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REN OVAIR Gevelsyst eem lnhoudsopgave 

Technische tekeningen 
Bestaande situatie 

OA Horizontale doorsnede ter plaatse van de stijl 
08 Verticale doorsnede ter plaatse van aansluiting verdiepingsvloer 

Ontwerpsituatie 
1A Horizontale doorsnede verdiepingsvloer 
1 B Horizon tale doorsnede hoekoplossing 
1C Horizontale doorsnede aansluiting luchtkussens 

Ontwerps ituatie 
2 Verticale doorsnede compartiment 
2A Verticale doorsnede bovenzijde compartiment 
28 Verticale doorsnede scheiding compartimenten 
2C Verticale doorsnede ter plaatse van oplegging elementen 
20 Verticale doorsnede aanlichting gevelvlak 
2E Verticale doorsnede onderzijde compartimenten 
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RENOVAI R Gevelsyst eem Bulage A: Analyse verouderde gevels 

Analyse verouderde gevels 

Bij iedere renovatieopgave is het van belang te weten in welke staat de bestaande 
constructie verkeerd. Deze kennis vormt de basis voor de werkelijke opgave. In 
deze afstudeeropgave, waarbij een nieuwe gevel voor de bestaande gevel 
geplaatst zal worden, hangt er veel af van de eigenschappen en kwaliteit van de 
bestaande gevelconstructie. Om goede uitgangspunten voor de ontwerpopgave op 
te kunnen stellen is het belangrijk te weten op welke punten verbeteringen vereist 
zijn en op welke gebreken kan worden ingesprongen . 

In dit kader is dit vooronderzoek uitgevoerd. De voorstudie heeft als doel de 
eigenschappen van de gevelconstructies uit de doelgroep te achterhalen. Door een 
beeld te vormen van de overeenkomstige gebreken en kwaliteiten, kan er in de 
ontwerpfase een product worden ontworpen die aansluiting vindt bij het bestaande . 
Tevens is er met dit vooronderzoek specifieke geveltechnische voorkennis 
opgedaan op bouwfysisch- en bouwtechnisch gebied welke als basis diende in de 
vervolgopgave . 

In deze bijlage zijn de resultaten van de voorstudie opgenomen. Voorafgaand aan 
de gevelanalyse heeft er een verdieping plaats gevonden in de doelgroep. Naast 
de afbakening van het gebouwtype in de doelgroep is er ook gekeken welk type 
gevels het meest zijn toegepast in de gebouwenvoorraad uit de doelgroep . 
Hierdoor was het mogelijk de studie naar de verouderde geveltypes tot twee 
geveltypes te beperken . 

De geveltypes zijn geanalyseerd aan de hand van de prestatiecategorieen voor 
gevels. Voor de toetsing op de eigenschappen, met een voornamelijk 
bouwfysische achtergrond, is gebruik gemaakt van een aantal referentieprojecten 
verspreid over de vastgestelde periode 1960- 1990. Uitspraken over de doelgroep 
in de literatuur zijn getoetst door analyse van de referentieprojecten. Per geveltype 
is geprobeerd de karakteristieke eigenschappen te achterhalen volgens een vooraf 
bepaalde opdeling in periodes. Het beoogde resultaat waren geveldoorsnede per 
periode waarin enkele kenmerkende eigenschappen zijn weergegeven . 

Als resultaat van deze voorstudie is er een goed beeld ontwikkeld van de 
gevelkenmerken. De bevindingen en opgedane kennis zijn in de ontwerpopgave 
waardevol gebleken . 

S tudent : F.B . Kost er 3 
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A1.1 

A1.2 

RENOVAIR Gevelsysteem B~lage A: Analyse verouderde gevels 

Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit utiliteitsgebouwen, gerealiseerd in de periode 1960 tot 
1990. De ontwerpopgave zal echter niet op deze gehele doelgroep van toepassing 
zjjn. Een nadere afbakening is daarom noodzakelijk . 

Afbakening 

Om tot renovatie van een gebouw over te gaan is vaak een ingrijpende beslissing. 
Afhankelijk van de investeringskosten en de kwaliteiten van het bestaande 
gebouw, neemt de gebruiker een beslissing in de te volgen strategie. Uit de praktijk 
blijkt dat veel bedrijven eerder geneigd zijn tot een verhuizing dan over te gaan tot 
een grondige renovatie van het gebouw. De invloedsfactoren die meespelen bij 
deze keuze zijn per project verschillend. Toch kan er een verschil worden gemaakt 
tussen de kleinere utiliteitsgebouwen en bedrijven, en de grotere panden. Het 
markt aanbod voor de relatief kleinere gebouwen is groot en vaak hebben deze 
panden geen specifieke ligging. De grotere kantoorgebouwen daarentegen hebben 
vaak een centrale ligging en hebben door de jaren heen een belangrijke 
representatieve waarde ontwikkeld voor de onderneming. De onderneming zal 
daarom minder snel geneigd zijn tot verhuizing over te gaan en is eerder bereid te 
investeren in een renovatie van het bestaande gebouw. Mede aan de hand van dit 
verschil is er voor gekozen de doelgroep verder af te bakenen. De ontwerpopgave 
zal zich specifiek gaan richten op de grotere gebouwen uit de utiliteitssector. Het 
onderscheid tussen groot en klein is gemaakt door aileen naar hoogbouw te kijken. 
Men spreekt officieel van hoogbouw wanneer een lift volgens het bouwbesluit in 
het gebouw vereist is. Dit betekent dat hoogbouw aile gebouwen betreft die vijf of 
meer verdiepingen tellen. Wanneer men naar het aantal meters kijkt kan er globaal 
van worden uitgegaan dat de hoogbouw aile gebouwen beslaat die hoger zijn dan 
zo'n 15 meter . 

Om enig inzicht te verschaffen in de grootte van de doelgroep zijn de weinige 
bronnen in de literatuur gecombineerd. Door gebruik te maken van de algemene 
bedrijfstelling van het CBS uit 1978, en gegevens over de verdeling van 
kantoorgebouwen in 1990 opgenomen in De kantoorwerkplek van W. Jansen 
[JAN91], is de grootte van de doelgroep geschat op zo'n 350- 450 gebouwen. Het 
betreft hier gebouwen met een gezamenlijk kantooroppervlak van 5000 m2 of 
groter, met als gevestigde bedrijven het bank- en verzekeringswezen en de 
zakelijke- en overige dienstverlening 

Geveltypen 

In Nederland is er een grote verscheidenheid in het aantal toegepaste geveltypes. 
Het maken van een onderverdeling tussen de verschillende geveltypes is vanuit 
verschillende hoeken te benaderen. Zo bestaan er onderverdelingen aan de hand 
van de materialisering, vormgeving, elementgrootte, opbouw en het montage
principe. De keuze voor een bepaalde opdeling hangt veelal samen met het doel 
waar de opdeling voor bedoelt is . 

Student: F.B. Koster 4 
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EE'm van de meest voor de hand liggende opdelingen, is de opdeling die tot stand 
komt wanneer men kijkt naar het toegepaste materiaal. In onderstaand figuur is de 
verdeling weergegeven die voorlopig als houvast gebruikt zal gaan worden. Deze 
is grotendeels afgeleid van de opdeling toegepast in de Jellema series . 

metselwerk I prefab-beton I v/iesgevel I natuursteen I sandwichpanelen I 
Iicht plaatmateriaal of buitengevelisolatie 

Voordat zal worden overgegaan tot het analyseren van de geveltypes is het van 
belang te kijken of er een selectie gemaakt kan worden . Hoogst waarschijnlijk 
zullen bepaalde geveltypes in de doelgroep meer voorkomen dan anderen . 
Functionele en economische redenen liggen hieraan ten grondslag . 

Om onnodig werk te besparen is er dus eerst gekeken naar de verdeling van 
geveltypes binnen de doelgroep. Wanneer men kijkt naar de hoogbouw boven de 
30 meter in Nederland in de vijf grootste steden, dan blijkt dat de grote 
verscheidenheid in geveltypen hier niet is terug te vinden. Van de in totaal 100 
geanalyseerde gebouwen uit de doelgroep blijkt bij zo'n 40% een gevelbekleding 
met betonnen gevelelementen te zijn toegepast. Vliesgevels hebben ook een groot 
aandeel van bijna 30% . 

D Prefab beton 

Vliesgevel 

D Sandwich 

D Baksteen 

Natuursteen 

D Lichte beplating 

Overig 

De database met beeldmateriaa/ van 
Skyscraper [www.skyscraper.com] gaf 
inzicht in de omvang van de 
geveltypes . 

Over het resterende deel van de hoogbouw, varierend van zo'n 15 m tot 30 m, 
kunnen geen feiten worden achterhaald. Het lijkt echter wei aannemelijk dat de 
hierboven afgebeelde verdeling ook enigszins terugkomt in dit resterende deel. 
Naar aile waarschijnlijkheid zullen de geveltypen met een natuurstenen en 
bakstenen gevelbekleding, of met een Iicht beplating als gevelafwerking, 
toenemen. Dit omdat het geveloppervlak minder groat is en de kosten van de deze 
geveltypes meer in de buurt komen van de geveltypes met minder montage 
handelingen. Ondanks deze toename zal het aandeel vlies- en betonnen gevels 
nog steeds meer dan de helft bedragen . 
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Figuur A2 
Referentie
projecten 

RENOVAIR Geve lsysteem B~lage A: Analyse verouderde gevels 

Aan de hand van de resultaten kan er dus geconcludeerd worden dat de vliesgevel 
en de gevels met betonnen elementen veruit het meest wordt toegepast in de 
hoogbouw utiliteitsgebouwen in Nederland daterend uit de periode 1960-1990. In 
het verdere verloop van dit vooronderzoek zal er dus ingezoomd worden op de 
vliesgevel en de gevel met betonnen elementen . 

Vliesgevels 

Vliesgevels kunnen volgens het constructieve principe worden opgedeeld in twee 
types. De zuivere vliesgevel bestrijkt de gehele gevel en vormt de enige scheiding 
tussen het binnen- en buitenklimaat. Bij de onzuivere vliesgevels is de vliesgevel 
tegen een bouwkundig binnenblad aangebracht. In deze studie zal er enkel naar 
zuivere vliesgevels worden gekeken . 

Naast een constructieve opdeling kunnen de vliesgevels ook nog worden 
opgedeeld volgens het bouwfysische principe en volgens het bouwtechnische 
principe. Seide opdelingen zijn hier niet echt relevant omdat de zuivere vliesgevels 
onderling een aanzienlijke gelijkenis vertonen. Wei meet worden vermeldt dat de 
dubbele geveltypes, respectievelijk de klimaatgevel en tweede-huidgevel, hier niet 
bestudeerd worden. Deze gevelopbouw werd in de doelgroepperiode nog niet 
toegepast. 

De analyse van het geveltype zal plaatsvinden aan de hand van de 
prestatiecategorieen voor gevels, afgeleid van ISO 6241. Aileen de categorieen die 
van belang kunnen zijn bjj toepassing van een voorzetgevel zullen hier worden 
behandeld. Aan de hand van de analyse kan worden bepaald op welke punten de 
gevel te kort schiet en waar de nieuwe voorzetgevel op meet inspringen . 

De theorie betreffende de prestatiecategorieen zal worden getoetst op 
voorbeeldprojecten uit de doelgroepperiode. Hiervoor is er een opdeling gemaakt 
in drie periodes en zijn er per periode voorbeeldprojecten gezocht. De 
voorbeeldprojecten zijn terug te vinden in tabel A8 in bijlage A5 . 

De opdeling die volgt bestaat uit periode 1 (1960-1970), periode 2 (1 970-1980) en 
periode 3 (1980-1990). De opdeling heeft als doel om voor de betreffende periodes 
karakteristieke doorsneden te vormen die representatief zijn voor een groat deel 
van het betreffende geveltype. Hieruit kunnen uiteindelijk de aanknopingspunten 
worden afgeleid die van belang zijn bij toepassing van de voorzetgevel. 

I L 1970 
Overbeekhuls 

Rotterdam 
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A2.1 

RENOVAIR Gevelsysteem Bulage A: Analyse verouderde gevels 

Warmte en Energie 

Een belangrijk onderdeel van de klimaatscheidende functie van een 
gevelconstructie is het bieden van weerstand tegen de doorgang van warmte. 
Naast de invloed op het comfort moeten eisen op dit gebied het energieverbruik 
voor verwarming en koeling beperken . 

A2.1.1 Thermische isolatie 

TabeiA1 
Ontwikkeling 
eis minimale 
wannteweer
stand niet
transparant 
geveldeel 

Van groot belang voor een comfortabel binnenklimaat is de thermische isolatie. 
Met name voor werkplekken die dicht bij het geveloppervlak liggen bepaald deze 
factor in grote mate het comfort. Bij goede thermische isolatie worden lage 
stralingstemperaturen en koudeval voorkomen, en zal de kans op condensatie 
worden verkleind. Ook heeft een hoge thermische isolatie een positieve invloed op 
het energieverbruik . 

De thermische isolatie wordt aangeduid met behulp van het warmtedoor
gangscoefficient, ook wei aangegeven als de U-waarde. De waarde wordt bepaald 
per bouwdeel zoals beglazing, stijl- en regelwerk en gesloten geveldelen. Vooral bij 
samengestelde of niet-transparante constructiedelen wordt veelal aileen een Rc
waarde gegeven. Dit zogenaamde warmteweerstandscoefficient geeft aan hoe 
goed de constructie weerstand biedt tegen warmteoverdracht. Verschil met de U
waarde is dat bij deze waarde, de overgangsweerstanden van de binnen- en 
buitenzijde van de constructie worden opgeteld. Om tot de U-waarde te komen 
moet het totaal door een worden gedeeld . 

