheid. Schimmel kan leiden tot 
schade aan de materialen van de bouwconstructie. Vocht en vervuilingsbronnen kunnen invloed 
hebben op de veiligheid van de in te ademen lucht en op de veiligheid van de bouwconstructie. Door 
de neusgevoeligheid van de mens kan een bepaalde geur onplezierig aandoen, dan voldoet de lucht 
niet aan de tweede eis. 

In de praktijk wordt het vereiste ventilatiedebiet in niet-voor-bewoning-bestemde gebouwen bepaald 
door de regelgeving. Er is behoefte aan een regeltechniek, die terugkoppelt of het gewenste 
ventilatiedebiet bereikt wordt. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 8. 

5.2.3 Ventilatie als onderdeel van zomercomfort controle 

In de zomer kan, door grote oppervlakken te openen, zoals deuren of ramen, met grote stromen voor 
natuurlijke koeling worden gezorgd. Het is de bedoeling dat de lucht in een gebouw niet veel warmer 
wordt dan de buitentemperatuur. Om met ventilatielucht te koelen zijn grote luchtstromen nodig. Met 
zulke grote stromen kan men een gebouw ook 'doorspuien' bijvoorbeeld bij piekbelastingen en 
onderhoudswerkzaamheden zoals schilderen. 
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Nachtventilatie is een traditioneel onderdeel in warme en droge klimaten. Het is een normale 
strategie in de Mediterrane architectuur. In sommige gevallen werden windtorens gebruikt om de 
nachtventilatie te stimuleren. In de meeste bestaande gebouwen wordt nachtventilatie bereikt door 
natuurlijke ventilatie (deur/raam open). 

In een kouder klimaat veroorzaakt de koudere buitenlucht tocht. De binnenkomende ventilatielucht 
moet in het stookseizoen worden opgewarmd. Er zijn ontwikkelingen om de lucht voor te verwarmen 
met passieve bronnen, zoals binnenvallende zonnewarmte, warmte van elektrische apparaten, 
warmteterugwinning bij gebalanceerde ventilatie en de warmte die vrijkomt bij koken. Het 
gasverbruik hangt af van de luchtdoorlatendheid (luchtlek van de gevel, dak en vloer) van de woning 
en het gebruik van ramen of andere ventilatieopeningen in de gevel. 
In grote utiliteitsgebouwen worden eisen gesteld aan ventilatie om vluchtwegen op overdruk te 
houden waardoor ze, bij brand, rookvrij kunnen blijven. In grotere industriële gebouwenworden 
eisen gesteld aan rookventilatie bij brand. Hierbij gaat het er om, dat bij calamiteiten grote openingen 
in het dak van hallen kunnen worden geopend om er voor te zorgen dat er onder in de hal een rook 
vrije zone blijft waardoor de brandweer slagvaardig kan optreden en de mensen naar buiten kunnen 
[D], [10]. 

5.2.4 Indeling ventilatiesystemen 

De ventilatiemaatstaf wordt indirect beschreven door het benodigde ventilatiedebiet met behulp van 
de ventilatievoud. De ventilatievoud is het aantal keer per tijdseenheid dat de lucht van de ruimte 
volledig wordt ververst. In formulevorm is de ventilatievoud (per uur) het quotiënt van het 
ventilatiedebiet qv [ m3 /h] en het volume van de ruimte V [ m3

] [20]. 

~ = n = ventilatievoud 
v 

(5.1) 

Bij een ventilatievoud = 1 h-1 wordt eenmaal per uur alle lucht in de ruimte ververst. De primaire eis 
van het ventilatiesysteem is de realisatie van de binnenluchtkwaliteit door aan de ventilatievoud te 
voldoen. 

Verder is er nog een lijst secundaire kenmerken, waaraan een ventilatiesysteem moet voldoen om 
correct te werken. Het gewicht van deze kenmerken hangt van het project af. Deze secundaire 
kenmerken zijn o.a.: 

• energiegebruik moet zo laag mogelijk zijn; 
• het geluidsniveau moet beneden de geaccepteerde limiet zijn; 
• de kosten moeten redelijk zijn; 
• eenvoud van de ventilatie is een belangrijk kenmerk zowel om te installeren en om te 

gebruiken, gebruiksvriendelijk; 
• het ruimtegebruik moet klein zijn: er moet weinig ruimte in beslag genomen worden, de 

verloren ruimte moet beperkt worden; 
• de installatie moet gemakkelijk en controleerbaar zijn in gebruik; 
• de hoeveelheid onderhoud moet tot een minimum worden beperkt en het onderhoud moet 

gemakkelijk praktisch zijn; 
• het systeem moet gedurende een lange periode goed functioneren; 
• het systeem moet esthetisch integreerbaar zijn in het gebouw. 

Er worden vier typen systemen onderscheiden met betrekking tot ventilatie (NEN 1087): 
• Systeem A: natuurlijke toe- en afvoer; 
• Systeem B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer; 
• Systeem C: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer; 
• Systeem D: mechanische afvoer en toevoer (gebalanceerde ventilatie, niet persé). 
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In de vakliteratuur treedt enige vervuiling van begrippen op: vanwege de goede klank van natuurlijke 
ventilatie wordt deze term soms ook voor systeem C gebruikt. Systeem A is van oudsher in 
gebouwen terug te vinden, systeem Bis nooit toegepast, systeem Cis van de laatste jaren en systeem 
Dkomtnu. 

Bij ventilatie wordt de afzuiglucht rechtstreeks naar buiten afgevoerd. De aanvoer van verse 
(buiten)lucht is noodzakelijk, dit kan plaatsvinden door een gemechaniseerd toevoersysteem, waarbij 
lucht gefilterd en opgewarmd wordt. Meestal vindt toevoer echter plaats via de deuren, ramen, 
spleten en kieren (infiltratie). Deze lucht wordt indirect opgewarmd door bijvoorbeeld aanwezige 
radiatoren. In beide gevallen kost het energie. 
De afzuighoeveelheden, uitgedrukt in volumestroom dm3/s per inhoud van de ruimte m3

, die gehaald 
moeten kunnen worden zijn door de wet bepaald: 0,9 dm3/s per m3 in verblijfsruimten, met een 
bepaald minimum, wat in de praktijk globaal neerkomt op 75 tot 150 m3 per uur in de keuken, 
afhankelijk van de grootte en de verbinding met de woonkamer, 50 m3 per uur in de badkamer, 25 m3 

per uur in het toilet: samen meestal tussen 125 en 250 m3 lucht per uur. [14] De gevelopeningen 
moeten voldoende capaciteit hebben om deze luchthoeveelheid toe te voeren. In de praktijk geldt de 
vuistregel dat toevoeropeningen bij een rekensnelheid van één meter per seconde voldoende lucht 
moeten doorlaten. De gebruiker heeft de vrijheid om de openingen niet te gebruiken. Capaciteiten 
moeten daarom regelbaar zijn, met de strengste eisen in het fijne regelbereik van 0 tot 25% van de 
vereiste capaciteit. 

5.3 Natuurlijke ventilatie 

5.3.1 Inleiding 

Ventilatie in zijn meest pure vorm is luchtverversing zonder ventilator. Natuurlijke ventilatie maakt 
geen lawaai en kost geen (hulp )energie. De lucht stroomt via de ene gevel het gebouw in en verlaat 
het gebouw via de tegenoverliggende gevel. Nadeel is dat ventilatie op deze manier afhankelijk is 
van de winddruk en temperatuur buiten het gebouw en is het moeilijk om altijd voldoende 
luchtverversing te bereiken. De afzuiging is sterker naarmate het harder waait en buiten kouder is. 
Daardoor kan het energieverlies fors toenemen en hoger worden dan een elektrische ventilator in een 
jaar gebruikt. 
Zulke pure vormen van natuurlijke ventilatie worden in praktijk zelden toegepast in grote gebouwen. 
Het ontwerp is lastiger bij natuurlijke ventilatie, vaak worden er 1 iever machines ingezet om het 
gewenste ventilatiedebiet te behalen. Soms wordt al gesproken van natuurlijke ventilatie als de verse 
lucht direct via de gevel de vertrekken binnenstroomt. Ook de thermische trek, die afhankelijk is van 
het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, heeft invloed op het ventilatiedebiet. 

In het overgrote deel van de woningen in Nederland is natuurlijke toevoer met mechanische 
afzuiging aanwezig. [54] De bewoner moet de toevoer van frisse lucht verzorgen door klapraampjes 
of ventilatieroosters te openen. De ventilatievoud, die daarbij ontstaat, is elke keer wisselend. Vooral 
van kamer tot kamer treden grote verschillen op. De luchtstroming kan worden versterkt door een 
schoorsteeneffect op te wekken, bijvoorbeeld via een atrium. Het schoorsteeneffect is een vrijwel 
constante onderdruk op het dak, die zorgt voor een zeer goede stabilisatie van de ventilatie. De 
retourlucht verlaat het gebouw dan via het dak. De Nederlandse bouwtraditie maakt al lang gebruik 
van natuurlijke ventilatie door gebouwen te maken met ventilatiekanalen, die een schoorsteeneffect 
opwekken, voor de afvoer van ventilatielucht. 
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5.3.2 Binnenluchtkwaliteit verbetering met natuurlijke ventilatie 

Bij natuurlijke toe- en afvoer vormen de afvoerkanalen het belangrijkste onderdeel m het 
ventilatiesysteem van woningen ook al doen ze een aanslag op de woonruimte en de 
indelingsvrijheid. Problemen bij de afvoer hangen voornamelijk samen met de weerstand van de 
kanalen. De weerstand van de kanalen moet omlaag. Dit kan door bredere kanalen aan te leggen, 
maar ook door de huidige kanalen "gladder" te maken. Vaak is ook de aanleg een probleem. Zo kan 
het voorkomen, dat bij de afwerking fouten worden gemaakt. Een flexibele buis wordt bijvoorbeeld 
niet op maat gemaakt, maar opgerold, zodat in een flexibele buis ongewenste (extra) bochten of 
vernauwingen voorkomen. De drukval over dit stukje buizentraject is zo groot dat de drukval over 
het resttraject (rechte buizen) verwaarloosbaar is ten opzichte van de drukval over de bocht van 
flexibele buis. Als de bocht wel mooi op maat gemaakt wordt, is de drukval nog steeds groot door de 
ribbels en de geometrie van de flexibele buis. De vraag is nu of het aan de kanalen of aan het 
installeren ligt. 

De vrijwel constante onderdruk op het dak zorgt voor een zeer goede stabilisatie van de ventilatie 
ondanks de sterke wisseling van de natuurlijke krachten, temperatuur, windsnelheid en richting. Uit 
metingen aan de ventilatie van een woning blijkt dat de variatie in ventilatie niet meer dan een factor 
4 bedraagt. Al bij een drukverschil van 1 à 2 Pa over de ventilatiekanalen voldoet het ventilatiedebiet 
aan de eisen, als de kanalen de juiste doorlaat hebben. De doorlaat moet zo groot zijn, dat bij een 
luchtsnelheid van 1 mis in het kanaal het debiet voldoende is: 

(5.2) 

waarbij A dwarsdoorsnede van het kanaal is, v de snelheid van de stroming door het kanaal is en qv 
het debiet. 

Bij een goede plaats van de uitmonding op het dak, m de nok, is er m 95% van de tijd een 
drukverschil van meer dan 1 à 2 Pa. 

Toevoer door zelfregelende ventilatieroosters 

Toevoer van ventilatielucht kan door klapramen of door ventilatieroosters in de gevel tot stand 
komen. Door een gewoon rooster stroomt een debiet dat afbankelijk is van de grote van het 
drukverschil dat er over staat. Zie figuur 5.2. Er zijn zelfregelende roosters ontwikkeld. De 
zelfregelende ventilatieroosters op de markt, [ 13] regelen al bij een drukverschil vanaf 1 Pa. Dat 
betekent dat bij een drukverschil over het rooster 2: 1 Pa, het ventilatiedebiet door het rooster constant 
is. Het rooster regelt dan onafbankelijk van het drukverschil over de gevel (maar wel !'!p 2: 1 Pa) een 
vrijwel constant v entilatiedebiet door het rooster, die aan ruimten kan worden toegevoerd. In het 
rooster zit een luchtsnelheidsmeter. Deze stuurt de grootte van de opening van het rooster aan, zodat 
er een bij benadering constant debiet door het rooster stroomt. 
Voor lip ::; 1 Pa is de toename van het ventilatiedebiet rechtevenredig met de toename van de druk. 
Dit is duidelijk te zien in een rooster dat regelt vanaf een drukverschil van 10 Pa. Dit 'aanloop' 
gebied (tip::; 10 Pa) regelt niet en de werking is gelijk aan een gewoon rooster, zie figuur 5.2. Hoe 
kleiner de druk waarbij geregeld kan worden, hoe nauwkeuriger het rooster de drukverschillen van de 
wind kan volgen. In de praktijk varieert het rooster niet precies met de grilligheid van de wind mee, 
omdat het bijstellen van het rooster (klapperen)dan geluidsoverlast kan veroorzaken, bovendien komt 
het de levensduur van een rooster niet ten goede. Het rooster kan op verschillende standen regelen, 
zodat het gewenste ventilatiedebiet ingesteld kan worden. 

42 Ventilatie 



Hybride ventilatie: comfortabel en gezond binnenklimaat met minder milieubelasting, juli 2002, T Martin 

t 

Stromingsdebiet door 
3 

roosters (m /s) 

0 

rooster zonder 
sturing 

zelfregelend 
rooster vanaf 1 
met drie standt 

~ 

Drukverschil (Pa) 

Figuur 5-2: rooster zonder sturing en zelfsturend rooster vanaf lPa, met drie verschillende 
standen 

Rook- en warmteafvoer door natuurlijke ventilatie (noodventilatie) 

Rook- en warmteafvoer in grote ruimtes is erg belangrijk bij brand. Bijvoorbeeld bij een gebouw met 
ruimtes die qua hoogte over verschillende verdiepingen reiken (atrium). De ramen aan dit atrium/ 
serre kunnen open. Mocht er brand ontstaan dan kunnen grote luiken/ ramen in het dak geopend 
worden voor de afvoer van rook en warmte. Het is noodzakelijk dat de rook die zich boven in de 
grote ruimte verzamelt, zich niet naar aangrenzende kantoorruimtes verplaatst. Dit is vastgelegd in de 
regelgeving. 

Er is een optie, dat over het hele dak verdeeld ramen opengaan bij brand, zo is de afvoer over een zo 
groot mogelijk vlak verdeeld. De invloed van de winddruk is dan zo gering mogelijk. Een andere 
optie is één grote afvoerbuis in het midden van het dak. Hierdoor is het mogelijk om een gewoon dak 
aan te leggen. Behalve op de plek van de afvoer. Nadeel van deze tweede oplossing is dat de 
openingen geconcentreerd zijn op één plek (één of meerdere afvoerpijpen), de winddruk is dan ook 
geconcentreerd, waardoor een grotere afhankelijkheid van de winddruk en windrichting ontstaat. 

5.3.3 Verbetering zomercomfort met natuurlijke ventilatie 

Behalve in een heet en vochtig klimaat is het mogelijk om van nachtkoeling gebruik te maken voor 
zomercomfort. Met behulp van koeling 's nachts kan een gebouw de warmte die overdag is 
opgeslagen in materialen uitstralen en door natuurlijke ventilatie in de vorm van convectie wordt 
deze warmte afgevoerd. Nachtkoeling maakt gebruik van winddrukverschillen op de gevel en 
temperatuurverschillen tussen binnen en buiten. 

Door temperatuurverschillen ontstaat thermiek: een stroming van warme lucht naar boven. Deze 
stroming kan versterkt worden door de wind door goede plaatsing van de roosters in de gevel (39]. 
De drukverschillen op de gevel door de wind kunnen gebruikt worden om gebouwen van een 
ventilatiedebiet te voorzien. Door de wind en de temperatuur te monitoren kan dit debiet gereguleerd 
worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van zelfsturende roosters. Dit zijn roosters, die zijn 
ontwikkeld om een constant ventilatiedebiet binnen te laten, onafhankelijk van de winddruk. 

Door nachtkoeling, geopende ramen en/of geheel geopende roosters, is in de zomer een aangenaam 
klimaat in kantoorgebouwen te realiseren voor de dag erna. In de utiliteitsbouw is er een duidelijker 
gebruikspatroon dan in de woningbouw. De ventilatieproblemen en oplossingen in utiliteitsbouw zijn 
daardoor anders dan voor de woningbouw. In 70% van de tijd is utiliteitsbouw niet in gebruik. Dit 
geeft een blokfunctie voor het benodigde debiet voor ventilatie voor thermisch comfort in de tijd. In 
de onbezette periode is de meeste winst te behalen, want door nachtkoeling kan er worden volstaan 
met natuurlijke ventilatie om een goed thermisch klimaat te bereiken. 
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Tijdens kantoortijd kan door het openen van ramen door de gebruiker eventueel energieverlies 
optreden. Dit verlies weegt op tegen de (positieve) beleving van de gebruiker. De perceptie van het 
klimaat is gezond (overigens vaak ook terecht), maar het gezonde klimaat is niet altijd op de meest 
energetisch zuinige manier bereikt. [3 1] 

Natuurlijke ventilatie in hoogbouw 

In de hoogbouw wordt ook geprobeerd om gebruik te maken van de voordelen van natuurlijke 
ventilatie, zoals zich die manifesteren in de laagbouw. Hoogbouw heeft last van sterke winddrukken 
hoog zijn. De lucht is op grote hoogte ook koeler dan op lagere hoogte. In de hoogbouw maakt men 
gebruik van kleine ramen enerzijds vanwege deze sterke winddrukken en anderzijds ter voorkoming 
van zelfmoordpogingen [D],[B]. Op deze manier wordt voorkomen, dat de hoge windsnelheid tocht 
veroorzaakt. Om de druk op de gevel te verlagen, kan gebruik gemaakt worden van een 
tweedehuidgevel. Een tweedehuidgevel is een gevel die voor de eerste gevel wordt gezet. In deze 
gevel zitten gaten, zodat tussen de twee gevels lucht stroomt. De gaten veroorzaken een 
stromingsweerstand, zodat de luchtsnelheid tussen de twee gevels lager is dan de luchtsnelheid direct 
op de eerste gevel, de lucht warmt op in deze spouw. In de binnenste gevel zitten te openen ramen, 
waardoor op hogere verdiepingen zonder last van tocht op natuurlijke wijze geventileerd kan worden. 
De afstand tussen de twee gevels, b in figuur 5.3a, is van de orde grootte van een halve meter. Er 
kunnen zich bij deze manier van ventileren problemen voordoen met de temperatuur van de lucht, de 
lucht kan in de spouw te heet worden. Dit probleem kan makkelijk voorkomen worden door de 
binnengevel goed thermisch te isoleren en de tweede gevel te voorzien van ventilatie gaten. 

Stroming 
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~ :+.
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h= hoogte gaten in tweede 
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Figuur 5-3: a) Schematische weergave tweedehuidgevel 
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Op dit moment is men bezig met het Merwede Eurobuilding in Rotterdam. Dit is een l 50m hoog 
gebouw, waar hybride ventilatie zal worden toegepast. In plaats van een tweedehuidgevel heeft het 
gebouw 'vides' over een aantal verdiepingen verdeeld. Dit zijn een soort atria in hoogbouw. Ruimtes 
van enkele verdiepingen hoog, waarop kamers met ramen uitkomen. Deze vides zijn verdeeld over 
het hele complex. Ditzelfde principe zal worden toegepast in de woontoren Rijswijkseplein, zie 
schematische tekening 5 .3b. 

De vides zijn voorzien van openingen/ roosters waardoor de buitenlucht naar binnenkomt. De ruimte 
van de vide dient als opwarmruimte van de buitenlucht. Tevens wordt de wind gebroken. De 
kantoorramen zijn aan de zijkant voorzien van roosters. Deze roosters zijn aan de achterkant 
gesloten. Deze sluitingen gaan open voor de nachtkoeling. Dit is de maximale stand van ventilatie. 
De ramen zijn dubbele ramen. De lucht die door de zelfregelende roosters naar binnenkomt, komt in 
de ruimte tussen het buiten- en het binnenraam, zolang de nachtkoeling niet openstaat. Het 
binnenraam kan naar binnen toe geopend worden. Op deze manier is de luchtsnelheid gereduceerd en 
de lucht is opgewarmd. De luxe voordelen van laagbouw zijn op deze manier ook een mogelijkheid 
voor de hoogbouw. 
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De vides zijn meerdere verdiepingen hoog. Deze hoge ruimtes kunnen voorzien worden van groen, 
o.a. planten, struiken en bomen. De gebruikers van het gebouw kunnen in deze ruimte pauzeren en 
genieten van frisse buitenlucht. In deze gebouwen is niet zeker hoe de ventilatierichting zal zijn, 
zoals in bovengenoemd probleem voor de hoogbouw. De implementatie van hoogbouw heeft dus 
onzekerheden met betrekking tot de thermische trek en stromingen. Aan ongewenste stroming in 
hogere verdiepingen kan nog gerekend worden. Hoe de stroming in een vide is, is onbekend. Onder 
aan de vide lopen mensen, het is dus wenselijk als de luchtsnelheid daar laag is. Verder kan in de 
vide een grote luchtsnelheid gehandhaafd worden, dit bevordert de ventilatie. 
Er zijn geen gegevens bekend over de echte werking van de vides. In het gebouw zal, na oplevering, 
onderzoek gedaan worden naar het debiet, het ervaren comfort, luchtverontreiniging, temperatuur e.d. 

5.3.4 Problemen met natuurlijke ventilatie 

De werking van natuurlijke ventilatie is afhankelijk van de wind en het temperatuurverschil tussen 
binnen en buiten. Door te kleine kanaaldiameters, verkeerde roosterkeuze, verkeerde uitmonding 
bovendaks en vervuiling van de kanalen zijn er in de praktijk veel problemen. Het hygiënisch 
gemiddelde ventilatievoud wordt gesteld op 0,5 per uur. Uit metingen blijkt dat deze ventilatie niet 
gehaald wordt met gesloten ramen: dan blijft dit beperkt tot 0,2 tot 0,3 per uur. 

Woningen met natuurlijke ventilatie mogen niet zo luchtdicht worden opgeleverd als overige 
woningen, dit verhindert de infiltratie door kieren, spleten e.d. Dankzij kierdichting kan de 
natuurlijke ventilatie geregeld worden, mits de roosters, sleuven en ramen goed bedienbaar zijn in het 
fijne regelbereik (0-25% van totale bereik). Er moet voldoende trek zijn, de winddrukverschillen en 
temperatuurverschillen moeten groot genoeg zijn om een debiet te veroorzaken. Bij warm en windstil 
weer is er te weinig trek, dan biedt een vorm van mechanische ondersteuning vaak uitkomst. Het 
hangt van de eis af of inderdaad mechanische ondersteuning nodig is. 

Natuurlijke ventilatie wordt soms ondersteund door ventilatoren, eigenlijk is er dan sprake van 
systeem C. Een raamventilator en ook een kanaalventilator in een natuurlijk kanaal hebben een 
averechts effect op de afzuiging. Een raamventilator verstoort gedurende het gebruik de natuurlijke 
trek en een kanaalventilator in de badkamer of de wc en geschakeld op het lichtnet geeft een 
vermindering van het afzuigvolume. De ventilator werkt in stilstand als een kurk op het kanaal en 
belemmert de doorlaat met ongeveer de helft. [14] 

Een overzicht van de problemen bij natuurlijke ventilatie: 
• Ontregeling capaciteit door: wind en temperatuurverschil en vervuiling van kanalen (stof, 

spinnenwebben, vogelnesten) 
• Afname gebruik gevelopeningen door inbraakrisico en veranderd leefpatroon (hogere 

binnentemperatuur, minder buiten) 
• Kierdichting, waardoor eerder tocht via gevelopeningen ontstaat 
• Systeemgebreken: 

[] Kanalen worden over het algemeen te klein gekozen 
n Uitmonding bovendaks is vaak niet optimaal 
0 Op kanaalopeningen komen (onterecht) ventielen 

Omdat in de zomer perioden van terugstroming optreden, zal de microbiologische vervuiling van de 
kanalen het binnenmilieu belasten. 

5.3.5 Conclusies natuurlijke ventilatie 

• Een van de grote voordelen van natuurlijke ventilatie is de hoge mate van 
gebruikerstevredenheid bij de mogelijkheid tot controle van het eigen binnenklimaat door het 
openen van ramen. De relatie tussen binnenklimaat en gebruikersacceptatie in door 
gebruikers gecontroleerde ruimten is echter niet geheel duidelijk. Gebruikers lijken een 
grotere afwijking van de geaccepteerde normen te aanvaarden indien de mogelijkheid bestaat 

Ventilatie 45 



Hybride ventilatie: comfortabel en gezond binnenklimaat met minder milieubelasting, juli 2002, T. Martin 

individueel het binnenklimaat te beïnvloeden, door bijvoorbeeld natuurlijke ventilatie, zie 
ook hoofdstuk 3 over comfort. 

• Er is geen hulpenergie nodig, doordat gebruik wordt gemaakt van natuurlijk drijvende 
krachten als wind en thermische druk. Het energiegebruik ligt hierdoor laag. Voor 
luchtkwaliteit is het nodig zelfregelende roosters te plaatsen om tochtproblemen tegen te 
gaan en om energetisch gunstig te ventileren. 

• Ontregeling van de capaciteit moet tegengegaan worden door goed onderhoud. Het systeem 
zelf moet goed aangelegd worden met grote kanalen, een goede uitmonding bovendaks en 
alleen ventileren als het nodig is. De inzet van natuurlijke ventilatie om thermisch comfort te 
bereiken heeft een hoge potentie, zeker in de utiliteitsbouw. 

• Het moet altijd mogelijk zijn grote hoeveelheden om rook- en warmte af te voeren, als 
noodventilatie. Dit gebeurt door natuurlijke ventilatie; 

• Het ruimtegebruik is klein ten opzichte van andere systeem C en D. 

Omdat natuurlijke ventilatie geen 1 awaai produceert, geen h ulpenergie vergt en goed p ast b ij het 
woongedrag van mensen die veel thuis zijn, voldoet het systeem uit het oogpunt van binnenmilieu in 
grote lijnen beter dan (individuele) mechanische ventilatie. Naarmate het isolatieniveau van 
woningen toeneemt en bewoners in de zomer ' s nachts veel moeten ventileren om te koelen, zal 
natuurlijke ventilatie noodzakelijke zijn. We kunnen er niet van uitgaan dat bewoners tijdens het 
slapen een mechanisch systeem op de hoogste stand zullen zetten (o.a. geluidsoverlast). 

De voordelen van natuurlijke ventilatie moeten zo goed mogelijk behouden blijven bij de verdere 
ontwikkeling van ventilatiesystemen. 

5.4 Mechanische ventilatie 

5.4.1 Inleiding 

Energiezuinig bouwen heeft geleid tot een geringere luchtdoorlatendheid van de bouwschil, 
toepassing van isolerende materialen en van dubbel glas. In woningen die momenteel gebouwd 
worden is de luchtdoorlatendheid van de bouwschil een factor drie tot vier kleiner dan die van 
woningen uit het begin van de jaren zeventig. De isolatie heeft tot gevolg dat het warmteverlies 
afneemt, maar ook dat de mate van natuurlijke infiltratie afneemt. De luchtdoorlatendheid zal onder 
invloed van het door de overheid ingezette beleid ten aanzien van de energieprestaties van 
nieuwbouwwoningen nog verder afnemen. Ten aanzien van bestaande woningbouw voert de 
overheid eveneens een actief beleid om energiebesparingen te stimuleren via het Energie Prestatie 
Advies (EPA, zie Bijlage F). Meer isolatie leidt tot minder natuurlijke ventilatie. 

Deze afname in natuurlijke infiltratie van de woning kan ondervangen worden door de stroming 
mechanisch op gang te brengen. 
In deze paragraaf worden mechanische ventilatie en de mogelijkheden van energiereductie van deze 
manier van ventileren besproken. Energiereductie is mogelijk door onder andere 
warmteterugwinning, lage weerstandkanalen en door de aansturing van het systeem. De problemen 
die zich voordoen bij mechanische ventilatie worden toegelicht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen natuurlijke toevoer en mechanische afvoer én mechanische toevoer en mechanische afvoer. 

Er zijn drie systemen die betrekking hebben op mechanische ventilatie, ze zijn al eerder genoemd: 
• Systeem B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer; 
• Systeem C: natuurlijke toevoer en mechanisch afvoer; 
• Systeem D: mechanische afvoer en toevoer (gebalanceerde ventilatie). 
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Mechanische afvoer en natuurlijke toevoer, systeem C, komt het meest voor, mechanische toevoer en 
natuurlijke afvoer, systeem B, komt maar in een enkel geval in Nederland voor. 

Het derde systeemmechanische toevoer en natuurlijke afvoer komt weinig voor in Nederland en 
wordt daarom niet afzonderlijk besproken, maar de problemen komen overeen met het systeem 
natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Er wordt geëindigd met een stuk over de waardering door 
de gebruiker en voor- en nadelen van mechanische ventilatie. 

5.4.2 Mechanische ventilatie 

Bij mechanische ventilatie maakt men gebruik van een ventilatoren om de stroming op gang te 
brengen, die mits goed ontworpen en goed geïnstalleerd, vrijwel 100% van de tijd voldoet aan de 
vereiste afvoerstromen. De ventilatie is aangebracht op plekken waar vocht moet worden afgevoerd 
(badkamer, keuken, toilet). Op deze plekken is een bepaalde minimumventilatie vereist en 
gegarandeerd. Bij mechanische ventilatie is er een schakelbaar constant ventilatiedebiet, dat een 
beetje afhankelijk is van winddruk en temperatuurverschillen. Het effect van mechanische ventilatie 
in overige ruimtes hangt sterk af van de ligging ten opzicht van de ventilator en varieert sterk. De 
daadwerkelijke ventilatie hangt daarnaast af van het gedrag van bewoners en de mate waarin 
ventilatievoorzieningen als roosters worden gebruikt en is vaak minder dan bedoeld bij de aanleg van 
de woning. 

Een mechanische afzuiging kan individueel en collectief zijn. Individuele afzuiging is in veel 
gevallen regelbaar in drie standen: (uit), laag, normaal en hoog (kookstand). Mechanische ventilatie 
is goedkoop in aanleg, maar de individuele regeling is laag, hierdoor kan op sommige momenten 
overventilatie plaatsvinden. In veel gevallen treden problemen op: geluidsoverlast, te weinig of te 
veel afzuiging. Om kosten te besparen en comfortproblemen te verminderen wordt de installatie soms 
voorgeprogrammeerd: 's nachts wordt het systeem lager geschakeld en rond kookmomenten hoger. 
Doordat het ritme van huishoudens daarvan kan afwijken, ontstaan klachten. 

5.4.3 Mogelijkheden energiereductie 

Warmteterugwinning 

Een variant van mechanische ventilatie is gebalanceerde ventilatie, systeem D, waarbij de verse lucht 
via een kanalensysteem ingeblazen wordt en de vervuilde lucht mechanisch wordt afgevoerd. Gevels 
kunnen gesloten blijven, wat bij geluidsbelasting op de gevel een groot voordeel is. De warmte uit de 
gebruikte lucht kan via een warmtewisselaar overgedragen worden op de verse buitenlucht: 
warmteterugwinning. Als de warmte uit de afvoerlucht wordt teruggewonnen en hergebruikt wordt 
voor het opwarmen van verse buitenlucht, wordt energie bespaard. Dit is bij grotere 
luchthoeveelheden rendabel, maar wordt ook in woningbouw toegepast. Het is mogelijk om dit 
principe in de zomer om te keren, waardoor er bespaard wordt op de gebouwkoeling. Deze 
voorbehandeling van toe te voeren lucht levert een c omfortverbetering. Naast c omfortverbetering 
bespaart warmteterugwinning energie op het opwarmen van toevoerlucht (wintersituatie) en op het 
afkoelen van afvoerlucht (zomersituatie). [69] 
Met de traditionele ventilatoren en een warmtewisselingsrendement van 50 tot 65% is er per saldo 
geen energievoordeel tussen besparing op ventilatieverliezen en hoger elektriciteitsgebruik. [14] 
Ventilatie-units met hoogrendementsventilatoren en grote warmtewisselaars, die meer dan 90% van 
de warmte uit de afgezogen lucht halen, bieden wel een energietechnisch voordeel. HR wtw-units 
blazen verse lucht in met een temperatuur die weinig lager is dan de binnentemperatuur, waardoor 
tochtproblemen worden verminderd. 
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Lage drukkanalen 

Verder zijn er kanalen ontwikkeld met een lage weerstand, lage drukkanalen genoemd. Dit zijn 
kanalen waarover het drukverschil over de uiteinden om een debiet te veroorzaken laag kan zijn, dus 
lage weerstand. Hierdoor is er een reductie van de benodigde energie om lucht te verplaatsen. 

Controle van mechanische ventilatie 

Mechanische ventilatie kan vraaggestuurd uitgevoerd worden. Hierbij regelt het systeem het 
ventilatiedebiet al naar gelang de vraag. Deze vraag kan voorgeprogrammeerd zijn, maar 
bijvoorbeeld ook manueel ingevoerd worden door het aantal mensen in de ruimte aan te geven. Het is 
ook mogelijk met sensoren te werken. Deze detecteren bijvoorbeeld een te hoge concentratie C02 of 
een te hoge temperatuur. De vraag is dan gestegen. Het systeem reageert hierop door het 
ventilatiedebiet te verhogen. 
Ook het buitenklimaat moet, als parameter, bekeken worden om de mogelijkheden te bepalen. 
Omgevingsafhankelijke parameters kunnen zeer belangrijk zijn, zoals geluid van straten, auto's als 
vervuilingsbron. 

Elektriciteitgebruik door ventilatoren voor mechanische ventilatie Besparingspotentieel 

Ook de energie nodig voor de ventilatoren zelf kan gereduceerd worden. Hiervoor is nog nader 
onderzoek naar de ventilatiebladen van ventilatoren nodig (o.a. lucht- en ruimtevaartonderzoek). Er 
bestaan wel al hoog rendement ventilatoren (energie-efficiënte ventilatoren, het onderzoek naar 
steeds energie-efficiëntere ventilatoren, gaat steeds verder. 
Het elektriciteitsgebruik van een afzuigventilator hang af van de aard van de kanalen, de ventielen en 
de ventilatormotor. Gemiddeld is per woning een vermogen van circa 50 Watt benodigd. Dat kost per 
jaar 8760 x 0,05 = 440 kWh. [14] Dit gebruik wordt gehalveerd met een HR-ventilator. Een 
gebalanceerd systeem heeft twee ventilatoren, waardoor het hulpenergiegebruik van hoog rendement 
gebalanceerde ventilatie (HR-balansventilatie) in de orde van 400 - 500 kWh per jaar is. 
Het energiegebruik ten gevolge van het opwarmen van de afgezogen lucht is afhankelijk van de 
temperatuur, de hoeveelheid lucht en de bouwkundige kwaliteit van de woning. Gedurende een 
stookseizoen van acht maanden, het stookseizoen wordt steeds korter door beter geïsoleerde 
woningen, vergt het opwarmen van de ventilatielucht 350-500 m3 aardgas equivalenten. In de 
praktijk is 250 tot 350 aeq. nodig, omdat de zon en warmtebronnen in huis meewerken aan het 
verwarmen van de lucht. Natuurlijke ventilatie werkt zonder hulpenergie, waarmee ongeveer 100 m3 

aeq. per jaar bespaard wordt. Het verschil tussen een HR-balansventilatie en natuurlijke ventilatie is 
dus 150 - 200 aeq. 

5.4.4 Problemen bij natuurlijke toevoer en mechanische afvoer 

Inleiding 

Nadeel van mechanische ventilatie is de geluidsproductie van de centrale unit en van de lucht
inlaatroosters en -verdelers. Dit beïnvloedt op negatieve manier het gebruik van het systeem. 
Bij mechanische ventilatie komen verschillende problemen voor: slijtageproblemen, verkeerd 
gebruik van het systeem met betrekking tot de ventilator en met betrekking tot de gevelopeningen en 
gebreken in het systeem. 

Onderhoud en slijtage 

Kanalen zijn meestal niet gemakkelijk te inspecteren en schoon te houden. Het onderhoud wordt 
daardoor bemoeilijkt. A Is het technische en schoonmaakonderhoud goed wordt uitgevoerd (onder 
andere door regelmatige vervanging van luchtfilters en reiniging van luchtkanalen) is de 
luchtkwaliteit goed. Als het onderhoud wordt verwaarloosd kan de luchtkwaliteit snel in kwaliteit 
verslechteren. 
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Als de afzuiging op de normale stand permanent aanstaat, is er sprake van een grote achteruitgang 
van de afzuighoeveelheden door slijtage, door vervuiling van de bladen van de ventilator en door 
vervuiling van de kanalen. De netto doorlaat van roosters en ventielen loopt snel, in ongeveer vijf 
jaar zal nog maar de helft van de afzuigcapaciteit over zijn. Na een schoonmaakbeurt neemt de 
capaciteit toe naar 90% van de oorspronkelijke capaciteit, tenzij de installatie weer wordt ingeregeld 
op de vereiste hoeveelheden. Door de lastige demontage en door onbegrip over de noodzaak van 
schoonmaken, maken gebruikers de roosters te weinig schoon. 

Afname gebruik ventilator 

Na acht tot tien jaar zijn de terugval en de geluidsproductie zo groot dat het ventilatiesysteem 
technisch afgeschreven zou moeten worden. De praktijk is echter dat vervanging pas bij uitval 
gebeurt, uitval kan wel vijftien tot twintig jaar duren, met name doordat de gebruikers het systeem op 
het laatst vanwege geluidhinder nauwelijks meer gebruiken. De geluidsproductie neemt in de loop 
der tijd toe door slijtage. 
Een andere reden voor de afname van het gebruik de ventilator zijn de kosten van hulpenergie, in de 
perceptie van de gebruiker. 

Systeemgebreken: te weinig afzuigcapaciteit 

Veel afzuigsystemen zijn regelbaar in twee of drie standen: bij drie standen is de capaciteit meestal 
40%, 60% en 100% van de maximale afzuiging. De praktijk leert dat bijna iedere bewoner slechts 
een half uur tot anderhalf uur de normstand (is maximale stand) gebruikt. De lage stand is minder dan 
de capaciteit van natuurlijke ventilatie. 
Deze lage stand is te weinig om bij afwezigheid een droge woning met geringe vervuiling te 
realiseren, mede door de capaciteitsvermindering van veroudering. De lage stand zou daarom 
gebruikafhankelijk gekozen moeten worden: hoger in een vochtige ruimte. 
De normstand van de afzuigcapaciteit schiet vaak tekort bij piekbelasting, zoals bij koken en 
douchen. 

Overzicht problemen bij mechanisch ventilatie: 

• Slijtage en vervuiling van ventilatoren door: 
0 Vervuiling van ventielen, filters en kanalen 

• Afname gebruik ventilator door: 
0 Toenemende geluidsoverlast (problematisch na vijf jaar) 
° Kosten hulpenergie 

• Afname gebruik gevelopeningen door: 
o Inbraakrisico 
0 Veranderend leefpatroon (hogere binnentemperatuur, minder buiten) 
u Kierdichting, waardoor eerder tocht via gevelopeningen 

• Systeemgebreken door: 
0 Te weinig afzuigcapaciteit tijdens koken en douchepieken. 
u Ontbreken van een reserve bij capaciteitsvermindering 
11 Slecht gebruik (bijvoorbeeld te weinig frisse lucht, als gevolg van geluid) 

5.4.5 Problemen bij mechanische toe- en afvoer: gebalanceerd 

Inleiding 

Bij systeem D, mechanische toe- en afvoer, doen problemen zich op een andere manier voor dan 
systeem C, mechanisch afvoer en natuurlijke toevoer. Problemen die hieronder worden toegelicht 
zijn slijtage en vervuiling en afname gebruik ventilator door geluidsoverlast. 
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Slijtage en vervuiling 
Het voordeel van gebalanceerde ventilatie is de goede circulatie van verse en droge lucht. Dat is 
gunstig in de strijd tegen de huisstofmijt en schimmels. Theoretisch zou een microbiologische 
verontreiniging van de luchttoevoerkanalen moeten optreden, zoals dat in klimaatinstallaties in 
kantoren wordt aangetoond. Luchtkanalen blijven jaren in gebruik en na verloop van tijd zal stof en 
organisch vuil neerslaan in het kanaal, vooral op de bodem. Praktijkgegevens uit Nederlandse 
projecten ontbreken echter, installateurs met (slechts enkele jaren) ervaring zeggen dat de 
luchttoevoerkanalen op het oog goed schoon blijven. 

Gebalanceerde ventilatie biedt de mogelijkheid om toevoerlucht te filteren. In de standaardunits voor 
woningen wordt alleen grof vuil en stof gefilterd. Het is echter mogelijk om zo ver te gaan dat ook 
pollen effectief worden gefilterd. Fijn stof kan alleen via elektrostatische filters worden 
vastgehouden. Filters veroorzaken echter zelf ook vervuiling. Filters worden vochtig en bij het 
terugregelen zou een milieu kunnen ontstaan waarin schimmels gaan groeien. 

Afname gebruik ventilator 
Geluidsoverlast ontstaan door de ventilatoren en de kanalen: 

• het gefluit of geruis van inblaasventielen (soms ook afzuigventielen); 
• overspraak van vertrek naar vertrek (via het ventiel door het kanaal naar het volgende 

ventiel); 
• de vele verticale en horizontale kierende doorbraken in de woning, met materiaal dat geluid 

goed geleidt. 
Dit geluidsoverlast leidt tot een afname van het gebruik. Anders dan bij systeem C is de 
geluidsoverlast een gebrek van het systeem en van begin af aan aanwezig. Ook hier zal de 
geluidsoverlast toenemen door vervuiling, dan zal het systeem nog vaker uitgezet worden. 

Een overzicht van problemen met gebalanceerde ventilatie is: 
• Slijtage en vervuiling van ventilatoren 

o Vervuiling van ventilatorwaaiers, ventielen, filters en kanalen 
• Afname gebruik ventilator door: 

0 Geluidsoverlast (problematisch na enkele jaren) 
o Kosten hulpenergie 

• Systeemgebreken: 
0 Te weinig afzuigcapaciteit tijdens koken en douchepieken 
0 Geen reserve bij capaciteitsvermindering 
0 Bij slecht gebruik (geluid) te weinig frisse lucht 
0 Het risico van kortsluiting afvoer en toevoer op dak 
0 Tocht door slecht gekozen typen gebalanceerde ventilatie of door locaties van 

toevoerventielen. 
o Stank door kortsluiting van de afvoer en de verse luchttoevoer 
0 Ontregeling door het openen van een raam 

5.4.6 Waardering van ventilatie 

Met mechanische ventilatie kan aan alle technische eisen worden voldaan [38] een tochtvrije 
luchtverdeling, gegarandeerde ventilatiedebieten en een hoge ventilatie-effectiviteit. 
Maar in mechanisch geventileerde gebouwen zijn er toch klachten over het ervaren comfort in het 
gebouw. Deze klachten worden samengevat in het Sick Building Syndrom. Regelmatig onderhoud 
zorgt ervoor dat de klachten, die voorkomen bij het Sick Building Syndrom niet voorkomen. Naast 
onderhoud helpt ook de ficusplant om het comfort in ruimtes te verhogen. [52] 

Er zijn vier kwaliteitsniveaus waarop personen mechanische ventilatie waarderen: 
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1. Goed. De afzuiging werkt goed, er is goede toevoer via de gevel, pieken kunnen in korte tijd 
worden afgevoerd en met rokers kan het ventilatievoud tijdelijk verhoogd worden; in het 
stookseizoen is het ventilatievoud 0,8 tot 1. 

2. Normaal. Alles werkt volgens de norm en is goed ontworpen, met laag geluidsniveau, goed 
geplaatste openingen die inbraakveilig en fijn regelbaar zijn. Een ventilatievoud van 0,8 tot 1 
is haalbaar. 

3. Matig. Individueel regelbare afzuiging en zuinig gebruik, beperkt gebruik van ramen, het 
ventilatievoud is 0,5 tot 0,8. 

4. Slecht. Geringe gevelventilatie, gering gebruik van afzuiging, het ventilatievoud is minder 
dan 0,5 

Een panelonderzoek naar de luchtkwaliteit uit relatief nieuwe kanalen gaf als resultaat dat vuil in het 
kanaal weinig invloed had op de waardering van de luchtkwaliteit. De panelleden roken de olielaag 
die achtergebleven was tijdens het productieproces. Ook was de kwaliteit van de buitenlucht een 
bepalende factor voor de kwaliteitsbeleving [14]. 

Gebruikers weten niet hoeveel wordt afgezogen en wat het energie-effect is. Een klein rooster dat 
open staat of voelbare tocht wordt geassocieerd met veel frisse lucht. Ventileren en verwarmen blijkt 
een complexe materie te zijn voor gebruikers. Systemen moeten daarom beter op intuïtief gedrag 
worden afgestemd. De afzuighoeveelheden zijn volgens de norm het minimum en deze hoeveelheden 
worden in de praktijk veelal niet gehaald. Het is in de praktijk slecht gesteld met de ventilatie: 
gebruikers krijgen daarvan de schuld, en dit is meestal niet terecht. 

5.5 Verbetermogelijkheden 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de ventilatiesystemen te verbeteren. Een aantal van deze 
mogelijkheden geldt voor zowel natuurlijke als voor mechanische ventilatie. Eerst worden de 
algemene verbetermogelijkheden besproken, daarna afzonderlijk de verbetermogelijkheden voor 
natuurlijke en voor mechanische ventilatie. 

5.5.1 Algemene verbetermogelijkheden 

Er zijn een aantal verbetermogelijkheden die voor alle typen ventilatiesystemen gelden. 
Ventilatiesystemen dienen goed onderhouden te worden, en bij veranderingen in de installatie (iets 
vervangen) dient rekening gehouden te worden met welke verandering dat inhoudt voor de circulatie. 
Tijdens de ontwerpfase dient er rekening gehouden te worden met het gebruik van de ruimte: roken 
gebruiker, of zijn het allergiepatiënten. De toevoer- en afzuigpunten dienen goed geplaatst te worden, 
met eventueel een filter. De regelbaarheid van het systeem dient duidelijk te zijn. Daarnaast kan er in 
er gebruik gemaakt worden van nachtkoeling, mits insecten- en diefstalveilig. 

• 

• 

• 

Onderhouds- en verbetermogelijkheden kunnen van invloed zijn op de luchtcirculatie in het 
gebouw. Een voorbeeld is het vervangen van een open cv-ketel door een modem gesloten 
toestel, of het aanbrengen van spouwisolatie. Als door kierdichting de ongecontroleerde 
ventilatie afneemt, dient deze vermindering gecompenseerd te kunnen worden met regelbare 
ventilatievoorzieningen. 
Er moet rekening gehouden worden met rokers en allergiepatiënten bij het bepalen van de 
afzuigcapaciteiten: tijdens roken moet de ruimte met minimaal de dubbele hoeveelheid 
(berekend volgens de norm NEN 1087) worden geventileerd. 
De afzuigpunten moeten juist geplaatst worden ten opzichte van vocht en vuil. Het 
verplaatsen van een afzuigpunt in een schimmelende badkamer kan helpen om de circulatie 
via de doucheplek te verbeteren. De verbindingslijn tussen de brede kier onder de deur (of 
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het rooster in de deur) en het afvoerpunt moet zo lang mogelijk zijn en bij voorkeur via de 
natte ruimte lopen. 

• De lucht kan gefilterd worden als er huisdieren zijn. Een filterapparaat moet dan wel continu 
aan staan. 

• De regelbaarheid en de bediening van het ventilatiesysteem moeten aansluiten bij wensen 
van gebruikers. Voorlichting alleen over verstandig ventileren is niet genoeg. Het systeem 
moet de gebruiker automatisch helpen om het optimum tussen comfort, luchtkwaliteit en 
stookkosten te realiseren. 

• Goed geïsoleerde gebouwen houden warmte lang vast. De warmtebronnen binnenshuis 
leveren een relatief grote bijdrage aan de verwarming. Dit heeft overwegend voordelen, 
behalve bij warme perioden in de zomer. Dan kan het aantal dagen dat de temperatuur 
ondraaglijk heet is, toenemen ten opzicht van slecht geïsoleerde woningen. In Nederland zijn 
de nachten vaak koeler dan overdag, en de ruimte kan met de nachtelijke buitenlucht goed 
gekoeld worden. Om nachtkoeling mogelijk te maken is een hoog ventilatievoud nodig. 
Daarvoor zijn, in goed geïsoleerde gebouwen, spuivoorzieningen met insectenveilige en 
inbraakveilige schermen nodig. 

5.5.2 Verbetermogelijkheden natuurlijke ventilatie 

Er zijn een aantal maatregelen die specifiek van toepassing zijn op natuurlijke ventilatie. Natuurlijk 
moet er goed onderhoud gepleegd worden. Er moet aandacht besteed te worden aan de installatie van 
kanalen, de uitmonding van kanalen en de grote van toevoeropeningen. De circulatie en 
ventilatiecapaciteit moeten gemaximaliseerd worden, dit kan op verschillende manieren. Verder kan 
tocht voorkomen worden door voorverwarmen van toevoerlucht. 

• Ventilatiekanalen dienen minimaal eenmaal per tien jaar geveegd te worden. Natuurlijke 
kanalen trekken door een paar spinnenwebben veel minder. 

• De kanalen moeten lekdicht en glad geïnstalleerd zijn. Flexibele ribbelbuizen dienen 
eventueel vervangen te worden door gladde bochten. 

• De uitmonding van een natuurlijk kanaal moet zo hoog en dicht mogelijk bij de nok worden 
uitgevoerd. De toevoeropening van het afvoerkanaal kan vergroot worden. Kanalen zijn 
belangrijk voor een goede doorstroming. Dat werkt gunstiger dan een enkel open raam in een 
afgesloten ruimte. 

• Om voldoende luchtuitwisseling met buiten te krijgen, zou in dat geval het raam ver open 
moeten staan, waardoor de gevelzone sterk afkoelt, deze wijze van ventileren vergt daarom 
veel energie (opwarmen gevel). Een goede circulatie met een trekkend kanaal geeft bij een 
kleine gevelopening reeds een goede doorstroming. 

• De luchtcirculatie van de gevel door het gebouw kan ondersteund worden met roosters of 
klepramen in binnenwanden en een dakraam boven het trapgat. Ter ondersteuning van trek 
via afvoerkanalen kan het trappenhuis gebruikt worden. 

• Een slecht werkend kanaal of een te geringe capaciteit in een ruimte kan ondersteund worden 
door een extra kanaal, eventueel op een betere plek. 

• Verse lucht kan via een serre, zie bijlage F.h worden voorverwarmd, of via een thermisch 
open plafond, dat gerealiseerd kan worden door plafondeilanden. De vervuiling van deze 
eilanden is echter een probleem (stof). Er moeten oplossingen gekozen worden, waarbij het 
onderhoud minimaal is en de kans op vervuiling (en dus slechte luchtkwaliteit) ook 
minimaal. 

5.5.3 Maatregelen mechanische ventilatie 

Mechanische ventilatie moet ook verbeterd worden. Er zijn een aantal punten waarmee rekening 
gehouden moet worden bij het ontwerp: ontwerprichtlijnen. De installatie van het systeem verdient 
aandacht en het systeem moet goed onderhouden worden, ook aan het onderhoud zelf dient extra 
aandacht te worden besteed. 
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Voor het ontwerpen van mechanische afzuigsystemen voor wonmgen dienen de volgende 
ontwerprichtlijnen [30] in acht te worden genomen: 

• Afzuigventielen zo dicht mogelijk bij bron; 
• Afzuigventielen zo dicht mogelijk bij plafond; 
• Zo veel mogelijk het gebruik beperken van bochten, T-stukken, flexibele kanalen en 

instortkanalen; 
• Een vloeiend kanaalverloop 

Onderhoud 
• De ventilator, ventielen en roosters moeten eenmaal per vijf jaar worden gereinigd, bij 

gebalanceerde ventilatie hoeven de kanalen slechts eens per tien jaar gereinigd te worden. In 
kanalen kan op verschillende plekken stof achterblijven. Het gebruik van schroeven 
veroorzaakt sneller vervuiling en verhoging van de weerstand, als vlokken vuil aan de 
schroeven hechten. Het reinigen wordt door de uitstekende schroeven belemmerd. 

• Een capaciteitsmeting en inregelen is bij de onderhoudsbeurt noodzakelijk. De ventilator 
dient eenmaal per twaalf jaar vervangen te worden, of eerder als dat uit capaciteitsmetingen 
blijkt, regelmatige inspectie is dus nodig. Als na inregelen de capaciteit minder dan 80% is, 
zou vervanging verplicht moeten zijn. Bij vervanging kunnen HR-ventilatoren toegepast 
worden, om het elektriciteitsgebruik grofweg te halveren. Het hulpenergiegebruik kan 
worden verminderd door kanalen en ventielen met grotere diameter toe te passen. 

Installatie 

• Dakkappen en kanalen dienen op luchtlekken gecontroleerd te worden, zowel bij installatie 
als bij onderhoud. 

• Door de grotere kanalen en ventielen vermindert de geluidsproductie door dat een 1 agere 
luchtsnelheid nodig is voor hetzelfde debiet. Bij de huidige bouwpraktijk is extra 
geluiddemping nodig om de gebruiksvriendelijkheid van het systeem te verhogen. 

• Grotere kanalen vergen meer ruimte en dit veroorzaakt een conflict met 
inbouwmogelijkheden. 

• Regelbare ventielen voor inblazen en afzuigen maken individuele aanpassing mogelijk. Bij 
de aanleg van kanalen wordt nog steeds geen goede kierdichting bereikt. 

De voorkeur gaat uit naar een, gedurende de levensduur, makkelijk te inspecteren en te onderhouden 
ventilatiesysteem, een gebouw met een lange levensduur en een systeem met lage implementatie 
kosten en lage kosten in het gebruik. Deze verschillende factoren moeten worden gewogen, omdat 
niet aan alle eisen voldaan kan worden in één gebouw. 

Beide systemen zowel natuurlijke als mechanische ventilatie hebben voor- en nadelen. Een nieuwe 
verbetermogelijkheid is om beide systemen samen te combineren met een intelligent 
sturingssysteem: hybride ventilatie. 

5.5.4 Regelsystemen voor ventilatie 

Een recente vernieuwing is ventilatie met een centraal regelorgaan en de combinatie mechanische 
afzuiging en natuurlijke zelfregelende toevoerroosters (constante luchtdoorlaat, onafhankelijk van de 
wind), dat een optimale afstemming tussen afzuiging en toevoer per vertrek regelt. De regeling heeft 
een positieve invloed op de EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC). 

Als de mechanische afzuiging uitstaat en er zijn vervangende natuurlijke ventilatiemogelijkheden 
beschikbaar, dan zou dit problemen met zeer slechte binnenmilieus kunnen voorkomen. Het principe 
van natuurlijke ventilatie is favoriet bij bewoners, die het mechanische systeem vanwege lawaai en 
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een te geringe capaciteit niet willen gebruiken. Bij het uitstaan van het mechanisch systeem moeten 
voldoende natuurlijke mogelijkheden overblijven, maar mechanische ondersteuning blijft nodig. Het 
regelsysteem moet er voor zorgen, dat een goede binnenluchtkwaliteit en een goed thermisch comfort 
op een energiezuinige manier wordt bereikt. Deze gecombineerde vorm van ventilatie wordt hybride 
ventilatie genoemd. 
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Hoofdstuk 6 ONTWIKKELING LEIDT TOT HYBRIDE 

VENTILATIE 

6.1 Inleiding 

In het streven naar verdergaande energiebesparing met verbetering van het binnenklimaat en 
thermisch comfort zijn er binnen ventilatie ontwikkelingen gaande. De grenzen van wat op de diverse 
terreinen bij mechanische en bij natuurlijke ventilatie kan worden bereikt, lijken in zicht, 
tegelijkertijd worden de eisen groter, dit stimuleert verdere ontwikkeling van ventilatie. Een recente 
vernieuwing is de combinatie van mechanische afzuiging en natuurlijke zelfregelende 
toevoerroosters (constante luchtdoorlaat, onafhankelijk van de wind) met een centraal regelorgaan, 
dat een optimale afstemming tussen afzuiging en toevoer per vertrek regelt. Hybride ventilatie wil 
zeggen: natuurlijk ventileren zolang dat kan, mechanisch ventileren zodra het moet. 

In paragraaf 6.2 zal de ontwikkeling van natuurlijke en mechanische ventilatie naar hybride ventilatie 
beschreven worden. Een goede definitie is belangrijk voor de begripvorming. Deze definitie wordt 
beschreven in paragraaf 6.3. Hybride ventilatie kan worden onderverdeeld in drie klassen, welke 
beschreven worden in paragraaf 6.4. Van elk van deze klassen wordt een voorbeeldgebouw 
beschreven. Deze gebouwen staan niet in Nederland. In paragraaf 6.5 worden voorlopers van hybride 
ventilatie in Nederland gegeven en in paragraaf 6.6 worden voorbeeldprojecten van hybride ventilatie 
in Nederland gegeven. Tot slot worden in paragraaf 6. 7 enkele conclusies getrokken. 

6.2 Ontwikkeling in natuurlijke en mechanische ventilatie 

Natuurlijke en mechanische ventilatie zijn in ontwikkeling, de ontwikkeling leidt tot een combinatie 
van beide, waarin geprobeerd wordt het beste van beide manieren te combineren. 
Bij natuurlijke ventilatie stroomt de lucht met een wisselend debiet door kieren, ramen en kanalen. Er 
zijn zelfregelende roosters ontwikkeld, waardoor dit debiet constant is. Bij mechanische ventilatie 
stroomt de lucht alleen door kanalen. Het systeem levert een constant debiet en regelt de 
stroomrichting, waardoor warmteterugwinning mogelijk is, hierbij wordt een steeds hoger rendement 
van de warmte-uitwisseling gehaald. 

Er zijn mogelijkheden tot reductie van het ventilatiedebiet door vraaggestuurde ventilatie gebaseerd 
op een betere controle. Verder zal er een reductie van de hulpenergie plaats moeten vinden onder 
andere door ontwikkelingen op het gebied van voorverwarming van toevoerlucht door natuurlijke 
warmtebronnen (zoals passieve zoninvanging). 
Maar de grenzen van wat op de diverse terreinen afzonderlijk kan worden bereikt, lijken in zicht. Zo 
zijn er prestaties bereikt bij gebalanceerde ventilatiesystemen door warmteterugwinning met een 
rendement van 90%. Mechanische ventilatie wordt geoptimaliseerd door hoog efficiënte 
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warmteterugwinning, lagedruk kanalen of reductie van ventilatorenergie. Op het gebied van 
natuurlijke ventilatie is door de ontwikkeling van zelfregelende roosters, voorverwarming van lucht 
met passieve bronnen en controlesystemen een duidelijke vooruitgang geboekt in de controle van het 
ventilatiedebiet. Toch kennen de diverse systemen hun beperkingen en zou een verdergaande 
energiebesparing wenselijk zijn. 

Natuurlijke ventilatie 

Via: kieren, ramen 

Wisselend ventilatiedebiet 

Debiet regelbaar: 
vast rooster handmatig: wisselend debiet 
zelfregelend rooster: constant debiet 

Reductie hulpenergie: 
Voorverwarming aanvoerlucht 
Lage druk kanalen en filtering 

Mechanische ventilatie 

Via kanalen 

Constant ventilatiedebiet 

Debiet regelbaar: 
handmatig 
zelfregelend 

Warmteterugwinning 

Vraaggestuurd, reductie ventilatiedebiet 

HYBRIDE VENTILATIESYSTEMEN 

Figuur 6-1: Recente ontwikkelingen in ventilatiesystemen gaan richting hybride 
ventilatiesystemen 

6.2.1 Ontwikkeling tot hybride systeem 

Bij natuurlijke ventilatie kan men met behulp van bouwkundige middelen zoals ramen en 
ventilatieroosters het door druk- of temperatuurverschillen (afhankelijk van de 
weersomstandigheden) gedreven ventilatiedebiet in een ruimte regelen. Dit gebeurt echter handmatig 
en is dus niet continu. Bewoners grijpen meestal pas in op het moment dat al een ongewenste 
conditie is ontstaan. Daardoor kan men te veel of te weinig ventileren met als gevolg een te lage 
omgevingstemperatuur of een ongezonde luchtconditie. Verder garanderen de weersomstandigheden 
niet altijd een voldoende debiet. Het natuurlijke ventilatiesysteem zou op deze momenten 
ondersteund moet worden door een mechanisch ventilatiesysteem. Er zou dan gesproken worden 
over een hybride ventilatiesysteem, dat niet de beperkingen van natuurlijke of mechanische ventilatie 
heeft. 

Een verdere verbetering van ventilatiesystemen kan mogelijk worden bereikt door een systeem 
waarbij, afhankelijk van de situatie, de actuele buitencondities en de actuele en benodigde 
binnencondities, gebruik wordt gemaakt van de best passende ventilatiemode: natuurlijk ventileren 
als het mogelijk is, mechanisch ventileren als het nodig is. Dit moet gestuurd en gecontroleerd 
worden door een intelligent systeem dat de meest geschikte mode gebruikt, waarbij rekening 
gehouden wordt met de binnenluchtkwaliteit, thermisch comfort en energiegebruik. Hybride 
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ventilatiesystemen kunnen zogezegd op een intelligente manier schakelen tussen deze twee modes, 
natuurlijk ventileren en mechanisch ventileren. 

6.3 Definitie 

Hybride ventilatie bestaat uit twee componenten, natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie. 
Belangrijk verschil met natuurlijk en/of mechanische ventilatie is dat het om een intelligent systeem 
gaat. De definitie van hybride ventilatie systemen zijn in het 'framework' van IEA 35 gedefinieerd 
als (Heiselberg, 1998): 

"Hybrid ventilation systems can be described as systems providing a comfortable 
internal environment using different features of both natura/ ventilation and 
mechanica/ systems at different times of the day or season of the year. It is a ventilation 
system where mechanica/ and natura/ forces are combined in a two-mode system. The 
main difference between conventional ventilation systems and hybrid systems is the fact 
that the latter are intelligent systems with control systems that automatically can 
switch between natura/ and mechanica/ mode in order to minimise energy consumption 
and maintain a satisfactory indoor environment. " 

Bron: AIVC Annual Conference, "Innovations in Ventilation Technology.", 26-29 September 2000, paper 3 

Een belangrijk voordeel van hybride ventilatie is dat het gericht is op een gezond binnenklimaat door 
te kijken naar de luchtkwaliteit. Hybride ventilatie is ook gericht op comfort en energiegebruik. 
De optimalisatie van energiegebruik kan tegenstrijdig zijn met de randvoorwaarde voor gezondheid. 
Er zit dus een maximum aan de hoeveelheid energie die bespaard kan worden, door de 
afhankelijkheid van de luchtkwaliteit, anderzijds is er altijd energieverlies, want er altijd ventilatie 
nodig. 

Op basis van detectie kan de doorstromende luchthoeveelheid gecontroleerd worden en automatisch 
gereguleerd worden. Op deze manier kan een voldoende ventilatiedebiet gegarandeerd worden en is 
het mogelijk continu optimale klimaatcondities te realiseren. Om dat te bereiken is het nodig dat de 
middelen waarmee de ventilatietoevoer wordt beïnvloed (roosters en ventilatoren) op basis van 
detectie regelbaar zijn. Daarnaast moet men aan het systeem ventilatoren toevoegen die de 
instandhouding van het ventilatiedebiet garanderen wanneer de natuurlijke omstandigheden 
tekortschieten. Wanneer het benodigde ventilatiedebiet gegarandeerd is, kan de binnentredende lucht 
langs verwarmingselementen worden gevoerd, zodat het nadelige effect van te koude luchtaanvoer 
bij een grote ventilatiebehoefte kan worden ondervangen. 
Een hybride systeem verschilt van andere systemen doordat het een regeling is van een in het gebouw 
opgenomen natuurlijk ventilatiesysteem in plaats van een aan het gebouw toegevoegd onafhankelijk 
installatiesysteem. De opzet van een hybride ventilatiesysteem is dus nauw verweven met de 
bouwkundige opzet van het gebouw. 

Niet alleen wordt een vergroting van de ontwerpmogelijkheden verwacht, maar ook een reductie van 
ventilatorgeluid, elektriciteitsverbruik, energiegebruik voor ruimteverwarming en COruitstoot. De 
mogelijkheden voor individuele controle door onder andere te openen ramen wordt verbeterd ten 
opzichte van mechanische systemen en het levert een beter binnenklimaat dan bij natuurlijk 
ventilatie. Hybride ventilatie systemen bestaan in het algemeen uit een mechanisch afzuigsysteem en 
een natuurlijke luchttoevoer via gevelroosters. De mechanische ventilatie voorkomt onderventilatie. 
Om overventilatie met de inherente tochtverschijnselen en onnodig energiegebruik te voorkomen 
moeten deze roosters winddrukonafhankelijk worden geregeld. Om te voorkomen dat in de winter de 
binnenkomende lucht tocht veroorzaakt zijn bijzondere voorzieningen nodig om deze lucht voor te 
verwarmen. 
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6.4 Klassificatie 

6.4.1 Inleiding 

Hybride ventilatie wordt onderverdeeld in verschillende klassen: 
• Alternerend gebruik maken van natuurlijk en mechanische ventilatie; 
• Ventilator ondersteunde natuurlijke ventilatie; 
• Mechanische ventilatie, ondersteund door wind en thermische trek. 

Er zijn bestaande gebouwen die nog niet kunnen worden aangemerkt als volledig hybride. Dit komt 
doordat ze ontworpen zijn zonder de vereiste kennis om te komen tot een optimaal thermisch 
comfort, efficiënt energiegebruik en binnenklimaat. In paragraaf 6.4.2 t/m 6.4.4 worden de drie 
verschillende klassen verder uitgewerkt. 

6.4.2 Alternerend gebruik van mechanische en natuurlijke ventilatie 

Figuur 6-2: Commerz Bank in Frankfurt 

Het alternerend gebruik maken van natuurlijk ventilatie en mechanische ventilatie vindt plaats in de 
Commerz Bank in Frankfurt. Het gebouw heeft een totale vloeroppervlakte van ca. 70.000 m2

, en er 
werken ongeveer 2.500 mensen in dit gebouw. Al tijdens het ontwerpstadium in 1991 kwam de 
architect met het idee om gebruik te maken van natuurlijke ventilatie in dit zeer hoge gebouw. Het 
idee achter dit ontwerp is om mensen zelf de maximaal mogelijke invloed te geven op het 
binnenklimaat. Als het buitenklimaat natuurlijke ventilatie toelaat wordt het mechanisch systeem 
afgesloten. Er gaat een lampje branden zodat de mensen weten, dat ze zelf kunnen regelen. Als het 
buitenklimaat het niet toelaat, te warm of te koud, gaan de ramend icht en wordt er mechanisch 
geventileerd. 
Het is een of-of s ituatie: er wordt of natuurlijk of mechanisch geventileerd. Dit is geen optimaal 
gebruik van hybride ventilatie, maar het is een typisch voorbeeld van een poging tot het 
minimaliseren van energiegebruik en het geven van maximale controle over het ventilatiesysteem aan 
de mensen. 
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6.4.3 Ventilator ondersteunde natuurlijke ventilatie 

Figuur 6-3: Gronde school in Noorwegen 

Een voorbeeld van een ontwerp waarbij het hybride ventilatiesysteem volledig is geïntegreerd in het 
gebouw is de Gronge school in Noorwegen. Het systeem werkt door middel van natuurlijke krachten 
onder bijna alle weersomstandigheden. De lucht komt het systeem binnen via een toren, deze is 20 
meter van het gebouw geplaatst, zie figuur 6.3. De lucht komt dan in betonnen aardkanalen, waarin 
de lucht wordt voorverwarmd. Een ventilator kan het debiet door het systeem ondersteunen. In de 
klaslokalen zijn C02-sensoren geïnstalleerd, die de luchtkwaliteit bewaken. Het ventilatiedebiet 
wordt gemeten, als debiet te laag wordt zal de ventilator het ventilatiedebiet ondersteunen. De 
ventilator gaat uit als de natuurlijk drijvende krachten weer groot genoeg zijn om het ventilatiedebiet 
zonder ondersteuning hoog genoeg te houden. In een koud klimaat als Noorwegen is 
voorverwarming door middel van aardkanalen belangrijk. Voor mildere en warme klimaten is 
passieve koeling met dit systeem een optie, die verder ontwikkeld moet worden. 

6.4.4 Mechanische ventilatie, ondersteund door wind en thermische trek 

Bij dit ventilatiesysteem wordt uitgegaan van een typisch mechanisch ventilatiesysteem. Door lage 
druk distributie wordt het mogelijk, dat diffusie door druk en temperatuur een belangrijke rol spelen 
binnen de ventilatie. De afvoerkanalen en de wind beperken de ventilatorenergie. Tijdens sommige 
perioden van het jaar werkt het systeem zonder mechanisch bijpompen. 
Het systeem heeft een lage-weerstand-warmteterugwinsysteem, dat onder bepaalde omstandigheden 
ook werkt onder invloed van druk- en temperatuurverschillen. Gebouwen waarin dit systeem is 
toegepast, zijn gewone gebouwen zonder specifieke hybride ventilatiekenmerken. De toepassing van 
dit systeem is bijna ongelimiteerd, maar kosten en investeringen spelen een beslissende rol. 

6.5 Voorlopers van hybride ventilatie 
Er zijn ook een aantal voorlopers van hybride ventilatie. Dit zijn gebouwen waarbij energie-efficiënt 
ventileren opgelost is met behulp van natuurlijke ventilatie en preventieve maatregelen. Hieronder 
staan een aantal voorbeelden genoemd, waarbij de energieprestatie van de gebouwen centraal stond 
bij de ontwikkeling van het binnenmilieu. Ook hier is het natuurlijk ventilatiesysteem in het gebouw 
opgenomen in plaats van aan het gebouw toegevoegd. Er is echter geen intelligent systeem aanwezig, 
dat schakelt tussen natuurlijke en mechanische ventilatie. 
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6.5.1 Belastingkantoor Enschede 

Figuur 6-4: Belastingkantoor Enschede 

Bij het belastingkantoor Enschede is geprobeerd optimaal gebruik te maken van een thermische trek. 
Het belastingkantoor in Enschede is een wat kleiner kantoorgebouw. Vanuit het gebruik van het 
gebouw gezien, is mechanische ventilatie niet echt nodig. Toepassing van natuurlijke ventilatie zou 
het verbruik van elektrische energie kunnen uitsparen. 
De toevoer van de verse buitenlucht geschiedt via winddrukonafhankelijke roosters (zelfregelende 
ventilatieroosters) in de gevel. Bij hogere windsnelheden wordt de luchtdoorlaat van de roosters 
automatisch kleiner, waardoor een overmaat aan ventilatie wordt tegengegaan. Om tochtklachten te 
voorkomen zijn de roosters pal onder het plafond aangebracht. Als gevolg van het zogenaamde 
'coanda-effect', zie paragraaf 3.2.5, strijkt de lucht eerst enige tijd langs het plafond alvorens hij in 
de gebruiksruimte wordt opgenomen. De lucht wordt door het plafond dus al enigszins opgewarmd 
of afgekoeld. Onvoldoende luchtverversing bijvoorbeeld als er geen wind staat, wordt voorkomen 
door gebruik te maken van temperatuurverschillen die leiden tot thermiek. Centraal in het gebouw is 
een langwerpige open ruimte gecreëerd die doorloopt tot aan de volle hoogte van het gebouw. 
Visueel geeft deze ruimte iets extra's aan het gebouw, maar bovendien functioneert hij als 
schoorsteen. Als gevolg van thermische trek wordt de ventilatielucht vanzelf uit de 
kantoorvertrekken gezogen en via het dak afgevoerd. Regeling van het ventilatiedebiet is mogelijk 
door de ventilatieopeningen in de winter- dan wel de zomerstand te zetten. 
Rookluiken in het dak en grote openingen in de gevel die bij brand automatisch opengaan, zorgen 
ervoor dat vluchtwegen gevrijwaard blijven van rook. 

6.5.2 ECN Petten 

Het gebouw heeft een compacte bouwvorm en de g ebouwschil heeft een h age isolatiegraad. 0 m 
oververhitting door zoninstraling te voorkomen is het glasoppervlak in de gevels beperkt gehouden. 
Uiteraard is ook uitgebreid aandacht besteed aan de zonwering, een complicerende factor daarbij is 
dat er geen buitenzonwering mogelijk is. De oorzaak ligt in de zoutinwerking en de relatief harde 
wind ter plaatse, het gebouw is namelijk vlakbij zee gesitueerd. Er is een nieuw raamsysteem 
ontwikkeld: bij de gevels op zuid en west is een dubbel raamkozijn aangebracht, allebei voorzien van 
HR-glas. Ertussenin is een elektrische bedienbare, handmatig geschakelde zonwering gemonteerd. 
Aan de oostgevel fungeren reflecterende gordijnen als zonwering. Alle hoekramen van het gebouw 
zijn uitgevoerd in dubbelglas (ook HR-glas) met elektrisch kantelbare horizontale jaloezieën 

Een beperkt glaspercentage en goede zonwering bleken niet voldoende voorwaarden te scheppen, om 
mechanische koeling in de zomer voor te blijven. De aanwezigheid van veel Pc's veroorzaakte een 
hoge interne warmtelast in de vertrekken, namelijk ruim 50 W/m2

. Veel massa in het gebouw kan een 
positieve uitwerking hebben op het binnenklimaat. Maar vanwege de gewenste flexibiliteit ging de 
voorkeur uit naar de toepassing van lichte scheidingswanden. Er is toch massa aangebracht. In de 
eerste plaats is het binnenblad van de gevel zwaar uitgevoerd. In de tweede plaats is een zogenaamd 
'open plafond' toegepast, waardoor wordt voorkomen dat de bovenliggende verdiepingsvloer 
thermisch wordt afgeschermd. In de derde plaats zijn de scheidingswanden tussen kantoorvertrekken 
en gang in kalkzandsteen uitgevoerd. Gezien de gekozen bouwvorm gaat dit niet of nauwelijks ten 
koste van de flexibiliteit. Deze maatregelen zijn aangevuld met afzuiging van de ventilatielucht via 
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de armaturen, de warmteafgifte van lampen wordt hierdoor meteen afgezogen. Bovendien is de 
nachtelijke afkoeling van het gebouw via het ventilatiesysteem geregeld. Door dit totaalpakket is het 
gelukt om een koelmachine uit te sparen, zonder daarbij aan comfort te hoeven inleveren. 

6.5.3 Algemene rekenkamer Den Haag 

Power-downsystemen voor een lage interne warmtelast. 
Verlichting, personen en kantoorapparatuur geven warmte af. Bij een kantoorgebouw met relatief 
veel personal computers, printers en faxen is daarom vaak koeling nodig om een prettige 
behaaglijkheid te garanderen. Niettemin zijn er ook andere opties mogelijk. Neem als voorbeeld de 
nieuwbouw voor de Algemene Rekenkamer te Den Haag. Dat is bij uitstek een gebouw met veel 
rekenapparatuur. Toch krijgt dit gebouw geen koelmachine. 
De interne warmtelast is teruggedrongen. De warmteafgifte van PC's is aanzienlijk teruggedrongen 
door gebruik te maken van een 'power-down'systeem. Het effect is dat de beeldschermen 
automatisch stand-by worden geschakeld als ze enige tijd niet gebruikt worden. Met deze maatregel 
kon de warmteafgifte worden teruggebracht van 72 naar 45 Watt per werkplek. Door de regeling afte 
stemmen op het beschikbare daglicht en de warmteafvoer te regelen via afzuiging door de armaturen 
is de interne warmtelast door de verlichting nog verder teruggedrongen. 

De massa van het gebouw. 

De lucht in de vertrekken komt in contact met de betonconstructie van het gebouw. De plafonds zijn 
van stucwerk en met houten lijsten aangebracht. Deze verlaagde plafonds blijven los van de wanden. 
De zichtbare ruimte achter het plafond wordt in kleur geschilderd waardoor een fraai interieur 
ontstaat. Het gebouw wordt in de zomer tevens 's nachts gekoeld met frisse buitenlucht. Zo worden 
al te grote temperatuurfluctuaties voorkomen. Het resultaat is dat ook zonder koelmachine aan de 
gestelde behaaglijkheideisen wordt voldaan. Dit voorbeeld toont aan dat een optimaal gebruik van de 
massa van een gebouw kan leiden tot een eenvoudigere klimaatinstallatie. 

6.6 Voorbeeldprojecten 

6.6.1 Inleiding 

Noorwegen heeft de meeste projecten met hybride ventilatie. Zeventien gebouwen, voornamelijk 
scholen zijn ermee uitgerust. Daar blijkt de luchtkwaliteit te verbeteren, tegen doorgaans lage 
bedrijfskosten. In Noorwegen wordt in een aantal gevallen voor de luchttoevoer gebruik gemaakt van 
aardkanalen, zoals de bovengenoemde Gronge School. Daarnaast wordt de luchtafvoer in sommige 
gevallen verzorgd door een bouwkundige schoorsteen. Deze elementen zijn typisch voor de Noorse 
situatie en geen noodzakelijk onderdeel van een hybride ventilatiesysteem. Het uitgangspunt is een 
lage druk ventilatiesysteem, waarbij optimaal gebruik gemaakt kan worden van diffusie door 
winddrukverschillen en thermische trek. Dit heeft ertoe geleid dat ventilatiekanalen in 
voorbeeldprojecten ruimer zijn. Ook wordt er gebruik gemaakt van reeds aanwezige ruimten, zoals 
gangen, om de lucht te transporteren. 
In de volgende paragrafen komen een aantal voorbeeldgebouwen aan bod. 