Het bouwbesluit stelt eisen aan de minimale warmteweerstand van de gevel en 
afzonderlijke geveldelen. Wanneer men de eisen in onderstaande tabel vergelijkt is 
goed te zien dat de waarden de laatste decennia flink zijn aangescherpt. Doordat 
de huidige gebouwenvoorraad in Nederland een groot aandeel heeft in de totale 
energieconsumptie, en er een sterke trend gaande is in het omlaag brengen van 
dit energieverbruik, lijkt het verder aanscherpen van deze waarden een feit. 

Rc-waarde kantoorgevel in (m2·K)/W 

1965 1975 1983 1988 2003 2010 

0,43 0,69 1,30 2,00 2,50 3,00 

Het toetsen van verouderde vliesgevels op de thermisch isolerende 
eigenschappen zal als volgt worden aangepakt. Voor de drie perioden zal een 
karakteristieke opbouw van de gevel worden bepaald. Aan de hand van deze 
gegevens kan een globale schatting worden gemaakt van de gemiddelde 
isolerende waarden van de vliesgevels uit de betreffende periodes . 

Student: F. B. Koster 7 
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RENOVAI R Gevelsysteem B~lage A: Analyse verouderde gevels 

A2.1.2 Beglazing 

TabeiA2 
Warmtedoor
gangscoeffi
cienten 
toegepaste 
glastypes 

Kenmerkend voor vliesgevels is het grote aandeel van glas in het geveloppervlak . 
De warmte isolatie van dit geveldeel zal een groot aandeel hebben in de 
isolerende waarde van de totale gevel. Kijkend naar de toegepaste beglazing voor 
1970 dan valt op dat er veel gebruik gemaakt werd van enkele beglazing. 
lsolerende dubbele beglazing, ook wei bekend onder de naam thermopane, was 
toepasbaar vanaf 1950. Om kosten te besparen werd er echter nog geregeld voor 
gekozen om enkele beglazing toe te passen. Pas na de energiecrisis in de jaren 
'70 werd men zich bewust van de slechte isolerende eigenschappen van deze 
glassoort en nam de toepassing van isolerend dubbelglas een grote vlucht. In de 
jaren '80 werd dit beglazingstype verder doorontwikkeld. Zo werd de spouw gevuld 
met edelgassen en ontstonden er aan het eind van jaren '80 de zogenaamde hoog 
rendementsbeglazingen die met speciale coatings het verlies van warmte door 
convectie tegen gingen. Ook nam, als reactie op de energiecrisis en de slecht 
isolerende eigenschappen van beglazing, het percentage transparant glas
oppervlak af. Hierdoor moest het energieverlies zo veel mogelijk beperkt worden . 

De analyse van de referentieprojecten bevestigt deze uitspraak. Over het 
algemeen genomen bevatten gevels uit periode 1 een percentage transparant 
geveloppervlak van zo'n 70%. Gedurende de jaren '70 en later werd dit percentage 
duidelijk verkleind tot rond de 40%. Deze waarden zullen ook worden gebruikt om 
het aandeel transparant geveloppervlak mee te Iaten wegen in de bepaling van het 
warmtedoorgangscoefficient van de totale gevelopbouw . 

Als warmtedoorgangscoefficienten voor de toegepaste glastypes zullen de 
volgende waarden worden aangehouden [BON01] . 

Beglazingstype U-waarde Peri ode 
_(\.1'\1 l(m2

· K) 
Enkel glas I Dubbel glas1 5,8 1 

Dubbel glas, ruitafstand 6mm 3,3 2 

Verbeterde isolerende beglazing2 2,4 3 

1
) De enkele beglazing uit periode 1 zal in vee/ gevallen a/ vervangen zijn voor dubbele 

beglazing gezien de zeer slechte eigenschappen van deze beg/azing. Om toch de 
invloed van deze glassoort te Iaten zien is zijn deze waarden hier weergegeven . 

2
) Voor de waarde van 2, 4 is representatief voor de bet ere geisoleerde glassoorten. Het 

HR-glas werd nag niet in grate aantallen toegepast . 

A2.1.3 Beglazingsconstructies 

Het stijl- en regelwerk van vliesgevels begin jaren '60 bestond voornamelijk uit 
staal. Door de betere eigenschappen van aluminium werd staal echter in de loop 
van deze jaren verdrongen en werden de profielen uitgevoerd in geextrudeerde 
aluminiumprofielen. De energiecrisis in de jaren '70 had ook in de samenstelling 
van het stijl- en regelwerk een grote invloed. Door de toepassing van isolerende 
dubbele beglazing bleken de sterke koudebruggen van de niet-onderbroken 
metalen profielen condensatieproblemen op te leveren en werd men zich bewust 
van de gevolgen voor het energieverbruik. In de jaren '80 was de toepassing van 

Student: F.B. Kost er 8 
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TabeiA3 
Warmtedoor
gangscoefficien 
ten toegepaste 
vliesgevelprofiel 
en 

TabeiA4 
Warmtedoor
gangscoefficien 
ten transpa
rante gevel
delen 

RENOVAI R Gevelsysteem Bulage A: Analyse verouderde gevels 

koudebrug onderbrekingen met bijvoorbeeld neoprene volledig doorgevoerd. De 
volgende waarden zullen worden aangehouden voor het stijl- en regelwerk 
[BON01]. Enkele voorbeelden van de toegepaste vliesgevelprofielen zijn 
opgenomen in bijlage A4. Het verschil tussen en wei of niet onderbroken 
vliesgevelprofiel is hier duidelijk weergegeven . 

Aluminium profilering U-waarde 0fV/(m2·K) Periode 

Doorgaand 7,0 1 

Thermisch onderbroken 3,8 2/3 

Wanneer nu de waarden van het glas en de kozijnen worden gecombineerd krijgt 
men de warmtedoorgangscoefficienten van de transparante geveldelen. Dit brengt 
ons tot de volgende waarde per periode . 

Beglazingstype Aluminium U-waarde Periode 
profilering 0fV/(m2·K) 

Enkel glas doorgaand 6,2 1 
Dubbel glas, 

onderbroken 3,6 2 ruitafstand 6mm 
Verbeterde isolerende 

onderbroken 3,1 3 beglazing2 

A2.1.4 Niet-transparante geve/delen 

Tabel AS 
Warmtedoor
gangscoefficien 
ten toegepast 
isolatie
materiaal 

Voor niet-transparante geveldelen, vaak in de borstweringszone, wordt bij 
vliesgevels vaak gebruik gemaakt van sandwichpanelen. Oak kan er een 
isolatielaag zijn aangebracht op een borstweringsconstructie aan de binnenzijde. 
Wederom is er geprobeerd een karakteristieke opdeling in materiaal en toegepaste 
dikte te verkrijgen. Uiteraard zijn dit globale waarden. De plaatmaterialen zijn 
hierbij niet meegenomen. Wanneer deze echter van metaal zijn kunnen de 
contactbruggen tussen beide plaatmaterialen een grate negatieve invloed hebben 
op het isolerende vermogen. 

lsolerend Warmtegeleidi Dikte U-waarde Peri ode 
materiaal ngscoefficient (m) 0fV/(m2·K) 

(W(m·K)) 

Kurk 0,04 0,02 - 0,04 1,49-0,85 1 

PUR/PS 0,035 0,02-0,04 1,35-0,76 1 

PUR/PS 0,035 0,04-0,08 0,76-0,41 2 

Steenwol 0,08-0,12 3 
M ineralewol/schui 

0,04 0,08-0,12 0,46-0,32 3 
mg_las 

Zoals te zien is, verschillende de warmtegeleidingscoefficienten van de verschil
lende isolatiematerialen nauwelijks. De toegepaste diktes, die toenemen door de 
jaren heen, maken het verschil. 
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RENOVAIR Geve lsysteem B~lage A: Analyse verouderde g evels 

A2. 1. 5 Koudebruggen 

Men spreekt van een koudebrug als een deel van de gevelconstructie minder goed 
geisoleerd is. Hierdoor zullen warmteverliezen plaatsvinden en bestaat de kans op 
oppervlaktecondensatie . 

Met behulp van de f-waarde van de gevelconstructie kunnen er uitspraken worden 
gedaan over de aanwezigheid van koudebruggen en het gevaar op oppervlakte
condensatie. Bij het bepalen van de f-waarde wordt er gebruik gemaakt van de 
binnen-, buiten- en oppervlakte temperaturen. Deze waarde is echter aileen via 
software of testopstellingen te achterhalen voor samengestelde constructies en 
profileringen. Oak is van belang in welke staat de betreffende materia/en verkeren . 

Omdat toetsing aan concrete waarden niet mogelijk is er aileen gekeken naar 
mogelijke aanwezigheid van koudebrug in de referentieprojecten. Er is hierbij 
gezocht naar doorgaande constructieonderdelen tussen binnen- en buitenklimaat, 
met een hoog warmtegeleidingscoefficient. 

Uit paragraaf A2.1.3 blijkt dat de kozijnprofielen uit de periode 1 niet zijn voorzien 
van een thermische onderbreking. Deze profielen vormen een koudebrug met een 
groat risico op oppervlaktecondensatie. Aangezien er vanaf halverwege jaren '70 
bijna geen doorgaande aluminium raamprofielen meer werden toegepast kunnen 
deze koudebruggen worden uitgesloten. Aangezien oak de beglazing vanaf die tijd 
bestaat uit dubbelglas moet een verdere aanwezigheid van koudebruggen worden 
gezocht in de niet-transparante gevelvullingen. 
Wanneer men kijkt naar de niet-transparante geveldelen, dan hangt veel af van de 
staat waarin het isolatiemateriaal zich bevindt. Het kan namelijk zo zijn dat deze 
door de jaren heen is aangetast en geheel of gedeeltelijk is verdwenen. De kans 
op koudebruggen en inwendige condensatie zal hierdoor toenemen. Oak vormen 
de metalen sandwichconstructies een verhoogd risico. De randen van deze 
elementen kunnen koudebruggen bevatten doordat de binnen- en buitenbeplating 
zonder onderbreking is doorgezet. 

Geconcludeerd kan worden dat de kans op aanwezigheid van koudebruggen in 
vliesgevels uit periode 1 groat is aangezien de profielen in die tijd nag niet 
thermisch werden onderbroken . 
De aanwezigheid van koudebruggen uit periode 2 en zeker die uit periode 3, is een 
stuk onwaarschijnlijker door de verbeterde profileringen en de toename in 
maatregelen om energieverliezen te beperken . 

A2.1.6 Wannte-accumulatie 

De aanwezigheid van massa in gevel en draagconstructie heeft een stabiliserende 
invloed op het binnenklimaat. De massa in constructie van gevel en draagstructuur 
is in staat warmte uit een vertrek op te nemen en koeling te geven door het 
geleidelijk afstaan van eigen temperatuur. Met name in de zomersituatie zal dit 
resulteren in een lagere koellast welke kan oplopen tot een energiebesparing van 
wei 20%. Oak zullen er minder grate en snelle fluctuaties van de 
binnentemperatuur plaatsvinden. In de wintersituatie zal er echter meer energie 
nodig zijn om het vertrek inclusief aangrenzende massa op te warmen . 
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RENOVAI R Gevelsysteem Bulage A: Analyse verouderde gevels 

Kenmerkend bjj vliesgevels is echter de toepassing van Iichte materialen waardoor 
er nagenoeg geen bruikbare massa in het gevelvlak aanwezig is. Het aanbrengen 
van een zwaar binnenspouwblad als borstwering voor de niet-transparante delen in 
de gevel is een oplossingsmogelijkheid om het binnenklimaat op een duurzame 
manier te stabiliseren. Wanneer men kijkt naar de referentieprojecten blijkt dat het 
toepassen van een zwaar binnenspouwblad niet te verbinden is aan een bepaalde 
periode. In de karakteristieke doorsnede van de gevelopbouw voor vliesgevels zal 
de aanwezigheid van extra massa in de gevel daarom ook niet meegenomen zijn . 

A2. 1. 7 Zoninstraling 

Wanneer men kijkt naar de zontoetreding en zonwering spelen er een aantal 
aspecten een belangrijke rol. Als eerste hangt er veel af van het type zonwering 
dat wordt toegepast. Zo kan er zijn gekozen voor een buiten- of binnenzonwering, 
maar er kan ook gebruik zijn gemaakt van zonwerende beglazing . 
Verblindingshinder, voortkomend uit te grate luminantieverschillen in het blikveld, 
moet worden voorkomen en de beleving van het buitenklimaat mag niet te sterk 
be"invloed. Ook moet een te grate opwarming van het binnenklimaat worden 
tegengegaan ten gevolge van de zoninstraling. Uiteraard hangt alles af van de 
orientatie en ligging van het betreffende geveloppervlak . 

In deze gevelanalyse is er gekeken hoe er bij de voorbeeldprojecten is omgegaan 
met de zoninstraling. Er is daarom bepaald of de zon aan de buitenzijde of 
binnenzijde wordt geweerd, of/en of er een zonwerend beglazingstype is 
toegepast. Door deze uiterlijke kenmerken vast te stellen wordt er indirect ook 
duidelijk in hoeverre er een grate warmtetoetreding in het gebouwvolume zal 
plaatsvinden als gevolg van zoninstraling . 

Zonwerende constructies bestaan er in verschillende vormen. Zo kan er gebruik 
zijn gemaakt van horizontale of verticale lamellen, uitvalschermen of verticale 
screens. Wanneer de beglazing niet (voldoende) zonwerend is uitgevoerd is de 
toepassing van een zonwerende constructie noodzakelijk. Groot nadeel van een 
binnenzonwering is dat het weren van zoninstraling aan de binnenzijde een interne 
warmteontwikkeling als gevolg heeft. Dit heeft nadelige gevolgen op het 
binnenklimaat. Naast een aantasting van het gevelbeeld bij een ondoordacht 
antwerp, heeft buitenzonwering als nadeel bij hogere windsnelheden niet gebruikt 
te kunnen worden. Toch kan de buitenzonwering onder normale omstandigheden 
tot zo'n windkracht 6 zonder problemen worden gebruikt. 
Bij zonwerend glas is het glasoppervlak voorzien van een zonreflecterende 
metaalcoating of is het binnenblad van de dubbele beglazing gekleurd uitgevoerd . 
Doordat het toepassen van buitenzonwering bij hoogbouw veelal niet mogelijk is, is 
dit type zonwering in de jaren '70 en '80 geregeld toegepast. Nadeel van dit type 
beglazing is het verkleurde beeld welke glas bij doorzicht geeft . 