6.6.2 Bang & Olufsen in Denemarken 

In het hoofdkantoor van Bang & Olufsen in Denemarken worden momenteel metingen uitgevoerd. 
Het gebouw bestaat uit een kantoortuinachtig concept met een totaaloppervlak van 1520 m2

, verdeeld 
over drie v erdiepingen. Het gebouw is uitgevoerd met hybride ventilatie, het ventilatieprincipe is 
natuurlijke ventilatie op basis van diffusie door temperatuur- en drukverschillen, ondersteund door 
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mechanische ventilatie. De luchttoetreding vindt plaats via kleine aangestuurde ventilatiekleppen in 
de noordgevel. In de zuidgevel bevinden zich grotere aangestuurde ramen, welke worden gebruikt 
voor zomemachtventilatie. De lucht wordt afgezogen via de trappenhuizen, door middel van speciale 
dakkappen op het dak, die voorzien zijn van geïntegreerde ventilatoren, welke een lage 
luchtweerstand bezitten in de natuurlijke ventilatiemode. Het principe van het systeem wordt 
weergegeven in de figuur. 

Figuur 6-5: Bang en Olufsen in Denemarken 

In de beginperiode van ingebruikname van het gebouw bleken er toch een aantal onverwachte 
gebreken op te treden, bijvoorbeeld onjuiste werking van het controlesysteem, te lage setpoints en 
geluidsoverlast van de ventilatoren. Nadat de gebreken hersteld waren is een uitgebreid 
monitoringsprogramma gestart naar luchtkwaliteit, thermisch comfort en energieverbruik. Uit de 
metingen bleek dat lage C02 concentraties optreden, welke duiden op een goede luchtkwaliteit. Het 
energiegebruik voor ventilatoren was laag, hetgeen onderstreept dat een goed ontworpen natuurlijk 
ventilatiesysteem, ondersteund door mechanische ventilatie, leidt tot een beperkte impact op het 
totale energieverbruik. 

6.6.3 Scholencomplex De Pijler 

Scholen kunnen in het algemeen alleen de basiselementen voor verwarming en ventilatie betalen. De 
basiselementen zijn radiatoren voor verwarming, ramen en dergelijke, die open en dicht kunnen om 
ventilatielucht door te laten. Deze basiselementen worden gebruikt in de basisschool 'De Pijler' in 
Rotterdam. Voor verwarming worden radiatoren ingezet, voor (natuurlijke) ventilatie een systeem 
van kanalen en openingen in elke klas. 
Volgens regelgeving geldt, zoals gezegd, dat de natuurlijke ventilatielucht op een hoogte van 
minimaal 1,8 meter mag worden ingeblazen. Het handmatig regelen van deze toevoer is moeilijk. 

Het systeem werkt, maar de gebruikers hielden het systeem zoveel mogelijk dicht. Het bleek niet 
goed mogelijk om de koude ventilatielucht met behulp van de radiatoren op te warmen. Met als 
gevolg dat er te weinig ventilatie of een te koude ruimte was. Als oplossing is gekozen voor hybride 
ventilatie. Hiermee kan een beter binnenmilieu bereikt worden met behulp van natuurlijke ventilatie 
zonder het genoemde discomfort. Enkele principes waarvan is uitgegaan tijdens het ontwerpproces 
Zljn: 

• 

• 
• 

het systeemontwerp is geïntegreerd in het bouwontwerp, installatietechnieken zijn vanuit een 
architectonisch perspectief geïntegreerd; 
de passieve mogelijkheden van het gebouw zijn gebruikt; 
de controle is gedecentraliseerd: elke ruimte heeft een eigen sensor. 

Het ventilatiesysteem ondersteunt de elementen die al in het ontwerp aanwezig zijn. Het mechanisch 
systeem doet zo min mogelijk en ondersteunt alleen dan wanneer de kanalenstructuur niet toereikend 
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is. Het systeem heeft een flexibele respons. Dat wil zeggen, dat het systeem reageert als de condities 
veranderen. Er wordt rekening gehouden met het aantal gebruikers en hun activiteitniveau. Door de 
kwaliteit van de lucht, de concentratie C02, en de temperatuur te meten worden veranderingen van de 
gewenste toestand bijgehouden. Het systeem reageert door een rooster te openen dan wel dicht te 
doen en/ of door mechanisch te ventileren als het natuurlijk proces niet voldoet. Deze flexibiliteit 
wordt mogelijk gemaakt door decentralisatie van het regelsysteem. De realisatie van een simpel 
basismodel blijkt een gecompliceerd proces, doordat de individuele onderdelen niet bestaan of erg 
duur zijn. 

6.6.4 Scholencomplex Waterland 

Figuur 6-6: Scholencomplex Waterland 

Bij het scholencomplex Waterland is er weinig externe luchtvervuiling en geluid. De natuurlijke 
ventilatie wordt ondersteund met een ventilator. In scholencomplex Waterland is gekozen voor een 
decentrale opzet van het ventilatiesysteem. De ventilatie is voor elke ruimte apart regelbaar, 
afhankelijk van het op dat moment geldende gebruik. Het systeem is afgeleid van een eenvoudig 
natuurlijk ventilatiesysteem. Er zijn twee inlaatrooster in de façade per klaslokaal net boven de vloer. 
De externe lucht wordt voorverwarmd achter elk rooster (convector). In elk klaslokaal is er een 
uitlaatschoorsteen met een axiaal geplaatste ventilator met lage weerstand. 
De roosters worden elektrisch bediend en aangestuurd door detectie van het COrgehalte en de 
temperatuur van de lucht in de ruimte. Afhankelijk van het gebruik van de ruimte en daarmee de 
COrproductie en warmteafgifte zijn de roosters regelbaar (openen en sluiten). Indien bij geheel 
geopende stand van beide roosters nog een te hoge C02-concentratie of te hoge temperatuur wordt 
geregistreerd, zal de ventilator in de afvoerschacht voor extra ventilatie zorgen. 
De roosters en ventilator worden gestuurd door COrsensor, als 

C02 > 700 ppm, gaat het eerste rooster open 
C02 > 1000 ppm, gaat het tweede rooster open 
C02 > 1300 ppm, gaat de ventilator aan 

Met de gekozen aansturing van de ventilatie kan men een continu optimale luchtconditie in de ruimte 
realiseren. De convector is vorstbeschermd door een thermostaat in het inlaatrooster. Nachtkoeling 
staat aan als de buitenluchttemperatuur boven de l 5°C komt, de kamertemperatuur boven de 20°C 
komt en de buitenlucht koelingspotentie heeft. De gebruikers kunnen extra ventilatie bereiken door 
de ramen in de façade open te zetten. 

Resultaten 

Tijdens de ontwikkeling van het plan Waterland is gebleken dat zowel de kosten als de exacte 
technische invulling van het systeem erg afhangen van wat fabrikanten, leveranciers en installateurs 
kunnen bieden. Mede door de relatieve onbekendheid met deze installatiemethodiek zijn de juiste 
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componenten niet altijd voorhanden. Verder zijn C02-detectoren momenteel nog kostbaar. 
Ventilatoren met de juiste combinatie van capaciteit en geluidsniveau werden pas na lang zoeken 
gevonden, waarbij toch nog extra geluiddempende voorzieningen bij de ventilatoren moesten worden 
aangebracht. Ook moesten de standaard kappen van ventilatieschachten aangepast worden vanwege 
hun te hoge weerstand. Ondanks deze beperkende factoren blijkt het mogelijk in een scholencomplex 
een hybride ventilatiesysteem te realiseren waarbij tegenover een toename van de kwaliteit en de 
mogelijkheid tot beheersing van het energiegebruik een relatief bescheiden extra investering staat. 
Het werkelijke energiegebruik van scholencomplex Waterland moet nog blijken, maar een reductie 
van 27% procent (ten opzichte van een systeem met natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging) 
lijkt nu al mogelijk.[44] 

6.6.5 Gevers Deynootschool 
De Gevers Deynootschool in Voorschoten met tien klassen is erg veeleisend wat klimaatbeheersing 
betreft. De school moet veilig (qua klimaatcondities), gezond en behaaglijk zijn, bij zo laag 
mogelijke exploitatiekosten. 

Preventieve maatregelen 

Bij het ontwerp van de school is veel aandacht besteed aan daglichttoetreding in het gebouw; de 
ramen zijn groot en de voorgevel is geheel transparant. Om de energetische consequenties hiervan .te 
compenseren is overal HR++ beglazing toegepast. Zoninstraling wordt tijdens de zomermaanden 
beperkt door automatisch bedienbare uitvalschermen op de bezande gevels en reflecterende 
beglazing in de bovenramen van de klaslokalen. In de klaslokalen wordt handmatig bediende 
zonwering aangebracht, om een goed visueel comfort te realiseren. 
Door beperking van de chemische emissie uit bouw- en inrichtingsmaterialen kunnen we de 
luchtkwaliteit verbeteren en het ventilatievoud beperken. De hoeveelheid bouwvocht is zoveel 
mogelijk beperkt o.a. door gebruik van prefab beton. 
Om een zo goed mogelijk binnenklimaat in de zomermaanden te realiseren, worden in de klaslokalen 
open plafonds 1 toegepast. De bouwmassa wordt hierdoor optimaal benut voor accumulatie van 
warmte, waardoor in combinatie met nachtventilatie het binnenklimaat tijdens lesuren zo aangenaam 
mogelijk wordt gehouden. 
De hoge personendichtheid (32 leerlingen + leerkracht in een lokaal van 50 m2 ofwel 1,5 m2 per 
persoon) en de inherent aan deze personendichtheid interne thermische belasting (van rond 65 W/m2

) 

is hoofdzakelijk de oorzaak van de hoge ruimtetemperaturen tijdens zonnige en warme zomerdagen. 
Een toekomstige verkleining van de klassengrootte zal naast onderwijstechnische aspecten ook 
gunstig uitwerken op het binnenklimaat in de zomer. 

Ventilatiecapaciteit 

Voor de school is uitgegaan van een maximum COrconcentratie van 1.200 ppm (Een goede 
kwaliteit binnenlucht bevat volgend de Beleidsregels ARBO minder dan 0,1 vol% C02 -1000 ppm; 
als grens wordt 0,12 vol% -1.200 ppm- gehanteerd). Het lijkt reëel om rekening te houden met iets 
kleinere klassen in de toekomst (10%) en enige absentie van de leerlingen (5%). Anderzijds is de 
ventilatie-effectiviteit van het gekozen hybride ventilatiesysteem waarschijnlijk kleiner dan 1. 
Uitgaande van een pessimistische waarde van 0,8 is de ventilatiecapaciteit vastgesteld op 750 m3/uur, 
overeenkomend met een ventilatievoud van vijf maal per uur. 
Ventileren kost in het stookseizoen veel energie, en hoewel de gezondheid van de leerlingen op de 
eerste plaats komt mag dit aspect niet uit het oog worden verloren. 0 me nergie te besparen kan 
worden overwogen bij de laagste buitentemperaturen, die slechts weinig uren omvatten, de ventilatie 
enigszins te verminderen. De praktijk zal leren of dit mogelijk en wenselijk is. 

1 Een open plafond is een verlaagd plafond, dat vrijgehouden is van de wanden, waardoor de lucht boven en onder het verlaagd plafond 
thermisch in contact staat. De ru imtelucht kan vrij door de plafondruimte circuleren. 
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Verwarming 

Op basis van eenvoud, kosten, en luchtkwaliteit is gekozen voor een hybride ventilatiesysteem. 
Onder de ramen zijn thermostatisch geregelde convectoren aangebracht. Het door de convector 
opgewekte temperatuurverschil veroorzaakt een luchtstroom die langs de ramen naar boven stijgt en 
de koude ventilatielucht verwarmt, die daardoor minder de neiging heeft naar beneden te vallen 
(koudeval). Convectoren hebben om de volgende redenen de voorkeur boven radiatoren: 

• Ze geven een sterkere warme luchtstroom langs de ramen dan radiatoren; dit is zeer gewenst 
om de kans op koudeval van de ventilatielucht te beperken. 

• Convectoren reageren door hun kleinere massa en waterinhoud sneller dan radiatoren. Omdat 
het openen van ventilatieroosters heel snel in zijn werk gaat is een snel reagerende 
verwarming noodzakelijk. Hierbij moet worden bedacht dat het thermisch vermogen voor 
meer dan 80% wordt bepaald door het opwarmen van de ventilatielucht. 

• Leerlingen in de raamrijen hebben geen last meer van de sterke straling van hete radiatoren. 

De school is geheel voorzien met HR++ beglazing waardoor stralingscompensatie met behulp van 
radiatoren niet meer nodig is. 

Ventilatie 

Toevoer van buitenlucht (750 m3/uur) vindt plaats via elektronisch geregelde gevelroosters2
. Deze 

roosters zijn winddrukonafhankelijk en worden centraal open- en dichtgestuurd. In de klaslokalen 
kan hangmatig op de centrale bediening worden ingegrepen. D e roosters zijn aan de b innenzij de 
voorzien van een soort spoiler. Deze leidt de lucht schuin omhoog de plafondruimte in. 
Het verlaagd plafond is aan de gevel- en gangzijde vrijgehouden van de wanden, waardoor een 
thermisch open plafond wordt gerealiseerd. De ruimtelucht kan vrij door de plafondruimte circuleren. 
De gevelroosters voeren de ventilatielucht met een zo hoog mogelijke snelheid in de plafondruimte. 
Koude lucht die de neiging heeft naar beneden te vallen wordt door het gecombineerde effect van de 
spoiler en warmte van de convector naar boven gestuwd totdat ze door het verlaagd plafond wordt 
opgevangen. Tocht in de gevelzone wordt op deze manier voorkomen. 
Door het gecombineerde effect van luchttoevoer door de gevelroosters en de luchtstroming van de 
convectoren ontstaat boven het verlaagd plafond, en onder bepaalde omstandigheden ook onder het 
plafond, een naar binnen gerichte luchtstroom die aan de gangzijde naar beneden wordt afgebogen. 
Er ontstaat een langzaam draaiende luchtwervel in het lokaal. Een gedeelte van de lucht wordt 
afgezogen via hoog geplaatste afzuigroosters aan de gangzijde. Het resterende deel stroomt via 
laaggeplaatste doorvoerroosters naar de gangen. De ventilatie- en circulatielucht hebben zich dan al 
zodanig gemengd dat een ventilatie-effectiviteit van circa 0,85 of beter wordt verwacht. 
In de zomer ontbreekt de convectiestroming van de convectoren. Koudeval is dan echter geen 
probleem: de luchtwervel zal ook in deze situatie tot stand komen door de thermische warmte die de 
leerlingen afstaan, waardoor thermiek ontstaat. 
In de zomer wordt 's nachts doorgeventileerd; de koele nachtlucht koelt de bouwmassa af, waardoor 
de volgende dag de klaslokalen koel en fris zijn. 

Ventilatieregeling 

Het luchtdebiet wordt per klaslokaal elektronisch geregeld met behulp van sensoren in de 
gevelroosters. De lucht wordt afgezogen met behulp van enkele afzuigunits voorzien van 
gelijkstroommotor. De gevelroosters en afzuigunits worden per groep aangesloten op een 
programmeerbare regelaar, waarmee per klaslokaal in tijdsblokken de lesuren kunnen worden 
ingesteld. Ventilatie vindt alleen plaats gedurende deze tijdsblokken. De regelaar stuurt ook het 
toerental van de mechanische a fzuigunits aan z adat het a fzuigdebiet gel ijk i s aan de som van de 
toevoer. Het resultaat is een constante balans tussen toevoer en afvoer. 
Leerkrachten houden hierbij de mogelijkheid de stand van de ventilatieroosters met behulp van een 
infrarood zender aan te passen, waarbij de programmering overstuurd wordt. 

2 Gevelroosters van Alusta B.V" Etten-Leur 
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De omschreven voorzieningen zijn onderzocht met behulp van een CFD-analyse. Er is gekeken of 
een tochtvrije luchtverdeling kan worden gerealiseerd. Er is gebruik gemaakt van het FLOVENT
programma om een analyse te maken van de te verwachte luchtstromingen in een klaslokaal. 
FLOVENT is een speciaal Computational Fluid Dynamics (CFD) programma, ontwikkeld door 
Flomerics in samenwerking met de Building Research and Information Association (BSRIA). 
Uit de analyse is gebleken dat onder gesimuleerde omstandigheden geen koudeval en tochtklachten 
te verwachten zijn. Aangezien de correcte invoer van de luchtstroom door het gevelrooster zeer nauw 
luistert, en ook buitengewoon kritisch is, zijn de resultaten van de CFD-analyse geverifieerd met 
behulp van een rekenmodel [36]. 

6. 7 Conclusies 
Bij succesvolle ontwerpen van hybride ventilatie is optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke 
stroming door winddruk- en temperatuurverschillen. Er is sprake van een goed thermisch ontwerp, 
met benutting van thermische massa en nachtventilatie, om een goed thermisch comfort gedurende de 
dagperiode te realiseren. Gebouw en installatie zijn niet twee afzonderlijke onderdelen in de 
ontwerpfase. Het gebouw is in dit verband niet een ruimte waarin en machine wordt geplaatst, maar 
door de integrale benadering van een gebouw met zijn installatie komt men tot een goed werkend 
concept. 

Momenteel is er nergens sprake van een optimale oplossing voor binnenluchtkwaliteit, thermisch 
comfort en energiezuinigheid. Ook de genoemde voorbeelden zijn nog niet geoptimaliseerd. Een 
belangrijk aspect is de beperktheid van de momenteel beschikbare regelsystemen. Bestaande 
controlestrategieën zijn voornamelijk gebaseerd op temperatuurcontrole, met in sommige gevallen 
(voornamelijk schoolgebouwen) bewaking op C02 • De complexiteit van de parameters is een 
probleem en de ontwerpcriteria zijn in feite niet geschikt voor hybride ventilatiesystemen, hiervoor 
moeten controlestrategieën ontwikkeld worden. 

De keuze van de ventilatiemode wordt bepaald door het energiegebruik, de binnenluchtkwaliteit en 
het thermisch comfort. In de praktijk betekent dit voor de Nederlandse situatie, dat zoveel als 
mogelijk via natuurlijke weg wordt geventileerd. Bij onvoldoende druk- en temperatuurverschil 
wordt de ventilatie ondersteund door een mechanisch ventilatiesysteem. Met volledig mechanische 
systemen is ervaring opgedaan met het ventileren naar behoefte. Bij deze zogenaamde 
vraaggestuurde ventilatie wordt de luchtkwaliteit gemeten, waarop de ventilatiehoeveelheid wordt 
afgestemd. Hybride ventilatie gaat verder, door naast het ventileren naar behoefte, tevens de keuze te 
maken uit de best passende ventilatiemode, dit stelt eisen aan een geavanceerd controle- en 
regelsysteem. 
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Hoofdstuk 7 ÁNAL YSEMETHODEN 

7 .1 Inleiding 

De architect en bouwfysicus zullen tijdens de beginfase van een ontwerp een beslissing moeten 
maken voor een ventilatiestrategie voor een binnenklimaatregeling. Het is handig om bij het maken 
van deze beslissing een methode te hebben, waarmee (grofweg) het verwachte stromingsdebiet in een 
gebouw voorspeld kan worden. Een snelle en eenvoudige analysemethode, gebaseerd op weinig 
inputdata kan dan volstaan. 
Later in het proces moeten er preciezere keuzes gemaakt worden met betrekking tot de 
ventilatiestrategie in het gebouw. Het is nodig om een nauwkeuriger analysemethode dan in de 
beginfase ter beschikking te hebben. Tijdens deze fase zijn er meer gegevens bekend die als input 
voor de analyse kunnen dienen, het is dus mogelijk om een nauwkeurigere analyse te maken. 

Analysemethoden zijn er om te assisteren, evalueren en waar mogelijk het ontwerp (van in dit geval 
hybride ventilatie) van gebouwen te optimaliseren. Analysemethoden zijn gedefinieerd als de 
fysische omschrijving en de gecomputeriseerde algoritmes van een probleem, in dit geval ventilatie 
in een gebouw. 

Het is de bedoeling dat in de toekomst met analysemethoden voor hybride ventilatie: 
• de grootte bepaald kan worden van het benodigde ventilatiesysteem voor beide 'modes'; 
• luchtstromen geëvalueerd kunnen worden voor het hele gebouw en / of door elke opening; 
• luchtstroompatronen voorspeld kunnen worden in het hele gebouw en/of in elke kamer; 
• samen met een goede simulatie een controlestrategie en ventilatiestrategie geselecteerd kan 

worden voor optimale energie-efficiënte; 
• de systeemprestatie met behulp van bijvoorbeeld de binnenluchtkwaliteit en het thermisch 

comfort parameters geëvalueerd kan worden. 

In paragraaf 7.2 worden de basisprincipes voor modelleren toegelicht in 7.3 worden hiervan een 
aantal specifieke voorbeelden gegeven. Er zijn verschillende parameters waarop een gebouw 
ontworpen wordt. Deze parameters komen terug in de analysemethoden en worden besproken in 
paragraaf 7.4. Er doen zich verschillende problemen voor bij de analyse van ventilatie, die nog 
opgelost moeten worden, deze worden besproken in 7.5 

7.2 Basisprincipes om te modelleren 

Bernoulli 

Er zijn twee basismethodes die vaak worden toegepast om een ventilatieproces te modelleren. 
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De eerste methode is gebaseerd op de vergelijking van Bernoulli3
. De Bernoulli-vergelijking biedt de 

mogelijkheid bij gegeven snelheid !:'. de druk p te bepalen. De Bernoulli-vergelijking is een handig 
stuk gereedschap bij de analyse van algemene niet-viskeuze stromingen. 
Deze vergelijking wordt voornamelijk gebruikt voor simpele analytische methodes en meerzone 
methodes voor gebouwen met simpele geometrie. Een voorbeeld is eenzijdige ventilatie met zowel 
windgedreven als schoorsteengedreven stromen of een éénkamergebouw waarvan de 
binnentemperatuur bekend is met twee openingen inclusief windgedreven, schoorsteengedreven 
stromen. 
Een gebouw wordt gerepresenteerd door een aantal zones, de zones worden verbonden door 
stroompaden, zoals spleten, ramen, deuren en schachten en vormen zo een netwerk. De 
netwerkmethode kan de overall-ventilatiestroom voor het gehele gebouw en individuele 
stroomsnelheden door openingen voorspellen. 
De effecten van windstromen rondom gebouwen zijn algemeen opgenomen in een 
winddrukcoëfficiëntconcept. Verder wordt aangenomen, dat de luchtstroom in de ruimte bijna 
stilstaat. 

Navier-Stokes 

De tweede vaak toegepaste methode wordt onderbouwd door de Navier-Stokes vergelijkingen. Deze 
vergelijkingen worden numeriek opgelost met Computational Fluid Dynamics (CFD), hierbij wordt 
het geometrisch domein onderverdeeld in een groot aantal kleine cellen. De behoudswetten voor 
behoud van massa, energie en impuls gelden voor deze cellen. De vergelijkingen worden 
gediscretiseerd en opgelost. CFD-methodes zijn vooral geschikt voor luchtbewegingsanalyse in en 
rondom de gebouwen. Met deze methodes kan het luchtstroompatroon en de vervuilingdistributie in 
een geventileerde ruimte tot in detail geanalyseerd worden. De meeste CFD-methodes kunnen 
luchtstromingspatronen in erg complexe geometrieën oplossen. Het nadeel is dat een CFD
berekening veel meer tijd kost dan een multizone-aanpak. Een volledig model voor de prestatie van 
hybride ventilatie gedurende het hele jaar van het hele gebouw door volledige integratie van CFD
methodes en het oplossen van een realistisch thermisch model vergt niet alleen te veel van de 
computercapaciteit, maar is ook onnodig. De oplossingen zijn te gedetailleerd voor de pragmatische 
bouw. 

7 .3 Modelleren en simuleren 

7 .3.1 Thermische gelaagdheid versus uniforme temperatuurverdeling 

De meest veelbelovende analysemethode om over lange tijd de prestaties van natuurlijk en hybride 
ventilatiesystemen te simuleren is de zogenaamde multi-zone benadering gebaseerd op de theorie van 
Bernoulli voor luchtstromen. De multi-zone modellen kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden in 
bestaande temperatuur modelleringsprogramma's. De basis voor een multi-zone luchtstroommodel 
en een temperatuurmodel is hetzelfde: een gebouw wordt effectief verdeeld in een aantal zones bij 
beide modellen. Versimpelde vergelijkingen voor de wet van behoud van massa, de wet van behoud 
van impuls en de wet van behoud van energie worden voor elke zone opgesteld en iteratief opgelost. 
Thermische modellen en luchtstroommodellen zijn gekoppeld door het fundamenteel effect dat bij 
drukverschillen of temperatuurverschillen stroming ontstaat. 

In multizone modellen worden veel benaderingen en versimpelingen doorgevoerd. Een van de meest 
essentiële en algemene aannames is: 

3 Wet van Bernoulli YzV2 + gh +pip= constant langs een stroomlijn, met V de grootte van.!'. in mis, g de gravitatieconstante 
in m/s2

, h de hoogte in m,p de druk in Pa enp de dichtheid van de lucht in kg/m3
. 
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• Elke zone is homogeen gemengd, dit houdt in dat de luchttemperatuur en luchtdichtheid in de 
zone uniform genomen worden. 

Dit versimpelt de analyse en de inputdata significant en reduceert de benodigde computerrekentijd. 
Deze aanname, dat de temperatuurverdeling uniform is, is meestal niet geldig als de ventilatie 
gestuurd wordt door bestaande drukverschillen of temperatuurverschillen: als de thermische 
opwaartse druk de natuurlijke ventilatie domineert, is het onwaarschijnlijk dat de binnenlucht 
homogeen gemengd is. Voor punt-, lijn- en oppervlaktebronnen (vloer/wand) is experimenteel 
aangetoond, dat de stroom in de ruimte gelaagd zal zijn: dit betekent dat lichtere lucht (warmere 
lucht) de neiging heeft om bij het plafond te blijven en zwaardere lucht (koudere lucht) zal op 
vloerniveau blijven. 

Het effect van thermische gelaagdheid op het ventilatiedebiet kan significant zijn. Het verwaarlozen 
van dit effect kan leiden tot fouten in de schatting van het stromingsprofiel: als de muren niet 
geïsoleerd zijn bijvoorbeeld, kan thermische gelaagdheid significant effect hebben op het 
warmtetransport tussen de binnenlucht en het muuroppervlak, dit verandert de thermische opwaartse 
druk en het ventilatiedebiet. 

Een vervolgstap is om thermische gelaagdheid en de effecten daarvan in de multi-zone methode op te 
nemen. Bij natuurlijke ventilatie is de temperatuurverdeling in de ruimte gelaagd. Een lineaire 
verticale luchttemperatuurverdeling wordt aangeraden (door [21]) om de thermische gelaagdheid bij 
natuurlijke ventilatie te simuleren. Zo'n lineair profiel kan makkelijk worden geïmplementeerd in 
bestaande programma's, die de luchttemperatuur dichtbij het plafond en dichtbij de vloer 
voorspellen. 

Bij mechanische ventilatie is de temperatuurverdeling bij benadering uniform verdeeld, de lucht is 
homogeen gemengd en dus is er geen gelaagdheid. 
Bij een schatting van het stromingsprofiel van hybride ventilatie zal het model met beide soorten 
temperatuurverdelingen moeten kunnen werken. 

7.3.2 Passieve koeling door natuurlijke ventilatie 

zoutbadmodellering van combinatie wind en opwaartse druk 

Inleiding 

Er wordt onderzoek gedaan [39] naar de condities waaronder winddrukverschillen en 
temperatuurverschilllen (opwaartse druk) gebruikt kunnen worden om in ventilatie, bedoeld voor 
koeling (thermisch comfort), te voorzien. Tijdafhankelijke verplaatsingsstromen gedreven door een 
combinatie van thermische opwaartse druk en winddrukverschillen door wind worden gesimuleerd 
op kleine schaal in een lab, door middel van een perspex doos, die een ruimte representeert of een 
enkele-ruimte-gebouw (enkele zone). Dichtheidsverschillen, die nodig zijn om het effect van 
thermisch opwaartse druk te simuleren worden geproduceerd door zoet en zout wateroplossingen te 
gebruiken. De windstroom wordt gesimuleerd door de doos in een stroomtank te plaatsen. De 
stroomtank produceert een waterstroom langs de doos, deze stroom representeert de wind. Door het 
zoutgehalte op verschillende posities te meten kan de gelaagdheid in de doos worden bepaald. De 
gelaagdheid in de doos is equivalent aan de temperatuurprofielen en ventilatiedebieten in een 
natuurlijk geventileerd gebouw. 

De koelingscapaciteit van een ventilatiesysteem wordt bepaald door de luchtuitwisselingssnelheid en 
door de luchtstroomsnelheid door een ruimte. Door koele omgevingslucht toe te voeren, ofwel op 
laag niveau, zodat warme lucht verplaatst en afgevoerd wordt door openingen op hoog niveau, ofwel 
op hoog niveau, zodat de warme lucht zich mengt en de interne temperatuur afneemt, kan passieve 
koeling bereikt worden. 
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Bij verplaatsingsventilatie wordt warmere lucht in een bovenlaag (hoge zone) verzameld en koeling 
wordt bereikt door te spoelen met omgevingslucht uit lagere zones. Het ventilatievoud wordt bepaald 
door het oppervlak van de openingen, de temperatuur en diepte van de bovenlaag en het 
winddrukverschil. 
De bovenlaag moet op een bepaalde temperatuur en de diepte gehouden worden, zodat het 
ventilatiedebiet voldoende groot is. Het ventilatiedebiet kan vergroot worden door de diepte en 
temperatuur van de bovenlaag te vergroten, maar het mag niet voorkomen dat personen blootgesteld 
worden aan de hogere temperatuur en de vervuilingsconcentratie van de bovenlaag. 
Als de oppervlakte van de openingen te klein is of als de locatie van de openingen slecht gekozen is, 
kan de bovenlaag dalen tot het persoonsniveau in het gebouw, dit kan negatieve gevolgen hebben 
voor de binnenluchtkwaliteit. De grootte en locatie van de ventilatieopeningen en het effect hiervan 
op de diepte en temperatuur van de bovenlaag moeten goed overwogen worden tijdens de 
ontwerpfase van natuurlijk geventileerde gebouwen, zodat het goede ventilatiedebiet bereikt wordt. 
Hierbij moet ook de invloed van winddrukverschillen worden meegenomen. 

Verplaatsingsstroom gedreven door thermische opwaartse druk bijgestaan door wind ZIJD 

gesimuleerd op kleine schaal in een laboratorium en de resultaten van deze experimenten zijn 
vergeleken met de voorspellingen van een theoretisch model [39]. De theoretische voorspellingen 
zijn in goede kwantitatieve overeenkomst met de experimentele metingen en het model kan gebruikt 
worden om de temperatuurprofielen en de ventilatiedebieten binnen natuurlijk geventileerde 
gebouwen te schatten. 
Luchtstroom en temperatuurcondities binnen een ruimte zijn gebleken afhankelijk te zijn van de 
relatieve groottes van de door de wind en door de thermiek veroorzaakte snelheden van de 
oppervlakte van de openingen en van de hoogte van de ruimte. 
Windstroom heeft een drievoudig effect op de door thermiek gedreven stroom in de ruimte: een 
toename in de windsnelheid: 

i) veroorzaakt een stijging van de hoogte van de interface boven de vloer van de ruimte, 
daarbij wordt de diepte van de onderste laag op omgevingstemperatuur vergroot; 

ii) resulteert in een afname van de temperatuur van de bovenlaag door thermiek 
veroorzaakt; 

iii) veroorzaakt een verhoging van het ventilatiedebiet. 

De hoogte van de gelaagdheid is dus een van de hoofdontwerpparameters voor 
verplaatsingsventilatie en door de verhoging van de plaats van de interface kan de in temperatuur 
verlaagde bovenlaag ingezet worden voor additionele koeling van het gebouw. 

7.3.3 Tijdafbankelijke verplaatsingsventilatie door variatie in warmtebronnen 

Inleiding 

Er wordt onderzoek gedaan naar kortstondige voorbijgaande verplaatsingstromen in natuurlijk 
geventileerde ruimtes, die blootgesteld worden aan een plotselinge toename van de interne 
warmtelast [ 40]. Een voorbeeld is een lege collegezaal, waar een publiek binnenkomt, dit zorgt voor 
een plotselinge toename van de interne warmtelast, waardoor warme lucht door hooggeplaatste 
openingen wegstroomt en koudere omgevingslucht door laaggeplaatste openingen binnenstroomt. Er 
zal een overgangsperiode zijn, waarbinnen de thermische gelaagdheid en het ventilatiedebiet variëren 
tot een stabiele evenwichtssituatie is bereikt. Warmtebronnen creëren een laag van warme lucht aan 
het plafond, welke in eerste instant toeneemt in diepte en temperatuur en afdaalt naar de bezette 
reg10nen. 
Onder bepaalde condities kan het voorkomen dat de tijdafhankelijke periode overeenkomt met de 
periode dat de ruimte bezet is. De condities van de lucht met betrekking tot thermisch comfort en 
binnenluchtkwaliteit kunnen tijdens deze periode slechter zijn dan tijdens de stabiele periode (waarop 
waarschijnlijk ontworpen is). De lengte van de overgangsperiode, de temperatuur en het 
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ventilatiedebiet zijn belangrijke parameters. Als bijvoorbeeld de tijdschaal kort is vergeleken met de 
tijd dat de ruimte bezet is, dan is enig discomfort ervaren (hoge temperaturen) door personen door 
onvoldoende ventilatiedebiet van korte duur, bij de aanname dat in de tijdonafhankelijke situaties het 
ventilatiedebiet en de temperaturen wel aan de gewenste condities voldoen. Als echter de tijdsduur 
van de overgangsperiode vergelijkbaar is met of groter is dan de bezettingsduur, dan is kennis van 
het overgangsgedrag van de luchtstroomsnelheden en temperaturen nodig. De ventilatieopeningen 
moeten dan gedimensioneerd worden op deze tijdafhankelijke parameters, zodat het ventilatiedebiet 
voldoet tijdens de bezetting van de ruimte. 

Een theoretisch model is ontwikkeld om de tijdafhankelijke beweging van de interface, die de warme 
bovenlaag en de koele onderlaag scheidt, te voorspellen en vergelijkingen zijn gemaakt met de 
resultaten van laboratorium experimenten. De tijd nodig om een tijdonafhankelijke 
evenwichtssituatie te bereiken, blijkt afhankelijk het zijn van de hoogte en de doorsnede van de 
ruimte, de openingsoppervlaktes en de sterkte van de warmtebronnen. Deze tijdsduur kan geschat 
worden op een uur voor een typische collegezaal. 
Het ventilatiedebiet in de overgangsperiode is significant lager dan het ventilatiedebiet in de 
evenwichtstoestand. Als gevolg faalt het ventilatieontwerp, als dit gebaseerd is op tijdonafhankelijke 
stroomcondities, als de tijdsduur nodig voor de ontwikkeling van de stroom tot de evenwichtssituatie 
(tijdonafhankelijk) vergelijkbaar is met de tijd dat de ruimte bezet is. 

Theoretische modellen, zie Bijlage I, geven inzicht in de factoren, die van invloed zijn op het 
overgangsgedrag van temperatuurgedreven ventilatie. De modellen zijn echter beperkt toepasbaar, 
door de aannames die gemaakt zijn. 
Zo is bijvoorbeeld aangenomen dat de warmtebronnen puntbronnen ter hoogte van de vloer zijn. Een 
publiek kan beter gerepresenteerd worden door een oppervlaktebron met een bepaalde 
warmteverdeling. Dit moet verder onderzocht worden. 
Een tweede aanname is gedaan over de vorm van de bovenlaag: deze is aangenomen horizontaal te 
zijn en alle menging vindt plaats in de pluim. In de praktijk zal de lucht botsen tegen de zijmuren van 
de ruimte, lokaal zal hier extra menging plaatsvinden. Dit effect is groter naarmate de afstand tot de 
zijmuur klein is t.o.v. de afstand tot de bron. Het effect is klein als de afstand tot de zijmuur groot is 
t.o.v. de afstand tot de bron, de gepresenteerde vergelijkingen mogen dan gebruikt worden. 

7.4 Ontwerpparameters 

Het stromingspatroon in een ruimte is afhankelijk van de geometrie van de opening, van de 
temperatuurverdeling en van de winddruk. Er zijn nog andere factoren, die bij het ontwerpen van 
gebouwen een rol spelen, zoals geluid, buitenluchtvervuiling, brandveiligheid, veiligheid, kosten, 
energie enzovoorts. 
Klimaatdata zijn cruciaal in ventilatieanalyses, zeker bij natuurlijke ventilatie. De vertaling van 
meteorologische data naar ventilatie inputdata, voornamelijk windsnelheden en windrichtingen, is 
niet gemakkelijk, dit komt door de complexheid van lokale 'omringende' effecten. Het kan nodig zijn 
om lokale windprofielen te meten en te analyseren. Zo wordt schoorsteendruk, bij natuurlijke 
ventilatie, bepaald door het temperatuurverschil tussen binnen en b uitenluchttemperatuur en door 
ventilatieluchtsnelheden. De winddruk op het gebouw wordt sterk beïnvloed door het microklimaat 
rondom het gebouw, dit wordt weer beïnvloed door het landschap, vegetatie en andere gebouwen in 
de omgeving. De winddruk is grofweg gelijk aan: 

(7.1) 

p is de luchtdichtheid in kg/m3
, 

Ç is de vormfactor, deze hangt af van de vorm van het voorwerp waarover het gaat 
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vis de windsnelheid in mis. 
De vormfactor Ç heeft orde grootte 1 en is dimensieloos. 
Dan is de drukpw in kg/ms2

, oftewel N/m2
• [64] 

7.4.1 Aannames over wind 

Het is lastig juiste aannames te maken over wind. Wind is een zeer grillig en onvoorspelbaar 
verschijnsel. De aanstroming is onvoorspelbaar en wordt beïnvloed door de omgeving. Wind is zeer 
beïnvloedbaar door gebouwen en door obstakels aan gebouwen. In steden zitten huizen eigenlijk in 
een soort grenslaag. De wind heeft boven de huizen een bepaald stromingsprofiel. Dit profiel wordt 
onterecht doorgetrokken naar de hoogte van ramen in een gebouw. De grootte van de gebouwen is 
echter van dezelfde ordegrootte als de afmeting van de grenslaag voor dit stromingsprofiel. De 
aanname, het stromingsprofiel doortrekken, klopt dus niet. Hierdoor levert het model geen 
betrouwbare gegevens op. Het model kan niet goed voorspellen wat er zal gebeuren doordat de input 
niet klopt. 
De luchtstroompatronen aan het inlaatrooster, gemeten in een windtunnel, verschillen sterk bij een 
kleine verandering, dit maakt het voorspellen van luchtstroompatronen van ventilatieopeningen 
moeilijk. Luchtstroompatronen zijn moeilijk te modelleren: dit is onder andere af te leiden uit het feit 
dat er in Eindhoven aan de Technische Universiteit nu een promovendus bezig is met de modulering 
van stroming door (slechts) een raam. Hierbij staat het model nog ver af van de werkelijkheid. 