In tabel A8 is weergegeven welke type zonwering is toegepast bij de 
voorbeeldproject. Hieruit blijkt dat buitenzonwering bij vliesgevels van 
hoogbouwprojecten niet voorkomt. Hoog reflecterende beglazing is geregeld 
toegepast, meestal in combinatie met een horizontale lamellen zonwering aan de 
binnenzijde. In de koelperiode zal er in deze gebouwvolumes een hoge mate van 
toetredende zonnewarmte aanwezig zijn welke door de klimaatinstallaties door 
middel van koeling zal moeten worden opgevangen . 
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Vocht 

De aanwezigheid van vocht in de gevelconstructie moet te allen tijde worden 
voorkomen. Vocht kan via de buitenzijde toetreden door een onvoldoende 
dichtheid van de gevel. Ook kan door plaatselijke condensatie vocht ontstaan . 

A2.2.1 Oppervlaktecondensatie 

De mogelijkheid tot het ontstaan van oppervlaktecondensatie is afhankelijk van 
een aantal factor. De relatieve vochtigheid in het gebouw en het verschil tussen 
oppervlakte temperatuur en binnentemperatuur spelen hierbij een belangrijke rol. 
Het lokaal voordoen van lage oppervlakte temperaturen door aanwezige 
koudebruggen is al besproken in paragraaf A2.1 .5 . 

A2.2.2 Dampdichtheid 

Als gevolg van waterdampspanningen tussen binnen en buitenlucht, is er transport 
van vocht in de vorm van waterdamp door de gevelconstructie mogelijk. Door het 
nat worden, en langdurig nat blijven van de binnenconstructie, kunnen de 
thermische en constructieve eigenschappen nadelig worden be·invloed . 

Omdat vliesgevels aan de buitenzijde vaak zijn afgewerkt met dampdichte 
materialen zoals glas en aluminium, dient er aan de binnenzijde een voldoende 
dampdichte laag te worden aanwezig te zijn. Ook moet er op plaatsen met een 
verhoogd risico op condensvocht, een geregelde afvoer plaatsvinden van het 
condensvocht. Het oppervlak moet daarnaast voldoende geventileerd worden 
zodat de condensatie maar tijdelijk is . 

Aangezien niet van aile voorbeeldprojecten de detailtekeningen achterhaald 
konden worden, is de aan- of afwezigheid van een dampremmend materiaal niet 
met zekerheid vast te stellen. Doordat de luchtdichtheid van de verouderde 
vliesgevels veelal niet hoog is, hoeft het ontbreken van een dampremmend 
materiaal niet te betekenen dat het isolatiemateriaal is aangetast. De luchtstroom 
door infiltratie kan er aan bijdragen dat het vocht tijdig verdampt. 

Student: F.B. Koster 12 



• 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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A2.3 Geluid 

Hoge geluidsniveaus kunnen als hinderlijk worden bevonden in een werkomgeving 
zoals een kantoorgebouw. Om optimale werkcondities te creeren is het daarom 
van belang dat een gevel voldoende geluidwerend vermogen heeft. Ook is het van 
belang dat de gevel niet zelf de bron vormt van een aantasting van het comfort. Dit 
geluid kan ontstaan door klapperende buitenzonwering of door regen en hagel. 
Ook kunnen gevelonderdelen zoals scherpe richels en randen gaan fluiten bij hoge 
windsnelheden . 

A2.3.1 Buitengeluid 

Buitengeluid is een ongewenste invloed die door de gevel geweerd zal moeten 
worden. De gevel moet het buitengeluid voldoende verzwakken om binnen de 
acceptatie grenzen te vallen. De mate waarin de gevel geluidswerend moet zijn 
hangt af van het geluidsniveau buiten en het geluidsniveau binnen . 

Geluidswerendheid = buitengeluid - binnengeluid 

Het buitengeluid wordt gecategoriseerd aan de hand van de invloedrijke 
omgevingsfactoren. Zo bepaald een drukke weg of een nabij gelegen vliegveld in 
belangrijke mate het te verwachten geluidsniveau in de gebruiksperiode. Hierop 
zullen de geluidsisolerende eigenschappen van de gevel moeten worden 
aangepast. 

Voor de hoogbouw kantoorkantoorgebouwen in Nederland kan worden gesteld dat 
deze niet vallen onder categorie 1. Het geluidsniveau van buiten zal dus een 
minimale waarde hebben van 55 dB(A) volgens [KRA95]. Wanneer men 
vervolgens kijkt naar het geluidsniveau wat men binnen in kantoren aantreft, dan 
ligt deze waarde tussen de 40 dB(A) voor kantoorvertrekken en 35 dB(A) voor 
vergader- en spreekkamers. Aangezien vliesgevels over het algemeen door het 
hele gebouw hetzelfde van opbouw zijn moet worden uitgegaan van noodzakelijke 
geluidswering van 20 dB(A). Dit is tevens de huidige minimale waarde vanuit het 
Bouwbesluit. Wanneer de gevel zich echter op een ongunstige locatie bevindt kan 
deze oplopen tot 40 dB(A) en hoger . 

Om te kunnen bepalen of de gevels uit de betreffende periodes aan de gestelde 
voorwaarde voldoen, moet worden gekeken naar de geluidsisolatie van de 
geveldelen. Als men kijkt naar de geluidsisolerende waarde van enkelglas blijkt 
deze een waarde te hebben van rond de 28 dB(A). Dubbele beglazing 4-6-4 tot 6-
12-6 met of zonder gasvulling, heeft ook een isolerende waarde van rond de 28 
dB(A) . 

De geluidsisolatie van niet-transparante geveldelen hangt onder andere af van de 
dikte, dichtheid van het materiaal en de huidige staat waarin het element verkeerd. 
Ook heeft de aanwezigheid van een spouw een positieve uitwerking op de 
geluidswerende waarde . 
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TabeiA6 
Geluidsisoleren 
de waarde niet
transparante 
gevelvullingen 

RENOVAIR Gevelsysteern Bu lage A: Ana lyse verouderde gevels 

Gevelelement Dikte Massa Gel uidsisolatie 
(mm) (kg/m2) (dB(A)) 

Sandwichconstructie met 
vulling minerale wol (1 00 50-85 20 23 

kq/m3) 
Sandwichconstructie met 

50-65 20 27 vulling PS-schuimplaat 
Sandwichconstructie met 

45-75 20 28 vulling PUR-schuimplaat 
Sandwichconstructie met kern 65-75 20 28 kurkplaat 

Enkelschalig steenachtig - 100 38 

Enkelschalig steenachtig - 200 44 

{Bran; afstudeerverslag geluidswering TU Delft Schuurmans, Oskam] 

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel, voldoen aile sandwich gevelvullingen aan de 
minimale eis. De geluidswerende waarde voor steenachtige gevelvullingen blijkt 
ruim te voldoen . 

Uit bovenstaande lijkt het dus gegrond te concluderen dat de geveltypes voldoen 
aan de geeiste geluidswering van 20 dB(A). De marge die de vliesgevels echter als 
overwaarde hebben, is gering. Wanneer het geluidsniveau buiten de 60 dB(A) 
overschrijdt, of wanneer de kwaliteit van de gevel zich in een slechte staat bevindt, 
kan de geluidswering van vliesgevels onvoldoende zijn. Uiteraard is dit het meest 
waarschijnlijk bij vliesgevels uit periode 1 . 

A2.4 Ventilatie 

Luchttoetreding van een verblijfsgebied of ruimte kan plaatsvinden op een bewuste 
wijze door aangebrachte voorzieningen. Dit zal verder worden aangeduid als 
ventilatie. Daarnaast vindt er ook luchttoetreding plaats op onbedoelde wijze als 
gevolg van infiltratie . 

A2.4. 1 lnfiltratie 

Een gevel dient aan bepaalde waarden te voldoen op het gebied van 
luchtdichtheid. Hiermee wordt voorkomen dat er door luchtlekkage te grote 
energieverliezen plaatsvinden. Daarnaast bestaat er bij een te grote koude 
luchtinfiltratie kans op condensatie door een te grote afkoeling aangrenzende 
constructie. Ook moet het binnendringen van vocht door luchtlekkages worden 
voorkomen. Als laatste bestaat er de mogelijkheid dat een te grote 
luchtdoorlatendheid wordt ervaren als tocht waardoor het comfort van het 
binnenmilieu wordt aangetast. 

Veelal worden de eisen geformuleerd aan de hand van de maximaal toelaatbare 
luchtdoorlatendheid per m2 (volgens NEN 2686). Ook is de maximaal toelaatbare 
luchtdoorlatendheid van kieren en naden vastgelegd (NEN 3661) . 
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Deze waarden zijn aileen met Speciale meetapparatuur te verkrijgen. Hierdoor is 
niet mogelijk de verouderde geveltypes op dit gebied te toetsen. Wei kunnen er 
enkele uitspraken worden gedaan door te kijken naar type soort kier- en 
voegdichting . 

A2.4.2 Voegdichting 

Voor vliesgevels geldt dat de inklemming van de vlakvullingen in het stijl- en 
regelwerk over het algemeen Iucht- en waterdicht gemaakt wordt met getande 
rubberprofielen. Bij andere aansluitingen wordt een elastische kit toegepast. 
Meestal is deze dichting tweeledig. De buitenvoeg vormt de wind- en waterkering 
en de binnenvoeg verzorgt de luchtdichting. De mate waarin de inklemmingen en 
voegdichtingen nog voldoen hangt af van de kwaliteit van dichting. Omdat deze 
dichtingen mede onder invloed van UV-straling aan degradatie onderhevig zijn zal 
een periodieke vervanging noodzakelijk zijn. De technische levensduur van de 
verouderde kitdichtingen en rubberprofielen lag in de jaren '70 en '80 rond de 10 
jaar. Hierdoor is het zeer waarschijnlijk dat de afdichtingen al eens vervangen zijn . 
De huidige staat van de afdichtingen hangt hierdoor sterk af van de mate van 
onderhoud die de laatste decennia heeft plaatsgevonden. Omdat de kitsoorten 
door de tijd sterk zijn verbeterd zullen recent aangebrachte dichtingen aanzienlijk 
Ianger mee gaan en beter presteren dan de verouderde afdichtingen . 

Wanneer glaslatten zich aan de binnenzijde van de gevel bevinden maakt dit de 
luchtdichting aanzienlijk moeilijker. Dit komt doordat de naad tussen glasoppervlak 
en het raamprofiel lastiger is af te dichten. Gevels met een van binnenuit 
geplaatste beglazing zijn over het algemeen dus minder luchtdicht. 

Geconcludeerd kan worden dat de luchtdichtheid van verouderde gevels sterk 
afhangt van het type voegdichting en levensduur. Problemen op dit gebied zullen 
zich vooral voordoen bij gevels waarbij de kier- en naaddichtingen verouderd is . 
Gezien het grote percentage kieren en naden bij vliesgevels is het risico bij dit 
geveltype groot. 

A2.4.3 Natuurlijke ventilatie 

Het ventileren van een gebouwvolume is noodzakelijk voor een optimale 
comfortbeleving. Omdat natuurlijke ventilatie een groot deel van het jaar niet 
overeenkomt met de werkelijke ventilatiebehoefte, zal er nagenoeg altijd gebruik 
gemaakt worden van mechanische ventilatie. Omdat de vliesgevel in de periode 
1960-1990 geen onderdeel uitmaakt van de mechanische ventilatie, enkele 
uitzonderingen daargelaten, zal er hier gekeken worden naar de kenmerken op het 
gebied van natuurlijke ventilatie . 

Natuurlijke ventilatie kan plaatsvinden met behulp van roosters of te openen 
geveldelen. Het ventileren op natuurlijke wijze met behulp van te openen 
geveldelen wordt echter afgeraden wanneer de afgewerkte vloer van de bovenste 
verdieping boven de 13m ligt [NEN 1087/1089]. Omdat de doelgroep bestaat uit 
gebouwen die hoger zijn dan de gestelde waarde, wordt toepassing van natuurlijke 
ventilatie via deze wijze niet aanbevolen. Het te openen raamdeel kan dan 
namelijk maar een zeer beperkt deel van het jaar worden geopend in verband met 
tochthinder. In combinatie met een voorzetgevel kan natuurlijke ventilatie echter 
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wei worden gerealiseerd. Wanneer er al gevelopeningen aanwezig zijn in de 
bestaande gevel, kan dit dus als een positief punt worden beschouwd . 

Naast de functionele waarde voor de regulering van het binnenklimaat op 
natuurlijke wijze, heeft de aanwezigheid van te openen geveldelen ook een grate 
psychologische waarde. Werknemers zullen een opwarming van het binnenklimaat 
eerder accepteren wanneer zij de mogelijkheid hebben een raam te openen. De 
productiviteit zal hierdoor op een hager niveau liggen, en ook het energieverbruik 
zal positief worden be"invloed . 

Natuurlijke ventilatie kan ook plaatsvinden met behulp van roosters. Deze roosters, 
wei of niet voorzien van geluidswerende voorzieningen, kunnen een bijdrage 
leveren aan een verbetering van het binnenklimaat. De rooster moeten goed regel
baar en afsluitbaar zijn en voldoen aan de eisen met betrekking tot luchtweerstand . 

Wanneer men kijkt naar de vliesgevels gerealiseerd in de doelgroepperiode, is er 
op het gebied van natuurlijke ventilatie duidelijk een verschil waar te nemen tussen 
de beginperiode en de meer recentere vliesgevels. De vliesgevels van voor 1970 
zijn namelijk bijna allen voorzien van te openen geveldelen. De gevelopeningen 
zijn meestal toegepast als uitzetraam aan de bovenzijde van het verdiepingshoge 
gevelvlak. Ze zijn individueel regelbaar . 

Bij vliesgevels uit de latere periode ontbreken vaak te openen geveldelen. Ook 
ontbreken ventilatieroosters waardoor het binnenklimaat volledig is afgesloten van 
het buitenklimaat. Hierdoor zal het binnenklimaat volledig afhankelijk zijn van de 
mechanische ventilatie . 

Degradatie 

De degradaties van een gevelconstructie kunnen in vier categorieen worden 
verdeeld, afhankelijk van de aard van de schade. Zo kunnen er fysische 
degradaties optreden onder invloed van Iicht, warmte of vocht. De belangrijkste 
fysische degradaties doen zich voor ter plaatse van de beglazingsrubbers. Door 
krimp en veranderende eigenschappen wordt de Iucht- en waterdichtheid van de 
gevel aangetast. De meest voorkomende chemische degradatie bij vliesgevels is 
corrosie van de metalen geveldelen bij blootstelling aan Iucht en/of vocht in 
onbeschermde toestand. De gevel kan ook zijn aangetast door mechanische 
degradaties. Factoren die hier onder vallen zijn schades als gevolg van wind en 
problemen die zich voordoen bij onvoldoende bewegingsvrijheid van 
constructieonderdelen. De vierde categorie, de biologische degradaties, doen zich 
maar weinig voor bij vliesgevels . 

Deze factoren be·invloeden de levensduur van de gevel. Naast invloed op de 
technische levensduur hebben vliesgevels ook te maken met een esthetische 
levensduur. Bij het einde van de esthetische levensduur heeft het gebouw niet 
meer de uitstraling die de gebruiker voor ogen heeft. Mede door vervuiling en mate 
van technisch verval heeft het gebouw een verouderde uitstraling die niet meer 
strookt met het imago van het bedrijf of organisatie. Verouderde stijlkenmerken in 
het gevelbeeld kunnen hier ook een bijdrage aan leveren. Zo worden de sterk 
reflecterende beglazingstypes en fors gedimensioneerd stijl- en regelwerk als 
verouderd beschouwd . 

Student F. B . Kost er I G 



• 
• • • • • • • 
• • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • 
• 

A2.6 

REN OVAIR Gevelsyst eem Bulage A: Analyse verouderde geve ls 

Conclusies 

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit de bestudeerde 
onderdelen is dat de vliesgevels voor de energiecrisis begin jaren '70 duidelijke 
verschillen vertonen met de vliesgevels van recentere data. De isolerende waardes 
van glasvlak en niet-transparant geveldeel zijn lager, en het aandeel 
koudebruggen is groot. Wei zijn de gevels meer voorzien van te openen 
geveldelen waardoor natuurlijke ventilatie mogelijk is. Na de energiecrisis zijn de 
gevelprofielen voorzien van een thermische onderbreking waardoor het aandeel 
koude bruggen aanzienlijk afnam. Ook was er een toename van de toegepaste 
isolatiediktes en werd er een isolerende beglazing toegepast. Qua zonwering zijn 
grote verschillen waar te nemen. Bij aile hoogbouw projecten lijkt buitenzonwering 
uitgesloten. Het aandeel zonreflecterende beglazing neemt toe in de tweede deel 
van de onderzochte periode. De vliesgevels van eind jaren '80 blijken nog in goede 
staat te verkeren. De noodzaak tot renovatie is hier (nog) niet aanwezig . 

De belangrijkste bevindingen uit voorgaande onderdelen zijn hier nog kort 
weergegeven. Het betreft hier de gebreken van vliesgevels gerealiseerd in de jaren 
'60 en '70 . 

• Onvoldoende thermische isolatie 

• Hinderlijke koudeval mogelijk door enkele of slechte dubbele beglazing 

• Groot energieverlies door grote glasoppervlakken 

• Door ontbreken massa in de gevel reageert het binnenklimaat snel op 
temperatuursverandering aan het geveloppervlak 

• Ontbreken van externe zonwerende constructie 

• Geluidsisolatie is gering 

• Vergroot risico op luchtlekkages van de gevel 

• Te openen geveldelen aileen in beginperiode toegepast 

• Oppervlaktecondensatie mogelijk door aanwezige koudebruggen 

• Esthetische levensduur overschreden 

Het is nu mogelijk de achterhaalde gegevens samen te voegen in een figuur. In de 
figuren op de volgende pagina is per periode weergegeven welke gegevens 
volgens deze studie kenmerken geacht worden voor het type vliesgevel uit de 
betreffende periode. Uiteraard zijn dit gemiddelden en kunnen werkelijke situaties 
afwijken. Toch geeft het enig inzicht in de karakteristieken per periode. Naast 
uitspraken in de literatuur onderbouwen de gegevens in tabel A8 de aannames in 
de figuren . 

Student: F.B. Kost er 17 
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Figuur A3 
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A3 

Figuur A4 
Referentie
projecten 

RENOVAI R Gevelsysteem Bulage A: Analyse verouderde geve ls 

Beton elementen gevels 

Bij kantoorgebouwen uit de doelgroep is beton het meest toegepaste 
gevelbekledingsmateriaal. In tegenstelling tot vliesgevels zijn er echter verschil
lende toepassingsvormen en is er geen eenduidige doorsnede te bepalen. Zo 
lopen de toepassingsvormen uiteen van relatief kleine gevelbekledingsplaten tot 
grote elementen die deel uit maken van de draagconstructie. In dit onderzoek zal 
er nader worden ingezoomd op de grote geprefabriceerde betonelementen omdat 
deze het meest zijn toegepast in de hoogbouw projecten uit de doelgroep. Er is 
hierbij onderscheid gemaakt tussen de volgende types: 

De verdiepingshoge enkelschalige elementen (A) zijn veelal van binnenuit 
ge"lsoleerd en hebben meestal een dikte van rond de 1 OOmm. De dragende 
elementen zijn hier niet meegenomen omdat deze nog van een gevelbekleding 
voorzien worden. De enkele toepassingen van lichtgewicht isolerend beton zijn ook 
niet meegenomen gezien hun beperkte aandeel. 

De borstweringse/ementen (B) zijn meestal opgelegd op de verdiepingsvloeren. Zij 
vormen tevens de ondergrond voor de beglazingsconstructie aan onder- en 
bovenzijde. Dit type heeft het grootste aandeel in hoogbouw utiliteitsbouw . 

Bij sandwichpanelen (C) is er tussen twee betonbladen een kern van polystyreen
of polyurethaanschuim van ongeveer 80mm aangebracht. De randen van de 
elementen zijn vaak ge·lsoleerd met geringere diktes van zo'n 20mm 
polystyreenschuim. Er zijn voorbeelden bekend van de toepassing in jaren '60 en 
'70, maar pas deze toepassing brak pas echt door in de jaren '80 . 

Het type gevelbekledingsplaten wordt toegepast bij gesloten geveldelen. Hierdoor 
is dit type vaak terug te vinden in gesloten zones zoals trappenhuizen en 
dergelijke. Veelal is dit type toegepast in combinatie met een van de eerste twee 
type beton elementen gevels. Tevens presteren deze elementen, door het 
ontbreken van gevelopeningen, ook minimaal gelijk aan de andere types. Om deze 
redenen zal de analyse van dit geveltype achterwege worden gelaten . 

De analyse van de beton elementen gevels heeft op dezelfde wijze 
plaatsgevonden als bij de vliesgevels. Ook hier is gebruik gemaakt van de 
onderverdeling in prestatiecategorien en een driedeling van de doelgroep. Om 
overlappende teksten te voorkomen zijn inleidende stukken tekst weggelaten en is 
de inhoud beperkt tot de feitelijke analyse van het geveltype. Voor enige verdieping 
in de onderdelen wordt daarom verwezen naar de betreffende onderdelen bij het 
deel vliesgevels . 
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RENOVAIR Gevelsyst eem Bulage A: Analyse verouderde gevels 

A3.2 Warmte en Energie 

Een belangrijk onderdeel van de klimaatscheidende functie van een 
gevelconstructie is het bieden van weerstand tegen de doorgang van warmte. 
Naast de invloed op het comfort moeten eisen op dit gebied het energieverbruik 
voor verwarming en koeling beperken . 

A3. 1. 1 Thermische isolatie 

Het toetsen van de beton elementen gevel op de thermisch isolerende 
eigenschappen is op dezelfde wijze aangepakt als bij de vliesgevels. Voor de drie 
perioden zal aan de hand van de karakteristieke opbouw van de gevels het 
gemiddelde warmtedoorgangscoefficient worden bepaald . 

A3. 1. 2 Beg/azing 

De beton elementen gevels wijken qua beglazingstype niet af van de vliesgevels. 
De beglazing volgt hier dezelfde ontwikkeling als bij de vliesgevels . 

Wei een duidelijk verschil met de vliesgevels is het percentage transparant 
glasoppervlak. Het percentage in de drie periodes vertoont hier niet zulke 
duidelijke verschillen als bij de vliesgevels het geval was. Wei lijkt het percentage 
transparant glasoppervlak in de jaren '80 te worden beperkt tot zo'n 40% maar 
omdat de verschillen minimaal zijn zal voor aile drie de periodes een percentage 
transparant glasoppervlak van 50% worden gehanteerd . 

A3.1.3 Beg/azingsconstructies 

De toegepaste kozijnen bestaan meestal uit een metalen geextrudeerde profilering 
waar de beglazing is ingeklemd. Er zijn ook voorbeelden waarbij een hardhouten 
kozijnprofilering is gebruikt. De ontwikkeling van de metalen kozijnprofielen op het 
gebied van koudebrug-onderbrekingen volgt ook hier dezelfde ontwikkeling als bij 
de vliesgevels . 

A3.1.4 Niet-transparante geveldelen 

Het maken van een eenduidige karakteristieke onderverdeling per periode is hier 
lastig. Dit komt omdat er hier drie verschillende type beton elementen gevels 
worden behandeld. Qua opbouw blijken echter de enkelschalige verdiepingshoge
en borstweringelementen goed overeen te komen. De dubbelschalige opbouw van 
de sandwichconstructies moet apart worden bekeken . 

De betondikte van de enkelschalige elementen ligt meestal rond de 100mm. De 
isolerende laag is vaak direct achter het betonoppervlak aangebracht in de vorm 
van isolerende bekledingsplaten van polystyreen of polyurethaan. Ook kan er een 
isolerende laag op de achterzijde zijn aangebracht met een opschuimend 
materiaal. Er zijn ook voorbeelden terug te vinden waarbij er een losstaande 
sandwichplaat met isolatielaag als afwerking voor het betonnen element is 
geplaatst. Om de bepaling van de warmteweerstand te vergemakkelijken is deze 
opbouw hier even buiten beschouwing gelaten . 

Student: F. B. Kost er 20 
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TabeiA7 
Warmteweer
standen niet
transparante 
geveldelen 

RENOVAIR Gevelsysteem Bulage A: Analyse verouderde gevels 

Het derde type, de sandwichelementen, werd pas echt veelvuldig toegepast in 
periode 3. De isolatielaag tussen beide betonbladen bestond vaak uit polyurethaan 
of polystyreen en had een dikte van rend de 80mm. De diktes van het binnen- en 
buitenblad varieerden nogal. Daarom is er bij bepaling van deze waarde enkele 
marge meegenomen. Op de warmteweerstand hebben de betonnen bladen tech 
nagenoeg geen invloed. Uit de literatuurstudie kwamen geen voorbeelden van 
oude sandwichelementen naar voren die voorzien waren van een luchtspouw . 

De dikte van deze isolerende lagen vertoont dezelfde ontwikkeling als bij de 
vliesgevels. Ook hier neemt door de jaren heen de dikte van het isolatiemateriaal 
toe. De aangenomen waarden zijn globale waarde waar in werkelijkheid van 
afgeweken kan zijn. De aannames hebben puur als doel inzicht te geven in de 
gemiddelde thermisch isolerende waarde van de gevels . 

Samenvattend in een tabel geeft dit het volgende resultaat: 

Geveltype 8uitenblad1 lsolatie2 8innenblad 
Warmte-

weerstand Peri ode 
(mm) (mm) (mm) 

(m2 ·K)IW 

A/8 100 30 - 0,74 1 

A/8 100 30-60 - 1,1 p 2 

A/8 100 80 - 2,0 3 

c 50-100 80 80-100 2,0 3 

1
) Voor beton is een waarde van 2,0 W(m·K) aangehouden 

2) Als warmtegeleidingscoefficient voor het toegepaste isolatie materiaal is een waarde 
aangehouden van 0,04 W(m·K) 

3
) Gerekend met het gemiddelde van de isolatiedikte 

A3. 1. 5 Koudebruggen 

De aanwezigheid van koudebruggen bij raamconstructies in periode 1 en deels in 
periode 2 al aangetoond. Ook de niet-transparante geveldelen kunnen echter 
plaatselijk slecht of niet ge·isoleerde zijn. De koudebruggen die hier optreden 
hebben nadelige gevolgen voor het energieverbruik. Tevens kan er op deze 
plaatsen oppervlaktecondensatie of zelfs ijsvorming optreden . 

De meest risicovolle plaatsen waar koudebruggen kunnen voorkomen zijn 
weergegeven in figuur AS. Hier is geed zichtbaar dat de randen en de oplegnok 
van de betonnen borstweringselementen grote koudebruggen vormen. Afhankelijk 
van de nokconstructie, een doorgaande of een plaatselijke, kan dit een lijnvormige 
of een puntvormige koudebrug zijn . 