Stromingsprofiel 

Hoogbouw 

stromingsgrenslaag 

Laagbouw 

Figuur 7-1: Aanname windprofiel in de gebouwde omgeving 

7 .4.2 Materiaaleigenschappen 

De verschillende materiaaleigenschappen zijn afhankelijk van temperatuur, wind, tijd en andere 
parameters. Zo heeft hout een krimpcoëfficiënt, dit is een coëfficiënt die de hoeveelheid krimp of 
uitzet aangeeft afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur. Doordat hout kan 
krimpen en uitzetten varieert de grootte van het hout en hiermee ook de kiergrootte. De hoeveelheid 
lucht die door deze kier infiltreert is daarmee onzeker. Deze eigenschap van hout maakt het 
voorspellen van het luchtdebietpatroon van houten openingen moeilijk. In Eindhoven wordt 
onderzoek gedaan naar de krimpcoëfficiënt, zodat deze parameter goed meegenomen kan worden in 
analyses van stromingspatronen. Meerdere materialen hebben een krimpcoëfficiënt afhankelijk van 
relatieve luchtvochtigheid en temperatuur, waardoor de constructie ook afhankelijk is van deze 
parameters. 

7.5 Model voor hybride ventilatie 
Omdat hybride ventilatiesystemen natuurlijke en mechanische ventilatie combineren vraagt hybride 
ventilatie om een aanpak, die rekening houdt met buitenmilieu, binnenmilieu en het mechanisch 
technisch systeem, ook sensoren enzovoort. Het verschil tussen natuurlijke en mechanische ventilatie 
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is dat bij natuurlijke ventilatie de snelheid en richting van de lucht door de ventilatieopeningen niet 
van tevoren bepaald zijn, bij mechanische ventilatie is dit wel het geval. 

Het analytische model voor hybride ventilatie moet met deze twee modes om kunnen gaan, en het 
moet ook de controlestrategie modelleren. De simulatie moet zowel thermische modellen als 
ventilatiemodellen kunnen integreren. De ideale analysemethode voor hybride ventilatie systemen 
bestaat uit: model voor natuurlijke ventilatiemode, model voor mechanische ventilatiemode en model 
voor dec ontrolestrategie. Dan kan er antwoord gegeven worden wanneer de natuurlijk drijvende 
krachten (temperatuurverschil, drukverschil) falen om aan de ventilatievraag te voldoen en wanneer 
mechanische ventilatie energie-efficiënter is dan natuurlijk ventileren. 

Er zijn meerdere methoden beschikbaar die gebruikt kunnen worden om luchtstromen in 
mechanische of natuurlijke ventilatiesystemen te analyseren en te simuleren. 
TNO-Bouw bezit een aantal computerprogramma's voor het simuleren van ventilatie in gebouwen en 
de verspreiding van verontreinigingen in de binnenlucht. Het gaat hierbij om zowel natuurlijke als 
mechanische ventilatie. Van individuele personen en van groepen personen kan de belasting door de 
dosis van luchtverontreinigingen worden bepaald. De modellen lenen zich hierdoor goed voor het 
analyseren van de effecten van ontwerpveranderingen aan gebouwen of beleidsmaatregelen. 
Door metingen in de praktijk, metingen in proefkamers en windtunnels worden modellen opgesteld 
en bijgesteld. Gevonden modellen in de literatuur zijn: 

• MVRModel, Meerkamer Ventilatie RekenModel, WIE Adviseurs Duurzaam Bouwen 
Het MVRM is een computermodel dat geschikt is voor het bepalen van luchtstromen in 
gebouwen tot twintig ruimtes 

• TRNSYS, Met TRNSYS is het mogelijk zowel de gebruikelijke mogelijkheden van 
energiebesparing -- bijvoorbeeld dubbelglas en isolatie -- als de meer uitzonderlijke -
bijvoorbeeld HR-glas en warmteterugwinning - - door ter ekenen. Het programma kan 
ook de mogelijkheden van duurzame bronnen analyseren: zonne-energie en passieve 
koeling, maar ook bijvoorbeeld warmtepompen en warmteopslag in de bodem. 
SUMMER is een programma voor zeer specifieke berekeningen voor passieve koeling 

• AIOLOS is een programma voor specifieke berekeningen voor natuurlijke ventilatie. 
European Commission Directorate Genera} XVII for Energy Alterner programme 
AIOLOS Project 

• Hybvent, hybrid ventilation in New and Retrofitted Office Buildings, 
Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programme 
Annex 35 State of the art review 

• TIP Vent, Towards improved performances of mechanica} ventilation systems, 
Bergschenhoek B.V. 

• Nat vent, overcoming harriers to natura} ventilation, Natvent is software ontworpen om 
luchtstromen in natuurlijke geventileerde gebouwen te berekenen, TNO-Bouw, TU Delft 

• FLOVENT Software is ontworpen om luchtstromen, warmtetransport en 
vervuilingsdistributies te berekenen voor de gebouwde omgeving. Het maakt gebruik van 
Computational Fluid Dynamics (CFD), in een vorm voor ontwerp en optimalisatie van 
ventilatiesystemen in zetbaar. 

7.6 Discussie en conclusies 

Er zijn verschillende analysemethoden beschikbaar van simpel tot zeer gecompliceerd (afhankelijk 
van het aantal in rekening gebrachte factoren). Elke methode heeft zijn eigen plaats in het analyse- en 
ontwerpproces. Multizonemethodes zijn vooral geschikt voor het modelleren van de prestatie van 
hybride ventilatie van gehele gebouwen. CFD is meer geschikt om gedetailleerde stromen in elke 
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ruimte/ zone van een gebouw te voorspellen. Een geïntegreerde aanpak is nodig voor het ontwerpen 
van hybride ventilatiesystemen, aangezien men moet werken in teams bestaande uit bouwkundigen, 
architecten, ontwikkelaars en gebouweigenaren/bewoners. 

De belangrijkste simulatieprogramma's zijn gebaseerd op mfs (mass flow solver). De meeste 
modellen zijn ééndimensionaal (lD). Er wordt weinig gewerkt met 2D-modellen. In een 
stromingsdeel, een cel, wordt gewerkt met kE-modellen, dit voert te ver voor dit onderzoek. 

Er zijn verschillende problemen bij analysemethodes. Mechanische ventilatie is een lineair 
dynamisch proces, terwijl natuurlijke ventilatie een niet-lineair dynamisch proces is. De oplossing 
van een numerieke berekening kan afhangen van de begincondities. Voor een simpel gebouw, een 
twee-zonegebouw met schoorsteeneffect en tegengestelde wind, zijn er twee stabiele oplossingen als 
de bernoullivergelijking wordt gebruikt. De Bernoullivergelijking wordt bijna universeel gebruikt in 
multizonemethodes. De theoretische oplossing is experimenteel bevestigd. Als zo'n simpel systeem 
al twee oplossingen heeft, dan is de kans dat een complex systeem er nog meer heeft, de vraag is dan 
welke van de oplossingen de goede oplossing is. 

De koppeling tussen het stromingsmodel en de werkelijkheid, het gebouw, ontbreekt echter. De 
afgelopen twintig jaar is er veel moeite gedaan om zowel multizonemodellen als CFD-modellen te 
evalueren, voornamelijk voor gebalanceerde mechanische ventilatie, voor hybride ventilatie heeft dit 
nog niet of nauwelijks plaatsgevonden. De discrepantie tussen model en werkelijkheid moet zo klein 
mogelijk zijn, liefst met een zo simpel mogelijk model en zo klein mogelijke fout. Hiernaar moet nog 
onderzoek worden verricht. 
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Hoofdstuk 8 CONTROLE VAN HYBRIDE SYSTEMEN 

8.1 Inleiding 

Omdat een deel van de vervuilingsbronnen permanent emissies produceert, dient er in gebouwen een 
zekere permanente basisventilatie aanwezig te zijn, daarbovenop kan behoefteafhankelijk 
geventileerd worden. Het gewenste ventilatiedebiet hangt af van de gewenste binnenluchtkwaliteit, 
de vervuilingsbronnen, de buitenluchtkwaliteit en de ventilatie-effectiviteit4

. Er is behoefte aan een 
regeltechniek, die terugkoppelt of het gewenste ventilatiedebiet gehaald wordt en vervolgens de 
keuze maakt tussen systeem A en systeem CID. 

Personen vormen de belangrijkste vervuilingsbron van vocht, transpiratiegeur en C02 en dus is de 
binnenconcentratie van C02 een goede indicatie van de vervuiling van de lucht door de mens. Het 
monitoren van de COrconcentratie is een effectieve controlemanier voor de toevoer van buitenlucht. 
de volgende metings- en sturingsmechanismen zijn daardoor denkbaar: 
• Aanwezigheidsdetectie, dat wil zeggen beweging signaleren via een infrarood sensor en de 

ventilatie daar op aansluiten. 
• COrmetingen en sturing op een maximale concentratie van bijvoorbeeld 700 of 800 ppm. 
• Vochtigheidsmeting en sturing op maximaal 65% (de bronnen zijn met name in de badkamer en 

de keuken te vinden) 
Aanwezigheidsdetectie is effectief in ruimten met slechts één of twee gebruikers. De COrmeting 
voldoet in drukbezette ruimten. Vochtigheidsmeting is in ons vochtige klimaat niet goed mogelijk, 
behalve in de badkamer en eventueel in de keuken (is dus minder relevant voor utiliteitsbouw, 
behalve kantines). 

Hybride systemen onderscheiden zich door een intelligente controlestrategie, die gebaseerd is op de 
actuele situatie met behulp van metingen door sensoren. Er zijn verschillende technieken om een 
ventilatiesysteem te controleren oftewel te sturen. 

Het is verstandig om de mate van handmatige controle door gebruikers zo hoog mogelijk te houden, 
ook bij hybride ventilatie. De gebruiker ervaart handmatige controle over de omgeving als zeer 
comfortabel en accepteert een groter bereik in temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en andere 
parameters. De ondernomen acties van de gebruiker kunnen in tegenspraak zijn met de garanties voor 
specifiek thermisch binnencomfort, luchtkwaliteit en/of het maximaal toegestane COrniveau. Vooral 
voor simpele controlesystemen kan handmatige bediening een probleem zijn. 

4 De effectiviteit van ventilatie wordt uitgedrukt in de ventilatie effectiviteit (VE). In een perfect gemengde (homogene concentratie) ruimte 
zal de waarde voor VE gelijk zijn aan l. De concentratie van vervuilende stoffen in de uitgaande lucht is dan gelijk aan de concentratie van 
vervuilende stoffen op iedere plaats in de ruimte, ook op persoonsniveau (hoogte van inademing). Wanneer de waarde van VE lager is dan 
1, is de concentratie vervuilende stoffen in de luchtuitlaat lager dan op mensniveau. De VE kan echter ook hoger worden dan 1; dan is er 
sprake van effectieve ventilatie omdat de concentratie vervuilende stoffen in de uitgaande lucht hoger is dan op mensniveau [72] 
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In paragraaf 8.2 worden controle technieken besproken. Voor controle is informatie over de toestand 
van de ruimte en buiten nodig, deze informatie wordt gemeten door sensoren en omgezet in een 
elektrisch signaal. In paragraaf 8.3 worden verschillende sensoren besproken, en de eigenschappen 
waaraan een sensor moet voldoen. Er wordt een overzicht gegeven van de commercieel beschikbare 
sensoren. In paragraaf 8.4 komen enkele problemen en eventuele conceptoplossingen aan bod, die in 
de praktijk voorkomen bij de controle van een ventilatiesysteem. 

8.2 Controle technieken 

Het individueel beïnvloeden van het binnenklimaat kan leiden tot problemen, zoals bijvoorbeeld bij 
(voor)verwarming door gewone radiatoren. In een ruimte kan oververhitting voorkomen als de 
ventilatielucht op de verkeerde plek verwarmd wordt. Om de oververhitting tegen te gaan, wordt de 
verwarming uitgezet. Er vindt dan geen verwarming van de ventilatielucht meer plaats, dit kan tocht 
tot gevolg hebben. Hoe complexer het systeem, hoe groter de kans op een regelfout, met als gevolg 
het slecht functioneren van het ventilatiesysteem. Soms is een complex systeem dus helemaal niet 
nodig. De complexiteit van een controlestrategie voor hybride ventilatie hangt af van het doel van het 
ventilatiesysteem. 
Bijvoorbeeld wanneer het doel enkel de garantie van goede binnenluchtkwaliteit is, is het een kwestie 
van optimalisatie met betrekking tot twee parameters: binnenluchtkwaliteit en energiegebruik. 
Thermisch comfort speelt hier geen rol. Een te laag ventilatiedebiet leidt tot een onacceptabele 
binnenluchtkwaliteit, terwijl een te hoog debiet leidt tot een onnodige energiegebruik. 
Wanneer het doel van de ventilatie naast luchtkwaliteit ook thermisch comfort is, is er een extra 
parameter waarvoor aan eisen voldaan moet worden, dit maakt de hele regeling complexer. De 
controlestrategie heeft als input nodig: de binnenluchtkwaliteit op tijdstip van meten en de gewenste 
binnenluchtkwaliteit. Verder zijn als input de temperatuur van de lucht en de gewenste temperatuur 
nodig. 

Het energiegebruik kan geminimaliseerd worden, nadat aan de eerste twee eisen, 
binnenluchtkwaliteit en thermisch comfort, is voldaan. Hiervoor zijn geavanceerdere 
controlestrategieën nodig zijn. Er worden drie controle technieken onderscheiden, die ingedeeld 
worden naar het aantal parameters waarop geregeld wordt en de manier waarop geregeld wordt.. De 
drie technieken verschillen in de mogelijkheden die ze bieden om te controleren en in de kosten om 
ze in te zetten. Het hangt van de complexiteit van het probleem af welk van de controletechnieken 
ingezet moet worden. 
Klassiek kan er maar één parameter verwerkt worden. Nadeel van de klassieke methode is dat 
verschillende gegevens (input) niet systematisch verbonden kunnen worden. Doordat er maar op één 
parameter geregeld kan worden, staat dit een optimalisatie in de weg. Er bestaan geavanceerdere 
technieken, waarbij met meerdere parameters tegelijk rekening gehouden kan worden, gebaseerd op 
logisch programmeren van optimalisatiefuncties en kan rekening houden met/ reageren op externe 
verstoringen. Het is mogelijk om op meer dan één parameter te controleren, daardoor is deze 
techniek interessant voor complexere systemen, waarbij aan meerdere eisen moet worden voldaan. 
De gecontroleerde processen worden gekenmerkt met een stellig 'ja' of 'nee'. Bijvoorbeeld een 
schakelcriterium is: is de concentratie COr hoger dan 700 ppm, het antwoord hierop is 'ja' of 'nee'. 
Geavanceerdere controletechnieken maken gebruik van fuzzy logic. Bij fuzzy logic kan met meer 
dan één controleparameter gestuurd worden. Er zijn processen, die niet worden gekenmerkt door een 
stellig ja' of 'nee', maar door graduele of wel geleidelijke overgangen, die niet exact zijn aan te 
geven. Het vinden van de meest ultieme oplossing is in deze gevallen alleen bij benadering mogelijk. 
Deze processen kunnen met behulp van fuzzy logic geprogrammeerd worden. In Bijlage D staan de 
principes van fuzzy logic uitgelegd. 
Door het inbrengen van een grote hoeveelheid kennisregels is een apparaat uiteindelijk in staat om in 
een bepaalde situatie de beste oplossing te kiezen. Het is mogelijk om expertise kennis te 
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programmeren in een controlesysteem dat geschikt is voor management van niet al te nauwkeurige 
parameters zoals comfortindices. 

Voor de consumentenelektronica heeft fuzzy logic veel voordelen. Omdat de gebruiksaanwijzing als 
het ware in het apparaat is geprogrammeerd, komt een groot aantal knoppen te vervallen. Zaken, die 
voorheen moesten worden ingesteld, gaan nu vanzelf, hetgeen het bedieningsgemak zeer ten goede 
komt. Vooral voor mensen die niet overweg kunnen met de vele mogelijkheden van de moderne 
elektronica is dit een uitkomst. In het geval van optimale ventilatie hoeft de gebruiker alleen aan te 
geven wat de gewenste temperatuur is: hoger of lager. De luchtkwaliteit wordt door sensoren 
gemeten, net als het energiegebruik. Een 'fuzzy' apparaat maakt betere keuzes dan de gebruiker kan 
maken, zodat er wordt bespaard op bijvoorbeeld energie, water, grondstoffen. [50] 

Korte conclusies 

De studie naar controlestrategieën voor hybride ventilatie is complex. Vele technieken kunnen 
worden toegepast voor hybride ventilatie. Het kan variëren van een aan/uit controle systeem, tot een 
geavanceerde strategie gebaseerd op logisch programmeren of fuzzy logic. Er zijn weinig 
voorbeelden met zulke hybride ventilatie controlesystemen en er is een tekort aan terugkoppeling van 
het gedrag van bestaande systemen. Het omschakelcriterium is een belangrijk punt voor de efficiëntie 
van het systeem. 
Een hybride ventilatiecontrolesysteem moet zowel de componenten van het mechanische als van het 
natuurlijke ventilatiesysteem kunnen sturen. Het kan nodig zijn dat andere componenten bestuurd 
kunnen worden om een goede thermische prestatie te garanderen, bijvoorbeeld zonneschermen en 
licht. Deze aansturing kan ingezet om preventief warmte buiten te houden. De controlesystemen 
worden hierdoor uitgebreid enje kunt dan spreken van een 'slim' gebouw. 

8.3 Sensoren 

8.3.1 Inleiding 

Sensoren zijn de basis voor intelligente ventilatie. Sensoren zijn technische hulpmiddelen, die 
verschillende parameters meten en omzetten in een elektrisch signaal. Met behulp van sensoren kan 
bijvoorbeeld de concentratie van verschillende componenten gemeten worden. Natuurkundige en 
andere parameters gemeten door sensoren worden gebruikt als input van een controlesysteem om het 
gebruik van mechanische of natuurlijke ventilatie in combinatie met een verwarmings- / 
koelingsysteem en automatische zonwering te sturen. 
Controlestrategieën in bestaande gebouwen met hybride ventilatie zijn voornamelijk gebaseerd op 
temperatuurcontrole, met in sommige gevallen (voornamelijk schoolgebouwen) bewaking op C02• 

Er zijn thermische comfortparameters, binnenluchtkwaliteit indicatoren (zoals C02, CO, H20 en de 
bezettingsgraad van de ruimte), de windsnelheid en er zijn energiegerelateerde parameters, die voor 
de optimalisatie van het energiegebruik dienen. Er zijn sensoren, die reageren op mijt of stof, maar er 
kan ook geregeld worden op tijd. 

In deze paragraaf komen de eigenschappen van sensoren die wenselijk zijn aanbod. De componenten 
zijn ingedeeld in dezelfde hoofdgroepen als bij het hoofdstuk binnenluchtkwaliteit. Er is een aantal 
sensoren commercieel beschikbaar, dit wordt ook toegelicht. 

8.3.2 Eigenschappen 

Een sensor moet aan een aantal eigenschappen voldoen. De belangrijkste eigenschappen van 
sensoren z1Jn: 
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Sensitiviteit/nauwkeurigheid: De sensor/detector moet gevoelig zijn voor de te meten component in 
het te verwachten concentratiegebied. De detectielimiet moet 
voldoende laag zijn en de reproduceerbaarheid voldoende. 

Selectiviteit/specifiek: De sensor/detector moet zo min mogelijk interferentie ondervinden 
van andere aanwezige stoffen. 

Stabiliteit/onderhoud: De respons van de sensor als functie van de concentratie van de te 
bepalen stoffen moet over lange perioden constant blijven. (weinig 
drift) De sensor moet bij voorkeur slechts eenmalig geijkt worden. 

Responssnelheid: Afhankelijk van de te monitoren component moet de responstijd van 
de sensor in de seconde tot minutenrange liggen. 

Robuustheid: Het ontwerp van de sensor moet zodanig zijn, dat deze robuust is ten 
aanzien van: 

Goedkoop: 

Laag energiegebruik: 

Afmetingen: 

• Trillingen 
• Schokken 
• Slagvastheid 
• Variatie in temperatuur 
• Variatie in vochtgehalte 
Gebruik van eenvoudige en goedkope schakelingen (IC technologie) 
resulteert in lage kostprijzen. 
De sensor moet bij voorkeur jarenlang functioneren op een alkaline 
of lithiumbatterij. 
Plaatsing aan plafonds en wanden zodat vrije doorgang zo min 
mogelijk belemmerd wordt. De sensor moet zo weinig mogelijk 
plaats innemen. Dikte < 5 cm. 

De voorkeur gaat uit naar de integratie van verschillende sensoren in een behuizing, toegespitst op 
een bepaald type woning, leefgedrag en de wensen van de bewoners. Hierbij valt te denken aan 
factoren als (roken), manier van koken (wel of geen gas), de eventuele aanwezigheid van een open 
haard, houtkachel of allesbrander etc. Als rekening gehouden wordt met de specifieke situatie kunnen 
de sensoren en het type ventilatie daarop gebaseerd worden, dit vergroot de kansen op 
energiereductie. 

8.3.3 Indeling te bepalen componenten 

Er is een indeling besproken naar de bron van de vervuilende component. 
Er zijn verschillende componenten behandeld die in meer of minder mate de kwaliteit van het 
binnenmilieu in negatieve zin beïnvloeden. Op basis van de beschikbaarheid van relevante sensoren, 
zoals deze terug te vinden zijn in Bijlage E kan een prioriteitenlijst worden opgesteld ten aanzien van 
te installeren sensoren. Het is belangrijk om een zodanige combinatie van sensoren te kiezen dat met 
zo weinig mogelijk sensoren zoveel mogelijk bronnen kunnen worden geregistreerd. Op basis van 
deze uitgangspunten is de in tabel 8.1 weergegeven wenslijst van sensoren opgesteld. 
Op de korte termijn zou voor een praktijktest in eerste instantie gekozen kunnen worden voor één 
belangrijke component, bijvoorbeeld fijn stof. Dit maakt het onderzoek efficiënter en 
overzichtelijker, waarna in een vervolgfase meer parameters kunnen worden gemeten. 
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"dd 1 Tabel 8-1: Wens 11st van rm e s sensoren te b . d b" 1 h epa en componenten m e innen uc t 
Hoofdgroep Sensor Maatgevend voor Bronnen 
Fysische parameters Vocht Ventilatiegedrag Bewoners, koken, 

douchen, bodem 
Temperatuur Stookgedrag, comfort Bewoners 

Anorganische NOx Verbrandingsgassen Verbrandingstoestellen , 
componenten verkeer 

C02 Aanwezigheid mensen, Bewoners, 
verbrandingsprocessen verbrandingstoestellen 

Organische PAK, formaldehyde Rookgedrag, 
componenten schoonmaakmiddelen 
Fysisch-chemische Fijn stof Rook- en kookgedrag, Roken, 
componenten belasting verkeer en verbrandingstoestellen, 

industrie verkeer en industrie 

Radon Radondochters, infiltratie Grond, bouwmateriaal 
bodemgas 

Biologische (fijn stof) Schimmels, huisdieren 
componenten 
Rook Combinatie VOC Roken 

& fijn stof 

Er kan niet geregistreerd worden hoeveel mensen er in een ruimte zijn, alleen of er mensen in een 
ruimte zijn (of er beweging is). De benodigde ventilatievoud is afhankelijk van de hoeveelheid 
mensen in een ruimte. Het is dus van belang het aantal mensen in een ruimte te weten. Meerdere 
mensen in een ruimte produceren evenredig veel C02. Met een COrsensor kan dus het aantal 
mensen in een ruimte worden vastgesteld, en daar mee de benodigde ventilatievoud. COrsensoren 
bewegingssensoren zijn echter niet gevoelig voor mijt, stof, sigarettenrook of radioactiviteit. [10] 

Er kunnen verschillende strategieën gebruikt worden afhangende van het gebouw: manuele controle 
door opening van ramen door gebruikers, geforceerde of vraaggecontroleerde ventilatie gedurende 
gebruik. De keuze voor sensoren hangt af van de gekozen strategie. 

8.3.4 Thermisch comfort 

Als het hoofddoel de temperatuurcontrole in de zomer is, komt de optimalisatie wat betreft 
luchtkwaliteit niet zo nauw, tenzij er zeer specifieke temperatuurcondities gewenst zijn. Meestal 
wordt bij ventilatie voor thermische controle meer geventileerd dan nodig is voor een goede 
luchtkwaliteit, waardoor de kwaliteit vanzelf gegarandeerd is. In dit geval is een minder 
geavanceerde controlestrategie doeltreffend. Het kan zelfs aan de mensen in het gebouw overgelaten 
worden om een raam wel of niet open te zetten, want mensen zijn goed in staat het thermisch comfort 
in te schatten. 

Er is een sensor op de markt, die hoort bij een totaal pakket voor een verwarmingsinstallatie [77], die 
de lucht- en de stralingstemperatuur meet. De sensor registreert zowel de lucht- als de 
stralingstemperatuur. De sensor is uitgevoerd met een halve aluminium kogel, die in de kleur grijs is 
uitgevoerd om de kortegolfstraling van zon en verlichting op een correcte manier te registreren. De 
opwarmingscoëfficiënt van deze kleur grijs benadert de opwarmingscoëfficiënt van de huid en 
kleding van de mens, zodoende worden de gemiddelde stralingstemperatuur en de luchttemperatuur 
gemeten. 

In het geval van de zeer specifieke temperatuurcondities zal er gebruik gemaakt moeten worden van 
thermometers. Deze gegevens kunnen worden gekoppeld aan het ventilatiesysteem of bijvoorbeeld 
aan de (klep )ramen en zonwering. 
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8.3.5 Tijdprogrammering 

Er kunnen verschillende strategieën gebruikt worden afhangend van het gebouw: manuele controle 
door opening van ramen door gebruikers, geforceerde of vraaggecontroleerde ventilatie gedurende 
gebruik. Tijdprogrammering kan ook gebruikt worden om openingen en/of ventilatoren voor 
nachtkoeling en/of passieve koeling te sturen. Tijdprogrammering is alleen mogelijk als het 
gebruikerspatroon bekend is, zoals in kantoren en fabrieken. In het geval van tijdprogrammering is 
tijd de parameter en een klok de sensor. 

Voorbeeld Vent-o-system: tijdprogrammering en luchtsnelheidsensor 
Alusta heeft een systeem ontwikkeld: het Vent-o-system. Vent-o-system is een ventilatiesysteem met 
als basis een op tijd geprogrammeerd systeem en een luchtsnelheidsensor. Het is een semi-intelligent 
systeem, dat gebruik maakt van natuurlijke toevoer door zelfregelende roosters (met 
luchtsnelheidssensor) en mechanische afzuiging (met luchtsnelheidssensor). 
Het Vent-o-system gaat uit van 7 l/s per persoon ventilatiedebiet om te komen tot een voldoende 
ventilatievoud. Met de tijdsprogrammering wordt aangegeven wat het gewenste ventilatiedebiet is. 
Dit kan bijvoorbeeld overdag lager zijn, omdat er minder bewoners zijn, net als de programmering 
van de verwarming, waarbij de thermostaat lager staat overdag. Het aantal aanwezige personen kan 
handmatig ingevoerd worden als het geprogrammeerde aantal personen afwijkt van het 
daadwerkelijke aantal. De programmering kan dus tijdelijk 'overschreven' worden. De handmatig 
ingevoerde gegevens hebben de eerste prioriteit. Meestal springt het systeem dan na twee uur weer 
terug op de programmering. Het V ent-o-system wordt op dezelfde manier ingebouwd, als andere 
ventilatiesystemen. In nieuwbouw werkt de controlletechniek goed. 

Het Vent-o-system maakt gebruik van één algemeen afvoerkanaal. Een luchtsnelheidssensor in dit 
algemene afvoerkanaal meet het ventilatiedebiet van de afvoerlucht (de luchtsnelheidssensoren in de 
zelfregelende roosters meten het debiet van de toevoerlucht). Als het debiet onder een bepaalde 
waarde komt, schakelt het systeem van natuurlijke afvoer naar mechanische afvoer. Er wordt 
tijdsafhankelijk gecontroleerd (bijvoorbeeld elk kwartier), of natuurlijke afvoer mogelijk is, door te 
schakelen naar natuurlijke afvoer en de sensor in werking te zetten, zie tekening 8.1. (de klep wordt 
omgezet) 
De controletechniek werkt goed, maar in de praktijk is de motor van de mechanische afzuiging 
continu in bedrijf, door de te hoge weerstanden in de kanalen, onder andere door bochten. Het 
volume van de kanalen moet groter om een kleinere 1 uchtweerstand te hebben. Dit is echter niet 
acceptabel, omdat het ten koste van ruimte gaat. De afzuigpunten moeten dicht bij de standleiding 
(algemeen afvoerkanaal in gebouw) zitten, om het kanalentraject zo kort mogelijk te houden met zo 
min mogelijk bochten. Verder kunnen de bochten aërodynamischer gemaakt worden. 

Uit ervaringen in de praktijk blijkt dat de zelfregelende roosters geluid veroorzaken, dit wordt als 
storend ervaren in slaapkamers tijdens de nacht5

" Het geluid ontstaat doordat het rooster regelt 
afhankelijk van de winddruk.. 

5 [14] en interview met bewoners andere 7 Sirwoningen in Boxtel 
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Natuurlijke 
afvoer 

Mechanische afvoer 

Ventilator 
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Sensor meet ventilatiedebiet 
door kanaal 

Figuur 8-1: Natuurlijke en mechanische afvoer. Er is een klep tussen beide soorten afvoer, die 
een van de twee soorten afvoer afsluit afhankelijk van het natuurlijk ventilatiedebiet. Er zit een 
sensor in hoofdhuis. In mechanische afvoerbuis is ventilator 

8.3.6 Sensorbesturing 

Het is mogelijk een sensorbesturing aan het systeem te koppelen i.p.v. de tijdprogrammering. In de 
bestaande bouw is dit aan te raden, om te weinig of te veel ventileren te voorkomen. Door de meting 
de COi-concentratie kan het ventilatiedebiet bepaald worden, waarbij de extra ventilatie door kieren 
en andere luchtlekken wordt meegenomen. Dit creëert de mogelijkheid om natuurlijk af te voeren. 
Deze manier van ventileren met sensorbesturing is voor zover bekend nog niet toegepast. 

Er zijn op dit moment nog geen specifieke sensoren beschikbaar voor biologische componenten en 
rook. Een deel van de biologische componenten kan worden gedetecteerd met een fijn stof sensor. In 
veel gevallen is een niet generieke stofsensor echter ontoereikend, ondermeer voor registratie van 
specifieke allergenen. De hoofdgroep 'rook' wordt voldoende gedekt door de combinatie van 
sensoren voor VOC en fijn stof. De beste manier om de binnenluchtkwaliteit te controleren in ruimte 
waarin mensen de g motste vervuilingsbron vormen, is door meting van de C02-concentratie. Het 
dient geëvalueerd te worden of het nuttig is om C02, VOC en/ofvochtmetingen te combineren. 

Een belangrijk hiaat in de huidige kennis betreft de invloed van de buitenluchtkwaliteit op het 
binnenklimaat. Ventilatie met buitenlucht resulteert doorgaans in een kwaliteitsverbetering van de 
binnenlucht ten opzichte van veel componenten. Echter, in geïndustrialiseerde en/of verkeersdichte 
stedelijke gebieden is het mogelijk dat de ventilatie met buitenlucht voor bepaalde componenten een 
negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de binnenlucht, bijvoorbeeld ten opzichte van fijn stof en 
NOx. Een optimale binnenhuisventilatie vereist daarom een intelligent ventilatiesysteem waarbij ook 
gebruik gemaakt wordt van sensoren buiten de woning die de kwaliteit van de buitenlucht 
registreren. Nader onderzoek naar de invloed van de buitenluchtkwaliteit op de binnenluchtkwaliteit 
lijkt gewenst. Bijvoorbeeld door middel van een meetprogramma met gelijktijdige inzet van 
meetinstrumenten/sensoren binnen en buiten een woning. 

Nieuw is de toepassing van smart sensoren: geïntegreerde schakelingen, waarbij met de 
aanwezigheid van personen, temperatuur, vocht (absoluut en relatief), C02 en eventueel tabaksrook 
tegelijk rekening kan worden gehouden, eventueel per individueel vertrek. Ook buitencondities 
kunnen dan worden meegenomen, om de juiste regelstand te bereiken van de ventilatie, de 
verwarming, de verlichting en van beveiligingen. Zelfs met windkracht en windrichting kan rekening 
worden gehouden. 

De optimale plaatsing van sensoren is nog onbekend. De plaatsing is van invloed op de gemeten 
verandering in de situatie. Bijvoorbeeld: Op welke hoogte moet gemeten worden en waar in de 
ruimte (bij het raam, in het midden)? De luchtmenging is niet overal in de ruimte homogeen, 
waardoor de plaats van de sensor belangrijk kan zijn. De aanname dat lucht uniform ten allen tijde 
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gemengd is gaat in de praktijk niet op. [16] Er zit een tijdsafhankelijkheid in, het is niet bekend 
hoeveel invloed dit heeft. 

De extra kosten om individuele automatische controlesystemen in kleine kantoorruimten te 
installeren zijn hoog vergeleken met de verbetering van het binnenklimaat en de energiebesparing. 
Dit geldt ook voor het ventilatiesysteem zelf. In principe is het, het beste om met C02-sensoren te 
werken als mensen de hoofdbelasting in de ruimte zijn. Deze C02-sensoren zijn redelijk duur om te 
plaatsen en te onderhouden. Dus COz-sensoren zijn alleen een goede inzet in grote ruimtes met veel 
mensen, zoals kantoortuinen, vergaderkamers, klaslokalen en collegezalen. De vraag is of het 
voldoende is om alleen wat betreft het C02niveau te ventileren Vaak is het verstandig om een 
minimaal ventilatiedebiet te hebben om andere vervuilingen, zoals stoffen uit materiaal afkomstig en 
schoonmaaklucht te ventileren. 

Registratie van relevante luchtkwaliteitparameters vereist de ontwikkeling van goedkope 
multipurpose sensoren. De behoefte aan nieuwe sensoren is zeer groot ten gevolge van nieuwe 
technologische ontwikkelingen en de soms hieraan gekoppelde nieuwe bedreigingen. Dit geldt zeker 
ook voor het binnenmilieu. De stormachtige ontwikkelingen in de microchip technologie resulteren 
in een toenemend aanbod van nieuwe en goedkopere sensoren die een rol spelen bij de monitoring en 
kwaliteitsbeheersing van het binnenhuisklimaat. Sensoren spelen dus een belangrijke rol bij 
intelligente ventilatie. [32] 

8.3. 7 Commercieel beschikbare sensoren en ontwikkelingen 

Op dit moment zijn de kosten van de meeste sensoren betrekkelijk hoog. Hierin kan verandering 
komen indien deze op grote schaal toepassing vinden. In een vervolgfase zou de kosteneffectiviteit 
van het gebruik van sensoren, met daaraan gekoppelde aansturing van de ventilatie, prioriteit dienen 
te hebben. Aan de kostenkant zouden de afschrijvingskosten van de sensor en het bijbehorende 
stuurmechanisme en bijbehorend energiegebruik bekeken moeten worden, aan de batenkant de 
besparing op stookkosten door het feit dat, indien niet noodzakelijk, er minder zal hoeven te worden 
geventileerd. Aan de batenkant dient ook de verbetering van het binnenklimaat in rekening te worden 
gebracht, een parameter die zich niet eenvoudig in euro's laat vertalen. Om een juiste afweging te 
kunnen maken zullen de mogelijkheden daartoe in een vervolgstudie dienen te worden nagegaan. 

De tot op heden beschikbare informatie over commercieel verkrijgbare sensoren is samengevat in 
Bijlage E. De opgenomen sensoren omvatten zowel binnenlucht sensoren als industriële sensoren of 
analysatoren. De opgenomen sensoren beslaan de meting van de volgende componenten: vocht, 
zuurstof (02), koolstofdioxide (C02), koolstofmonoxide (CO), zwaveldioxide (S02), Vluchtige 
Organische Stoffen (VOC), Benzeen-Tolueen-Xyleen (BTX), Polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) en fijn stof (SPM: Suspended Particular Matter). 
Er is een grote verscheidenheid aan microsensoren ontwikkeld, waaronder een aantal die goed 
toepasbaar kunnen zijn voor de bepaling en de monitoring van de binnenluchtkwaliteit. Deze zijn 
sensoren zijn hier van belang. 

De op IC technologie gebaseerde sensoren worden op een klein oppervlak geïntegreerd. Het 
toepassen van deze IC technologie resulteert in lage kostprijzen wanneer grote aantallen worden 
geproduceerd. Grote aantallen kunnen geproduceerd worden als dit type sensoren toegepast wordt in 
de (nieuw) bouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Het ligt in de verwachting, dat de snelle 
ontwikkeling van microsensoren zal doorzetten en met name zal resulteren in een verdere 
prijsverlaging. Het is daarom aannemelijk dat ook complexe multisensoren binnen enkele jaren 
goedkoop op de markt zullen komen, en daarmee een grootschalige introductie mogelijk maken van 
multicomponent sensorgestuurde ventilatie. 
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8.3.8 Conclusies sensoren 

Sensoren zijn beschikbaar voor de meeste componenten. De kostprijs hiervan laat toepassing op grote 
schaal nog niet toe, maar een ontwikkeling naar goedkopere sensoren lijkt aanwezig. 

De meeste sensoren zijn op dit moment nog in beperkte mate onderhoudsvriendelijk. Met 
uitzondering van de vochtsensoren geldt dat sensoren na verloop van tijd moeten worden vervangen 
(b.v. elektrochemische sensoren) of moeten worden gekalibreerd (b.v. infrarood sensoren). 

In de nabije toekomst zal het waarschijnlijk mogelijk zijn verschillende componentspecifieke 
sensoren op één chip te integreren en deze te gebruiken om het gewenste kwaliteitsniveau van de 
binnenlucht te controleren en te reguleren door aansturing van ventilatiesystemen. De kosten van 
deze eenheden zullen sterk afnemen als functie van de geproduceerde hoeveelheden (geschatte 
bandbreedte in prijs 4,50 tot 50 Euro) [32] 

Technisch gezien lijkt er geen belemmering te zijn de meetuitkomsten van de sensoren te koppelen 
aan een stuur- en regelmechanisme van de ventilatiedebieten in de woning. 

Met betrekking tot sensorgestuurde ventilatie dient ook aandacht te worden besteed aan de kwaliteit 
van de buitenlucht, met name ten aanzien van de componenten fijn stof en NOx. 