S tudent : f .B. Koster 2 1 
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Figuur AS 
Koudebruggen 
[Cement 9/87) 

RENOVAIR Gevelsysteem Bulage A: Analyse verouderde gevels 

a: b.'c: u~ l!oudiOriJW'f!IHf 
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Een methode om de koudebruggen bij oplegging op te heffen, kan het toepassen 
van sandwichelementen zijn. Ook hier bestaat echter de kans op een koudebrug 
wanneer de randen in onvoldoende mate ge"lsoleerd zijn (zie ook figuur A6) . 

Uit voorbeelden in de literatuur blijkt dat bij een plaatselijk geringere isolatiedikte 
het warmtedoorgangscoefficient over de beschouwde hoogte van het 
gevelfragment met 50% gereduceerd wordt ten opzichte van de waarde van het 
normale gevelvlak. Wanneer er helemaal geen thermische onderbreking aanwezig 
is wordt het coefficient van dit deel teruggebracht tot 25% [Cement 5/1987] . 

Wanneer dit gegeven meegenomen wordt in de bepaling van het warmte
doorgangscoefficient van het gehele gevelvlak, dan blijkt de invloed op de totale 
weerstand zeer beperkt. De mogelijkheid tot oppervlakte condensatie moet echter 
niet worden onderschat. Dit zal in paragraaf A3.2.1 aan de orde komen . 

A3. 1. 7 Wannte-accumu/atie 

De hoeveelheid effectief accumulerende massa in het gevelvlak van beton 
elementen gevels is beperkt. Door plaatsing van binnenisolatie, radiatorkasten 
en/of een Iicht borstweringshoog binnenblad met isolatie, staat de massa niet in 
direct contact met het vertrek. Hierdoor zal het betonnen buitenblad maar weinig 
bijdragen aan het accumulerende vermogen 

Beton elementen gevels kenmerken zich echter wei door de aanwezigheid van 
veel massa in het gevelvlak. Deze massa heeft wei een positieve invloed wanneer 
men kijkt naar de beheersbaarheid van het binnenklimaat. Door de massa van het 
buitenblad zullen wisselingen in de oppervlaktetemperatuur pas na geruime tijd en 
sterk afgenomen binnen waarneembaar zijn. Hierdoor zal in de zomer de 
binnentemperatuur minder snel toenemen door zonbestraling van het gevelvlak of 
stijging van de buitentemperatuur . 

Student: F.B. Koster 22 
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RENOVAIR Gevelsysteern Bulage A: Analyse verouderde gevels 

A3. 1. 8 Zoninstraling 

Het beheersen van de zoninstraling is een belangrijk onderdeel voor de 
comfortbeleving van het binnenklimaat. Net als bij de vliesgevelanalyse, is er 
gekeken welk type zonwerende constructie is toegepast om de zoninstraling te 
reguleren . 

Bij toepassing van dit geveltype is er een duidelijk verschil waarneembaar met de 
vliesgevels. Bij beton elementen gevels is er geregeld een zonwering toegepast 
aan de buitenzijde, dit in tegenstelling met de vliesgevels. Dit is mogelijk door het 
diepteverschil in de gevel. De ruimte aan de onderzijde van de betonelementen 
wordt meestal gebruikt om hier een buitenzonwering te plaatsen. Hoewel ook deze 
zonwering niet te allen tijde kan worden neergelaten door hoge windsnelheden, 
biedt deze constructie gedurende het grootste deel van de koelperiode de 
mogelijkheid om op een energetisch gunstige wijze de zonnewarmte uit de 
vertrekruimten te weren. Hierdoor zal de koellast aanzienlijk lager liggen dan 
situaties met een binnenzonwering. Ook is geregeld de dieptewerking versterkt en 
gebruikt als overstek. Hierdoor wordt de hoogstaande zomerzon op een effectieve 
manier geweerd . 

A3.2 Vocht 

De aanwezigheid van vocht in de gevelconstructie moet te allen tijde worden 
voorkomen. Vocht kan via de buitenzijde toetreden door een onvoldoende 
dichtheid van de gevel. Ook kan door plaatselijke condensatie vocht ontstaan . 

A3. 2. 1 Oppervlaktecondensatie 

Figuur AS 
Simulatie 
temperatuursve 
rloop bij door
gaande 
betonnen gevel
constructies 
[Cement 9/87] 

Condensatie aan een oppervlak kan ontstaat bij de thermisch meest zwakke delen 
van de gevelconstructie. Dit kan de beglazing zjjn of eventueel aanwezige koude
bruggen. Wanneer er in deze gevallen geen gepaste maatregelen zijn getroffen om 
het vocht af te voeren, kan dit grote nadelige gevolgen hebben voor de gevel. 

Het risico van oppervlaktecondensatie bij een geringe isolatielaag blljkt beperkt. Uit 
onderstaande berekeningen is gebleken dat er bij de 20mm isolatielaag pas bij een 
relatieve luchtvochtigheid van 88% condensatie optreed. Oat het risico bij een 
doorgaande constructie van beton veel groter is zoals de figuur laat zien. Bij een 
luchtvochtigheid van 68% zal er aan de binnenzijde condensatie optreden . 

S tudent: F. B. Kost er 23 
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RENOVAI R Gevelsyst eem Bulage A: Analyse verouderde gevels 

Of er zich op risicovolle plaatsen ook dat werkelijk problemen hebben voorgedaan 
met vocht is moeiljjk te achterhalen. Er worden daarom aileen uitspraken over de 
aanwezigheid van koudebruggen en in hoeverre deze gevelconstructies dus een 
verhoogd risico met zich meedragen . 

Zoals aangegeven in de paragraaf over koudebruggen is de kans op aanwezigheid 
van koudebruggen in een gevelconstructie uit periode 1 groot. De kans op 
condensatie op het raamoppervlak, bij de niet-thermisch onderbroken kozijn 
profielen, of bij de oplegging van de betonnen elementen is daarom ook groot. 

Door de verbeterde isolatie en de in toenemende mate thermisch onderbroken 
raamprofielen, vertonen gevels uit periode 2 minder kans op koudebruggen. In 
periode wordt deze kans nog verder beperkt. Toch zal de oplegging van de 
betonnen elementen nog steeds een risicovolle plek vormen in de 
gebouwomhulling . 

A3.2.2 Dampdichtheid 

A3.3 

Zoals al vermeldt bij de vliesgevels kan er door diffusie vochtophoping 
plaatsvinden in de gevelconstructie. Aantasting van isolatie en hout kunnen 
serieuze problemen opleveren als er tijdens de ontwerpfase niet is nagedacht over 
het weren van vocht vanuit de verbljjfsruimten . 

Om de dampdiffusie van binnen naar buiten tegen te gaan moet er aan de 
binnenzijde een dampremmende folie zijn toegepast. In veel gevallen in de 
doelgroep is deze folie echter niet toegepast. Hierdoor loopt de constructie een 
verhoogd risico op aanwezigheid van vocht. Omdat de gevelconstructie echter 
grotendeels bestaat uit beton, en dit materiaal hier goed tegen bestand is, lijkt de 
kans op grootschalige aantasting van de gevelconstructie beperkt. Het 
isolatiemateriaal en houten delen vormen het grootste risico aangetast te zijn. Dit 
zal echter per specifiek geval bepaald moeten worden . 

Geluid 

Uitgaande van dezelfde aanname als bij vliesgevels moet de gevel voldoen aan 
een geluidwerendheid van minimaal 20 dB(A) . 

Zoals al uit tabel A6 bleek, blijken de geluidswerende waarde voor steenachtige 
gevelvullingen ruim voldoende te zijn. Aangezien het glasoppervlak bij beton 
elementen gevels ook beperkt is, lijkt dit geveltype te voldoen. Het valt echter niet 
uit te sluiten dat aanwezige ventilatievoorzieningen of luchtlekkages in de gevel de 
geluidwerendheid van de gevel negatief be"invloeden . 

S tudent: F.B. Kost er 24 
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RENOVAIR Gevelsysteem Bu lage A: Analyse verouderde gevels 

A3.4 Ventilatie 

A3.4. 1 lnfiltratie 

A3.4.2 

Figuur A7 
Verschillende 
type voeg
dichtingen 
[JEL80) 

Wanneer men kijkt naar de beton elementen gevels, dan bevinden de risicovolle 
plaatsen zich bij de aansluitingen tussen de elementen onderling en bij de 
aansluiting tussen kozijnen en elementen. Door het ruwe oppervlak van het beton 
en maatafwijkingen in de elementen ontstaan er tussen de elementen naden die 
door een voegdichtingsmateriaal gedicht moeten worden. Door constante krimp en 
uitzetting tussen de verschillende onderdelen, met name tussen aansluiting van 
verschillende materialen, is door het voegdichtingsmateriaal maar moeilijk te 
volgen. De grate naden tussen de elementen, en de aansluiting van verschillende 
materialen ter plaatse van de gevelopeningen, dragen daarom een verhoogd 
risico. Oak wees onderzoek naar luchtdichtheidsgebreken bij 11 overheids
gebouwen uit dat de oorzaken van de luchtdichtheidsgebreken oak voor een 
belangrijk deel het gevolg zijn van antwerp- en uitvoeringsgebreken door 
onvoldoende bekendheid met de principes voor afdichting . 

Voegdichting 

Voor de voegdichting tussen de verschillen delen in de gevelconstructie worden 
twee type voegdichtingen toegepast. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
een enkele- en dubbele voegdichting. Bij een dubbele voegdichting zijn 
winddichting en regendichting gescheiden van elkaar aangebracht. In onderstaand 
figuur zijn enkele voorbeelden gegeven inclusief de risico's . 
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Zoals uit het onderzoek bleek, was men in de beginperiode nag onvoldoende 
bekend met de voegdichtingsprincipes. Vele voegdichtingen zijn daarom op 
onjuiste of onzorgvuldige wijze aangebracht. 

De materialen voor voegdichtingen worden onderscheiden in: Kitten, banden en 
profielen. Voor aile drie de materialen kan in het algemeen worden gesteld dat 
deze na de vele jaren tach tekenen van veroudering zullen vertonen. De mate van 
flexibiliteit zal sterk zijn afgenomen waardoor krimp en uitzetting van materialen 
niet goed meer kan worden gevolgd . 
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RENOVAI R Geve lsysteem Bu lage A: Analyse verouderde geve ls 

Door het ontbreken van informatie over de toegepaste afdichtingsmethoden en 
materialen in de betreffende periodes is het niet mogelijk hier per periode concrete 
uitspraken over te doen. Over het algemeen kan wei worden gesteld dat de gevels 
een matig tot slechte luchtdichting hebben met als oorzaak een verouderde afdich
ting , slechte uitvoering of de toepassing van slechts een enkele voegdichting . 

A3.4. 3 Natuurlijke ventilatie 

Wanneer men kijkt naar de referentie projecten met beton elementen gevels [tabel 
A9] valt te concluderen dat er geen duidelijke trend is waar te nemen omtrent de 
toepassing van te openen raamdelen. Wat wei opvalt, is dater ten opzichte van de 
vliesgevels, meer gebruik is gemaakt van ventilatieroosters in het gevelvlak. De 
luchttoevoer door roosters is echter niet voldoende om aan de wens van de 
gebruiker te voldoen gedurende warme zomerdagen. Het ontbreken van de 
mogelijkheid tot spuiventilatie blijft een nadelige invloed hebben op het comfort . 

A3.5 Degradatie 

Bouwdelen zijn onderhevig aan degradatie. Hier zal kort worden stilgestaan bij de 
constructieve en visuele degradatie van beton elementen gevels . 

Met constructieve degradatie worden de aantastingen op het gebied van sterkte, 
stabiliteit en stijfheid bedoeld, die bij overschrijding van een bepaalde grens, 
gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. Het meest voorkomende oorzaak van dit 
type degradatie is een corroderende wapening . Als gevolg hiervan kunnen 
betonelementen gedeeltekijk afbrokkelen en kunnen ingestorte elementen 
loskomen zoals tegelwerk en bevestigingen . 

De esthetische kwaliteit van betonnen elementen kan door verschillende oorzaken 
worden aangetast. Chemische, fysische, biologische of mechanische degradatie 
kunnen het geveloppervlak aantasten. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn 
de aantasting door de biologische aangroei van algen, zwammen of mossen veelal 
op vochtige delen van het geveloppervlak. Ook kan er een ongelijkmatige 
vervuiling door stof hebben plaatsgevonden door onbeheerste stromingen 
hemelwater. Scheurvorming met een fysische of mechanische oorzaak komt ook 
geregeld voor. Er zijn voorbeelden te over van gevels die er niet uitzien zoals de 
ontwerper het graag gezien had. Deze zijn echter niet specifiek in een bepaalde 
periode in te delen waardoor deze vorm van degradatie projectspecifiek is . 

Een factor die al eerder aan bod is gekomen is de esthetische levensduur. Deze 
vorm van visuele degradatie, waarbij de uitstraling van de gevel op zich zelf niet 
meer voldoet aan de geldende 'mode' eisen , heeft betrekking op het gehele 
aanbod van betongevels in de doelgroep. Veel van de gevels met de grote grove 
betonnen elementen worden als verouderd gezien. Beton elementen gevels met 
een strakke vormgeving, en verschoond van vuil- of biologische aantasting , lijken 
echter nog wei te voldoen . 