Aandachtspunten voor vervolgonderzoek 

• Demonstratie van de technische haalbaarheid van sensorgestuurde ventilatie en de effectiviteit 
hiervan op de kwaliteit van het binnenmilieu; 

• De invloed van de buitenluchtkwaliteit op de binnenluchtkwaliteit, met name ten aanzien van de 
componenten fijn stof en NOx; 

• Verdere optimalisatie van de keuze van de toe te passen sensoren; 
• Ontwikkeling van specifieke sensoren, onder meer ten aanzien van allergenen; 
• Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van sensorgestuurde ventilatie; 
• Evaluatie van veranderingen in energievraag, en geassocieerde C02 emissies, bij toepassing van 

sensorgestuurde ventilatiesystemen. 

8.4 Problemen in de praktijk 

8.4.1 Natuurlijke ventilatie aan loef- en lijzijde 

Probleemomschrijving 

Een open raam is een verstoring van het ventilatiepatroon. De gevolgen van het openen van een raam 
aan loefzijde kunnen negatief [C]zijn voor de ventilatie van ruimtes aan lijzijde, zie figuur en 8.2 a en 
b. In de windstille situatie wordt in beide kamers met een geopend raam dezelfde hoeveelheid lucht 
afgezogen, bijvoorbeeld de totale afzuiging is 40 l/s, dan is de afzuiging van de twee ruimtes 20 l/s. 
Als de wind waait .geeft dat een overdruk op de ene gevel en een onderdruk op de andere. In de 
ruimte aan de loefzijde komt meer lucht binnen. In de ruimte aan de lijzijde is er niet genoeg druk om 
lucht naar binnen te krijgen. De afzuiging gebeurt mechanisch en is, in het voorbeeld, nog steeds op 
40 lis gedimensioneerd. Doordat nu aan de loefzijde 401/s infiltreert is het maximum van het 
afzuigvermogen bereikt. Dit betekent, dat in de ruimte aan lijzijde geen vermogen aanwezig is, om de 
vervuilde lucht af te zuigen. Deze ruimte wordt dus niet geventileerd. Dit is een extreem voorbeeld, 
maar met variatie in de getallen is dit een werkelijke problematiek. Vooral kleinere kantoren zijn, 
voor de ventilatie, afhankelijk van voorzieningen zoals roosters en ramen. Onder kleinere kantoren 
worden hier kantoorgebouwen met een hoogte tot circa 20m verstaan. Bij kantoren is vaak sprake 
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van dwarsventilatie, die soms onnodig groot is. Bij een niet optimaal gebruik van de 
ventilatievoorzieningen kunnen problemen als een minder goede luchtkwaliteit vooral aan de lijzijde 
gelegen vertrekken, comfortklachten en een relatief hoog energiegebruik voorkomen. 

Windstil 
40 Us 

20 Us 20 Us 

Wind ~ 

Loefzijde 

Figuur 8-2: a)Windstille situatie en b) Situatie met wind 
beide in een gedimensioneerd gebouw 

Mogelijke oplossing 

40 Us 

Wind 

Lijzijde 

Voor de problemen die kunnen ontstaan aan de lijzijde bij het openen van een raam aan de loefzijde 
is een oplossing bedacht met zelfregelende ventilatieroosters, waarbij onafhankelijk van het 
beschikbare drukverschil over de gevel door het rooster een vrijwel constante volumestroom aan 
ruimten kan worden toegevoerd. 

Het concept betreft een toevoer in de gevel via zelfregelende roosters die uitkomen boven een 
verlaagd plafond. Het plafond is voorzien van enkele stroken met geperforeerde plaat, waardoorheen 
lucht het kantoorvertrek binnenstroomt. 
De verlaagde plafonds staan met elkaar in verbinding via kanalen. Een gedeelte van de toevoer zal 
dus naar het aan die gevel gelegen kantoorvertrek stromen via de geperforeerde stroken in het 
plafond, terwijl onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij een hoge infiltratie aan de loefzijde 
of het openen van ramen aan de lijzijde, lucht vanuit het verlaagde plafond via het overstortkanaal 
kan overstromen naar het kantoorvertrek aan de andere gevel. De afvoer vindt plaats via 
overstroomvoorzieningen naar de gang en vanuit de gang met bijvoorbeeld mechanische ventilatie 
naar het dak, zie figuur 8.3. 
Dit concept is gemeten in de klimaatkamer van TNO [13]. 

Mechanische 
afvoer 

Î
40 dm3 

1~~~~----4! 1 1 1 
Alusta rooster ~lusta rooster 

20 dmJ ----. Overstortkanaal 200 cm2 
....,.--- 20 dmJ 

~•dl<kl1~5~~,~j~;~çI.o~d 1 I .Q~'"iM~ll':~.~J J 5,5 cm' 

Overstroom- Overstroom-

Kantoor 

voorziening 
100 cm2 

voorziening 
100 cm2 

Kantoor 

Figuur 8-3: Schema concept oplossing voor verhoogde infiltratie bij windbelasting 

Het systeem werkt corrigerend bij: 
• Een verhoogde infiltratie bij windbelasting op de gevel 
• Het openen van deuren en ramen aan loef- of lijzijde. 
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8.4.2 Ongewenste ventilatierichting 

• Intern kunnen verdiepingen niet luchtdicht afgescheiden zijn. Hierdoor kan een ruimte 
geventileerd worden met de afvoerlucht van een andere ruimte. Dit komt de luchtkwaliteit 
niet ten goede. Bij hoogbouw speelt de ventilatierichting op de verschillende verdiepingen 
een probleem [D]. Zie ook figuur 8.4. Tenminste 50% van de totale ventilatiecapaciteit van 
de verblijfsgebieden tezamen moet rechtstreeks afkomstig zijn van buiten verblijfsruimten, 
volgens NEN 1087. 

Gewenste 
vent" atierichting 

Figuur 8-4: Gewenste en ongewenste ventilatierichting in hoogbouw 

8.5 Conclusies controlesystemen 

Een duidelijke uitdaging in het ontwerp van controlesystemen voor hybride ventilatie is het vinden 
van de juiste balans tussen investeringskosten, bedrijfskosten, energieverbruik, thermisch comfort, 
gebruikerstevredenheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Dit blijkt uit onderzoek naar de diverse 
controlesystemen voor hybride ventilatie. 
De beste manier om de binnenluchtkwaliteit te controleren in ruimte waarin mensen de grootste 
vervuilingsbron vormen, is door meting van de COz-concentratie. Momenteel zijn COrsensoren 
echter nog relatief kostbaar. Uit recent onderzoek blijkt dat naar verwachting in een periode van circa 
10 jaar de kostprijs door schaalvergroting op een acceptabel niveau terecht zal komen. Belangrijk is 
hierbij dat ook de sensorfabrikanten overtuigd raken van de marktpotentie van vraaggestuurde 
ventilatie. 
Om te kunnen bepalen welk controlesysteem het beste past is een goede voorspellende techniek 
nodig. Deze is gebaseerd op de analyse van stroming. Het is belangrijk een zo goed mogelijk 
kloppend model te kunnen realiseren, om daarop de keuze voor het controlesysteem te baseren, zie 
analysemethoden. 

Op dit moment zijn de kosten van de meeste sensoren betrekkelijk hoog. Hierin kan verandering 
komen indien deze op grote schaal toepassing vinden. In een vervolgfase zou de kosteneffectiviteit 
van het gebruik van sensoren, met daaraan gekoppelde aansturing van de ventilatie, prioriteit dienen 
te hebben. 
Bij het ontwerpen van een controle systeem moet rekening gehouden worden met problemen, die in 
de praktijk kunnen ontstaan, zodat deze voorkomen kunnen worden. 
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Hoofdstuk 9 ÁCTORENANAL YSE 

9.1 Inleiding 

Verschillende partijen en (wetenschappelijke) vakgebieden spelen een rol bij de ontwikkeling en 
stimulans van hybride ventilatie. Om een goed beeld te krijgen wat er op het gebied van ventilatie in 
de afgelopen jaren reeds is onderzocht en wie er bij betrokken zijn geweest zijn een aantal analyses 
uitgevoerd aan de hand van mindmapping, conceptmapping en conceptwebbing, zie Bijlage B. Aan 
de hand van deze analyses wordt duidelijk wie betrokken zijn bij het onderzoek naar de ontwikkeling 
van hybride ventilatie. 
Een actorenanalyse is een analyse van de elementen, die van invloed zijn op de ontwikkeling van in 
dit geval hybride ventilatie. Hiervoor bestaan verschillende technieken, in paragraaf 9.2 worden de 
technieken van mindmapping en conceptmapping uitgelegd en uitgevoerd. De factoren die van 
invloed zijn worden in paragraaf 9.3 besproken. In paragraaf 9.4 wordt de financiële hiërarchie van 
een onderzoeksproject uitgewerkt. De actorenanalyse wordt vervolgens in paragraaf 9.5 besproken. 

9.2 Mindmapping en conceptmapping 

Mindmapping is een hulpmiddel om begrippen te verhelderen. Bij mindmapping worden begrippen 
die een relatie hebben met het centrale onderwerp genoemd. Er wordt nog geen hiërarchie of relatie 
aangebracht. Bij conceptmapping worden ook de onderlinge relaties aangebracht. Er kunnen 
meerdere aspecten van ventilatie geïdentificeerd worden. Er is een logische samenhang tussen 
bijvoorbeeld de verschillende onderzoeksinstituten en het probleem. De instituten doen onderzoek 
naar hybride ventilatie. Het ene instituut onderzoekt het probleem op het niveau van de bouwwereld, 
het andere instituut onderzoek bijvoorbeeld het specifieke stromingspatroon. Het onderzoek naar 
hybride ventilatie vindt op verschillende niveaus plaats. Landen binnen en buiten Europa werken 
samen. Onderzoeksinstituten leiden consortia, waarbinnen bedrijven werken aan een oplossing. De 
politiek legt eisen op door middel van regelgeving. De maatschappij vraagt om steeds hoger comfort 
en legt indirect (andere) eisen op aan hybride ventilatie. 

In figuur 9.1 zijn de verschillende partijen, die betrokken zijn bij de ontwikkeling en stimulans van 
hybride ventilatie systematisch weergegeven. Hieronder worden ze toegelicht. 

Bedrijf 
Er zijn verschillende bedrijven bezig met hybride ventilatie. Niet alleen adviesbureaus zoals W/E 
Adviseurs Duurzaam Bouwen, maar ook installateurs en fabrikanten, zoals Alusta Aluminium BV, 
houden zich bezig met de ontwikkeling van hybride ventilatie. Om het nieuwste te kunnen bieden· en 
daardoor dus te kunnen verkopen. 
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Onderzoek en ontwikkeling 
TNO 
TU/e 
Adviesbureau' s 

Maatschappij 
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Gezin 
Groep 

Industrie/ bedrijfsleven 
WIE adviseurs duurzaam bouwen 
Peutz, adviesbureau 
Alusta B.V., fabrikant 
Duco, fabrikant 

Hybride 
Ventilatie 

Politiek: 
Gemeenten 
Provinciaal 
Landelijk 
Europees 
Wereld 

Vakinhoudelijke factoren 
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( natuurkunde 

( economie 
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( energietechnologie 

Figuur 9-1: Verschillende partijen en vakgebieden rond hybride ventilatie 

Onderzoeksinstituut 

) 

) 

) 

) 
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Onderzoeksinstituten doen onderzoek naar de mogelijkheden van hybride ventilatie. Er moeten 
vragen beantwoord worden over de vereiste ventilatievoud, hoe gaat de luchtstroom door openingen 
en op welke manier draagt dit bij aan de ventilatie van een ruimte? Hoe kunnen deze opgelegde en 
gewenste stromingen in kaart gebracht worden? Wind is een belangrijke factor in de controle van het 
binnenmilieu. In Canada worden metingen gedaan in klimaattunnels, ofwel grenslaagtunnels. Er 
wordt ook samengewerkt met Adviesbureau Peutz & Associés (Peutz). Bij Peutz hebben ze ook een 
klimaattunnel. De wetenschap is nog volop in beweging. 

Vakinhoud 

Door middel van modellering wordt geprobeerd de werking van een systeem te voorspellen. 
Voor deze modellering is vakinhoudelijke kennis nodig. Zoals kennis van de bouwkunde, 
natuurkunde en installatietechniek. Of hybride ventilatie haalbaar is, hangt van meerdere dingen af. 
Onder andere de economie is belangrijk. Wat is bijvoorbeeld de terugverdientijd? Dit is een ander 
soort vakinhoudelijke kennis, die wel noodzakelijk is binnen de realisatie van een project. 
Ook psychologie is een vakgebied dat zich bezighoud met ventilatie, bijvoorbeeld met betrekking tot 
het ervaren comfort. Mensen reageren niet als computers op omstandigheden. Uit verschillende 
onderzoeken blijkt, dat mensen geprikkeld willen worden tijdens hun werk door bijvoorbeeld 
verandering in de lichtintensiteit passend bij het verloop van een dag, of door een niet al te vlakke 
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temperatuur gedurende de dag. Er kan gemeten worden wat mensen als behaaglijk en comfortabel 
ervaren, de verklaringen kunnen gevonden worden in de psychologie. 
De vervuiling van lucht kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid, hierdoor zijn ook de 
gezondheidswetenschappen betrokken bij hybride ventilatie. 

Maatschappij 

Wat mensen belangrijk vinden valt ook onder het kopje maatschappij. Op dit niveau worden eisen 
gesteld aan een systeem. Het systeem moet zorgen voor een hoog comfort in de ruimte. Verder moet 
het systeem makkelijk bedienbaar zijn, mooi en ethisch verantwoord. Binnen de maatschappij staat 
het individu. Het individu behoort bij een gezin of groep. Een individu stelt andere eisen dan een 
groep, ook hier moet rekening mee gehouden worden. 

Politiek 

De politiek komt hier soms nog tussen te staan om alles in goede banen te leiden. De politiek legt 
regelgeving op. Hiervoor worden overwegingen gemaakt tussen maatschappelijke punten en 
bijvoorbeeld milieu of economie. De inzet van duurzame energiebronnen wordt bijvoorbeeld 
gestimuleerd door de regering. 

Bouwkunde 

Bouwkunde bestaat weer uit kleinere deelgebieden, zoals architectuur, ontwerpmethodieken, 
planologie, stedenbouw, constructie, bouwfysica, materiaalkunde en uitvoeringstechniek. 
Zo liggen er bij stedenbouw vragen. Bijvoorbeeld: welke invloed heeft stedenbouw op de natuurlijke 
ventilatie mogelijkheden van gebouwen. De planning van een stad heeft invloed op het 
energiegebruik. Nu zijn veel demonstratieprojecten, zoals Nieuwland in Amersfoort, gericht op 
zonne-energie. De richting van de gebouwen wordt afgestemd op de zon, de gebouwen staan Oost
West-gericht, de wegen dus ook. Vervolgens worden de gebouwen ver van elkaar af gebouwd, zodat 
ze niet in elkaars schaduw staan. Er kan dan optimaal gebruik worden gemaakt van het geïnstalleerde 
PV-vermogen. Deze bredere wegen hebben wel tot gevolg, dat er gemakkelijker wind doorheen kan. 
Dit is in het verlengde van de meest voorkomende windrichting (Oost-West). Gebouwen remmen de 
windstroming dus in deze situatie aanzienlijk minder. Met andere woorden de luchtweerstand van 
een wijk neemt af. Dit kan tot gevolg hebben, dat er extra warmteverlies optreedt door convectie. Het 
kan zelfs zo zijn, dat de winst met PV niet opweegt tegen het warmteverlies. De grootteorde van de 
twee effecten is niet bekend, dit is dan ook een interessante onderzoeksvraag. 

9.3 Factoren van invloed op ventilatie 

Er zijn verschillende factoren die het binnenmilieu beïnvloeden, zie figuur 9.2. Deze factoren zijn 
vervuilingsbron, mens, klimaat, energiegebruik en industrialisatie. De laatste vier factoren zijn op 
directe of indirecte wijze een vervuilingsbron, maar beïnvloeden het binnenmilieu ook nog op een 
andere manier. Deze manier wordt hieronder besproken. De vervuilingsbronnen zijn uitgebreid 
beschreven in hoofdstuk 4 
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Vervuilingsbron Klimaat 

binnenmilieu 

Mens 

Figuur 9-2: Beïnvloedingsfactoren binnenmilieu 

Mens 
De mens stoot biologische stoffen uit, onder andere C02, die zorgen voor een vervuiling van het 
binnenmilieu. Daarmee is de 'mens' een interne bron van vervuiling. Maar ook het bewonersgedrag 
van de mens bepaalt de hoeveelheid ventilatie (openen van ramen). 

Industrialisatie 

Verder heeft de bouwsector een triviale invloed op de directe leefomgeving, door de bouw van de 
leefomgeving: de gebouwen. De gebouwen hebben tegenwoordig een hoge luchtdichtheid, waardoor 
de intrinsieke ventilatie afneemt. Het is daarom nodig om aandacht te besteden aan ventilatie. Daarbij 
komt dat bouwmaterialen een interne vervuilingsbron kunnen vormen. 
De industrie heeft invloed door de ontwikkeling van producten om de ventilatie te beïnvloeden, zoals 
ventilatiesystemen, roosters enz. Maar ook door de productie van consumentenproducten, die een 
interne bron kunnen vormen. Niet alleen de producten binnenshuis kunnen een interne 
vervuilingsbron zijn, maar ook de bij de productie van producten vrijkomende stoffen als C02 • Deze 
komen in het milieu terecht en vormen een externe vervuilingsbron. 

Klimaat 

Het klimaat heeft invloed op de mate van natuurlijke ventilatie. Drukverschillen en 
temperatuurverschillen beïnvloeden de mate van toe- en afvoer van ventilatielucht. Ook de 
hoeveelheid vocht in een woning wordt beïnvloed door het klimaat (vochtigheid door neerslag, 
droogte door zon). Wind en neerslag vervoeren vervuilende stoffen, die zo in het binnenmilieu 
terechtkunnen komen. 

Energievoorziening 

Het kost energie om het binnenmilieu te regelen, het is de bedoeling dit energiegebruik te 
minimaliseren. De energievoorziening heeft hierdoor ook invloed op het binnenmilieu. De benodigde 
energie komt voort uite nergiebronnen, die veelal het milieu belasten. Hierbij valt te denken aan 
oliepijpleidingen, straling van kernafval, en de uitstoot van schadelijke stoffen zoals C02 • Dit heeft 
indirect effect op het leefmilieu, als bijvoorbeeld een externe bron van vervuiling. 
Energievoorziening valt als externe bron onder industriële omgeving. 

9.4 Financiële hiërarchie onderzoeksprojecten 

Voor projecten binnen de bouwwereld worden de taken vaak verdeeld. De EU honoreert aanvragen 
van projecten. Daarbij wordt op verschillende punten gelet. Binnen zo'n project doen verschillende 
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landen mee, zodat er communicatie is tussen partijen met verschillende ervaringen. Dit kan creatieve 
oplossingen stimuleren en de opgedane kennis wordt meteen goed verspreid. 

j EU/5FP 

1 Coördinatie 

1 Scientific Group 
Experts 

~-~j jTNO 

Alusta 
Berchsenhoek 
C. Geelen 

Project 

Europese coördinatie 

Zorgt voor ondersteuning, 
controle, milieuwetgeving, 
simulatie, regelgeving etc. 

Projecten 

Cliënten en subcontractanten 

Figuur 9-3: Schema van de (financiële) hiërarchie van de EG tot W /E. (model met consortia 
etc.) Bron: interview Ad van der Aa 

De EU stelt eisen aan een project. Vaste onderdelen van een project zijn: 
vooronderzoek, ontwerp, fabricage, aanbesteding, monitoring, kennisoverdracht, rapporteren, 
coördinatie. Deze taken worden verdeeld onder cliënten en subcontractanten. Verder zijn er de 
zogeheten 'common tasks'. Deze taken zijn bedoeld om het voordeel van de Europese samenwerking 
goed tot zijn recht te laten komen. Het zijn taken als technische en architectonische implementatie 
van hernieuwbare energie technieken, kennisoverdracht, Peer review consultancy, financiële 
strategieën en tactieken, duurzaam bouwen, monitoring, evaluatie en aanpassingen voor toekomstig 
toepassing. Bij peer review wordt de voortgang van de projecten onderling bekeken en er wordt op 
gelet dat de projecten zodanig worden uitgevoerd, dat de resultaten vergeleken en samengevoegd 
kunnen worden. 
Een van de producten van een project is kennisoverdracht, kennisoverdracht binnen Europa. 
De output betreft verder ook specifieke producten, zoals een rooster of zoals het Vent-o-system, waar 
later op teruggekomen wordt. Over de specifieke producten kunnen patenten worden aangevraagd, 
maar de algemene kennis moet bekend gemaakt worden en verspreid worden. Dit kan bijvoorbeeld in 
de vorm van publicaties, symposia en websites. 

9.5 Actorenanalyse 

Bij de ontwikkeling en introductie van duurzame technologieën spelen diverse partijen een rol die elk 
hun eigen specifieke invloed uitoefenen. De direct betrokkenen die de uitkomsten van een proces 
kunnen beïnvloeden worden actoren genoemd. Dit kunnen individuen zijn, maar ook 
(overheids)instellingen en organisaties. Het is van belang om een duidelijk overzicht te hebben van 
de actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling en invoering van een nieuwe technologie of een 
nieuw product. 
Verschillende organisaties kunnen een verschillende rol spelen in het ontwikkelingsproces. Er zijn 
vaak bijzonder complexe relaties tussen vele actoren. 

De Verenigde Naties hebben geen wetgevende macht. Maar via internationale verdragen en 
resoluties van internationale conferenties kan er toch een indirecte invloed zijn op het Nederlands 
milieubeleid. Het Nederlandse parlement moet eerst de verdragen ratificeren voordat ze worden 
verwerkt in de Nederlandse wetgeving. Het speciale milieuorgaan van de Verenigde naties heet 
United Nations Environment Programme (UNEP). Het heeft als doel het stimuleren van wetgeving 
en het vergroten van inzicht in milieuvraagstukken. Het houdt onder andere een register bij van alle 
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internationale milieuverdragen die zijn gesloten. Dit bevat een breed spectrum van onderwerpen 
zoals: internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten, bescherming van het Antarctisch 
milieu en het gebruik, vervoer en export van gevaarlijke stoffen. 

De Europese Unie kan wel direct ingrijpen in de Nederlandse wetgeving door verordeningen af te 
kondigen. Deze verordeningen zijn direct geldig zonder dat het Nederlands parlement er verder nog 
aan te pas komt. Het meest gebruikte EU instrument is het afkondigen van richtlijnen. Europese 
richtlijnen moeten worden verwerkt in nationale wetgevingen en hier speelt de Nederlandse overheid 
dus nog wel een rol. 

De overheid 

De overheid dient het algemeen belang te behartigen. De Nederlandse overheid houdt zich op 
verschillende bestuurlijke niveaus bezig met het milieubeleid. Dit zijn de rijksoverheid, de 
provinciale overheid en de gemeenten. In de onderstaande tabel staat een karakterisering van de 
specifieke verantwoordelijkheden. 

Tabel 9-1: de verschillende niveaus van de Nederlandse overheid 

Niveau Verantwoordeli ·kheden 
Rïk 
Provincie 
Gemeenten 
Waterscha 
1 Een speciaal niveau is dat van de waterschappen 
Bron: Iedema & Van de Ven, 1995 

Consumenten en producten 

De consument maakt afwegingen van zijn verschillende belangen tegenover het belang dat hij hecht 
aan het milieu. Indien de consument waarde hecht milieuvriendelijk geproduceerde goederen wordt 
het voor fabrikanten aantrekkelijk om deze goederen ook op de markt te brengen. 

Fabrikanten 

Fabrikanten kunnen om uiteenlopende redenen besluiten meer aandacht aan het milieu te besteden. 
Voorbeelden zijn imagoverbetering, verwachting van toekomstige ontwikkelingen (zowel op het 
gebied van de marktverwachting als van de wetgeving) of uit concurrentieoverwegingen. Actoren uit 
deze categorie hebben vaak meerdere rollen: de detailhandel is zowel leverancier van de consument 
als zelf consument van de fabrikant. De fabrikant Alusta houdt zich bijvoorbeeld bezig met de 
ontwikkeling van zelfregelende roosters en met de vernieuwing om vraaggestuurd te ventileren met 
betrekking tot onder andere sensoren. 

Belangenorganisaties 

Dit zijn de organisaties waarin belanghebbenden zich organiseren om meer invloed te kunnen 
uitoefenen op beslissingen. Zij zijn opgebouwd uit leden of donateurs die achter het doel van de 
organisatie staan. Afhankelijk van de organisatiegraad van de belangenorganisaties zullen de leden 
zich ook verplicht voelen om afspraken die deze organisaties maken daadwerkelijk na te komen. 
Enkel belangenorganisaties zijn bijvoorbeeld milieuorganisaties en consumentenorganisaties. 
Milieuorganisaties omvatten een heel scala van organisaties van lokale actiegroepen tot 
internationale organisaties als Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds. Verder onderscheidt men 
nog de ontwikkelingsorganisaties, de sociale partners (werkgevers en werknemers). 

Op basis van de bovenstaande informatie kan een actorenoverzicht worden opgesteld. De 
internationale gemeenschap wordt gerepresenteerd door de EG. De besluiten die gemaakt worden 
binnen de EG worden doorgegeven aan de Nederlandse Overheid 
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Bij de ontwikkeling van Hybride Ventilatie hebben milieuorganisatie niet direct een rol. Wel binnen 
de ontwikkeling van duurzaam bouwen. Fabrikanten, zoals Alusta B.V., lopen voorop met betrekking 
tot de technische ontwikkeling van de producten nodig voor (hybride) ventilatie. 

Milieu-

toeleverancier fabrikant 

concurrenten 

Figuur 9-4: Actorenanalyse 

Internationale 
gemeenschap 

Tussenhandel 

Consumenten 

Consument 

Bij de actorenanalyse blijkt, dat de consument op dit moment niet of nauwelijks betrokken is bij de 
keuze voor een ventilatiesysteem. Dit komt onder andere doordat consumenten zelden bij de 
ontwerp- en bouwprocessen aanwezig zijn. In de utiliteitsbouw zijn gebruikers/opdrachtgevers vaker 
betrokken bij het ontwerp, maar ook daar ontbreekt voldoende bouwkundige en bouwfysische kennis. 
Kennis van het systeem bij de gebruiker is echter essentieel. De consument moet zich bewust zijn 
van een energieprobleem en moet zich bewust zijn, dat dit hem of haar ook raakt oftewel de 
consument moet de problematiek in eigen situatie herkennen. De consument moet naast kennis over 
het probleem ook kennis hebben over de oplossing. De houding en het gedrag van de consument 
moet positief zijn ten opzichte van de oplossing: hybride ventilatie in dit geval. 

9.6 Conclusies en aanbeveling 

De keuze voor een hybride ventilatiesysteem verandert de rol van ontwerpende partijen (architect, 
installatieadviseur en eventueel constructeur) in het ontwerpproces. De vergaande integratie van 
bouwkundige en installatietechnische disciplines vergt een vroegtijdige samenwerking. 
De mogelijkheid om lucht beheersbaar door de gevel aan te voeren en vrijwel uitsluitend via 
schachten en/ of andere ruimten, zoals atria, verticaal af te voeren, biedt zowel voor de ruimtelijke 
opzet als het ontwerp van de gevel nieuwe mogelijkheden. 

Deskundigen verwachten, dat hybride ventilatie binnen tien jaar een standaard concept zal worden, 
als alle partijen meewerken. Bouwondememingen, aannemers, adviesbureaus en architecten moeten 
informatie uitwisselen omtrent het ontwerpen van hybride ventilatiesystemen. Kennis moet 
overgedragen worden en er moeten nieuwe innovatieve producten ontwikkeld worden voor de 
toekomst. 
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Bij de introductie van een nieuwe technologie, spelen naast technische uitgangspunten, die veelal de 
boventoon voeren, aspecten als verwachtingen bij en attitude van gebruikers een grote rol. De 
marktacceptatie van een nieuwe technologie is moeilijk te voorspellen, toch ligt het in de lijn der 
verwachting, zoals computer, mobiele telefoon, dat mensen gewend raken aan een geautomatiseerde 
omgeving en dus ook aan een geautomatiseerde klimaatbeheersing. 

Voor kennisoverdracht is het belangrijk ome en wetenschappelijk tijdschrift voor de bouw op de 
markt te brengen. Er zijn de nodige tijdschriften, maar deze hebben een pragmatische inslag. 
Verder is communicatie met en naar de consument belangrijk, zodat deze mondiger kan zijn, en alle 
actoren samen tot de beste oplossing kunnen komen. 
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Hoofdstuk 10 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Ontoereikende ventilatie is een van belangrijkste oorzaken van een slechte binnenluchtkwaliteit. 
Maar te veel ventileren kost onnodig veel energie: warme lucht die uit gebouwen wordt afgevoerd 
wordt aangevuld met koude lucht die weer opgewarmd moet worden. 
Ventilatie gebeurt óf op een natuurlijke manier óf mechanisch. Beide systemen hebben hun voor- en 
hun nadelen. Natuurlijke ventilatie kost minder hulpenergie, geeft gebruikers een prettiger gevoel 
maar is slechter te controleren dan een mechanisch systeem. Voordeel van mechanische ventilatie is 
de zekerheid van voldoende ventilatie. Hybride ventilatie combineert het beste van deze twee 
werelden: natuurlijk als het kan, mechanisch als het moet. Hybride ventilatie is een veelbelovend 
idee, maar is vooralsnog nergens volledig toegepast. 
Een intelligent regel orgaan, dat e en optimale afstemming tussen afzuiging en toevoer per vertrek 
levert, is wat hybride ventilatie onderscheidt van de systemen tot nu toe. 

Energie 

Hybride ventilatie past uitstekend binnen een duurzame ontwikkeling en binnen een 
energiereducerende strategie. Uit een rekenstudie blijkt dat systemen die beschouwd kunnen worden 
als voorlopers op werkelijk hybride systemen een positieve invloed hebben op het gebouwbonden 
energiegebruik. Deze systemen worden momenteel in de praktijk getest. 
In Nederland en Europa bestaan slechts enkele gebouwen die zijn uitgevoerd met hybride ventilatie. 
Bovendien zijn deze gebouwen nog niet of pas zeer recent opgeleverd, zodat er op dit moment geen 
gegevens bekend zijn over het functioneren van het ventilatiesysteem en de gerealiseerde 
energiebesparing. De genoemde voorbeelden zijn bovendien nog niet geoptimaliseerd 

Comfort 

Voor hybride ventilatie blijft onderzoek naar conceptie en ervaring van comfort en de psychologische 
effecten interessant. Dit onderzoek kan helpen inzicht te krijgen in hoe een ventilatiesysteem moet 
functioneren om optimaal comfort en gebruiksgemak te realiseren. 
Hybride ventilatie biedt comfort, doordat het mogelijk is een raam open te zetten, zonder het systeem 
te verstoren. 

Componenten 

Toevoegen van een regelstrategie gebaseerd op concentraties van bepaalde stoffen aan een 
mechanisch systeem, maakt het mogelijk een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen. 
Voor radon heeft onderzoek naar componenten, die de gezondheid negatief beïnvloeden, geleid tot de 
StralingsPrestatieNorm, die binnenkort in het bouwbesluit zal worden opgenomen. Meer onderzoek 
naar verschillende componenten en de gezondheidseffecten is nodig. 

Model 

Over de stroming in ruimtes afwijkend van zeer standaard vormen is weinig bekend. Het modelleren 
van stromingspatronen is niet eenvoudig en de discrepantie tussen model en werkelijkheid is erg 
groot, zodat de modellen minder goed kunnen voorspellen. 
Er zijn pragmatische modellen opgesteld, waarbinnen aannames zijn gedaan die de werkelijkheid 
geweld aandoen, maar waarvan de voorspelde resultaten goed overeen komen met de gemeten 
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resultaten Deze modellen, gebaseerd op de wet van behoud van massa, zijn goed bruikbaar om de 
stroming bij kleine verandering in gebouwen te voorspellen en daarop te ontwerpen. Het is nodig om 
verder onderzoek te doen naar de manier waarop windstroming langs een woning de thermiek 
binnenshuis kan ondersteunen. Daarbij is het nodig om naar het tijdafhankelijk gedrag van 
stromingen te kijken. Soms is de periode van instelling tot evenwichtssituatie significant lang, zoals 
in theaters of collegezalen. 

Controle 

In deze studie is onderzocht welke componenten geschikt zijn om een regelstrategie op te baseren. 
Hierbij is gekeken naar criteria als kosten, robuustheid, sensitiviteit en beschikbaarheid van sensoren. 
De voornaamste kandidaten waarop de regelstrategie gebaseerd moet worden: vocht, temperatuur, 
luchtsnelheid, C02, CO, N02, VOC, fijn stof en radon. 

Sensoren zijn nodig voor intelligente regelorganen, want real-time data acquisitie is nodig. 
De ontwikkeling van sensoren speelt hierbij een rol, een multifunctionele sensor is het meest 
wenselijk. Voor de meeste componenten is een relatie met de vervuilende bron te leggen, hierdoor 
kan door één component een bron geïdentificeerd worden en is het onnodig, de andere stoffen die 
geëmitteerd worden te meten. 
De inzet van sensoren kost energie. Voor het systeem gebaseerd op COz-metingen geldt dat de 
energiereductie opweegt tegen de extra benodigde hulpenergie. In een volgend onderzoek kan 
uitgezocht worden wat het energiegebruik is van sensoren. 

Doordat op IT-gebied de ontwikkelingen nog steeds verder gaan, kan aangenomen worden, dat ook 
sensoren zich verder zullen ontwikkelen: kleiner, langere levensduur, lager energiegebruik etc. 
De sensoren of andere delen van het systeem kunnen stuk gaan, dit verhoogt de onderhoudskosten. 
Tijdens het installatieproces moeten er meer mensen aan te pas komen, dit vergroot de kans op fouten 
in de installatie of bij het inregelen. Als hier fouten (of ergens anders in het ontwerpproces) worden 
gemaakt, kan dit ten koste gaan van binnenluchtkwaliteit, thermisch comfort en energiegebruik. 
Het systeem heeft hoge kosten, onder andere door het hoge elektronica-aandeel, door 
schaalvergroting zullen de kosten dalen. 

C02 is een geschikte kandidaat om met een beperkt aantal sensoren de binnenlucht in voldoende 
mate te karakteriseren. Of in praktijk C02 daadwerkelijk de beste en meest handige manier is om te 
sturen hangt vooral af van de kwaliteit en representativiteit van de meting. Over sensoren is het 
gebruik niet goed bekend. De plaatsafhankelijkheid van de sensor kan van invloed zijn op de 
meetgegevens, als deze hoog is kan over- of onderventilatie het gevolg zijn. 

Actoren 

Bij de actorenanalyse blijkt, dat de consument op dit moment niet of nauwelijks betrokken is bij de 
keuze voor een ventilatiesysteem. Dit komt onder andere doordat consumenten zelden bij de 
ontwerp- en bouwprocessen aanwezig zijn. In de utiliteitsbouw zijn gebruikers/opdrachtgevers vaker 
betrokken bij het ontwerp, maar ook daar ontbreekt voldoende bouwkundige en bouwfysische kennis. 
Kennis van het systeem bij de gebruiker is echter essentieel. De consument moet zich bewust zijn 
van een energieprobleem en moet zich bewust zijn, dat dit hem of haar ook raakt oftewel de 
consument moet de problematiek in eigen situatie herkennen. De consument moet naast kennis over 
het probleem ook kennis hebben over de oplossing. De houding en het gedrag van de consument 
moet positief zijn ten opzichte van de oplossing: hybride ventilatie in dit geval. 

Aanbevelingen 

Voor hybride ventilatie blijft onderzoek naar conceptie en ervaring van comfort en de psychologische 
effecten interessant. Dergelijk onderzoek kan helpen inzicht te verkrijgen in hoe een 
ventilatiesysteem moet functioneren om optimaal comfort en gebruiksgemak te realiseren. 
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Onderzoek naar componenten die de binnenluchtkwaliteit beïnvloeden zowel positief als negatief is 
nodig. 
Er zijn praktijkexperimenten gestart om te kijken hoe het gaat. Deze moeten gemonitored worden, 
om de praktijkervaring uit te breiden. 
Onderzoek n aar stromingspatronen en de invloed van wind en thermiek moet voortgezet worden, 
zodat de discrepantie tussen model en werkelijkheid zo klein mogelijk kan worden. In het model 
moeten effecten van natuurlijke ventilatie (thermische gelaagdheid) en effecten van mechanische 
ventilatie (uniforme temperatuurverdeling) meegenomen worden. 

Er is meer kennis nodig over de meet- en regelstrategie nodig. Hiervoor moet er onderzoek gedaan 
worden naar de werking van sensoren, zodat deze op een goede manier kunnen worden ingezet in een 
regelstrategie. Het omschakelcriterium of de criteria van natuurlijk naar mechanisch ventileren 
moet( en) bepaald worden. 

De consument moet betrokken worden bij de ontwikkeling van Hybride ventilatie. Dit kan door de 
bewustmaking van de consument van de energieproblematiek. De consument moet goed op de 
hoogte zijn van het gebruik van ventilatie, waarom ventilatie nodig is, en hoe met een goede omgang 
met ventilatie energie bezuinigd kan worden. Als de consument meer kennis heeft, kan deze 
mondiger zijn over de eigen wensen. 

Slot 

Hybride ventilatie is technisch mogelijk, op lange termijn zal het ook geaccepteerd worden, het 
bereikte comfort blijft een vraag, en moet onderzocht worden. Hybride ventilatie zal binnen tien jaar 
een standaard concept zijn. 
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Bijlage A INTERVIEWS 

De interviews, die gehouden zijn met experts op verschillende gebieden van installatie techniek tot 
de fabrikant van roosters, zijn in deze bijlage ruw uitgewerkt. De informatie is in principe niet 
gefilterd. Een aantal van de genoemde punten is als uitgangspunt voor een deel van dit verslag 
gebruikt. De genoemde punten zijn in die gevallen in de literatuur gecheckt. De interviews geven een 
beeld hoe het onderzoeksproces voor dit onderzoek zich ontwikkeld heeft. Tijdens de interviews is 
geprobeerd om antwoord te krijgen op onder andere de volgende algemene vragen: 

• Wat is de achtergrond van de ondervraagde? 
• Wat is er bekend over hybride ventilatie? 
• Wat zijn de kansen voor hybride ventilatie? 
• Wat is de rol van de ondervraagde met betrekking tot hybride ventilatie? 
• Met welk onderzoek i s de ondervraagde o f zijn o f haar b edrij f b ezig (met betrekking tot 

hybride ventilatie)? 
• Wie is hier nog meer mee bezig, wie zijn andere experts? 
• Welke methoden worden gebruikt voor simulatie? 
• Welke problemen doen zich voor? 
• Wat zou de ondervraagde uitgezocht willen zien? 

A.a Gesprek Wim Zeiler 
Dhr. Zeiler heeft werktuigbouwkunde gestudeerd en is vooral geïnteresseerd in ontwerp. Hij is nu 
werkzaam bij installatietechniek bij bouwkunde, TU Eindhoven. 

Dhr. Zeiler noemt als belangrijkste bronnen van informatie Hybvent en Natvent. Binnen natvent 
wordt met het computerprogramma AIOLOS gewerkt. De meeste winst zit in nachtkoeling. Verder 
heeft hij een promotieonderzoek van iemand van het MIT liggen. Hierin staan CFD-berekeningen. 
Simulatie l 

~ V entilative Cooling 
Meting J 

Dhr. Van Paassen is hier ook mee bezig geweest. Hij bekijkt voornamelijk weerstandsmodellen. 

A.b Gesprek M. de Wit 

Dhr. De Wit is professor bij bouwfysica, Bouwkunde: FAGO, TU Eindhoven. Hij heeft natuurkunde 
gestudeerd aan de TU Eindhoven. 

Belangrijkste programma's zijn gebaseerd op mfs (mass flow solver). Een programma dat op de TU 
Eindhoven verder wordt ontwikkeld is het ESP. De meeste modellen zijn ID (1 dimensionaal). Er 
wordt weinig gewerkt met 2D modellen. In een stromingsdeel, een cel, wordt gewerkt met kE-
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modellen. De koppeling tussen het stromingsmodel en gebouw ontbreken echter. Hier ligt een vraag 
voor een onderzoek. 

Wind 
De aannames die over wind worden gedaan, kloppen vaak niet. Wind is een zeer grillig en 
onvoorspelbaar verschijnsel. De aanstroming is onvoorspelbaar en wordt beïnvloed door de 
omgeving. Wind is zeer beïnvloedbaar door zelfs de kleinste uitsteking. In steden zitten huizen 
eigenlijk in een soort grenslaag. De wind heeft boven de huizen een bepaald profiel, dit profiel wordt 
onterecht doorgetrokken naar de hoogte van ramen in een gebouw. Echter de gebouwen zijn op 
grenslaaggrootte voor dit windprofiel. De aanname, het stromingprofiel doortrekken, klopt dus niet. 
Hierdoor levert het model geen betrouwbare gegevens op. Het model kan niet goed voorspellen wat 
er zal gebeuren, doordat de input niet klopt. 

Stromingsprofiel 

Hoogbouw 

stromingsgrenslaag 

Laagbouw 

Figuur A.1: Aanname windprofiel in de gebouwde omgeving 

Verder heeft hout een krimpingscoëfficiënt, hout krimpt en zet uit. De kiergrootte is hierdoor 
onzeker. Ook de hoeveelheid lucht die door deze spleet infiltreert is daarmee onzeker. Binnen zijn 
capaciteitsgroep wordt hier onderzoek naar verricht. 

Ventilatie kan op natuurlijke wijze en op mechanische wijze. In veel gevallen is uiteindelijk de 
mechanische situatie energetisch beter, ten opzichte van een natuurlijke situatie. Natuurlijk ventileren 
lukt op sommige momenten niet. Om tijdens die momenten toch genoeg te ventileren is energie 
nodig. Hybride ventilatie slaat een brug tussen deze twee manieren van ventileren. Er wordt 
geprobeerd het beste van twee werelden te combineren. 

Ontwikkelingen 

In eerste instantie is natuurlijke ventilatie ontwikkeld. Zo zijn er zelfregelende roosters ontwikkeld. 
Zie ook het verhaal van Alusta (interview André Meester). De stroming door ventilatieroosters is nog 
niet helemaal bekend, maar dit is wel al ver doorontwikkeld. Daarmee is onderzoek naar 
ventilatieroosters een beetje uitgemolken. 

Problemen in praktijk 

In de hoogbouw wordt ook geprobeerd om gebruik te maken van de voordelen van natuurlijk 
ventilatie, zoals zich die manifesteren in de laagbouw. Hoogbouw heeft last van sterke winddrukken 
en koelere lucht (in de winter). In de hoogbouw maakt men gebruik van kleine ramen vanwege deze 
sterke winddrukken, op deze manier wordt voorkomen, dat de hoge windsnelheid tocht veroorzaakt. 
Verder is er de minder leuke reden: ter voorkoming van zelfmoordpogingen. Om de druk op de gevel 
te verlagen, kan gebruik gemaakt worden van een tweedehuid gevel. Deze vangt de eerste winddruk 
op. In deze gevel zitten gaten, zodat er tussen de twee gevels behoorlijke ventilatie plaatsvindt. In de 
binnenste gevel zitten te openen ramen. Waardoor op natuurlijke wijze geventileerd kan worden, op 
hogere verdiepingen zonder tocht. 
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modellering 

Dhr. J. Hensk is een collega van dhr. De Wit, hij is met modellen bezig. Verder is dhr. Van Heyst, 
hoogleraar aan de faculteit technische natuurkunde werkzaam, bezig met kE-modellen bezig. Dhr. 
Van Steenhoven, oorspronkelijk een natuurkundig, maar nu werkzaam bij werktuigbouwkunde is ook 
met modellering bezig. Ir. A.C. Taal van de Haagse Hoge School is bezig met modelleren in 
Climasim. 

Stroming 

......... .t.h .. 

........... ,.. .... 
h= hoogte gaten in tweede 

huidgevel 
b= afstand tussen tweede 

huidgevel en eerste huidgevel 

r= raam in eerste huidgevel 

Figuur A.2: Schematische weergave tweedehuidgevel 

Stedenbouw: zon versus wind 

Verder ligt er bij het vakgebied stedenbouw nog een vraag met betrekking tot ventilatie. Welke 
invloed heeft stedenbouw op de natuurlijke ventilatie mogelijkheden van gebouwen. De planning van 
een stad heeft invloed op het energiegebruik. Nu zijn er veel demonstratieprojecten, zoals Nieuwland 
in Amersfoort, gericht op zonne-energie. De richting van de gebouwen wordt afgestemd op de zon. 
De gebouwen staan Oost-West-gericht. De wegen dus ook. Vervolgens worden de gebouwen ver van 
elkaar afgebouwd, zodat ze niet in elkaars schaduw staan. Er kan dan optimaal gebruik worden 
gemaakt van het geïnstalleerde P V-vermogen. Deze bredere wegen hebben wel tot gevolg, dat er 
gemakkelijker wind doorheen kan. Dit is in het verlengde van de meest voorkomende windrichting. 
Gebouwen stoppen dus de winddebieten minder. Met andere woorden de luchtweerstand van een 
wijk neemt af. Dit kan tot gevolg hebben, dat er extra warmteverlies optreedt door convectie. Het kan 
zelfs zo zijn, dat de winst met PV niet opweegt tegen het warmteverlies. Hierover is nog niet veel 
bekend, er moet nog onderzoek naar gedaan worden. 

Andere experts 

Wind is een belangrijke factor inde controle van het binnenmilieu. 1 n Canadaworden metingen 
gedaan in klimaattunnels, ofwel grenslaagtunnels. Er wordt ook samengewerkt met Peutz, waar men 
in het bezit is van een klimaattunnel. De wetenschap is nog vol op in beweging. 

A.c Gesprek met André Meester 

Dhr. Meester is werkzaam bij b.v. aluminium handelmaatschappij Alusta B.V" te Etten-leur, hij is 
van huis uit bouwkundige. Alusta is een specialist op het gebied van natuurlijke 
ventilatievoorzieningen. Alusta produceert en levert ventilatieroosters, suskasten (geluidsgedempte 
ventilatieroosters), mechanische wandsuskasten en zelfregelende roosters. Alusta heeft onder andere 
zelfregelende roosters en is trots op het zelf ontwikkelde Vent-0-System. 
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Problemen bij implementatie 

Dhr. Meester definieert voornamelijk problemen, die men tegenkomt bij de implementatie van 
systemen. Problemen bij de afvoer hangen voornamelijk samen met de weerstand van de kanalen. De 
weerstand van de kanalen moet omlaag. Dit kan door bredere kanalen aan te leggen, maar ook door 
de huidige kanalen "gladder" te maken. Vaak is ook de aanleg een probleem. Het kan voorkomen, 
dat bij de afwerking fouten worden gemaakt. Een flexibele buis wordt bijvoorbeeld niet op maat 
gemaakt, maar opgerold, de drukval over dit stukje buizentraject is groot (weerstand hoog). Soms 
zelfs zo groot dat de drukval over het resttraject (rechte buizen) verwaarloosbaar klein is ten opzichte 
van de drukval over de bocht. Als de bocht wel mooi op maat gemaakt wordt, is de drukval nog 
steeds groot door de ribbels van de flexibele buis. Hier ligt een vraag: "ligt het aan de kanalen of aan 
de installatie?" 

Problemen bij controle 

Andere problemen zitten bij de toevoer van lucht. Bij de toevoer zal in de toekomst gewerkt worden 
met sensormetingen. Er kan op verschillende indicatoren gemeten worden. Zo zijn er 
aanwezigheidssensoren en sensoren die reageren op mijt, stof of C02• Je kunt natuurlijk ook 
regelen/programmeren op tijd. Dan moet het gebruikspatroon wel goed bekend zijn. 
Welke mix van sensoren moeten gebruikt worden voor een goede regeling van de klimaatbeheersing? 
Hoe doe je dat? Wat is de beste plaatsing van sensoren? 
Er bestaan aanwezigheidsdetectoren. Deze registreren beweging. Er kan niet geregistreerd worden 
hoeveel mensen er in een ruimte zijn, alleen of er mensen in een ruimte zijn. De ventilatievoud is 
afhankelijk van de hoeveelheid mensen in een ruimte. De COrsensor lost dit probleem op. Meerdere 
mensen in een ruimte produceren evenredig veel meer C02, zodat de ventilatievoud is aangepast aan 
het aantal mensen in een ruimte. Deze sensor is echter niet gevoelig voor mijt, stof, sigarettenrook of 
radioactiviteit. Een gebouw is een continue bron van vervuilende stoffen. Het is dus nodig om een 
minimaal ventilatieniveau te handhaven om een goede luchtkwaliteit te waarborgen. 
De optimale plaatsing van de sensoren is nog onbekend. De plaatsing is van invloed op de gemeten 
verandering in de situatie. Bijvoorbeeld: op welke hoogte moet een COrsensor hangen, en waar in 
de ruimte (bij het raam, in het midden)? De luchtmenging is hierop van invloed. De aanname, dat 
lucht ten alle tijde uniform gemengd is, gaat in de praktijk niet op. Er zit een tijdsafhankelijkheid in, 
het is niet bekend hoeveel invloed dit heeft. 

Voorbeeldproject van een voorloper op hybride ventilatie 

In de woningbouw is er een project af in Amsterdam. Dit wordt op het moment gemonitored door 
Dorsser Blesgraaf. Het is een project met de volgende speerpunten: atrium, ventilatie en 
warmteterugwinning. Bij warmteterugwinning is de weerstand van de warmtepomp een probleem. 
De warmte van de afgevoerde ventilatielucht wordt in het tapwater gestopt. 

Optimalisatieproblemen 

Een belangrijk voordeel van hybride ventilatie is dat het gericht is op een gezond binnenklimaat. Dit 
is het belangrijkste punt van binnenklimaat en klimaatbeheersing. De optimalisatie van 
energiegebruik is dan misschien tegenstrijdig met de eis voor gezondheid. Gezondheid is een van de 
randvoorwaarden en mag daarom niet uit het oog verloren worden. Er zit dus een maximum aan de 
hoeveelheid energie die bespaard kan worden, de energiebesparing is afhankelijk van de 
1 uc htkwali tei t. 

Nachtkoeling bij utiliteitsbouw 

Bij utiliteitsbouw is de winst buiten kantooruren te behalen. Het eventuele verlies dat toch nog 
optreedt tijdens kantoortijd door het openen van ramen door de gebruiker, weegt op tegen de 
beleving van de gebruiker. De perceptie van het klimaat is gezond (overigens vaak ook terecht), maar 
het gezonde klimaat is misschien niet altijd op de meest energetisch zuinige manier bereikt. 
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20 IJs 

Wind ... 

Loefzijde 

iguur A.3: a) Windstille situatie b)Situatie met wind, 
Beide in een gedimensioneerd gebouw. 

40 IJs 

Wind 

Lijzijde 

F 

Een open raam is een verstoring van het ventilatiepatroon. De gevolgen van het openen van een raam 
aan loefzijde kunnen negatief zijn voor ruimtes aan lijzijde, zie de figuur 3 a) en b). In de windstille 
situatie wordt in beide kamers met een geopend raam dezelfde hoeveelheid lucht afgezogen. Als de 
wind waait geeft dat een druk op de ene gevel en een onderdruk op de andere. In de ruimte aan de 
loefzijde komt meer lucht binnen. In de ruimte aan de lijzijde is er niet genoeg druk om lucht naar 
binnen te krijgen. De afzuiging gebeurt mechanisch en is gedimensioneerd op bijvoorbeeld 40 lis. 
Doordat nu aan de loefzijde 40 lis infiltreert is het maximum van afzuiging bereikt. Dit betekent dat 
in de ruimte aan lijzijde geen kracht aanwezig is, om de vervuilde lucht af te zuigen. Deze ruimte 
wordt dus niet geventileerd. Dit is een extreem voorbeeld, maar met variatie in de getallen is dit een 
werkelijke problematiek. Vooral kleinere kantoren zijn, voor de ventilatie, afhankelijk van 
voorzieningen zoals roosters en ramen. Onder kleinere kantoren zijn worden hier kantoorgebouwen 
met een hoogte tot circa 20m verstaan. Bij kantoren is vaak sprake van dwarsventilatie, die soms 
onnodig groot is. Bij een niet optimaal gebruik van de ventilatievoorzieningen kunnen problemen, 
zoals een minder goede luchtkwaliteit vooral in de aan lijzijde gelegen vertrekken, comfortklachten 
en een relatief hoog energiegebruik voorkomen. 

Mechanische 
afvoer 

Î
40dm3 

l...----~-----1I 1 1 1 
Alusta rooster Alusta rooster 

20 dm3 _. Overstortkanaal 200 cm2 ~ 20 dm3 

Go~olloJ,:5~~,~i~1ffiÇI~~; 1 O rt··········· Q~~i~'fmÇ'':~~] 15,5 om' 
Overstroom- vers room-

Kantoor 

voorziening 
100 cm2 

voorziening 
100 cm2 

Kantoor 

Figuur A.4: Schema concept oplossing voor verhoogde infiltratie bij windbelasting 
TNO-rapport, 96-BBI-R1333, Natuurlijke ventilatie van kantoorgebouwen: samenvatting van drie 
onderzoeken naar de luchtkwaliteit, het energiegebruik en het comfort bij toepassing van het Alusta 
concept, TNO-Bouw, ing. W.F. de Gids, 22 oktober 1996 

Voor deze problemen is een oplossing bedacht met zelfregelende ventilatieroosters, waarbij 
onafhankelijk van het beschikbare drukverschil over de gevel door het rooster een vrijwel constante 
volumestroom aan ruimten kan worden toegevoerd. Het concept betreft een toevoer in de gevel via 
zelfregelende roosters, die uitkomen boven een verlaagd plafond. Het plafond is voorzien van enkele 
stroken met geperforeerde plaat, waardoorheen lucht het kantoorvertrek binnenstroomt. De verlaagde 
plafonds zijn met elkaar in verbinding via kanalen. Een gedeelte van de toevoer zal dus naar het aan 
die gevel gelegen kantoorvertrek stromen via de geperforeerde stroken in het plafond, terwijl onder 
bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij een hoge infiltratie aan de loefzijde of het openen van 
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ramen aan de lijzijde, lucht vanuit het verlaagde plafond via het overstortkanaal kan overstromen 
naar het kantoorvertrek aan de andere gevel. De afvoer vindt plaats via overstroomvoorzieningen 
naar de gang en vanuit de gang met bijvoorbeeld mechanische ventilatie naar het dak. Dit concept is 
gemeten in de klimaatkamer van TNO. Het volgende plaatje is overgenomen uit een verslag van 
TNO. 

Het systeem werkt als het ware corrigerend bij: 
• Een verhoogde infiltratie bij windbelasting op de gevel 
• Zelfregelende ventilatieroosters 
• Het openen van deuren en ramen aan loef- en lijzijde 

Een van de eisen voor het welslagen van dit soort projecten is het dimensioneren van het gebouw op 
lage druk: 1 Pa. De zelfregelende ventilatieroosters van Alusta regelen al vanaf 1 Pa. Dat betekent dat 
bij een druk over het rooster vanaf 1 Pa, het s tromingsdebiet constant is. Het rooster regelt dan, 
onafhankelijk van het beschikbare drukverschil over de gevel door het rooster, een vrijwel constante 
volumestroom, die aan ruimte kan worden toegevoerd. Tot 1 Pa is de toename van het 
stromingsdebiet rechtevenredig met de toename van de druk. Dit is duidelijk te zie in een rooster dat 
regelt vanaf 10 Pa. Dit 'aanloop' -gebied regelt niet en de werking is gelijk aan een gewoon rooster. 
Hoe kleiner de druk waarbij geregeld kan worden, hoe nauwkeuriger het rooster de wind kan volgen. 
In de praktijk varieert het rooster niet precies met de grilligheid mee, omdat het vele klapperen dan 
geluidsoverlast kan veroorzaken, en het komt de levensduur van een rooster niet ten goede. 

Utiliteitsbouw versus woningbouw. 

In de utiliteitsbouw is er een duidelijker gebruikspatroon en meer ruimte. De ventilatieproblemen en 
oplossingen zijn daardoor anders dan voor de woningbouw. Nachtkoeling gebeurt door natuurlijk 
drijvende krachten. Door nachtkoeling in de zomer, door te openen ramen, is een aangenaam klimaat 
in kantoorgebouwen te realiseren, voor de dag erna. In 70% van de tijd is utiliteitsbouw niet in 
gebruik. Hier is de meeste winst te behalen. Er is dan weinig ventilatie nodig omdat er weinig 
vervuiling is, zodoende blijft de warmte behouden, dus minder energiegebruik. 

Alusta heeft nog een ander en intelligent systeem ontwikkeld: het Vent-0-System, dit is een 
tijdgeprogrammeerd systeem. Het systeem gaat uit van 7 l/s per persoon luchtdebiet om te komen tot 
een voldoende v entilatievoud. In nieuwbouw werkt het controlesysteem goed. Het systeem wordt 
geprogrammeerd op tijd en er is een sensorbesturing aan te koppelen. In de bestaande bouw is dit aan 
te raden, om te weinig of te veel ventileren te voorkomen. Op deze manier kan extra ventilatie door 
kieren en andere lekken worden verdisconteerd. De extra ventilatie door luchtlekken kan op deze 
manier worden gecompenseerd. 

Het Vent-0-System wordt op dezelfde manier ingebouwd, als andere ventilatiesystemen. Er is geen 
extra begeleiding nodig tijdens de bouwperiode (mening dhr. Meester). Het Vent-0-System maakt 
gebruik van één afvoerkanaal. De mogelijkheid om natuurlijk af te voeren is er ook, deze wordt nog 
niet toegepast. 
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Natuurlijke 
afVoer 

Mechanische afVoer 

Ventilator 

Klep 

Sensor meet ventilatiedebiet 
door kanaal 

Figuur A.4: Natuurlijke en mechanische afvoer. Er is een klep tussen beide soorten afvoer, die 
een van de twee soorten afvoer afsluit afhankelijk van het natuurlijk ventilatiedebiet. Er zit een 
sensor in hoofdhuis. In mechanische afVoerbuis is ventilator 

De snelheidssensor in de algemene afvoerbuis meet het volumedebiet. Als dit onder een bepaalde 
waarde komt, schakelt de klep en gaat de mechanische afvoer aan. Er wordt gecontroleerd, 
tijdsafhankelijk, of natuurlijke afvoer mogelijk is, door de klep te schakelen (bijvoorbeeld om het 
kwartier wordt het systeem geschakeld en wordt het snelheidsdebiet gemeten, op basis van deze 
gegevens kiest het systeem natuurlijk of mechanisch ventileren). 
De weerstand is onder andere door bochten hoog, het volume van de kanalen moet groter om een 
kleinere luchtweerstand te hebben, dit neemt gebruiksruimte in hetgeen niet acceptabel is. De 
afzuigpunten moeten dicht bij de standleiding zitten, om het kanalentraject zo kort mogelijk te 
houden met zo min mogelijk bochten. Verder kunnen de bochten aerodynamischer uitgevoerd 
worden. 

A.d 2e gesprek Martin de Wit 
Bij ventilatie is het volledige stromingsmodel onbekend. De drukken op de gevel zijn interessant 
voor het luchttransport in het gebouw. De ventilatiekarakteristiek kan doorgemeten worden met 
bijvoorbeeld een axiale rotor, of een radiale rotor. 

Het onderzoek bij bouwkunde is vaak pragmatisch, gewoon één soort meting onder verschillende 
omstandigheden. 

A.e Gesprek Cauberg 
Dhr. Cauberg werkt bij de TU Delft en bij Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV. (Cauberg
Huygen) 
Cauberg-Huygen is opgericht in 1975 en levert vakkundige bijdragen aan bouwprojecten, 
bestemmingsplannen of milieuvergunningen. De ruime kennis van de diverse vakgebieden en de 
betrokkenheid bij opdrachtgevers, maakt de advisering tot belangenbehartiging. 
Cauberg-Huygen heeft vijf vestigingen en is zodoende op de hoogte van lokale en regionale regels of 
omstandigheden. Cauberg-Huygen besteed aandacht aan innovatie, onder meer via een eigen 
laboratorium. Tevens zijn veel van de adviseurs erkende specialisten. Cauberg-Huygen participeert in 
nationale en internationale onderzoeksprojecten. 
Naast zijn werkzaamheden bij Cauberg-Huygen is dhr. Cauberg werkzaam aan de TU Delft aan de 
faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen bij Bouwfysica en installaties. 

Er zijn verschillende aspecten van hybride ventilatie waar nog vragen over bestaan. Zo kan er 
gespeeld worden met de neutrale lijn van een gebouw. 
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Intern zijn verdiepingen niet luchtdicht afgescheiden. Hierdoor kan een ruimte geventileerd worden 
met de afvoerlucht van een andere ruimte. Dit komt de luchtkwaliteit niet ten goede. Bij hoogbouw 
speelt de ventilatierichting op de verschillende verdiepingen een probleem. 

Gewenste 
1 
1 

1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 

1 1 
1 1 
1 1 

Figuur A.5: A) gewenste en ongewenste ventilatierichting b) schema woontoren 

Hoogbouw 

Cauberg is nu bezig met een gebouw in Rotterdam. Het Merwede Eurobuilding. Dit is een 150m 
hoog gebouw, waar hybride ventilatie zal worden toegepast. In plaats van een tweedehuidgevel heeft 
het gebouw 'vides' over een aantal verdiepingen verdeeld. Dit zijn een soort atria in hoogbouw: 
ruimtes van enkele verdiepingen hoog, waarop kamers met ramen uitkomen. Deze vides zijn 
verdeeld over het hele complex. 

De vides zijn voorzien van openingen/roosters waardoor de buitenlucht naar binnenkomt. De ruimte 
van de vide dient als opwarmruimte van de buitenlucht, tevens wordt de wind gebroken. De 
kantoorramen zijn aan de zijkant voorzien van roosters. De roosters zijn aan de achterkant gesloten, 
deze sluitingen gaan open voor de nachtkoeling. Dit is de maximale stand van ventilatie. De ramen 
zijn dubbele ramen. De lucht die door de zelfregelende roosters naar binnenkomt, komt in de ruimte 
tussen het buiten- en het binnenraam, zolang de nachtkoeling niet openstaat. Het binnenraam kan 
naar binnen toe geopend worden. 0 p deze manier is de 1 uchtsnelheid gereduceerd en de lucht is 
opgewarmd. De luxe voordelen van laagbouw zijn op deze manier ook een mogelijkheid voor de 
hoogbouw. 
De vides zijn meerdere verdiepingen hoog. Deze hoge ruimtes kunnen voorzien worden van groen, 
o.a. planten, struiken en bomen. De gebruikers van het gebouw kunnen in deze ruimte pauzeren en 
genieten van frisse buitenlucht. 1 n deze gebouwen is niet zeker hoe de ventilatierichting zal zijn, 
zoals in bovengenoemd probleem voor hoogbouw. De implementatie van hoogbouw heeft dus 
onzekerheden met betrekking tot de thermische trek en stromingen. Aan ongewenste stroming in 
hogere verdiepingen kan nog gerekend worden. Hoe de stroming in een vide is, is ook nog onbekend. 
Onderaan de vide lopen mensen, het is dus interessant als de luchtsnelheid daar laag is. Verder kan in 
de vide een grote luchtsnelheid gehandhaafd worden, dit bevordert de ventilatie. 
Een vraag die nog openstaat is: hoe kun je met grote gebouwen omgaan om de ventilatie te 
beheersen? 

De IEA Annex heeft het Comis-model. bij TNO Delft zijn Paff, Knol en De Gids daarmee bezig. 

Onderzoeksmogelijkheden 

In Engeland wordt in ondergrondse gebouwen gebruik gemaakt van natuurlijke drijvende krachten 
voor de ventilatie. Ook hier is het ventilatiepatroon onduidelijk. Hoe werken de natuurlijke drijvende 
krachten optimaal? 
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In ruimtes zelf is er geen uniforme thermische verdeling. Dit wordt echter wel vaak aangenomen. 
Hoe is de verdeling dan wel? Is dit patroon met een gelaagd model te benaderen? 
De winddruk buiten op de gevel heeft invloed op het patroon in de ruimte. (Zie ook gesprek met 
Alusta) 

Rook- en warmteafvoer in grote ruimtes is erg belangrijk bij brand. Bijvoorbeeld in het gebouw met 
vide kunnen grote ramen geopend worden voor de afvoer. Maar er is ook een bepaalde regelgeving. 
De rook die zich bovenin de ruimte verzameld, mag niet aangrenzende kantoorruimtes in. Er is een 
optie, dat over het hele dak verdeeld ramen opengaan, zo is de afvoer over een zo groot mogelijk vlak 
verdeeld. De invloed van de winddruk is dan zo gering mogelijk . Een andere optie is een grote 
afvoerbuis in het midden van het dak. Hierdoor is het mogelijk om een gewoon dak aan te leggen. 
Behalve op de plek van de afvoer. Dit kan architectonische gevolgen hebben. Nadeel is dat de 
openingen geconcentreerd zijn (één of meerdere afvoerpijpen, de winddruk is dan ook 
geconcentreerd, waardoor een grotere afhankelijkheid van de winddruk en richting ontstaat. 

Aanbevelingen 
Dhr. Rutten van bouwfysica heeft installatie techniek als achtergrond. Hij werkt met flexibele 
installaties. Weet misschien ook meer van deze problematiek. 

Dhr. Vroon is psycholoog en heeft kennis over de ervaring van bewoners/gebruikers van een ruimte 
met betrekking tot mechanische of natuurlijke ventilatie. 

A.f Symposium Nationale DuBo-dag 
Presentatie: Gezonde woningen 
Initiatief: DHV, Slokker 
Participatie: Viba, stichting gezonde gebouwen 

Duurzaam Bouwen ( dubo) heeft onbedoeld problemen gebracht. Het binnenmilieu 1s door de 
gevolgen van de kierdichting (eerste generatie woningen) ongezonder worden: 
• Vocht 
• Schimmels; 
• Formaldehyde. 

De tweede generatie woningen met kierdichting heeft (soort)gelijke problemen: 
• Risico's thermisch comfort; 
• Risico's luchtkwaliteit; 
• Installatielawaai; 
• Beperking regelbaarheid. 

Duurzaam bouwen heeft niet gebracht: 
• Aanscherping geluidisolatie; 
• Geen verdere beperking van emissie; 
• Betere leefkwaliteit (er zijn projecten, waar dit wel gerealiseerd is). 

Dubo is uit balans. Het uitgangspunt van dubo is duurzaam bouwen: beter voor mens en milieu. Er 
moeten veranderingen en verbeteringen komen: 
• Er moet een focus komen op technologische mogelijkheden; 
• Er moet meer aandacht komen voor de behoeften van personen; 
• Gezondheidsbevordering moet prioriteit hebben en gestimuleerd worden; 
• De consument kent de eigen behoefte, als hij kennis krijgt/ heeft. 

Kennis en communicatie is nodig om de consument te laten participeren en hem mondig te 
maken. 
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De combinatie van kennis over de mogelijkheden en kennis over de behoefte levert een gewenst en 
werkend systeem. 
Samen met de consument moet er gewerkt worden om een ombuiging te bewerkstelligen van 'sick 
buildings' naar 'healthy buildings' naar 'feel good buildings'. 
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Bijlage B MINDMAPPING, CONCEPTMAPPING & 
CONCEPTWEBBING 

B.a Mindmapping 

In het algemeen worden nieuwe begrippen uitgelegd met teksten die lineair (van links naar rechts en 
van boven naar onder) moeten worden gelezen. Er wordt weinig gebruik gemaakt van tabellen of 
schema's bij de tekst. Toch maakt een tabel en een schema de tekst overzichtelijker Deze manier van 
kennisoverdracht staat haaks op de manier waarop onze hersenen werken. De hersenen werken niet 
lineair maar visueel (vanuit een centraal begrip dat via verbindingslijnen met andere begrippen wordt 
geassocieerd.). Om recht te doen aan de werking van de hersenen is mindmapping ontwikkeld. Dit 
een techniek om begrippen in kaart te brengen, letterlijk en figuurlijk. Een mindmap begint met een 
zeker begrip dat je midden op een blanco, ongelinieerd vel papier schrijft. Rond dat woord teken je 
een cirkel (centrum). Vanuit deze cirkel trekje lijnen en schrijf je op elke lijn een begrip of idee dat 
met het centraal begrip te maken heeft. Vanuit elke lijn trek je vervolgens weer nieuwe lijnen en 
schrijf je op elke lijn een begrip dat met het desbetreffende begrip te maken heeft. Door de laatste 
stap telkens te herhalen kun je een mindmap zo gedetailleerd maken als je wilt. Aan de uiteinden van 
de laatste vertakking kun je desgewenst voorbeelden van het desbetreffende begrip opsommen. 
Begrippen die met elkaar samenhangen maar in verschillende vertakkingen terechtgekomen zijn, 
verbindj e via een stippellijntje met elkaar. Vertakkingen die met elkaar samenhangen verbind je 
door er een cirkel omheen te trekken. 

Mindmapping is een zeer effectieve methode om begrippen te verhelderen. Met een mindmap brengt 
de student een begrip compact en overzichtelijk in kaar zonder dat hij zicht het hoofd hoeft te breken 
over de precieze formulering, laat staan over taal en spelling. Brainstormen is een vergelijkbare 
methode. Anders dan bij een tekst waarin een begrip tot in het kleinste detail kan worden uitgewerkt, 
worden studenten via mindmapping gedwongen om bij elkaar horende eigenschappen of kenmerken 
van een begrip in een enkel steekwoord samen te vatten. Hierdoor worden ze aangezet om goed over 
de eigenschappen of kenmerken van begrippen na te denken. Omdat de student de mindmap zelf 
maakt krijgt het centrale begrip meer betekenis voor hem en zal hij het ook beter begrijpen en 
onthouden. Tegelijkertijd krijgt de docent meer inzicht in de kennis van zijn studenten en komt hij 
gebreken in die kennis gemakkelijker op het spoor. 

B.b Conceptmapping 
Waar een mindmap de eigenschappen of kenmerken van het centrale begrip slechts in kaart brengt, 
geeft een concept map ook weer hoe die eigenschappen of kenmerken onderling met elkaar 
samenhangen Een concept map bestaat dan ook alijtd uit een netwerk van onderling samenhangende 
kenmerken of eigenschappen van een begrip. Bij conceptmapping gaat het om wat wij in goed 
Nederlands schematiseren noemen. Conceptmapping is ontwikkeld vanuit de gedachte dat onze 
begrippenkennis niet uit een archief bestaat waarin elk begrip in een aparte la is opgeslagen, maar dat 
begrippen via hun onderlinge relaties onthouden worden. 
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Conceptmapping gaat als volgt te werk: 

1) Selecteren: 
Alle begrippen over het uit te werken onderwerp, die te binnen schieten worden opgeschreven 
(dit activeert de aanwezige voorkennis en opent de ogen voor nieuwe kennis) 

2) Rangschikken: 
De begrippen en uitspraken worden gerangschikt van abstract naar concreet. 

3) Groeperen: 
De begrippen worden gegroepeerd in clusters (elk cluster bestaat uit begrippen met een zelfde 
abstractieniveau of uit begrippen die anderszins bij elkaar horen) 

4) Ordenen: 
De begrippen worden op een blanco, ongelinieerd vel papieren genoteerd, om elk begrip wordt 
een cirkel getrokken 

5) Relateren: 
De cirkels worden met lijnen verbonden, bij elke lijn wordt met uitspraken de relatie tussen de 
beide begrippen aangegeven 

B.c Conceptwebbing 
Conceptwebbing is een methode om begrippen te verhelderen aan de hand van een algemeen 
denkschema dat op concrete situaties kan worden toegepast. Zo een denkschema wordt een concept 
web genoemd. Neem bijvoorbeeld het denkschema van de 'levenscyclus van de mens': pasgeborene, 
zuigeling, peuter, kleuter, kind, puber, adolescent, volwassene, oudere. Dit denkschema geeft houvast 
bij het bestuderen van de levenscyclus van de mensen ongeacht vanuit welke invalshoek dat gebeurt. 
(bijvoorbeeld Freud) 
Er bestaan ook acroniemen die als concept web kunnen worden opgevat, 
zoals V AKK: Verzamelen van informatie, analyse, kwaliteitscontrole, keuze 

B.d Referenties 
• Verkerk, dr. G., (juni 1990), Didactiek van de techniek (Cursus didaktiek van de technische 

vakken), Eindhoven: TU Eindhoven 
• Baarda en De Goede, (jaartal), Basisboek Methoden en Technieken, plaats: drukker 
• Uit map Oriëntatie op onderzoek van onderwijs: 

D Riessen, Marcel van, (oktober 1992), De onderzoekende houding van de leraar nieuwe stijl, 
Didactief p29-31 

D Landsheere, het gesprek of interview 
D Mehoden van sociaal wetenschappelijk onderzoek, van Swanbom 

http ://home.iae.nl/users/rypeet/ al c/ artikelen 
http://www.kuleuven.ac.be/lucas/onderzoekslijnen/ggzvermaatschapconmap.htm 
http://www.Astro.rug.nl/~rslagter/elo/COO/Methoden/Conceptmapping.htm 

http://www.graphic.org 
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Bijlage C EEN EEUW VENTILATIEVOOR-ZIENINGEN 

IN VOGELVLUCHT 
B d 1 d b d rongegevens: Ne er an se woon on 
Periode Afvoeren Gevelopeningen Opmerkin2en 

1901 
Schoorsteen in de woonkamer en Schuiframen van hout, in Voldoende lucht, veel 
de keuken. Alles natuurlijke afvoer slaapkamers ook stolp- en tocht 
tot 1965 draairamen. Soms roosters bij 

plafond. 
1927 Grote diameter gemetselde Veel kleine draai- en Ramen inmiddels 

kanalen, schoorsteen in klepramen in sociale vervangen of gesloopt 
woonkamer en keuken. woningbouw 

Jaren 30 Introductie badruimte, nog zonder Opkomst stalen kozijnen en Goede ventilatie, kozijnen 
afvoerkanaal. Wc zonder kanaal ramen, veel licht en lucht. inmiddels vervangen. 
aan de gevel 

1959 Schoorsteen in woonkamer, in Voldoende klepramen en Kozijnen inmiddels 
keuken rookgasafvoer tevens als draairamen. vernieuwd. Badkamer als 
ventilatiekanaal. Wc zonder kanaal zelfstandige ruimte. 
aan de gevel 

1965 Introductie van gashaarden, Grote industriële prefabgevels, Toename koudebruggen 
toename cv en dus geen kleine klepjes, niet en vochtrisico. Kozijnen 
schoorsteen meer in woonkamer. inbraakveilig. Ongewilde in veel gevallen 
Wel kanaal in keuken. Introductie ventilatie door kieren. vervangen. 
mechanische afzuiging in 
hoogbouw 

1975 Introductie metalen afvoerkanalen. Grote variatie in Koudebruggen en 
Introductie mechanische afzuiging geveloplossingen, vochtrisico, 
in eengezinswoningen. inbraakrisico, kleine klepjes, probleemcategorie ten 
Minimumeis in praktijk het roosters veelal geringe doorlaat aanzien van ventilatie 
maximum en slecht bedienbaar. 

1981 Zie 1975, toename ingebouwde Verbetering roosterassortiment, Minder koudebruggen, 
kanalen, vervuiling en hoge aandacht voor koudebruggen betere isolatie. 
luchtweerstand en bedienbaarheid. Probleemcategorie ten 

aanzien van ventilatie. 
1992 Kierdichting beter, dus alleen Geen klepramen meer, betere 

mechanische afzuiging. grotere roosters. 
1996-2000 Voldoende roosteroppervlak Afzuiging is het knelpunt 

bij ventilatie, waardoor 
soms slechte binnenlucht. 

Toekomst Meer vertrekken met een eigen Grotere roosters, om Hogere ventilatie-eisen 
kanaal, toename gebalanceerde nachtventilatie en grotere vanuit streven naar 
ventilatie (toe- en afvoer met capaciteit mogelijk te maken. allergeenarme woningen 
warmteterugwinning). (bv. beperking 

huisstofmijt) 

Een eeuw ventilatievoorzieningen in vogelvlucht 115 



Hybride ventilatie: comfortabel en gezond binnenklimaat met minder milieubelasting, juli 2002, T Martin 

Bijlage D Fuzzy LOGIC 
Brongegevens:http://htsa.ie.hva.nl/~pylgroms/fuzart2.htm, BEURSKRANT ELEKTROTECHNIEK '93 

Ervaringsregels 

Fuzzy logic wordt ook vage logica genoemd, dit is de letterlijke vertaling uit het Engels. 
Wat is vage logica nu precies? Een eenvoudig voorbeeld: Om de meest aantrekkelijke 
watertemperatuur te kiezen voor het douchen zijn nogal wat ervaringsgegevens nodig. Tenminste als 
er geen thermostatische mengkraan in de badkamer voorhanden is. De eerste keer vergt het enig 
gemanoeuvreer met de kranen voor warm en koud water. Toch stelt de persoon in kwestie geen 
wiskundig model op van het systeem koud- en warmwaterkraan en douchewater. Daarvoor in de 
plaats maakt hij gebruik van ervaringsregels. Een dergelijke regel is bijvoorbeeld: als het water te 
koud is en de waterstroom is iets te groot, dan moet ik de koudwaterkraan een stuk dichten en de 
warmwaterkraan iets opendraaien. 

Na verloop van tijd worden deze ervaringsregels aangepast voor de betreffende douche. Dan voldoet 
de kennis van de gebruiker om de kranen in korte tijd goed in te stellen. Hij weet hoe ver beide 
kranen ongeveer moeten worden opengedraaid. Is de temperatuur of de hoeveelheid water niet 
helemaal naar de zin, dan is een snelle correctie met behulp van de opgedane ervaring mogelijk. Deze 
ervaring vertegenwoordigt een zekere kennis van de douche. Daarom wordt gesproken van 
kennisregels. 