Student : F.B. Koster 2G 



• 
• • • • • 
• • • 
• 
• • • • 
• • • • ·• 
• • 
• • • 
• • 
• • • 
• 
• • 
• • 

A3.6 

RENOVAIR Gevelsysteem Bulage A: Ana lyse verouderde geve ls 

Conclusies 

Veel van de conclusies getrokken bij de analyse van de vliesgevels komen 
overeen met de kenmerken van de beton elementen gevels. Ook hier is er een 
verschil waarneembaar in de omgang met thermische isolatie en koudebruggen in 
de periode voor en na de energiecrisis. De isolatiedikten nemen toe en de 
koudebruggen ter plaatse van beglazingsprofielen en opleggingen van beton 
elementen worden steeds beter ge·isoleerd. Door het beperktere aandeel van de 
koudebruggen ten opzichte van de vliesgevels vinden de aanpassingen hier wei 
minder snel plaats. 
In tegenstelling tot vliesgevels is er in de toepassing van te openen geveldelen of 
roosters geen duidelijke trend waar te nemen. De luchtdichtheid van de gevels is 
door de verouderde voegdichtingen eveneens gering . 
De invloed van zoninstraling op het binnenklimaat wordt beperkt door de geringe 
glaspercentages en de massa in de gevelconstructie. Ook blijkt de gunstig 
werkende buitenzonwering bij dit type geregeld toegepast. Dit is mogelijk door de 
diepteverschillen in de gevel. Aan de toepassing van buitenzonwering kan geen 
specifieke periode worden verbonden. Het aandeel zonreflecterende beglazing 
neemt toe in de tweede deel van de onderzochte periode. Ook hier blijken de 
gevels van eind jaren '80 blijken nog in goede staat te verkeren. De noodzaak tot 
renovatie is hier (nog) niet aanwezig . 

De belangrijkste bevindingen uit voorgaande onderdelen zijn hier nog kort 
weergegeven. Het betreft hier de gebreken van beton elementen gevels 
gerealiseerd in de jaren '60 en '70 . 

• Onvoldoende thermische isolatie 

• Hinderlijke koudeval mogelijk door enkele of slechte dubbele beglazing 

• Positieve invloed op temperatuursschommeling door massa in gevel en 
beperkt aandeel transparant glasoppervlak 

• Aanzienlijk aandeel externe zonwerende constructies 

• Beperkte luchtdichtheid 

• Voldoende geluidsisolerend vermogen gevelconstructie 

• Geen duidelijke trend waar te nemen in de toepassing van te openen 
geveldelen 

• Condensatieproblemen mogelijk door aanwezige koudebruggen en diffusie 

• Esthetische levensduur overschreden 

Ook is het nu mogelijk de achterhaalde concrete gegevens samen te voegen in 
een figuur. In de figuren op de volgende pagina is per periode weergegeven welke 
gegevens volgens deze studie kenmerken geacht worden voor het type vliesgevel 
uit de betreffende periode . 
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A4 

RENOVAIR Gevelsysteem Bulage A: Analyse verouderde gevels 

Profielen 

Wanneer men naar de ontwikkeling van metalen beglazingsconstructies kijkt is er 
een duidelijk verschil waar te nemen in de periode voor en na de energiecrisis in 
1973. Onderstaande details Iaten goed zien dat na de energiecrisis men bewust 
werd van de grate energieverliezen die er werden geleden door toepassing van de 
doorgaande metalen profielen. Door het aanbrengen van een thermische onder
breking, in de vorm van een ingerolde, geschuimde, geklikt of gelijmde isolator, 
werd de warmteweerstand van de metalen profielen aanzienlijk omhoog gebracht. 

Jaar: 

1965 
Project: 

Overbeekhuis 
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Doorgaand 
sta/en stijlprofiel 
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1966 
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Jaar: 
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dilatatie 
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cassette 
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• • A5 Tabellen geanalyseerde gebouwen 

• TabeiAB 
Kenmerken Vliesgevels 
geanalyseerde 

• vliesgevels 
referentie-

Hoofdgebouw 
Overbeekhuis Atos Origin ABN-Amro 

TU/e 

• projecten 

Bouwjaar 1964 1965 1966 1978 

• Plaats Eindhoven Rotterdam Eindhoven Rotterdam 

• • Beglazingstype dub bel enkel enkel enkel 

• • 
Koudebrug-

nee nee nee ja 
onderbreking 

• 
Dikte isolatie- 30mm 

onbekend 30mm onbekend 
materiaal (kurk) 

• Percentage trans-
70% 60% 70% 40% 

parant geveldeel 

• Zonwerende Binnen- Binnen- Binnen- Binnen-

• constructie zonwering zonwering zonwering zonwering 

• Te openen ja nee ja Nee 
geveldeel 

• • Kantoortoren Rabobank WTC toren De Maas 

• Bouwjaar 1982 1983 1985 1988 

• Plaats Rijswijk Utrecht Amsterdam Rotterdam 

• Beglazingstype dub bel dubbel dubbel dubbel 

• • Koudebrug-
ja ja ja ja 

onderbreking 

• Dikte isolatie- 40mm- 120mm 
60mm 100mm 

materiaal 100mm (isolatiewol) 

• • 
Percentage trans-

50% 40% 40% 40% 
parant geveldeel 

Zonwerende Binnen- Reflecterende Binnen- Reflecterende 

• constructie zonwering beg lazing zonwering beg lazing 

• Te openen nee nee nee Nee 
geveldeel 
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• TabeiA9 • Kenmerken 
geanalyseerde 

• beton elemen-
ten gevels 

Beton elementen gevels 

Kantoor- Kantoor- Toren Kantoor-
gebouw gebouw hbg Overhoeks gebouw iib 

referentie-

• projecten 
Bouwjaar 1966 1967 1968 1972 

• Plaats Velp Rijswijk Amsterdam Rijswijk 

• Beglazi ngstype enkel enkel dub bel enkel 

• Koudebrug- Nee, houten 
ja ja ja 

onderbreking kozijnen 

• • • 
Type beton 

borstwering borstwering 
verdiepings-

borstwering 
element hoog 

Dikte isolatie- 30 mm 30 mm 30 mm 
30mm 

materiaal (styropor) (PUR) (schuimglas) 

• 
Percentage trans-

50% 50% 50% 50% 
parant geveldeel 

• Zonwerende 
bu iten buiten 

reflecterende 
overstek 

constructie beg lazing 

• Te openen 
ja roosters nee ja 

geveldeel 

• • Post/Cheque/ Hoog 
Griffioen 

Ministerie 
Giro dienst Catharijne BuZa 

• Bouwjaar 1973 1978 1983 1985 

• Plaats Arnhem Utrecht Eindhoven Den Haag 

• Beglazingstype dub bel enkel dub bel dub bel 

• • • 
Koudebrug-

ja ja nee nee 
onderbreking 

Type beton verdiepings-
borstwering borstwering 

verdiepings-
element hoog hoog sandw. 

• Dikte isolatie-
30 mm 

1 00 mm (Iicht 50 mm 60mm 
materiaal beton) (minerale wol) (steenwol) 

• Percentage trans-
60% 40% 50% 40% 

parant geveldeel 

• Zonwerende 
buiten binnen binnen buiten 

constructie 

• • 
Te openen 

nee ja nee ja 
geveldeel 
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REN OVAI R Gevelsysteern B~lage B: Voorzetgevels 

Voorzetgevels 

Het concept van het plaatsen van een nieuwe gevel voor de bestaande gevel is 
geen nieuw concept. Er zijn verschillende renovatieprojecten waarbij dit principe is 
toegepast. De tweede gevel bestaat hier altijd vrijwel altijd uit een volledig glazen 
vliesgevel. 

In deze bijlage is een kort overzicht gegeven van de studie naar dit type gevels. 
Door de verschillende projecten te analyseren kon er inzicht worden verkregen in 
de mogelijkheden die er lagen. Er is getracht een opdeling te maken aan de hand 
van het toegepaste constructieve principe en bevestigingsmethode. Bij beide 
onderdelen is er gekeken welke optie het best aansloot bij de vastgelegde 
uitgangspunten van de ontwerpopgave . 

Tot slot van deze bijlage is er nog een voorbeeldproject toegevoegd die grote 
gelijkenis vertoond met de renovatieopgave van het hoofdgebouw van de TU/e . 

Constructie 

Bij de toepassing van een nieuwe tweede gevel voor de bestaande 
gevelconstructie is het van belang te bepalen hoe de belastingen van- en op het 
gevelvlak naar de bestaande constructie worden overgedragen. Uit de analyse van 
de voorbeeldprojecten bleek dater globaal drie types te onderscheiden zijn . 

Figuur 81 
Constructieve a) 
types 

b) 
/~/ 

c) 

voorzetgevels 

II 
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I 
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a) Krachtafdracht op- of door de bestaande gevelconstructie 

b) Krachtenafdracht via het dakvlak 

c) Krachtenafdracht via eigen constructie naar fundering 
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RENOVAIR Gevelsysteem Bulage B: Voorzetgevels 

Krachtenafdracht op- of door de bestaande gevelconstructie 

Bij dit type gevelconstructie worden de krachten direct afgedragen op de 
bestaande constructie. Meestal worden per verdieping de verticale- en horizontale 
krachten met een momentvaste verbinding overgebracht naar de 
verdiepingsvloeren met of zonder tussenkomst van de bestaande gevelconstructie. 
Het grote voordeel hierbij is dat er zowel aan onder- als bovenzijde geen extra 
constructie aangebracht hoeft te worden. Doordat er echter momentvaste 
verbindingen vereist zijn moeten deze fors gedimensioneerd worden. Ook hangt er 
vee! af van de bestaande constructie. Het opnemen van de momenten kan 
problemen opleveren wanneer de bestaande constructie niet goed in staat is deze 
krachten op te nemen . 

Krachtenafdracht via het dakvlak 

Wanneer de krachten via het dakvlak naar bestaande constructie worden 
overgedragen kan de belasting per verdieping worden beperkt. Doordat de 
verticale krachten niet meer door de gevelconstructie overgebracht hoeven te 
worden kunnen deze als pendelstaaf worden uitgevoerd. De tweede gevel hangt 
aan de constructie op het dakvlak waardoor de constructie, door de aanwezige 
trekkrachten, relatief slank kan worden uitgevoerd. De toepassing van dit type is 
echter wei afhankelijk van de draagkracht van de bestaande draagconstructie en 
dakvlak. Ook kan een verspringende gevellijn tot problemen leiden. De 
aanwezigheid van een beeldbepalende constructie op het dakvlak kan ook als een 
nadeel worden aangemerkt. Dit probleem kan echter ondervangen worden door de 
momentkrachten aan de bovenzijde te beperken. Onderstaande afbeeldingen 
geven duidelijk een verschillende benadering weer en tonen aan dat de keuze bij 
de ontwerper ligt. 
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Figuur 82 
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Krachtenafdracht via eigen constructie naar fundering 

Bij een krachtenafdracht via de gevelconstructie naar een fundering wordt de 
belasting van de bestaande constructie geminimaliseerd. Aileen de dwarskrachten 
werkend op het gevelvlak moeten worden afgedragen. Groot nadeel is echter dat 
de plaatsing van kolommen door obstakels op het niveau van het maaiveld 
problemen kan opleveren. Ook zal de gevelconstructie minder slank 
gedimensioneerd kunnen worden omdat er in de constructie overwegend 
drukkrachten overgebracht moeten worden . 

Bevestiging 

Afhankelijk van het toegepaste constructieprincipe is het ook van belang een 
keuze te maken voor het principe van bevestiging . Ook hier kunnen grofweg drie 
typen onderscheiden worden . 

Type 1) 
bevestiging 
voorzetgevels 

2) 3) 

1) Bevestiging op de bestaande gevelconstructie 

2) Bevestiging door de bestaande gevelconstructie 

3) Volledig losgekoppeld van de bestaande gevelconstructie 

Bevestiging op de bestaande gevelconstructie 

Bij dit type bevestiging sluit de constructie van de tweede gevel aan op de 
bestaande gevelconstructie. Hierdoor zullen de krachten via de bestaande 
gevelconstructie op de draagstructuur moeten worden overgedragen. Er hangt 
hierdoor veel af van de gevelconstructie. Het is namelijk de vraag in hoeverre de 
verouderde geveltypes in staat zijn deze krachten over te brengen. Ook moet er 
per gevelconstructie bekeken worden of een dergelijke bevestiging op het 
gevelvlak wei mogelijk is. Tegenover de grote afhankelijkheid van de bestaande 
gevelconstructie staat wei dat de binnenschil gesloten kan blijven en aile 
werkzaamheden van buiten af kunnen plaatsvinden. De overlast van de gebruiker 
zou hierdoor geminimaliseerd kunnen worden . 
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Bevestiging direct op de bestaande hoofddraagconstructie door (gedeeltelijke) 
verwijdering van het bestaande geveloppervlak 

Wanneer de gevelconstructie direct op de bestaande hoofddraagstructuur aansluit 
kunnen de krachten direct worden overgedragen. De afhankelijkheid van de 
gevelconstructie wordt geminimaliseerd en er kunnen grotere belastingen worden 
afgedragen. Het plaatselijk onderbreken van de gevelconstructie kan echter wei tot 
problemen en overlast leiden. Oak is het mogelijk dat de bevestigingspunten van 
bestaande en tweede gevel op dezelfde plaats liggen. Een aansluiting op de 
verdiepingsvloer bij een vaste stramienmaat is namelijk een logische optie. De 
opties zullen vooraf goed bestudeerd moeten worden . 

Volledig losgekoppeld van de bestaande gevelconstructie 

Een volledige loskoppeling van de bestaande gevelconstructie kan worden 
verkregen wanneer de tweede gevelconstructie dubbel uitgevoerd wordt. Het is 
hier echter wei noodzakelijk een hulpconstructie toe te voegen die de belasting 
naar de bestaande draagstructuur of fundering kan overdragen. De afdracht van 
de dwarskrachten vormt bij dit type het grootste probleem . 
De grate voordelen van dit type zijn de volledige onafhankelijkheid van de 
bestaande gevelconstructie, de gesloten binnenschil en de beperking van het 
aantal handelingen op hoogte . 
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Figuur 83 
Uitgangspunt 
constructie 
ontwerp
opgave 

RENOVAIR Gevelsysteern BIJiage B: Voorzetgeve ls 

Conclusie 

Vanuit de verschillende opties is er een keuze gemaakt voor het toe te passen 
constructieprincipe en bevestigingsmethode. De voor- en nadelen zijn hierbij naast 
de uitgangspunten van de ontwerpopgave gelegd . 