Dit eenvoudige voorbeeld geeft aan waar het bij fuzzy logic om gaat. Vage logica is een systeem van 
vage kennisregels. Regels, die onder meer zijn gebaseerd op subjectieve gevoelens en ervaringen. Bij 
het opendraaien van de douchekranen wordt de hoekstand van elke kraan niet precies bepaald. De 
intuïtie wijst de weg. Wordt een dergelijke handeling exact en met wiskundige vergelijking 
uitgevoerd, dan zou dat teveel tijd en moeite kosten. Bovendien hoeft de temperatuur van het 
douchewater niet op een honderdste van een graad nauwkeurig te zijn. 

Mens in machine 

Er zijn talloze besturingsprocessen die verlopen zoals in het voorbeeld is genoemd. Deze processen 
worden niet gekenmerkt door een stellig 'ja' of 'nee', maar door graduele of wel geleidelijke 
overgangen, die niet exact zijn aan te geven. Het besturen van een auto is hiervan een voorbeeld, 
maar ook het bepalen van de hoeveelheid vuil in het wasgoed of het aanpassen van het 
motorvermogen aan de externe omstandigheden. Het vinden van de meest ultieme oplossing is in 
deze gevallen alleen bij benadering mogelijk. Daarbij is het niet altijd zinvol om dit te doen. 
Door het inbrengen van een grote hoeveelheid kennisregels is een apparaat uiteindelijk in staat om in 
een bepaalde situatie de beste oplossing te kiezen. Ook al zijn deze kennisregels niet precies gesteld. 
Zo weegt een fuzzy-wasmachine de was en meet de graad van vervuiling. Het apparaat kiest op basis 
van deze gegevens het naar omstandigheden beste wasprogramma. 0 ok meet de machine zelfde 
juiste hoeveelheid water en waspoeder af. Daarbij gaat het steeds om maten die niet exact zijn aan te 
geven. Het is een beetje, iets meer of veel meer, waarbij de overgangen niet precies begrensd zijn. 
Eigenlijk handelt het apparaat zoals de mens het zou doen. Deze meet een schepje waspoeder 
tenslotte ook niet tot op de korrel nauwkeurig af. 
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Betere keuzes 

Voor de consumentenelektronica heeft fuzzy logic veel voordelen. Omdat de gebruiksaanwijzing als 
het ware in het apparaat is geprogrammeerd, komt een groot aantal knoppen te vervallen. Zaken, die 
voorheen moesten worden ingesteld, gaan nu vanzelf, hetgeen het bedieningsgemak zeer ten goede 
komt. Vooral voor mensen die niet overweg kunnen met de vele mogelijkheden van de moderne 
elektronica is dit een uitkomst. Neem de magnetron, die nu door velen alleen wordt gebruikt om te 
ontdooien. Met een 'fuzzy' uitvoering hoeft de gebruiker alleen aan te geven welk resultaat hij wenst. 
Moet de biefstuk nog rood zijn van binnen of juist goed doorbakken. Daarbij maakt een 'fuzzy' 
apparaat betere keuzes dan de gebruiker, zodat er wordt bespaard op bijvoorbeeld energie, water, 
grondstoffen. 

Fuzzylogic l/7 
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Bijlage E OVERZICHT VAN MOMENTEEL 

BESCHIKBARE SENSOREN 

Tabel D.1: Overzicht van momenteel beschikbare sensoren. 
De binnenluchtsensoren zijn vetgedrukt, de overige betreffen industriële sensoren of analysatoren. Prijsklassen: A=prijs tot 1 ktl, B=prijs 
van 1 ktl tot 5 kfl" C=prijs vanaf 5 kfl. [Van sommige sensoren is het meetprincipe niet opgegeven door de fabrikant; bij deze sensoren is 
een '?' geplaatstl 
Component Sensortype Meetprincipe Leverancier Priiscate1mre 

Vocht HX-732 ? Sensor Data A 
Compuflow 8585 ? Alnor B 
Vaisala Humitter 40/50 ? Sensor Data B 
Vaisala HM series Humicao sensor CaTec B 
HX-748 (Rense) Thin film oolvmer Sensor Data B 

02 GSl lOOKX Electrochemisch Bionics Instrument B 
PGD2 ? Exoxtox B 
Magnos Paramagnetisch ABB c 
Fuiikura FCX-MV Keramisch AE sensors B 
Figaro KE-25 Galvanische cel AE sensors ? 
Figaro KE-30 Galvanische cel AE sensors ? 

C02 Airtell 2001 VTC NDIR Scan tee A 
TGl300D NDIR Bionics Instrument B 
Vaisala GMT222 NDIR CaTec B 
Q-Check 8730 ? CaTec B 
Optima NDIR ABB c 
Q-trak 8550 ? Menro B 
C02 sensor ? Hitachi B 
Figaro TGS4160 Vast Electroliet AE sensor ? 

co Murco Electrochemisch Scantec B 
GS1250KY Electrochemisch Bionics Instrument B 
PGD2 ? Exoxtox B 
TG1200 Electrochemisch Bionics Instrument B 
Q-Trak 8551 ? Menro B 
Q-Check 8731 ? CaTec B 
Optima NDIR ABB c 
ADOS GTRI 96 TOX Electrochemisch Sensor Data B 
Figaro COMTGS2440 Halfgeleider AE sensor ? 
Figaro TGS203 Halfgeleider AE sensor ? 

S02 Murco Electrochemisch Scantec B 
TG500 Electrochemisch Bionics Instrument B 
Model 40 Pulsed Fluorescence This c 

voc Gasflex P Halfgeleider Zellwe!!er B 
FP-424 Catalvtic bead Bionics Instrument B 
Optima FID ABB c 
Figaro AMS2000 Halfgeleider AE sensors B 
Figaro TGS813 Halfgeleider AE sensors B 
ADOS GTR 196 TGS Halfgeleider Sensor Data B 
ADOS GTR 196 VQ Heat reduction Sensor Data B 

BTX" TG-5900 PID Bionics Instrument B 
BTX/PAK Ultrarae (benzeen) PID Memo B 
SPM DustTrak 8520 ? CaTec B 
Multi Q-Trak 8550/8551 co" CO, T, RV CaTec c 
Multi TSI IAQ Calc co" T, RV CaTec B 

Bron: Inventarisatie van sensoren voor de bepaling van de binnenluchtkwaliteit, oktober 2001, ECN 

' BTX: verzamelnaam voor de verbindingen benzeen, tolueen, xyleen 
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De in tabel D.1 opgenomen verkrijgbare sensoren beslaan de meting van de volgende componenten: 
vocht, zuurstof (02), koolstofdioxide (C02), koolstofmonoxide (CO), zwaveldioxide (S02), 
Vluchtige Organische Stoffen (VOC), Benzeen-Tolueen-Xyleen (BTX), Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) en fijn stof (SPM: Suspended Particular Matter). 
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TblD2S a e .. ensoren; pro d k "nfi u tl ormatie 
Component Sensortype 

SENSORKARAKTERISTIEK 

Typical Dimensies Massa Responstijd Meetnauw- Werkings- Vermo- Opmerking 
detection ranee keurieheid condities een 

Vocht HX-732 0-100% RH 140*019mm lOs ±2%RH 5-95%RH 
Compuflow 8585 
Vaisala Humitter 0-100% RH -20°- 60°C Gebouw 
40150 automatisering 
Vaisala HM series 0-100% RH ±1% -40°- l80°C 
HX-748 (Rense) 0-100%RH 08*36mm 60 s ±3%RH -40°- 150°C Alleen sensor en 

transmitter 

02 GSl lOOKX 0-25% 
PGD2 
Magnos 
Fujikura FCX-MV 0,1-25% 38*15*104 mm 65 g 30 s 1% -10°- 50°C 3W Logaritmische output 
Figaro KE-25 0-100% 02 12 s ±1% 5°- 40°C 5 jaar 
Figaro KE-30 0-100% 02 60 s ±2% 5°- 40°C 10 iaar 

C02 Airtell 2001 VTC 0-4000 ppm 170*59*66 mm 350 g Diff. 2 min Pomp -10°- 60°C <500mW Levensduur> 15 jaar 
10 s 
(o,l !/min) 

TGl300D 
Vaisala GMT222 2000-10.000 20ppm 

ppm 
Q-Check 8730 0-5000 ppm 
Optima 
A-Trak 8550 0-5000 ppm Combi meter CO/C02 
C02-sensor 
Figaro TGS4160 300-3000 ppm 024*24,5 mm ~2min 1000 ppmC02 -10°- 50°C 1,25 w 

5-95 %RH 
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v lTblD2S ervo g a e : ensoren; pro duk. fi tm ormatle 
Component Sensortype 

SENSORKARAKTERISTIEK 

Typical detection Dimensies Massa Responstijd Meetnauw- Werkings- Vermo- Opmerking 
range keurie:heid condities gen 

co Murco 
GS1250KY 0-100 oom 
PGD2 
TG1200 0-lOOoom 
q-Trak 8551 0-500 ppmCO Combi CO/COrsensor 

0-5000 ppm C02 
Q-Check 8731 Combi CO/COrsensor 
Optima Ppm level to 100*180*80 1,1 kg < 60s ±3% -20°-45°C 

0-100 vol% mm 
ADOS GTR196 30-1000 ppm 0 9,2*12,7 mm 250mW 02, CO, NH3, N02, 
TOX S02, H2S 

Levensduur: 
12mnd-5 ir 

Figaro 50-1000 ppm 024mm * 24,5 295/33 
COMTGS2440 mW 
Figaro TGS203 

S02 Murco 0-15 oom 
TG500 
Model40 
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v 1 TblD2S ervo g a e ensoren; pro dukf fi m ormahe 
Component Sensortype 

SENSORKARAKTERISTIEK 

Typical detection Dimensies Massa Responstijd Meetnauw- Werkings- Vermo- Opmerking 
ranee keurieheid condities een 

voc Gasflex P 0-IOOppm 152*83*33 mm 250 g < 30s ± 15% -20°-40°C 
20-95 %RH 

FP-424 101* 1,9kg ±2% -40°- 80°C -3,5W 
0 136,4 * 
0139,7mm 

Optima -10°- 40°C 
Figaro AMS 2000 37*22*13 mm -20 g 210mW Deoxidizing gasses in 

air contaminants long 
life/ maintenance free 

Figaro TGS813 500-10,000 ppm -20°- 45°C Butane/ LP gas 
ADOS GTRl 96 TGS Ppm level to 100% 100*180*80 1,1 kg -20s ±5% -20°- 45°C 

LEG mm 
ADOS GTR196 VQ Ppm level to 100% 100*180*80 1,1 kg -20s ±2% 

LEG mm 
BTX TG-5900 0-200 ppm 
BTX/PAK Ultrarae(benzeen) 

SPM DustTrak 8520 0,001-100 mg/m3 

Multi Q-Track 8550/8551 0-500 ppm C02 Combi 
0-500 ppmCO 
0-50°c 
5-95 %RH 

Multi TSI IAQ Calc C02 Combi 
T 
RV 
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Bijlage F HUIDIGE WETTEN, RICHTLIJNEN EN 

LABELS 

F.a Inleiding 

De behoefte aan gezond wonen in verstedelijkte gebieden is de aanleiding en tevens de hoeksteen 
van de Woningwet: voorschriften werden gegeven uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid en (recent) uit oogpunt van energiezuinigheid en milieu. 
• De Woningwet legt de basis voor de Bouwverordening, Voorschriften en het Bouwbesluit, dat 

sinds 1992 van kracht is. De Woningwet schenkt aandacht aan de relatie tussen 
milieuvergunningen en bouwvergunningen (art. 52 WW). Integrale milieuvergunningen worden 
tegelijk met bouwvergunningen afgegeven. De afstemming houdt in dat de behandeling van een 
bouwvergunning moet wachten op de behandeling van een milieuvergunning. Bij gelijktijdige 
aanvraag moet een afschrift van de bouwvergunningaanvraag worden meegezonden. 

• Hinderwetplicht geldt voor alle onderneming die hun gebouwen of bedrijfsmiddelen uitbreiden, 
maar ook de aanleg van ketelhuizen en warmtekrachtcentrales bij woningcomplexen vallen onder 
Hinderwet. 

• Ten behoeve van de uitvoering van de Wet Geluidhinder is een subsidiestelsel in het leven 
geroepen, waarmee geluidwerende maatregelen financieel gesteund worden. 

• Het kader voor milieubeleid is voor het eerst vastgelegd in het Nationaal Milieubeleidsplan van 
1989, dat periodiek geactualiseerd wordt en in tal van milieukwaliteitsnormen is uitgewerkt. 
Duurzaam Bouwen is gestart met het opzetten van een projectgroep bij VROM in 1989. Het Plan 
van Aanpak Duurzaam Bouwen is van 1995. 

• De Wet Milieubeheer ( 1993) is gebaseerd op het Milieubeleidsplan Plus en vervangt losse wetten 
door een brede integrale benadering van de wetgeving. De Hinderwet, de Wet Geluidhinder en 
de Afvalstoffenwet zijn daarin verwerkt. 

• De Wet Bodembescherming is van belang voor bewoners die met verontreinigde grond onder de 
woning en in de woonomgeving te maken hebben. Inmiddels zijn veel benzinestations aangepakt 
(of gesloten) om aan de eisen van deze wet te voldoen. 

• Het Asbestverwijderingbesluit (1993) geeft onder andere regels voor het als bewoner zelf 
verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking. 

• De Energie Prestatie Norm (EPN) heeft betrekking op de integrale energiekwaliteit van 
gebouwen, die nieuw gebouwd worden. De eis wordt periodiek aangescherpt, met name om 
achterblijvers in de markt te dwingen tot verhoging van de kwaliteit. De Energieprestatie 
coëfficiënt zal in stappen naar Epe = 0,6 worden verlaagd. Ook ten aanzien van de 
stedenbouwkundige inpassing van energie- of warmtelevering (Energie Prestatie op Locatie = 

EPL) zijn eisen in beweging. 
• Het energieprestatieadvies (EP A) is sinds april 2000 van kracht en is bedoeld om de 

energiekwaliteitsachterstand van bestaande woningen aan te pakken. Er zijn geen dwingende 
eisen gesteld aan het te realiseren kwaliteitsniveau, maar het (op vrijwillige basis) laten opstellen 
van een integraal energieadvies levert een bonus op de subsidie voor een aantal 
energiebesparende investeringen. 

• Inbraakwerendheid voor nieuwbouw is vanaf 1999 geregeld. Het beslag en ook de kozijn- en 
raamafmetingen moeten bij nieuwbouw of vervanging voldoen aan kwaliteitseisen. Het 
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Politiekeurmerk Veilig Wonen biedt inzicht in kwaliteitsniveaus en veel bouwpartijen 
conformeren zich vrijwillig aan een hoog niveau. De integrale benadering van inbraakwering op 
complexniveau kan het predikaat 'Aktie Buurtpreventie' opleveren. In de praktijk resulteert 
'Aktie Buurtpreventie' in een drastische verlaging van het aantal inbraken. 

Ondanks deze veelheid aan wetten, regelingen en stimulansen kiest het Rijk voor het vereenvoudigen 
van regelgeving en voor deregulering. Er is vertrouwen in de vrije marktwerking. Volkshuisvesting 
maakt plaats voor het begrip wonen. In de Nota Wonen (2000) van het Ministerie van VROM is 
sprake van een nieuwe W oonwet. 

F.b Woonkeur 
De W oonkeur (2000) combineert verschillende eisen- en wensenlijsten tot een integrale keur. De 
Woonkeur sluit aan op het Bouwbesluit, maar heeft geen wettelijke status. Door de flexibele opzet 
van W oonkeur kan sneller ingesprongen worden op maatschappelijke veranderingen dan bij het 
Bouwbesluit. De Woonkeur beschrijft minimumeisen die gehaald moeten worden. In de praktijk zijn 
deze minimumeisen tegelijk het maximumkwaliteitsniveau geworden voor die kenmerken die niet 
goed 'verkopen' of de bouw duurder maken. Voorbeelden daarvan zijn de geluidsisolatie, het 
ventilatievolume en de temperatuur van tapwater. De Woonkeur sluit aan bij maatschappelijk 
geaccepteerde kwaliteitsniveaus die op vrijwillige basis worden gerealiseerd. Er is een basispakket en 
een drietal zogenaamde pluspakketten waarvoor sublabels verworden kunnen worden: het sublabel 
gebruikskwaliteit, veiligheid en toekomstwaarde. Bij de officiële keuring voor de W oonkeur wordt 
een aangemeld project bekeken door een Woonkeuradviesgroep (WAG). 
De W oonkeur is in een aantal opzichten van belang voor gezond wonen. Hoewel de W oonkeur in dit 
stadium ontwikkeld is voor nieuwbouw, kunnen ook bestaande woningcomplexen gekeurd worden. 
Toetsing van woningverbeteringsplannen is ook mogelijk. Basiseisen die een verbetering van 
gezondheidsfactoren bewerkstelligen, zijn: 

• De woonomgeving wordt uit sociaal oogpunt aantrekkelijk ingericht. 
• Ongevalveiligheid wordt via praktische eisen aan openingen en kozijnen verhoogd. 
• De woning bevat een rookmelder. 
• Aan de bereikbaarheid en inbraakveiligheid van ventilatievoorzieningen worden nadere eisen 

gesteld. 
• De toegankelijkheid voor gehandicapten (met name rolstoelers) wordt verbeterd. 
• Het geluidsniveau van apparatuur mag in een verblijfsruimte niet meer dan 30 dB(A) zijn. 

Enkele voor de gezondheid belangrijke kwaliteitseisen ontbreken echter in het Basispakket, zoals: 
• Een verhoogd afzuigniveau in de mechanische ventilatievoorziening (voor gebruik tijdens 

pieken, bijv. in combinatie met een afzuigkap) 
• Aansluitpunt voor afvoerlucht uit ruimte wasdroger of badkamer, als deze ruimtes niet via 

een raam in de gevel te ventileren is. 
• Een bergruimte binnen (met ventilatie) of buiten voor tijdelijke opslag van groente- en 

fruitafval. 
• De pluspakketten bieden vanuit gezondheidsoogpunt geen nieuwe eisen, wel enige 

kwaliteitsverhoging, zoals ten aanzien van inbraakveiligheid en sociale controle of 
geluidsisolatie. Een Pluspakket 'gezonde woning' of 'allergeenarme woning' zou echter wel 
goed passen in de systematiek van de Woonkeur. 

F.c Het recht op gezonde lucht 
Momenteel zijn in EU-verband voor slechts enkele van de honderden binnenluchtverontreinigingen 
richtlijnen opgesteld. Soms wordt om preventieve acties gevraagd, ook als nog niet wetenschappelijk 
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is aangetoond wat de gezondheidseffecten van verontreinigingen zijn. Het i s daarom de taak van 
internationale en nationale instellingen om criteria voor een goed binnenmilieu op te stellen. 
De Wereldgezondheids Organisatie (WHO) werkt aan een internationaal aanvaardbaar stelsel van 
richtlijnen en aanbevelingen voor een gezonde binnenlucht. De belangrijkste stellingen in 'het recht 
op gezonde lucht' van de WHO zijn: 

1. Binnenlucht zou niemand mogelijke gezondheidsschade mogen berokkenen. 
2. Ieder heeft het recht om te weten of er blootstelling is aan potentieel gevaarlijke stoffen. 
3. Niet alleen gezondheid, maar ook goed functioneren en comfort verdienen aandacht, vanuit 

de definitie van de WHO (1984): 'Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, 
geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts afwezigheid van ziekte of gebrek'. 

4. Een individu hoort enige persoonlijke controle over binnenmilieu en luchtkwaliteit te 
hebben. 

5. Het recht op goede binnenlucht is voor ieder, ongeacht nationaliteit, status of inkomen. 
Minder bedeelden moeten betrokken worden bij wat ook de kwaliteit van de binnenlucht 
beïnvloedt, zowel door privaat als particulier ingrijpen. 

6. Vanuit het principe van gelijke rechten mag het welvaartsniveau geen invloed hebben op het 
zorgdragen voor goede binnenlucht. 

7. Economische motieven zijn onvoldoende reden om binnenluchtvervuiling te rechtvaardigen. 
8. Ieder individu, groep of organisatie die met een bouwwerk te maken heeft, is 

verantwoordelijk voor het bevorderen of realiseren van een acceptabele luchtkwaliteit, als zij 
mede daarvan profiteren (Verenigde Naties, 1997). 

9. Zij die binnenruimte leveren, beheren of gebruiken, hebben de plicht om het binnenmilieu 
niet te schaden, ook als men er zelf geen last van heeft. 

10. Onder het principe 'de vervuiler betaalt' dient gezondheidsschade door de vervuiling hersteld 
te worden. 

11. Vanwege hun verantwoordelijkheid dienen alle betrokken organisaties duidelijke criteria te 
stellen voor het evalueren en vaststellen van binnenluchtkwaliteit en de invloed op de 
volksgezondheid. 

Bij het stellen van criteria wordt vaak de term 'geringe blootstelling' gebruikt. Geringe blootstelling 
duidt erop dat men van klachten herstelt, dat klachten niet specifiek zijn of beperkt blijven tot het 
prikkelen van zintuigen. Als een causaal verband tussen meetbare blootstelling en 
gezondheidseffecten is aangetoond, moeten richtlijnen niet-omkeerbare schade voorkomen. 
Gezondheidseffecten die meetbaar zijn en waarvan oorzaak en gevolg bewezen zijn, krijgen de 
hoogste prioriteit: 

• Allergie door schimmel of andere microben; 
• Allergie door biologisch afval; 
• Kanker door vluchtige organische koolstofverbindingen; 
• Kanker door radon; 
• Kanker door asbest; 
• Effecten op ademhalingsorganen door N02 ; 

• Effecten op ademhalingsorganen door schimmels, microben en sporen; 
• Irritatie door formaldehyde; 
• Bloedvatenstelsel door koolmonoxide. 

Effecten die minder onomkeerbaar zijn, maar een goed gedocumenteerde relatie tussen vervuiling en 
gezondheid hebben (secundaire effecten): 

• Irritaties door, door de mens gemaakte, minerale vezels (MMMF); 
• Effecten op ademhalingsorganen door fijn stof; 
• Geuren door gassen en dampen; 
• Irritatie door vluchtige organische koolwaterstoffen; 
• Irritatie door kooldioxide. 
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Potentiële of hypothetisch schadelijke effecten waarvan de oorzaken en gevolgen onvoldoende 
wetenschappelijk zijn vastgesteld: 

• Astma door gassen en dampen; 
• Kanker door PAK's; 
• Kanker door biociden; 
• Kanker door formaldehyde; 
• Kanker door nitrosaminen; 
• Irritaties door reactieve producten; 
• Irritaties door endotoxinen of glucanen; 
• Neurotoxiciteit door vluchtige organische koolwaterstoffen; 
• Neurotoxiciteit door biociden. 

Voor relaties met de hoogste prioriteit denkt men vooral aan internationale richtlijnen en 
aanbevelingen. Naarmate de bewijslast meer discussie oproept, beveelt de WHO-werkgroep aan om 
nationale richtlijnen en aanbevelingen op te stellen. We komen daarmee op het terrein van de 
Nederlandse wetgeving. 

F.d Gezondheidsklassificatie 
Verschillende onderzoekers werken aan methoden voor gezondheidsklassificering. Zo'n klassificatie 
kan bijdragen aan een beter inzicht in kwaliteitsniveaus en aan meer op het binnenmilieu gericht 
beleid van woningverbetering. Op onderdelen staat de klassificatie van woningen in de 
belangstelling: akoestische kwaliteit, schimmelgevoeligheid, energiekwaliteit, maatlat binnenmilieu 
en straling. Een klassificatie van schimmelgevoeligheid wordt verwacht. De EPC en EP A voor 
nieuwbouw respectievelijk woningverbetering illustreren welke grote invloed integrale 
kwaliteitstoetsing op deelgebieden kan hebben. 

TNO en TU Eindhoven hebben een gezondheidsklassificatie van woningen (GCW) ontworpen, die is 
opgebouwd aan de hand van een 3-klassen-systeem, waarbij sterren (*) het 
gezondheidskwaliteitsniveau bepalen. Het niveau * (een enkele ster) is gelijk aan het door het 
Bouwbesluit gegarandeerde minimum en wordt omschreven met het 'risiconiveau dat algemeen 
maatschappelijk, gemiddeld in Nederland als acceptabel wordt ervaren en dat in de voorschriften van 
het Bouwbesluit is verwoord, ter uitvoering van de Woningwet'. Dit niveau vergt veel huishoudelijk 
werk ter voorkoming van extra gezondheidsrisico's. 
Bij *** (drie sterren) 'is het niveau van gezonde woningen bereikt met bouwkundige en 
installatietechnische hulpmiddelen, voorzover haalbaar met de huidige stand van de techniek'. Bij dit 
niveau kunnen bewoners hun woning vrij inrichten, normaal schoonmaken en hoeft niet overmatig te 
worden verwarmd en geventileerd om gezondheidsrisico's te verminderen. De woningen zijn droog 
en fris, er is weinig geluidsoverlast en voorzieningen functioneren goed uit het oogpunt van het 
verminderen van gezondheidsrisico's. Ten opzichte van het Bouwbesluit zijn de eisen aan de 
luchtdichtheid van de kruipruimte verdubbeld. 
Het **-niveau (twee sterren) zit tussen het hoge en lage niveau in. Omdat zo veel bestaande 
woningen onder of binnen het één-sterrenniveau vallen, is er behoefte aan een klassificatie, die 
specifiek een instrument biedt voor de bestaande woningvoorraad. Een aangrijpingspunt voor de 
klassificatie van bestaande woningen wordt geboden door de Gezondheidstoets die is ontwikkeld in 
het kader van de experimentele fase van de Energie Prestatie Advisering (EPA). De 
energieadvisering biedt goede kansen om gezondheidsrisico's in beeld te brengen. 
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F.e De stralingsprestatienorm 
Aan de radonconcentratie in woningen worden nog geen eisen gesteld. Uitbreiding van het 
Bouwbesluit met een stralingsprestatienorm is te verwachten in 2001. Het gemiddelde 
stralingsniveau in bestaande Nederlandse woningen is 29 Bq/m3 lucht en via een stimulerend beleid 
wil men dit naar 20 Bq/m3 terugbrengen. Maatregelen zijn onder meer kierdichting van de begane 
grondvloer, goede ventilatie van de kruipruimte en van de woning en materiaalkeuze gericht op een 
lage initiële radonemissie. Via een duurzaam bouwen convenant (1998), afgesloten tussen onder 
meer de koepel van woningcorporaties, het ministerie van VROM en de Nederlandse Woonbond, 
worden maatregelen geconcretiseerd: in enkele jaren tijd moet de kierdichting van begane 
grondvloeren en de ventilatie van kruipruimten van vele tienduizenden woningen worden verbeterd. 

F.f NEN-/EN-normen 
De Nederlandse Normen, die de eisen in het Bouwbesluit nader omschrijven en toetsbaar maken, 
worden aangepast aan Europese richtlijnen. De toevoeging EN (Europese Norm) laat zien of deze 
aanpassing reeds doorgevoerd is. Bouwvoorschriften worden niet meer in materialen en constructies 
of uiterlijke vormen beschreven, maar in prestaties. Een voorbeeld is de praktijkrichtlijn voor 
ventilatie van woningen, waarbij niet de oppervlakte van ventilatieopeningen wordt beschreven, maar 
de prestatie van de hoeveelheid luchttoevoer of -afvoer. 
In het kader van CEN TC 156 zijn in Europees verband pogingen ondernomen om de ventilatie-eisen 
per lidstaat te vervagen door een algemene standaard. De conceptnorm prENV 1752 'Design criteria 
for the Indoor Environment' is bij de slotstemming weggestemd door Zwitserland, met als 
argumenten: de eisen zijn niet realistisch (te hoog), de procedure om ventilatievouden vast te stellen 
sluit niet aan bij de behoefte van ontwerpers of adviseurs en de norm houdt te weinig rekening met de 
specifieke behoeften in sommige landen. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat er geen universele 
ventilatieluchthoeveelheden zullen worden gespecificeerd. 

Ventilatie-eisen voor een gezonde woning 
• Voorzieningen met 150 - 200% van capaciteit ten opzichte van het Bouwbesluit. 
• Goed te reinigen (bereikbare) kanalen, ventielen, roosters toepassen. 
• Natuurlijke afvoer voor extra capaciteit (hybride ventilatie) via inpandige uitzetramen of 

regelbare roosters en trekopeningen via trapgat en dakraam 
• In alle ruimten te openen ramen, goede en inbraakveilige verankering. 
• Geen ramen in schuine dakvlakken, die bij wind en regen niet open kunnen. 
• Geluidarme en energiezuinige afzuigbox 
• Wasemkap of afzuigkap standaard aanwezig 
• Slimme regeling op basis van verontreiniging en behoefte. 
• Mogelijkheid van filters tegen pollen (in ventilatieroosters) 

NEN 1087 

De NEN 1087 is een norm voor de ventilatie van gebouwen, waarin nu nog uitsluitend 
bepalingsmethoden staan. De inrichtingseisen zijn opgenomen in een ministeriële regeling. 

De eisen in het Bouwbesluit komen, kort samengevat, op het volgende neer: 
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• Een verblijfsgebied moet een capaciteit voor de toe- en afvoer van ventilatielucht hebben van 
0,9 dm3 /sper m2 vloeroppervlakte; 

• Een verblijfsruimte heeft een minimum van 7 dm3/s; 
• Uit een verblijfsgebied met een opstelplaats voor een kooktoestel dient 21 dm3/s rechtstreeks 

naar buiten afgevoerd te worden; 
• Uit badkamer en toilet dient respectievelijk 14 dm3/s en 7 dm3/s direct naar buiten te worden 

afgevoerd; 
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• Tenminste 50% van de totale ventilatiecapaciteit van de verblijfsgebieden tezamen moet 
rechtstreeks afkomstig zijn van buiten verblijfsruimten. 

Het Bouwbesluit wijst via een ministeriële regeling ook een aantal inrichtingseisen voor 
ventilatievoorzieningen aan. Deze inrichtingseisen betreffen: 

• Het thermisch comfort; 
• De regelbaarheid; 
• De richting van de stroming; 
• De plaatsing van ventilatievoorzieningen. 

Thermisch comfort 

Ventilatievoorzieningen mogen de lucht niet te sterk in beweging brengen en daardoor het thermisch 
comfort verstoren. De maximale luchtsnelheid mag in de leefzone niet meer bedragen dan 0,2 mis. 
Op niet meer dan 10 procent van de in NEN 1087 aangegeven meetposities mag de overschrijding 
niet meer dan 0,04 mis bedragen. De NPR 1088 geeft hiervoor een praktische oplossing en adviseert 
de luchttoevoer tenminste 1,8 m boven de vloer te plaatsen. 

Regelbaar heid 

Voorzieningen voor natuurlijke luchttoevoer ten behoeven van ventilatie moeten afsluitbaar en 
regelbaar zijn. Natuurlijke toevoeren moeten tenminste twee regelstanden hebben, tussen 0 en 25% 
van de nominale capaciteit. Deze regelstanden moeten onderling tenminste 10% verschillen. 

Richting van de stroming 

De richting van de stroming heeft voornamelijk te maken met eisen qua toevoer en afvoer. In de 
NEN 1087 is dit geregeld. Hierin is een bepalingsmethode opgenomen waarmee berekend kan 
worden of aan de eis wordt voldaan. 
De luchttoevoeren moeten zich in gevel bevinden of in een dakvlak dat steiler is dan 45°. Afvoeren 
dienen bovendaks uit te monden. Voor dakhellingen kleiner dan 23° volstaat een afvoervoorziening 
die minimaal een 0,5 m boven het dakvlak uitsteekt. Voor dakhellingen boven de 23 ° is een afvoer in 
of nabij de nok met een minimum hoogte van 0,5 m noodzakelijk. 

Plaatsing van ventilatievoorzieningen 

Om een goed luchtkwaliteit te kunnen waarborgen, moeten de luchttoevoeren voor ventilatie op 
voldoende afstand van de afvoeren voor lucht en rookgas worden geplaatst. In de NEN 1087 is 
hiervoor een bepalingsmethode opgenomen. De verdunningsfactoren die minimaal moeten worden 
bereikt, staan vermeld in een nieuwe ministeriële regeling 

Doorspuibaarheidseisen 

Behalve voorzieningen voor de zogenoemde permanente ventilatie zijn ook grotere beweegbare 
delen in de gevel nodig, waarmee de woning goed kan worden doorgelucht. Verflucht, kookgeuren 
en overtollige warmte (bijvoorbeeld in de zomer) kunnen via deze grote beweegbare delen worden 
afgevoerd. In het Bouwbesluit zijn daarom ook eisen voor de doorspuibaarheid opgenomen. De 
spuicapaciteit dient 6,5 dm3/s per m2 vloeroppervlakte te bedragen. In NEN 1087 is een 
bepalingsmethode opgenomen waarmee kan worden gecontroleerd of aan de eisen wordt voldaan. 
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F.g Energieprestatiecoëfficiënt 
Per 15 december 1995 is binnen het kader van het Bouwbesluit de energieprestatienormering voor 
zowel woningen als utiliteitsgebouwen van kracht geworden. Dit houdt in dat voor woningen en 
utiliteitsgebouwen eisen worden gesteld aan het energiegebruik van het totale gebouw, inclusief de 
installaties. Door de invoering van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) moet bij het aanvragen van 
de bouwvergunning een berekening van de energieprestatie van het gebouw worden overlegd. 
De EPC is in de normbladen gedefinieerd als de maat voor de energetische eigenschappen van een 
gebouw. EPC geeft dus aan hoe energie-efficiënt een gebouw is. 

De EPC dient lager te zijn dan de grenswaarde in het Bouwbesluit. De gemeente zal tijdens de 
bouwfase controleren of de energiebesparende maatregelen, waarvan de architect bij de berekening 
van de EPC is uitgegaan, ook daadwerkelijk in praktijk zijn toegepast. De berekening van de EPC 
heeft betrekking op het totale energiegebruik voor ruimteverwarming, warm tapwater, verlichting, 
koeling, bevochtiging en ventilatoren. 

De energieprestatiecoëfficiënt EPC: 
• Hoe lager de EPC, hoe beter de energie-efficiëntie 
• De EPC geeft de mate van energie-efficiëntie van een gebouw inclusief installaties; 
• De EPC is het karakteristieke energiegebruik gedeeld door een toelaatbare karakteristieke 

energiegebruik (voor het hele gebouw met mogelijk meerder gebouwfuncties) 
vermenigvuldigd met de grenswaarde voor de EPC 

• In het karakteristiek energiegebruik zijn de energiegebruiken voor 
0 ruimteverwarming, 
0 warm tapwater, 
0 ventilatoren voor ventilatie en circulatie, 
0 pompen en 
0 verlichting verwerkt, 
0 en indien van toepassing ook de energiegebruiken voor koeling en bevochtiging 

• De toelaatbare karakteristieke energieprestatie is af gestemd op de grootte en vorm van de 
woning of het gebouw 

• De toelaatbare karakteristiek energieprestatie is bepaald op basis van een nominaal gebruik 
• Voor elk gebouw is de EPC te berekenen aan de hand van een aantal ontwerpgegevens 

Het Bouwbesluit geeft de grenswaarden voor verschillende gebouwfuncties. Voor woningen en 
woongebouwen geldt één grenswaarde. Voor gebouwen met meerdere functies zijn meerdere 
grenswaarden van belang. Voor elke gebouwfunctie geldt namelijk een andere grenswaarde. 
Het Bouwbesluit verwijst voor de bepalingen van de EPC naar de Nederlandse Normen NEN 5128 
(woningbouw) en NEN 2916 (utiliteitsbouw). 
De Bouwverordening geeft aan dat voor plantoetsing gebruik mag worden gemaakt van de 
bijbehorende praktijkrichtlijnen NPR 5129 (woningbouw) en NPR 2917 (utiliteitsbouw). 
De praktijkrichtlijnen bestaan uit een rekenprogramma, een schriftelijke toelichting en een brochure 
met uitgewerkt voorbeelden. Het rekenprogramma is zonder hulpprogrammatuur geschikt voor MS
DOS computers. Met het rekenprogramma kunnen ook varianten worden doorgerekend. Om 
verrassingen te voorkomen, verdient het aanbeveling om in een vroeg stadium alvast een voorlopige 
berekening te maken. 

Invloed van infiltratie en ventilatie 

De warmtebehoefte voor ruimteverwarming wordt bepaald door enerzijds de warmteverliezen en 
anderzijds de warmtewinst afkomstig van zon-instraling en interne warmtebelasting, bij voorbeeld 
door personen, verlichting en apparatuur. Warmteverliezen zijn opgebouwd uit de componenten 
transmissieverliezen en ventilatieverliezen. Transmissieverliezen zijn warmteverliezen die door de 
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bouwkundige schil (gevels, daken, vloeren) gaan. Bij ventilatieverliezen wordt een onderscheid 
gemaakt tussen volumestromen voor ventilatie en infiltratie. 

In formulevorm is dat: 

qv;i = 0,47 · Ág;i + 0, 13 · qv;JO;kar;l (F.1) 

Hierin is Ag;i het gebruiksoppervlak van de betreffende zone en qv;IO;kar;i de karakteristieke 
luchtvolumestroom voor infiltratie. De term 0,47 · Ag;i is dus de 'bewuste' ventilatie. Bij mechanische 
ventilatie gaat een deel van deze ventilatieluchtvolumestroom via het ventilatiesysteem. Dit deel 
bedraagt ten hoogste 0,36 · Ag;i· 

Voor de in de EPN berekening aan te houden waarde van qv;i zijn ondergrenzen voor de totale 
ventilatie. 

Systemen met natuurlijke toe- en afvoer en systemen met alleen mechanische afvoer of toevoer en 
resp. natuurlijke toevoer en afvoer: qv;i = 0,52 · Ág;i· 

F.h Serre 
Een goed ontworpen serre, mits gebruikt als onverwarmde buitenruimte, kan een EPC-vermindering 
geven van zo'n 0,20. Dit komt doordat een serre het warmteverlies door transmissie en wind 
vermindert. Bovendien verwarmt de zon de ventilatielucht in de serre, waardoor ook het 
warmteverlies door ventilate vermindert. Er zijn drie (basis)typen: de éénlaagse aangebouwde serre, 
de meerlaagse aangebouwde serre en de tussengebouwde serre. Een meerlaagse serre heeft over het 
algemeen een grotere energieopbrengst dan een eenlaagse serre, en biedt bovendien ook 's winters de 
mogelijkheid om de slaapkamers op de verdieping aangenaam te ventileren. Een serre op het zuiden 
levert de grootste energiewinst. Om oververhitting in de zomer te voorkomen, moeten zonwering en 
goede ventilatievoorzieningen aanwezig zijn. De kosten van een serre zijn relatief hoog. Daar staat 
tegenover dat bewoners een serre over het algemeen zeer hoog waarderen, zeker als zij goed zijn 
geïnstrueerd over het gebruik ervan. 