Bij de keuze voor het constructietype was het al snel duidelijk dat optie A niet 
aansloot bij het uitgangspunt zo veel mogelijk onafhankelijk te zijn van de 
bestaande gevelconstructie. Zowel optie B als C zijn mogelijk. Toch is er gekozen 
voor het type krachtenafdracht via het dakvlak. De problemen die zich kunnen 
voordoen op maaiveldniveau wogen zwaarder dan de mogelijke niet toereikende 
draagkracht van de bestaande draagstructuur. Uit de studie naar de gebouwen uit 
de doelgroep bleek dat deze beperking zich relatief weinig zal voordoen omdat 
deze gebouwen vaak een tors gedimensioneerde betonnen draagstructuur 
bezitten . 
Ook is er voor gekozen om de constructie ter plaatse van het dakvlak niet als 
beeldbepalend element in het ontwerp mee te nemen. Het ontwerp zou hierdoor te 
sterk worden be"lnvloed. De momentkrachten worden beperkt door de arm te 
minimaliseren. Het haakprincipe zal als uitgangspunt dienen . 

Wanneer de nadelen van de bevestigingsmethodes worden bekeken blijkt duidelijk 
dat optie 1 niet aansluit bij het uitgangspunt zo veel mogelijk onafhankelijk te zijn 
van de bestaande gevelconstructie. De binnenschil blijft hier wei gesloten maar er 
hangt te veel af van het type gevel en de staat waarin deze verkeerd. 
De voordelen van optie 3 zijn groot waardoor deze keuze voor de hand zou liggen . 
Bij grote gebouwhoogte kan er echter niet aan worden ontkomen de 
dwarskrachten door windbelasting op bepaalde punten over te dragen op de 
bestaande constructie. Er is daarom voor gekozen om de noodzakelijke 
verbindingen volgens type 2 uit te voeren maar wei optie 3 als uitgangpunt te 
nemen . 

Onderstaande constructie is het resultaat van de gemaakte keuzes. De constructie 
heeft als uitgangspunt gediend voor de ontwerpopgave . 

Student: F.B. Koster 3G 
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84.1 

RENOVAIR Gevelsysteem Bu lage B: Voorzetgeve ls 

Voorbeeld projecten 

Bij de bestudering van de voorzetgevels zijn verschillende projecten bekeken. In dit 
hoofdstuk zijn enkele van de voorbeelden getoond. Het betreft hier allen 
renovatieprojecten waarbij er een nieuwe gevel voor een bestaande constructie is 
geplaatst. De analyse van het BB-gebouw is toegevoegd omdat deze 
renovatieopgave opvallend veel overeenkomsten vertoond met de ontwerpcase 
betreffende het hoofdgebouw van de TU Eindhoven . 

Onderverdeling 

In voorgaand hoofdstuk is zijn de verschillende type voorzetgevels onderscheiden 
aan de hand van het constructieprincipe en bevestigingsmethode. De voorbeelden 
die mede tot dit inzicht hebben geleid zijn hieronder weergegeven. In 
schematische vorm is zichtbaar gemaakt hoe de constructie is opgebouwd. De 
combinatie van het cijfer en de letter geven aan via welk principe de gevel is 
geconstrueerd . 

Voorbeeldprojecten 

Het magazijn CB2-gebouw Albatros 

II ; II I 
....... 

11 

I! ; j( I 
....... 

' ., 

II( 
~ 

II: . , 
I I 

....... 
i 
; 

' , ,., 
I I 
II •: lr il ....... 

Plaats: - Plaats: Apeldoorn Plaats: Den Helder 
Bouwjaar: jaren '30 Bouwjaar: 1970 Bouwjaar: 1970 
Type: 2A Type: 1A Type: 1A 
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RENOVAIR Gevelsysteem 

BB-gebouw 

~/""' / 

i ' 

I 

, I 

II ' . ! 

Plaats: Enschede 
8ouwjaar: 1965 
Type: 2/38 

24 kV Schakelstation 

~ 

\ 

I 

Plaats: Rotterdam 
8ouwjaar: 1953 
Type: 28/A 
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Bulage B: Voorzetgevels 

Voorbeeldprojecten 

Geodesie-gebouw Hydron 
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I 

' 
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Plaats: Apeldoorn Plaats: Den Helder 
8ouwjaar: jaren '60 8ouwjaar: 1970 
Type: 2/38 Type: 28 

WTC Woonflat 'Aan de Stegel' 

~ 4\/V 
! 

I 
I I 

I I 

I 
I II 

Plaats: Amsterdam Plaats: Hoensbroek 
8ouwjaar: 1985 8ouwjaar: 1973 
Type: 28 Type: 1/38 
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84.2 

Afbeelding 
85-87 
88-gebouw 
gelegen op 
campus 
Univer-siteit 
Twente 
{Bouwwereld 
912001] 

RENOVAIR Geve lsysteem B~lage B: Voorzetgevels 

88-gebouw 

Plaats: 
Bouwjaar: 
Renovatie: 
Opdrachtgever: 
Architect: 
Bouwfysica: 

Enschede 
1965 
April 2000 
Sunergy-lnnoplan Rotterdam i.o.v. Universiteit Twente 
Beltman Architecten en lngenieurs BV 
DGMR 

Renovatie zonder sloop 
De behoefte aan renovatie van dit gebouw, gelegen op de campus van de 
Universiteit Twente, kwam voort uit slechte bouwfysische prestaties en het niet 
meer voldoende presteren van de installaties. De uitgangspunten bij de 
renovatieopgave waren het minimaliseren van het sloopafval en het zo veel 
mogelijk beperken van de overlast voor de gebruikers. De oude asbesthoudende 
luchtkanalen moesten verwijderd worden waarvoor nieuwe installaties in de plaats 
zouden komen. De slecht ge'lsoleerde gevels zouden verder van extra isolatie 
worden voorzien . 

Bij de renovatie is er een tweede gevel voor de bestaande gevel gehangen. Deze 
gevel bestaat uit een vliesgevel met blank enkelglas. De tussenruimte werkt als 
bufferzone en is tevens gebruikt om leidingen in te plaatsen. Ook is de 
spouwruimte voldoende breed om dienst te kunnen doen als serviceruimte. De 
onderzijde van de spouw is open en bovenin zijn temperatuursensor gestuurde 
ventilatieluiken geplaatst die de hoeveelheid ventilatie regelen . Verder is de 
bestaande gevel van extra isolatiemateriaal voorzien . 

Student: F.B. Koster 39 
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REt\jQVAI R Gevelsyst eern 

Constructie 
De tweede gevel is voor de 
bestaande gevel gehangen waarbij 
de verticale krachten via een 
vakwerkligger op het dakvlak naar 
de bestaande draagconstructie 
worden overgedragen. De 
dwarskrachten worden via UNP-
Iiggers ter hoogte van de 
verdiepingsvloeren op de 
bestaande constructie overge
bracht. Hiervoor is er door het 
bestaande gevelvlak een trek/druk 
verbinding gemaakt. Draagcon
structie en fundering waren 
voldoende sterk om de vijf 
verdiepinghoge gevelconstructie te 
drag en . 

Uitvoering 
Door als eerste de staalconstructie 
te plaatsen kon deze dienst doen 
als steiger tijdens de verdere 
werkzaam heden. 

Brandveiligheid 
De spouw wordt door de 
brandweer gezien als 
buitenklimaat en ervaart de 2e 
gevel als hindernis. Bij brand 
moeten de luiken aan de 
bovenzijde van de spouw 
onmiddellijk worden geopend om 
hitte en rook snel af te voeren 

Kosten 
Ondanks de kosten van de 2e huid 
was deze renovatie goedkoper 
dan een gebruikelijke vervanging 
van de gevels en installaties . 

Student : F.B . Koster 
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Koker 50.50.5 

Koker 150.150.4 

BeS1aande lamellen 
verwijderen 

Nleuwe kunslslol kozijn 
met blank isolatieglas :n 
bestaand alu. KoziJnen 

Verticale doorsnede dubbele gevelconstructie BB
gebouw [Bouwwere/d 912001] 
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C1 

RENOVAI R Gevelsyst eem Bulage C: Ana lyse bestaande gevelconstructle 

Analyse bestaande gevelconstructie 

In deze bijlage zijn de resultaten opgenomen van een analyse van de bestaande 
gevelconstructie van het hoofdgebouw. De analyse is uitgevoerd aan de hand van 
dezelfde stapsgewijze indeling welke toegepast is in het vooronderzoek naar 
verouderde gevels. Per onderdeel is aangegeven welke gebreken zich voordoen 
en waar mogelijk zijn deze voorzien van de oorzaak van het probleem. De 
resultaten bieden een goede ondergrond voor de uitwerking van de 
ontwerpopgave. Aileen de onderdelen die een rol zouden kunnen spelen bij de 
uitwerking van de ontwerpopgave zijn uitgewerkt. De analyse heeft 
plaatsgevonden aan de hand van eigen waarnemingen en details. Enkele details, 
afkomstig uit literatuur en het archief van diensthuisvesting, zijn opgenomen in de 
bijlage. Naast de technische analyse van de gevelopbouw is er ook gebruik 
gemaakt van een enquete onder gebruikers van het hoofdgebouw. Deze enquete, 
deels opgenomen in deze bijlage, onderbouwt de vermoedens van enkele 
comfortproblemen . 

Warmte en Energie 

De geringe thermische isolatie van de gevel en de aanwezigheid van vele 
koudebruggen leiden tot grote energieverliezen in de stookperiode. De 
warmteweerstand van de niet-transparante geveldelen voldoet niet meer aan de 
huidige norm. Het isolatiepaneel van 30 mm kurk heeft naar de huidige maatstaven 
een te lage warmteweerstand . De transmissieverliezen zijn meer dan twee maal zo 
hoog als bij een situatie die zou voldoen aan de minimale eis van het bouwbesluit. 
Naast de isolatie van de niet-transparante delen is ook de blanke dubbele 
beglazing van geringe kwaliteit. De energieverliezen worden nog eens extra 
vergroot door de aanwezigheid van de vele koudebruggen. Naast het gebruik van 
niet-thermisch onderbroken kozijnprofielen komt dit ook voort uit het niet isoleren 
van bepaalde constructieonderdelen . 

Naast grote energieverliezen in de stookperiode vindt er in de koelperiode een 
grote warmtetoetreding plaats door de toepassing van binnenzonwering . Door dit 
type zonwering in combinatie met het blanke glasvlak ontstaat er bij zonbelasting 
een hoge koellast. Uit klachten blijkt dat dit tot comfortproblemen kan leiden 
[bijlage C6]. De klachten worden versterkt doordat het niet altijd mogelijk is ramen 
te openen in verband met de windbelasting. Hierdoor worden minder hoge 
binnentemperaturen geaccepteerd. Een mogelijke oorzaak voor het niet voldoen 
aan de koelbehoefte door de installaties kan worden gezocht in een opwarming 
van het koelwater over de lengte van het transport . 

Student : F.B. Koster 41 
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C2 

C3 

C4 

REN OVAIR Gevelsysteem Bulage C: Analyse bestaande gevelconstrucbe 

Vocht 

Het risico van oppervlaktecondensatie kan worden bepaald door berekening van 
de temperatuurfactor. Gebruikmakend van de formule uit NEN 2778 blijkt de 
temperatuurfactor fri voor het niet-transparante deel van de bestaande constructie 
groter is dan de minimaal vereiste 0,5. Er is dus geen gevaar voor condensatie ter 
plaatse van de isolatiepanelen. Ter plaatse van de kozijnen is er wei een verhoogd 
risico aanwezig. Door het gebruik van niet-thermisch onderbroken kozijnprofielen 
zijn hier geregeld lage oppervlakte temperaturen aanwezig . 
Door de dampdichte gevelafwerking van glas aan de buitenzijde, en het ontbreken 
van een dampdichte folie aan de binnenzijde, is de kans groot dat door waterdamp 
het isolatiepaneel door vocht is aangetast. Nader onderzoek is noodzakelijk om de 
staat van panelen en bevestigingselementen te onderzoeken . 

Problemen met lekkage zijn tot nu toe nog niet bekend. Door de verouderde staat 
van de afdichtingen is de kans hierop echter groot. 

Geluid 

De geluidsisolerende waarde voor buitengeluid van de bestaande 
scheidingsconstructie ligt rond de 30 dB(A). De isolerende beglazing heeft namelijk 
een waarde van 28 dB(A) [KRA92] . De isolatiepanelen met een isolerende waarde 
van zo'n 22 dB(A) [KRA92, fig10] tezamen met het geharde glasblad en spouw, 
zullen een waarde hebben die hier zelfs iets boven ligt. Gezien het feit dat de 
geluidsisolerende rond de minimale eis van het bouwbesluit ligt en er geen 
klachten op dit gebied bekend zijn, wordt aangenomen dat de gevel hier voldoet 
aan de prestatie-eisen . 

Ventilatie 

Uit klachten van gebruikers blijkt dat er bij het openen van de ramen te hoge 
windsnelheden kunnen worden bereikt in de verblijfsruimten . De hoge 
luchtsnelheden worden als tocht ervaren en hebben invloed op het comfort van de 
gebruiker. De te hoge luchtsnelheden zijn waarschijnlijk het resultaat van een te 
groot drukverschil tussen tegenover elkaar liggende gevelorientaties. Dit wordt 
onderschreven door metingen van C. Geurts aan het hoofdgebouw [GEU94]. Zijn 
metingen wezen uit dat bij windsnelheden van 15 m/s het drukverschil kan oplopen 
tot 100 Pa. Bij het openen van ramen ontstaat er hierdoor een grote dwars
ventilatie over de breedte van het gebouw . 