F.i Energienulwoning 
In de woonwijk Schlierberg te Freiburg verrijst momenteel Europa's eerste plusenergiewijk. De 
Duitse woonwijk bevat de tweede generatie energiezuinige woningen die met behulp van zonne
energie meer stroom opwekken dan ze aan gas, olie of elektriciteit nodig hebben. 

Door een compacte luchtdichte houtskeletbouw met hoge isolatiewaarden voor de wanden en het 
glas, een uitgekiende oriëntatie op het zuiden, hoogrendement gebalanceerde ventilatie en veel 
vierkante meters PV worden energiebesparing en opwekking van duurzame energie geoptimaliseerd. 
Voor ruimteverwarming hebben de woningen nog maar eentiende van de traditionele normale 
hoeveelheid warmte nodig. Het stookseizoen is daardoor nog maar enkele weken lang. Alleen dan 
hoeft de gebalanceerde ventilatie te werken. Zodra de buitentemperatuur het toestaat, wordt de 
woning natuurlijk geventileerd. De energiebalans van een energiezuinige woning sluit ongeveer met 
een tekort van 9.000 kWh die nog moet worden aangevuld met elektriciteit uit PV om 
energieneutraal te worden. De energieplus-woningen in Freiburg leveren ongeveer 18.000 kWh 
elektriciteit op jaarbasis en sluiten de balans dus positief met 9 .000 kWh overschot. 
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Bijlage G HYBRIDE VENTILATIE EPC
BEREKENING 

Gelijkwaardigheid voor NEN 5128 van het Airtronic System® van DUCO en ITHO 

• Met het Airtronic System® kunnen woningen volgens de artikelen 30 en 31 van het 
Bouwbesluit worden ontworpen en gedimensioneerd. 

• Toepassing van het Airtronic System® in woningen bespaart energie omdat de 
ventilatiedebieten op de behoefte van de aanwezige personen is afgestemd. 

• De handhaving van de goede kwaliteit van de binnenlucht die ten grondslag ligt aan de 
ventilatie en infiltratieberekeningen van NEN 5128 vindt plaats door programmering van de 
benodigde vraag naar ventilatie via de Airtronic® Master die zowel de ventilatieluchttoevoer 
als -afvoer regelt. 

• De uitgangspunten van de gelijkwaardigheidsberekeningen zijn gebaseerd op meetgegevens 
van Duco, Itho en rapport 98-BBI-R0386 van TNO-Bouw. De in NEN 5128 gehanteerde 
formules voor de ventilatie kunnen, uitgaande van de door Duco en Itho aangeleverde 
karakteristieken, vanwege de gelijkwaardige luchtkwaliteit bij toepassing van het Airtronic 
System® worden gewijzigd. 

• Vergelijking F .1 geeft de rekenwaarde voor de luchtvolumestroom voor ventilatie en 
infiltratie: 

qv;i = 0,47 · Ág;i+ 0,13 · qv;JO;kar;J (F.1) 

Deze vergelijking kan als volgt worden gewijzigd: 

qv;i = 0,31 · Ág;i+ 0,13 · qv;JO;kar;i (G.2) 

• Vergelijking G.3 geeft de rekenwaarde voor de luchtvolumestroom die door het 
ventilatiesysteem in stand wordt gehouden: 

qv;mech;i = 0,36 · Ág;J (G.3) 

Deze vergelijking kan als volgt worden gewijzigd: 

qv;mech,i = 0,26 · Ág;i (G.4) 

• Voorwaarde is dat de luchtdoorlatendheid van de woningen ligt tussen 30 en 150 dm3/s. 
• De verlaging van de EPC bij toepassen van de berekende aanpassingen van formules voor 

ventilatie bedraagt 0 , 15 voor een woning met een gebruiksoppervlakte van 100m2 en een 
luchtdoorlatendheid van 100 dm3/s. Als de EPC van een woning met het Airtronic System® 
0,97 bedraagt is de hoogte van de EPC zonder Airtronic System® 1,12. 

De verwachting is dat in de nabije toekomt de meest veelbelovende ventilatiesystemen gebaseerd 
zullen zijn op vraaggestuurde hybride ventilatietechnieken. D uco en 1 tho hebben gezamenlijk het 
Airtronic System ontwikkeld. Dit vraaggestuurde geautomatiseerde regelsysteem garandeert een 
gunstige balans tussen natuurlijke luchttoevoer (gevelroosters) en mechanische afvoer (ventilator en 
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kanalensysteem), volgens een vooraf ingesteld ventilatiepatroon. Daarbij worden de 
ventilatiehoeveelheden en ~vraag per ruimte afgestemd op behoefte en leefpatroon van de gebruikers. 
Hierdoor wordt de woning met minder lucht en zonder tocht efficiënter geventileerd. Dit levert een 
energiebesparing op van 0,15 tot 0,20 op de EPC. 

Brongegevens: 
• Gezond Bouwen & Wonen, klimaatinstallaties kiezen met zo weinig mogelijk milieubelasting, 

Anne Ubbels, nr 2 mei/juni 
• www.gbw.vwg.netp26-31. 
• correspondentie met DUCO met Patrick Deramoudt: berekeningen door ing. A. van der Aa, ir. 

E.M.M. Willems van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. 
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Bijlage H VERVUILENDE STOFFEN 

H.a Anorganische componenten 

Stikstofdioxide, N02 

Er zijn verschillende bronnen aan te wijzen voor stikstofoxide. Binnenshuis zijn 
verbrandingsprocessen de grootste bron, waarbij de afvoerloze geiser als belangrijkste bron wordt 
gezien6

. Een andere bron is tabaksrook. De buitenlucht (aanwezigheid van drukke verkeerswegen, 
vliegvelden, industriële activiteiten) kan daarnaast eveneens een belangrijke bron van stikstofdioxide 
voor de binnenlucht vormen. 
Stikstofdioxide is een belangrijke veroorzaker van smog. Stikstofoxide moleculen reageren met 
vluchtige organische koolwaterstoffen tot smog. Hoge doses smog zijn schadelijk omdat ze hoest 
veroorzaken en de ademhaling bemoeilijken (met name bij astmapatiënten), hetgeen uiteindelijk kan 
leiden tot een algehele ziekte van het ademhalingssysteem. Kinderen zijn extra gevoelig. 

Zwaveldioxide,S02 

Zwaveldioxide wordt tezamen met andere zwavelhoudende componenten en fijn stof geproduceerd 
als gevolg van gebruik van fossiele brandstoffen. De zwaveldioxideconcentraties in de binnenlucht 
zijn doorgaans lager dan de buitenluchtconcentraties als gevolg van de reacties van zwaveldioxide 
met de aanwezige oppervlakken en als gevolg van reactie van door mensen en dieren aangemaakt 
ammoniak. 
Zwaveldioxide is in lage concentraties niet ruikbaar, maar heeft bij hoge concentraties een zeer sterke 
geur. Net als stikstofdioxide speelt zwaveldioxide een belangrijke rol in smogvorming. 
Zwaveldioxide kan ademhalingsproblemen en andere longkwalen veroorzaken hetgeen kan 
resulteren in blijvende schade. 

Ozon, 03 

Ozon is een van de sterkste oxidatiemiddelen. Het ontleedt spontaan in zuurstof. Geurervaringen van 
ozon die optreden bij uiterst geringe concentraties zijn gewoonlijk het gevolg van 
stikstofoxidenvorming. Voorbeelden van bronnen binnenshuis zijn luchtbehandelingapparatuur, UV
verlichting, fotocopiers, laserprinters en zonnebanken. 
Ozon kan leiden tot irritatie van de ademhalingswegen, pijn op de borst en aanhoudende hoest. Ozon 
kan diep inademen onmogelijk maken en leiden tot verhoogde gevoeligheid voor longinfecties. 

H.b Organische componenten 

Vluchtige Organische Componenten (VOC) 

De categorie VOC is zeer breed. VOC's komen voor in talrijke producten die in het huishouden en 
industrieën worden toegepast. Het is niet mogelijk om alle VOC's die worden gebruikt op te 
sommen. Dit komt doordat de samenstelling van de producten niet door de producenten wordt 

6 Bij nieuwbouw mag een afvoerloze geiser niet meer worden toegepast 
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vrijgegeven en omdat de samenstelling vaak varieert. Enkele bronnen van VOC's zijn vloeibare en 
gasvormige brandstoffen, verven, vernissen, oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen, lijmen, 
luchtverfrissers, inkt en tabaksrook. De bijbehorende vluchtige organische componenten zijn onder 
andere cyclische alkanen, gechloreerde alifatische koolwaterstoffen, gechloreerde benzenen en 
aromaten (benzeen, tolueen). Over het algemeen hebben VOC's een remmend effect op het 
functioneren van het centraal zenuwstelsel. Afhankelijk van de dosis kan dit zich uiten in hoofdpijn, 
lusteloosheid, duizeligheid en uiteindelijk bewusteloosheid. Daarnaast hebben veel organische 
stoffen een irriterend effect op de slijmvliezen en huid. Zowel hoge acute blootstelling, als langdurige 
blootstelling aan lagere concentraties kan resulteren in blijvende schade aan het centraal 
zenuwstelsel, lever en meren. Benzenen en andere (veelal aromatische) VOC's zijn 
kankerverwekkend. 

Formaldehyde, CH20 

Formaldehyde is verkrijgbaar in de vorm van een oplossing in water (formaline) en is een 
bacteriedodend middel. Het wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen en methanol, ter 
verduurzaming van hout en voor de conservering van biologische monsters (organen, weefsels etc.) 
Er zijn nog veel meer toepassingen van formaldehyde, maar die worden niet behandeld. 
Blootstelling aan formaldehyde kan hoofdpijn veroorzaken en leiden tot irritatie van slijmvliezen en 
ogen. 

Polycyclisch Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) 

Een sterke verhoging van PAK's wordt gemeten bij gebruik van open haarden en ten gevolge van 
tabaksrook. Tabaksrook geldt niet alleen als bron van PAK's, maar ook van benzeen en andere 
stoffen, en niet alleen voor de roker, maar ook voor medebewoners. Bakken, braden en barbecuen 
worden gezien als PAK bron, evenals bodemverontreinigingen (PAK' s dringen via de kruipruimte 
het binnenhuisklimaat binnen) 
PAK' s worden in het lichaam gemetaboliseerd tot een grote verscheidenheid aan verbindingen. 
Sommige van deze verbindingen zijn zeer reactief en hoogst waarschijnlijk verantwoordelijk voor de 
carcinogene werking (wijzigen van celstructuur) van PAK's. 

H.c Fijn stof 

Asbest 

Asbest is voorheen in veel toepassingen gebruikt, hetgeen als gevolg heeft dat het op veel plekken 
kan worden aangetroffen, zoals in dakbedekkingmateriaal, buitengevels op balkons, toiletafvoeren, 
afdichtingen in schoorstenen, kachels, onder CV-ketels, stoppenkasten, in strijkijzers en/of toasters. 
Inademing van hoge concentraties asbestvezels leidt tot een verhoogd risico op longkanker en 
irreversibele longschade die dodelijk kan zijn. Vaak treedt het ziektebeeld pas decennia na de 
blootstelling op. 

Minerale en synthetische vezels 

Deze materialen worden ook aangeduid als Man Made Mineral Fibers (MMMF). Tot deze groep van 
componenten behoren o.a. glaswol, steenwol en keramische vezels die in woningen zijn / worden 
toegepast ten behoeve van warmte en geluidsisolatie en isolatie van ventilatiesystemen en leidingen. 
Minerale en synthetische vezels kunnen bij huid- en oogcontact tot irritatie leiden die van tijdelijke 
aard is. Inademing kan resulteren in irritatie en ontstekingen. 

136 Vervuilende stoffen 



Hybride ventilatie: comfortabel en gezond binnenklimaat met minder milieubelasting, juli 2002, T. Martin 

H.d Biologische componenten 

Schimmels 

Schimmels kunnen op verschillende materialen groeien; de groei is afhankelijk van de temperatuur 
en het vochtgehalte. Bovendien is van belang of een materiaal schimmelgevoelig is. Een materiaal 
kan schimmelgevoelig zijn indien het a Is voedingsbodem kan dienen en een ruw oppervlak heeft 
waardoor oppervlaktevervuiling kan optreden en waar een voedingsbodem gecreëerd kan worden. 
Om deze reden zijn bijvoorbeeld stangen voor houvast in bussen en trams altijd glad uitgevoerd. 
Daarnaast kan een materiaal vocht opnemen waardoor eveneens schimmelgroei kan plaatsvinden. 
Medisch gezien is van belang dat schimmelsporen en s chimmeldeeltj es overgevoeligheidsreacties 
kunnen veroorzaken. Allergie voor schimmels komt minder voor dan allergie voor huisstofmijten en 
huisdieren. 

Huisdieren 

Na huisstofmijten vormen huisdieren de belangrijkste bron van allergenen. De allergenen ZlJn 
afkomstig van huidschilfers, haren, veren speeksel en fecaliën. 

referenties 
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Bijlage I VOORBEELDEN SPECIFIEKE METHODEN 

OM TE MODELLEREN 

I.a Passieve koeling door natuurlijke ventilatie 
zoutbadmodellering van combinatie wind en opwaartse druk 

Inleiding 

Er wordt onderzoek gedaan [39] naar de condities waaronder winddrukverschillen en 
temperatuurverschilllen (opwaartse druk) gebruikt kunnen worden om in ventilatie, bedoeld voor 
koeling (thermisch comfort), te voorzien. Tijdafhankelijke verplaatsingsstromen gedreven door een 
combinatie van thermische opwaartse druk en winddrukverschillen door wind worden gesimuleerd 
op kleine schaal in een lab, door middel van een perspex doos, die een ruimte representeert of een 
enkele-ruimte-gebouw (enkele zone). Dichtheidsverschillen, die nodig zijn om het effect van 
thermisch opwaartse druk te simuleren worden geproduceerd door zoet en zout wateroplossingen te 
gebruiken. De windstroom wordt gesimuleerd door de doos in een stroomtank te plaatsen. De 
stroomtank produceert een waterstroom langs de doos, deze stroom representeert de wind. Door het 
zoutgehalte op verschillende posities te meten kan de gelaagdheid in de doos worden bepaald. De 
gelaagdheid in de doos is equivalent aan de temperatuurprofielen en ventilatiedebieten in een 
natuurlijk geventileerd gebouw. Resultaten van deze experimenten worden vergeleken met de 
voorspellingen van een theoretisch model. 

De k oelingscapaciteit van een ventilatiesysteem wordt bepaald door de luchtuitwisselingssnelheid 
door een ruimte en door de luchtstroomsnelheid door een ruimte. Door koele omgevingslucht toe te 
voeren, ofwel op laag niveau, zodat warme lucht verplaatst en afgevoerd wordt door openingen op 
hoog niveau, ofwel op hoog niveau, zodat de warme 1 ucht zich mengt en de interne temperatuur 
afneemt, kan passieve koeling bereikt worden. 
Bij verplaatsingsventilatie wordt warmere lucht in een bovenlaag (hoge zone) verzameld en koeling 
wordt bereikt door te spoelen met omgevingslucht uit lagere zones. De spoelsnelheid wordt bepaald 
door het oppervlak van de openingen, de temperatuur en diepte van de bovenlaag en het 
winddrukverschil. 
De bovenlaag moet op een bepaalde temperatuur en diepte gehouden worden, zodat het 
ventilatiedebiet voldoende groot is. Het ventilatiedebiet kan vergroot worden door de diepte en 
temperatuur van de bovenlaag te vergroten, maar het mag niet voorkomen dat personen blootgesteld 
worden aan de hogere temperatuur en de vervuilingsconcentratie van de bovenlaag. 
Als de oppervlakte van de openingen te klein is of als de locatie van de openingen slecht gekozen is, 
kan de bovenlaag dalen tot het persoonsniveau in het gebouw, dit kan negatieve gevolgen hebben 
voor de binnenluchtkwaliteit. De grootte en locatie van de ventilatieopeningen en het effect hiervan 
op de diepte en temperatuur van de bovenlaag moeten goed overwogen worden tijdens de 
ontwerpfase van natuurlijk geventileerde gebouwen, zodat het goede ventilatiedebiet bereikt wordt. 
Hierbij moet ook de invloed van winddrukverschillen worden meegenomen. 

Om begrip te ontwikkelen van de temperatuurverdeling en luchtbeweging in natuurlijk geventileerde 
ruimtes is een laboratorium techniek ontwikkeld, die op correcte wijze het effect van 
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temperatuurgedreven debiet op kleine schaal reproduceert. Deze techniek, zoutbad-techniek 
genoemd, is uitgebreid zodat ook het effect van de combinatie van debiet door winddrukverschillen 
en debiet door temperatuurverschillen gesimuleerd kan worden 

Experimentele opzet 

De laboratorium experimenten om luchtstroompatronen en temperatuurverdelingen in natuurlijk 
geventileerde geobuwen te simuleren zijn uitgevoerd in een perspex doos, die ondergedompeld is in 
een stroomtank gevuld met zoet water. De door representeert een algemeen gebouw of ruimte, en het 
waterdebiet in de stroomtank representeert het buitenmilieu. De doos heeft verschillende openingen 
zowel aan loef- en lijzijde, het totale oppervlak van deze ventilatieopeningen kan gevarieerd worden 
met plastic stoppen op de gaten. 
Om het debiet gedreven door temperatuurverschillen te simuleren is gebruik gemaakt van zout- en 
zoutwater om de dichtheidsverschillen te creëren; zoutwater heeft een hogere dichtheid dan zoetwater 
en daardoor is het debiet, dat ontstaat door de dichtheidsverschillen naar beneden gericht (zoutwater 
representeert de warmtebron). 

Een gelocaliseerde warmtebron in een gebouw wordt gesimuleerd door een continue injectie met 
constante snelheid van zoutwater door een ronde tuit in de top van de doos. Deze vloeistof daalt als 
een turbulente pluim en is analoog aan een thermische stijgende pluim lucht ten gevolge van een 
warmtebron. 
Windstroom langs een gebouw wordt gesimuleerd door een waterstroom langs de doos in de 
stroomtank. De drukval over de doos is gemeten en de stromen zijn gevisualiseerd door kleurstof toe 
te voegen aan het zoutwater. De kleurstof kleurt alleen zoutwater, zodat de gebieden met een hoge 
dichtheid gekleurd zijn en de gebieden met omgevingsdichtheid ongekleurd zijn, deze gebieden zijn 
zodoende goed te onderscheiden. 
Het experiment is uitgevoerd met een aantal openingen op hoog nivea geopend aan loefzijde en op 
laag niveau geopend aan lijzijde, terwijl een dichte zoutoplossing vanaf de top van de doos wordt 
toegevoegd. Na enige tijd is een stabiele situatie ontstaan (tijdonafhankelijk). De hoogte van de 
interface tussen bovenlaag en onderlaag en het dichtheidsverschil tussen de omgevingsvloeistof en de 
zoute laag in de doos worden gemeten. Het ventilatiedebiet en het equivalent van 
temperatuurverschillen voor luchtstromen is van deze metingen afgeleid. 

Met deze technieken is het mogelijk winddrukverschillen en temperatuurverschillen te simuleren. Het 
effect van de windsnelheid op het ventilatiedebiet en thermische gelaagdheid is onderzocht door de 
waterstroom in de doos te variëren; het effect van de sterkte van een warmtebron is onderzocht door 
de dichtheid en het volume van het toegevoegde zoutwater te verhogen en het effect van de grootte 
van ventilatieopeningen is onderzocht door het aantal geopende openingen te variëren. 

Resultaten 

Als de ventilatie openingen zo geplaatst zijn, dat de wind het debiet, veroorzaakt door thermiek, 
bijstaat, dan neemt de ventilatie significant toe en passieve koeling wordt bereikt. De 
koelingscapaciteit van het ventilatiesysteem is gebleken af te hangen van de relatieve groottes van de 
door winddrukverschillen en thermiek geproduceerde debieten, het oppervlak van de openingen en 
de hoogte van de ruimte. 
Windstroom heeft een drievoudig effect op de door thermiek gedreven stroom in de ruimte: een 
toename in de windsnelheid: 

i) veroorzaakt een stijging van de hoogte van de interface boven de vloer van de ruimte, 
daarbij wordt de diepte van de onderste laag op omgevingstemperatuur vergroot; 

ii) resulteert in een afname van de temperatuur van de bovenlaag door thermiek 
veroorzaakt; 

iii) veroorzaakt een verhoging van het ventilatiedebiet. 
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Conclusies van dit onderzoek 

Verplaatsingsstroom gedreven door thermische opwaartse druk bijgestaan door wind z1Jn 
gesimuleerd op kleine schaal in een laboratorium en de resultaten van deze experimenten zijn 
vergeleken met de voorspellingen van een theoretisch model. De theoretische voorspellingen zijn in 
goede quantitatieve overeenkomst met de experimentele metingen en het model kan gebruikt worden 
om de temperatuurprofielen en de v entilatiedebieten binnennatuurlijk geventileerde gebouwen te 
schatten. 
Luchtstroom en temperatuurcondities binnen een ruimte zijn gebleken afhankelijk te zijn van de 
relatieve groottes van de door de wind en door de thermiek veroorzaakte snelheden van de 
oppervlakte van de openingen en van de hoogte van de ruimte. Het is gebleken dat door gebruik te 
maken van de winddruk, zodat deze het thermiekdebiet bijstaat, het mogelijk is om: 

i) de temperatuur van de warme bovenlaag te verlagen; 
ii) de diepte van de onderlaag op omgevingstemperatuur te laten toenemen en 
iii) het ventilatiedebiet te verhogen. 

De hoogte van de gelaagdheid is dus een van de hoofdontwerpparameters voor 
verplaatsingsventilatie en door de verhoging van de plaats van de interface kan de in temperatuur 
verlaagde bovenlaag ingezet worden voor additionele koeling van het gebouw. 

I.b Tijdafbankelijke verplaatsingsventilatie door variatie in 
warmtebronnen 

Inleiding 

Er wordt onderzoek gedaan naar kortstondige voorbijgaande verplaatsingstromen in natuurlijk 
geventileerde ruimtes, die blootgesteld worden aan een plotselinge toename van de interne 
warmtelast[40], bijvoorbeeld een leeg theater dat bezet wordt door een publiek. Warmtebronnen 
creëren e en 1 aag van warme 1 ucht aan het p lafond, welke in e erste instant toeneemt in diepte en 
temperatuur en afdaalt naar de bezette regionen. Een theoretisch model is ontwikkeld om de 
tijdafhankelijke beweging van de interface, die de warme bovenlaag en de koele onderlaag scheidt, te 
voorspellen en vergelijkingen worden gemaakt met de resultaten van laboratorium experimenten. De 
tijdschaal, voor de stroom om een tijdonafhankelijke evenwichtssituatie te bereiken, blijkt 
afhankelijk het zijn van de hoogte en de doorsnede van de ruimte, de openingsoppervlaktes en de 
sterkte van de warmtebronnen. Deze tijdschaal kan geschat worden op een uur voor een typische 
collegezaal. Interessant is, dat de interface gedurende de overgangsperiode daalt tot onder 
evenwichthoogte van de interface van de tijdonafhankelijke evenwichtssituatie. Hiermee kan het 
voorkomen dat personen blootgesteld worden aan een hogere temperatuur en aan de 
vervuilingniveaus van de bovenlaag. 
Het ventilatiedebiet in de overgangsperiode is significant lager dan het ventilatiedebiet in de 
evenwichtstoestand. Als gevolg faalt het ventilatieontwerp, dat gebaseerd is op tijdonafhankelijke 
stroomcondities, als de tijdsduur voor de ontwikkeling van de stroom tot de evenwichtssituatie 
(tijdonafhankelijk) vergelijkbaar is met de tijd dat de ruimte bezet is. 

Een voorbeeld is een lege collegezaal, waar een publiek binnenkomt, dit zorgt voor een plotselinge 
toename van de interne warmtelast, waardoor warme lucht door hooggeplaatste openingen 
wegstroomt en koudere omgevingslucht door laaggeplaatste openingen binnenstroomt. Er zal een 
overgangsperiode zijn, waarbinnen de thermische gelaagdheid en het ventilatiedebiet variëren tot een 
stabiele evenwichtssituatie is bereikt. Onder bepaalde condities kan het voorkomen dat de 
tijdafhankelijke periode overeenkomt met de periode dat de ruimte bezet is. De condities van de lucht 
met betrekking tot thermisch comfort en binnenluchtkwaliteit kunnen tijdens deze periode slechter 
zijn dan tijdens de stabiele periode (waarop waarschijnlijk ontworpen is). 
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De lengte van de overgangsperiode, de temperatuur en het ventilatiedebiet zijn belangrijke 
parameters. Als bijvoorbeeld de tijdschaal kort is vergeleken met de tijd dat de ruimte bezet is, dan is 
enig discomfort ervaren (hoge temperaturen) door personen door onvoldoende ventilatiedebiet van 
korte duur, bij de aanname dat in de tijdonafhankelijke situaties het ventilatiedebiet en de 
temperaturen wel aan de gewenste condities voldoen. Als echter de tijdsduur van de 
overgangsperiode vergelijkbaar is met of groter is dan de bezettingsduur, dan is kennis van het 
overgangsgedrag van de luchtstroomsnelheden en temperaturen nodig. De ventilatieopeningen 
moeten dan gedimensioneerd worden op deze tijdafhankelijke parameters, zodat het ventilatiedebiet 
voldoet tijdens de bezetting van de ruimte. 

Theorie 

Tijdafhankelijke verplaatsingsstroming in natuurlijk geventileerde ruimtes, die ontstaat zijn door een 
plotselinge toename van interne warmtebronnen, zijn beschreven in een simpel theoretisch model. 

Er wordt korte beschrijving gegeven van een theoretisch model, dat de stroming veroorzaakt door 
warmtebronnen van sterkte B voorspelt in een ruimte met hoogte Hen (horizontale) doorsnede S. Er 
wordt aangenomen, dat interne warmtebronnen gerepresenteerd kunnen worden door een puntbron 
op de vloer en dat het warmteteransport tussen het gebouw en de binnenlucht verwaarloosbaar is. De 
thermische pluim sleurt als het ware de omgevingslucht mee als de pluim omhoog stijgt van de bron 
en de pluim creëert een laag aan het plafond. Er wordt aangenomen dat menging plaatsvindt in de 
pluim. De laag aan het plafond is gescheiden van de omgevingslucht door een interface. De 
veranderingssnelheid van de hoogte h van de omgevingslaag wordt gestuurd door het verschil tussen 

het debiet QP = cBY, hy, waarmee opstijgende lucht wordt toegevoegd aan de bovenlaag door de 

stijgende pluim en het debiet Q
0 

= A• ~ g'(H - h) waarmee warmte lucht door de openingen 

wegstroomt. Hierin is de constante c (~ 0,143) gerelateerd aan het 'meesleuren' van de 
!iT 

omgevingslucht door de pluim. Voor een ideaal gas geldt: g' = g-- , met !iT de temperatuurstap 
T 

over de interface in Kelvin, T de absolute temperatuur van de omgeving in Kelvin en g de 
versnelling door de zwaartekracht in (m/s2

). De oppervlakte van de hoge en de lage 
ventilatieopeningen a

1 
en ab respectievelijk, worden gecombineerd en uitgedrukt in een effectief 

oppervlak A*: 

Met C e de coëfficiënt van expansie en Cd de coëfficiënt van uitstroming. 

De wet van behoud van volume zegt dan: 

d 
-((H-h)S)=Q -Q 
dt p 

0 

En voor de warmtebalans voor de bovenlaag volgt: 

:t ((H - h)Sg') = (B - Q0 g') 

(I.1) 

(I.2) 

(I.3) 

Deze vergelijking wordt dimensieloos uitgedrukt: temperaturen worden dimensieloos gemaakt met 

respect tot de temperatuur in de pluim aan de top van de ruimte, G'= g'/ B 2
/
3 H-5!3 wordt 
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geïntroduceerd, net als Ç = h/ H. De dimensieloze vormen van (I.2) en (I.3) met de aanname dat de 

doorsnede S onafhankelijk is van de hoogte zijn: 

~(1-Ç)=cÇ/{ _ _i_~G'(l-Ç) 
dr H 2 

(1.4) 

~((1-Ç)G') = 1-_i_~G'3 (1-Ç) 
dr H 2 

(I.5) 

Met de dimensieloze tijd: 

r = /(s; B113 H213 )· (I.6) 

De theorie voorspelt dat de tijdsduur voor de overgangsperiode tot de evenwichtssituatie is bereikt, 
toeneemt bij toenemende doorsnede S of bij afnemende sterkte B van de warmtebron of bij afname 
van H. De focus zal gericht zijn op de overgansperiode voor kleine t. De begintemperatuur van de 
bovenlaag wordt gelijk gestled aan de temperatuur van de pluim als deze het plafond raakt. Dan zijn 

de begincondities op t = 0: h = H, g' = B 2!3 
/ cH 513 

, dimensieloos uitgedrukt zijn de 

begincondities: 

Ç = 1 , G' = ){ op r = 0 (I.7) 

De tijdafhankelijke diepte van de onderlaag op omgevingstemperatuur en de temperatuurstap over de 
interface worden gemodelleerd door de vergelijkingen (1.4) en (I.5) met begincondities (I.7). 

De overgangsontwikkeling van het gelaagd temperatuurprofiel in een ruimte als gevolg van een 
plotseling toename van interne warmtebronnen is onderzocht door laboratoriumexperimenten, 
waarbij zoetwater en zoutwater gebruikt zijn om de dichtheidsverschillen te simuleren (zie paragraaf 
7.3.2) 

Resultaten 

In de opstelling is de richting van de pluim naar beneden gericht, de resultaten worden besproken 
alsof de pluim opstijgt net zoals het geval is bij een ruimte met een interne warmtebron op de bodem. 
De positie van de interface is gebleken tijdafhankelijk te zijn. 
Het begindebiet in de pluim is groot vergeleken met het debiet dat door de openingen wegstroomt. 
Als gevolg hiervan daalt de interface snel. De diepte van de warme bovenlaag neemt snel toe, maar 
de snelheid van de toename vertraagt, doordat het debiet door de uitstroomopeningen toeneemt. 
De diepte van de bovenlaag blijkt groter te worden dan in de evenwichtssituatie het geval is: de 
interface daalt tot beneden het evenwichtsniveau. 

In de evenwichtssituatie heeft de bovenlaag een uniforme T,s ( steady-state ), deze temperatuur is 

gelijk aan de pluim op hoogte van de interface hss en het debiet van de pluim is gelijk aan het debiet 

door de uitstroomopeningen. In de beginsituatie daalt de interface naar h = hss en de pluim begint 

lucht toe te voeren op temperatuur Tss aan de bovenlaag, maar de bovenlaag is dan inhomogeen en 

gemiddeld koeler dan T,s, hierdoor is het debiet van de pluim groter dan het debiet door de 

uitstroomopeningen. Hierdoor daalt de interface nog verder naar de bron ( overshoot) en aan de 

142 Voorbeelden specifieke methoden om te modelleren 



Hybride ventilatie: comfortabel en gezond binnenklimaat met minder milieubelasting, juli 2002, T Martin 

bovenlaag wordt lucht met T > Tss toegevoerd. Op een later tijdstip zal het debiet door de openingen 

gelijk zijn aan het debiet van de pluim op de hoogte van de interface, de interface heeft dan haar 
maximale overshoot bereikt, zolang de toevoertemperatuur groter is dan Tss zal de interface stijgen 

tot de evenwichtssituatie bereikt is. 

Theoretisch wordt de hoogte van de interface, Ç = ~ afhankelijk van de tijd, voorspeld door (I.4) 

en (1.5). De voorspelde bewegin van de interface blijkt overeen te komen met de waargenomen 
beweging [ 40]: 
een snelle daling van de interface met een snelle toename in dikte van de bovenlaag en het 
doorschieten van de daling van de interface, na de maximale 'overshoot' zal de interface weer 
stijgen, 
voor grote t nadert de hoogte van de interface asymptotisch de evenwichtssituatie. 
Het maximaal verschil tussen de maximale bovenlaagdiepteen bijbehorende h en de 
evenwichtssituatie hss wordt overshootafstand genoemd, dit verschil wordt groter als de 

uitstroomopeningen A* / H 2 kleiner worden. De ratio van het door de pluim toegevoerd debiet en 

het door de openingen afgevoerd debiet wordt groter als de oppervlakte van de openingen afneemt, 
dit heeft een toename van de overshootafstand tot gevolg. De tijdsduur van de overgangssituatie 

neemt toe als A • / H 2 afneemt. 

Discussie 

In veel collegezalen gaan de rijen stapsgewijs omhoog (verdiepingen) en de doorsnede neemt dan toe 
met de hoogte. 

a•----------~ 

H 

Figuur A - 1: Verticale kruisdoorsnede door een typisch theater met de stoelenrij met hoek e 

Dit is schematisch weergegeven in figuur A.1. In een voorbeeldberekening (wordt hier verder niet op 
ingegaan) blijkt dat 56 minuten nadat het publiek het theater is binnengekomen, de interface op het 
laagste niveau (maximale overshoot) bijna 0,4m onder de evenwichtsituatie is. De bovenlaag is 
ongeveer IOK boven de omgevingstemperatuur. Meestal duren lezingen in een theater (collegzaal) 
ongeveer een uur, het tijdstip van de maximale overshoot valt ongeveer samen met de bezettingsduur. 
Tijdens de bezettingsduur neemt het ventilatiedebiet Q0 toe van 0-75%. 

Het effect van een theater met verdiepingen is dat er een ruimte wordt gecreëerd, waarbij de 
doorsnede S toeneemt met de hoogte. Er zijn metingen gedaan met verschillende hellingen van de 
verdiepingen. Voor grote t naderen de interfacehoogtes asymptotisch dezelfde hoogte, ook het debiet 
is voor grote t voor alle verschillende hellingen gelijk. Het evenwichtsdebiet en het gelaagde 
temperatuurprofiel zijn onafhankelijk van de doorsnede van de ruimte voor grote t blijkt hieruit. 
Maar aan het begin van de overgangssituatie kunnen het temperatuurprofiel en de hoogte van de 
interface sterk beïnvloed worden door de doorsnede van de ruimte, in het geval dat de interface daalt 
tot het niveau van een stoelenrij, zie figuur A.1 
In het geval dat de interface tijdens de overshoot in het deel waar de doorsnede niet varieert blijft, is 
het overgangsgedrag hetzelfde als voor een ruimte zonder variatie in de doorsnede, B=O. 
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Dus als de zone boven de stoelenrijden een uniforme doorsnede heeft en de interface blijft in dit deel 
gedurende de overgangsperiode, dan wordt het debiet en het gelaagd temperatuurprofiel niet 
beïnvloedt door stoelen, tafels en dergelijke en gelden de bovengegeven formules. 
Voor ruimtes waarin de interface wel het gedeelte bereikt waar de doorsnede varieert zijn drie 
effecten waargenomen voor verschillende hellingshoeken (), bij toenemende (): 

Neemt de overshootafstand toe; 
De tijdsduur voor het bereik van maximale overshoot neemt af, de tijdsduur voor het bereiken van de 
evenwichtssituatie neemt af; 
De temperatuur van de groeiende bovenlaag neemt sneller toe. 

Met ander woorden voor vaste ventilatieopeningen, daalt de interface verder en sneller en de 
temperatuur van de bovenlaag stijgt sneller voor toenemende e. 
In het geval dat in een theater een steile hellingshoek nodig is, moet er gezorgd worden voor een 
plafond op voldoende hoogte, zodat de dalende interface de stoelenrijen niet bereikt. Als dit niet 
mogelijk is, dan moeten de lengte en de breedte van het theater zo gekozen worden, dat de variatie in 
de doorsnede verwaarloosbaar is. Verder moet de grootte van de ventilatieopeningen zo gekozen 
worden, dat de tijdsduur van de overgangsperiode geminimaliseerd wordt. 

Samenvatting 

Tijdsafhankelijke verplaatsingsventilatie vindt plaats in natuurlijk geventileerde ruimtes als er een 
plotselinge toename is in i nteme warmtebronnen. Het effect op de ventilatie in kubusvormige en 
typisch schematische theatervormige ruimtes is besproken. 
Het is gebleken dat het ventilatiedebiet tijdens overgangperioden significant lager is dan tijdens de 
evenwichtssituatie. 
Voor theaters is geschat dat de overgangsduur vergelijkbaar is met de bezettingsduur; dus de effecten 
zijn niet verwaarloosbaar kort, maar significant aanwezig. Dit heeft tot gevolg dat het kan voorkomen 
dat het ventilatie-ontwerp gebaseerd op de evenwichtssituatie niet toereikend is: de oppervlakte van 
ventilatieopeningen zullen groter moeten of de ventilatie moet ondersteund worden door wind, zie 
paragraaf 7 .3 .2, zodat het benodigde debiet behaald wordt om in de ventilatiebehoefte te voorzien. 

De gegeven theoretische modellen geven inzicht in de factoren, die van invloed zijn op het 
overgangsgedrag van temperatuurgedreven ventilatie. De modellen zijn echter beperkt toepasbaar, 
door de aannames die gemaakt zijn. 
Zo is bijvoorbeeld aangenomen dat de warmtebronnen puntbronnen ter hoogte van de vloer zijn. Een 
publiek kan beter gerepresenteerd worden door een oppervlaktebron met een bepaalde 
warmteverdeling. Dit moet verder onderzocht worden. 
Een tweede aanname is gedaan over de vorm van de bovenlaag: deze is aangenomen horizontaal te 
zijn en alle menging vindt plaats in de pluim. In de praktijk zal de lucht botsen tegen de zijmuren van 
de ruimte, lokaal zal hier extra menging plaatsvinden. Dit effect is groter naarmate de afstand tot de 
zijmuur klein is t.o.v. de afstand tot de bron. Het effect is klein als de afstand tot de zijmuur groot is 
t.o.v. de afstand tot de bron, de gepresenteerde vergelijkingen mogen dan gebruikt worden. 
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Bijlage J W /E ADVISEURS DUURZAAM BOUWEN 

WIE adviseert, doet onderzoek en zorgt voor een goede communicatie van geboekte resultaten met 
betrekking tot de thema's: energie, materialen, water, binnenmilieu en bouwfysica. Hiervoor worden 
berekeningen uitgevoerd en wordt gewerkt op het gebied van energietechnologie. WIE ontwikkelt 
instrumenten om berekeningen uit te voeren, zodat bijvoorbeeld snel bepaald kan worden of een 
gebouw bijvoorbeeld energiezuinig is. Het bedrijf voert haalbaarheidsstudie en demonstratieprojecten 
uit. Projecten worden ook gemonitored, met behulp van de resultaten kan telkens een beter advies 
bewerkstelligd worden. Resultaten worden bekend gemaakt via publicaties, artikelen, de eigen 
webpagina en speciaal ingerichte webpagina's. 
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