Ook blijkt uit klachten dat de mogelijkheid tot spuiventilatie wordt beperkt door het 
klapperen van de binnenzonwering. Door de ongunstige plaatsing en uitvoering 
van de zonwering blijkt deze al overlast te veroorzaken bjj relatief lage 
luchtsnelheden . 

Seide negatieve effecten beperken de gebruiker in het natuurlijk ventileren van de 
verblijfsruimten. Naast het negatieve psychologische effect zal het energieverbruik 
door aanvullende mechanische koeling hoger zijn . 

Student : F.B . Koster 4 2 
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Afbeelding C1 
-C2 
Gebreken gevel 
hoofdgebouw 
TU Eindhoven 

RENOVAIR Gevelsysteem Bulage C: Analyse bestaande gevelconstruct1e 

Verder is het aandeel van naden en kieren in het geveloppervlak groot. Gezien de 
lange levensduur van de afdichtingen lijkt het risico groot dat de afdichtingen aan 
degradatieverschijnselen onderhevig zijn. Door blootstelling aan het buitenklimaat 
zullen de afdichtingen minder flexibel worden en minder goed de uitzettingen van 
de aluminium gevelconstructie kunnen volgen. Door de hoogte van het gebouw
volume zal tevens het drukverschil tussen binnen en buitenklimaat bij stormachtige 
weercondities groot zijn. Een verhoogd energieverlies door een hoog infiltratie
debiet lijkt daarom aannemelijk. De enige betrouwbare wijze om de luchtdichtheid 
van de gevel te bepalen is echter door middel van metingen op locatie . 

Degradatie 

Gezien de gemiddelde technische levensduur van een gevelconstructie is de 
bestaande gevel theoretisch gezien aan vervanging toe. Er doen zich echter vaak 
grote verschillende voor in de werkelijke technische levensduur. Aan de hand van 
een visuele inspectie en het bestuderen van de details zijn enkele uitspraken 
gedaan over voorkomende degradatieverschijnselen . 

Zoals op afbeeldingen C1 en C2 goed zichtbaar is, verkeren de borstweringen niet 
altijd meer in goede staat. Door een falende waterdichting tussen het geharde 
glasvlak en de aluminium profielen vindt er watertoetreding plaats in de 
spouwruimte. Ook is ter plaatse van de dakrand een van de glasplaten 
gesprongen. Er zijn hier echter verschillende oorzaken mogelijk. Het is de vraag of 
de glasplaat is gebroken door een te beperkte uitzetmogelijkheid in de 
kozijnprofielen, te hoge windbelasting, of dat interne spanningen door zonbelasting 
tot breuk hebben geleid. Het is ook goed mogelijk dat een onhandige 
glazenwasser de oorzaak is geweest. 

I 

-- I 
II 11 ·---
I 

I 

--

---
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Afbeelding C3 
-C4 
Gebreken gevel 
hoofdgebouw 
TU Eindhoven 

RENOVAIR Geve lsysteem Bulage C : Analyse best aande gevelconst rucbe 

Er zjjn oak enkele gevallen bekend waarbjj er barsten zijn ontstaan in de 
isolerende blanke glasvlakken. Het is echter, net als bij de geharde glasplaat, de 
vraag of deze zijn ontstaan door een te beperkte uitzetmogelijkheid in de 
kozijnprofielen, of dat interne spanningen door zonbelasting tot breuk hebben 
geleid . 

Uit afbeelding C3 blijkt dat de mechanische bevestiging van het plaatwerk oak 
aangetast is. Op plaatsen waar de grootste windzuigingen plaatsvinden is het 
risico aanwezig dater meer platen zullen losraken . 

Als laatste kan er nag even stil gestaan worden bjj de esthetische levensduur van 
de gevel. Het is de vraag in hoeverre de uitstraling van het gevelbeeld nag aansluit 
bij de wensen van bestuur en gebruikers. Is de historische/symbolische waarde 
van de gevel hager dan de mogelijkheden die een nieuwe gevel qua uitstraling te 
bieden heeft? Dit subjectieve vraagstuk is momenteel oak erg actueel bij de 
renovatie van de W-hal. Bij de gevelrenovatie van het hoofdgebouw zal hetzelfde 
vraagstuk zich voordoen . 

Student: F. B. Koster 44 
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RENOVAI R Gevelsysteem Bulage C: Analyse bestaande gevelconstruct1e 

Enquete gebruikers hoofdgebouw 

RI&E ARBO en plan van aanpak voor faculteit Wiskunde en Informatica 20051 

nr Vraag Ant- Knelpunten gesignaleerd Actie of toelichting 
woor door medewerkers, GCA-
d leden en studenten 

2 Gebouwaspec 
ten 

2.2 Lichtwering 
Zijn aile ramen Nee, • Zonwering in dubbel hoge reparatie 
voorzien van knp ruimte is moeilijk regelbaar 
lichtdichte en • Luxaflex stuk, klachten 
instelbare • Door teveel open ruimte last 
zonwering? van reflexie zan 

• Bij open raam klapperen 
zonwering 

2.4 Ventilatievoorzi 
eningen 
Zijn er Nee, • Stankoverlast op gang door 1. Stankoverlast -
toereikende knp aangezogen Iucht versleten 
ventilatievoorzi • Nee luchtpompen worden 
eningen? • Nee, helft groep vervangen 

• Ventilatiesysteem niet regel- 2. Overlast roken -

baar handhaving regels 

• 3 klachten rook 3. Ventilatievoor-

• In de zomer veel te warm zieningen en airco 

• Altijd veel te warm, ramen worden bij renovatie 

open ondanks lawaai gebouw verbeterd 

2.6 Bijregelen 
apparatuur 
Kunnen de Nee, • Behoefte aan regelbare 1. CV-kranen 
mensen de knp verwarming worden vervangen 
temperatuur en • Nee, onvoldoende door regelbare 
de airco, • Airco onvoldoende thermostaat kranen 
keeling of • 9 klachten 2. Verbetering 
ventilatie • Bijregelen onvoldoende ventilatie en airco bij 
bijregelen? • Evt ramen openzetten, dat is renovatie 

a lies 
2.7 Openen ramen 

Kunnen de Nee, • Ja, maar dat veroorzaakt 1. Zorgen dat 
mensen zelf de knp tocht slingers bU fac.secr. 
ramen op de • Sommige sluiten niet goed beschikbaar zijn 
werkplek en dat veroorzaakt tocht en 2. Niet goed 
openen en geluid sluitende ramen zijn 
sluiten? • Barst in raam gemeld als storing 

• Kan bv niet in OGO-Iokalen 3. Barsten in ramen 

• Zijn wei hele kleine raampjes worden na melding 
gerepareerd indien 
er sprake is van 
veiligheidsrisico 
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RENOVAIR Gevelsysteem Bu lage C: Analyse bestaande gevelconstructle 

nr Vraag Ant- Knelpunten gesignaleerd Actie of toelichting 
woor door medewerkers, GCA-
d leden en studenten 

4 Werkplekaspe 
cten 

4.3 Tocht 
Hebben de Ja, • Ja door openen raam en Ventilatievoor-
mensen last knp airco zieningen en airco 
van hinderlijke • Bij openen ramen en deuren worden bij renovatie 
tocht op de • Ja, 1 pers . gebouw verbeterd 
werkplek? • Ja als airco op max staat 

• Ramen zelf te bedienen 
4.4 Klimaatomstan 

digheden 
Hebben de Ja, • Slecht werkende airco Ventilatievoor-
mensen knp • Zomers te warm zieningen en airco 
klachten over • Airco westzijde onvoldoende worden bij renovatie 
warmte of kou • 4 klachten gebouw verbeterd 
op de • Veel klachten 
werkplek? • Airco onvoldoende 

• 9 kamers te warm of te koud 

• Ja, 1 pers 

• Veel klachten last van 
warme buis, droge Iucht 

• In de zomer is het te warm 

• Het is veel te warm 

• Laptop-ruimten snel heel 
warm bij zon en verwarming 
aan 

') Aileen interessante knelpunten zijn in de bijlage opgenomen 
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D 

Afbeelding 01 
Khan Shatyry 
Entertainment 
Center in 
As lana 

Afbeelding 02 
Earth park in 
Pella 

RENOVAIR Gevelsysteern B~lage D: Luchtkussens 

Luchtkussens 

Een van de eerste constructieve toepassingen met het materiaal ETFE-folie was in 
de jaren zeventig. In dierenpark Burgers Bush in Arnhem werden ETFE
Iuchtkussens toegepast als daklichtelement. Tot aan het einde van de vorige eeuw 
werd de luchtkussentoepassing slechts op kleine schaal toegepast. Met de 
toepassing van luchtkussens in het Eden Project in Cornwall en het National 
Space Centre in Leicester kwam daar verandering in. Een vernieuwde interesse 
zorgde voor een toename in onderzoek naar deze nog relatief onbekende 
toepassing . Toch bleven de grote opdrachten uit en werd het materiaal 
voornamelijk toegepast in dakconstructies. Een van de redenen hiervoor kan 
worden gevonden in het beperkte aantal aanbieders van deze toepassing en hun 
afgeschermde kennis en ervaring. De beperkte regelgeving en mogelijke risico's 
spelen ook een belangrijke rol in de keuze voor dit vernieuwende dak- en 
gevelmateriaal. 

Toch lijkt de weerstand nu eindelijk gebroken te zijn. Recent zijn twee grote 
bouwprojecten uitgevoerd met een opvallende luchtkussengevel van ETFE-folie . 
De Allianz Arena in Munchen en het Olympisch zwemstadion Watercube in Beijing 
zijn zeer aansprekende voorbeelden die met hun sterke representatieve waarde de 
markt voor ETFE-folie toepassingen weer Iaten opbloeien. Nog twee grote 
projecten die in de komende jaren gerealiseerd worden zijn het Khan Shatyry 
Entertainment Center in Astana en het Earth park in Pella. Ook zijn er interessante 
ontwikkelingen gaande zoals onderzoek naar de toepassing van PV-cellen op de 
folie en de toepassing van nanogel om de thermische prestaties te verbeteren . 

In deze bijlage zullen de mogelijkheden en eigenschappen van het materiaal en 
luchtkussens aan de orde komen. Ook wordt er nader ingegaan op de toepassing 
in het ontwerp. Tot slot zijn er enkele voorbeeldprojecten toegevoegd 

Student : F.B . Kost er 4 7 
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01.1 

Tabel 01 
Mechanische 
eigenschappen 
ETFE-folie 
[Tensile Foil; 
J. W.J de Vries] 

Tabel 02 
lndicatieve 
waarden 
constructieve 
eigenschappen 
ETFE-folie 

RE NOVAI R Geve lsyst eern B~ lage D: Lucht kussens 

Eigenschappen 

ETFE-folie 

De thermoplast ETFE, afkorting voor Ethyl Tetra Fluor Ethyleen, is een co
polymeer opgebouwd uit ethyleen en teflon en is een combinatie van beide 
materiaaleigenschappen. Het ethyleen zorgt voor goede verwerkings
mogelijkheden door de folie soepel te houden en de teflon eigenschappen dragen 
bij aan de goede eigenschappen op het gebied van duurzaamheid. Het 
hoogwaardige product ETFE-folie kwam voort uit de behoefte aan een mechanisch 
sterkere polymeer. Dit is bereikt door een fluoropolymeer uit te breiden met 
waterstofatom en . 

Onderstaande tabel geeft de algemene mechanische eigenschappen weer van 
ETFE-folie. 

Property Value Range Unit 

Specific gravity 1.75 g/cm3 

Notch impact test 15 kJ/m 2 

Ball hardness 31 - 33 N/mm2 

Shore hardness D 67-73 Shore-D 
Oxygen index 35 % 

Shrink at 150 °C, 10 min 2.5 % 

Coefficient of friction (dry with steel) 0 .2-0.5 
Melting point 275 oc 
Linear coefficient of expansion 0-100 °C 11-14.10-5 m/m/K 
Maximum working temperature 150 oc 
Flexural modulus of elasticity in tension 1000 N/mm2 

Secant modulus of elasticity in tension 600-750 N/mm2 

Yield point at 23 °C 25 N/mm2 

Elastic yield 20 % 

E-modulus at elastic yield 125 N/mm2 

Ultimate tensile strength 45 N/mm2 

Elongation at break, at 23 °C 300 % 

Ultimate tensile strength at 150 °C 15-21 N/mm2 

E-modulus at ultimate strength 15 N/mm2 

Tear propagation force (DIN 53515, 23 °C) 180 N/mm2 

Deze eigenschappen zijn gebaseerd op andere definities a/s gebruikelijk in de bouw. Daarom kunnen 
deze eigenschappen niet zomaar worden overgenomen bij constructieve toepassingen 

Eigenschap Waarde Eenheid 
Treksterkte 41-47 N/mm2 

Treksterkte (korte duur) 15-20 N/mm2 

Druksterkte 11 N/mm2 

Rek bij breuk 420-460 % 

Student : F.B. Kost er 48 
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Rf.NOVAIR Gevelsysteem B~la,ge D: Luchtkussens 

0 1. 1. 1 Productieproces 

01.1.2 

De eerste stap is het produceren van het halfproduct ETFE in korrelvorm. De 
ETFE-korrels bestaan uit lange ketens moleculen welke gevormd zijn uit Chloride 
Fluoride Methaan bij een temperatuur van 700 °C. De korrels worden vervolgens 
ingevoerd in een extrudeermachine. Er bestaan twee methoden om de ETFE-folie 
te verkrijgen. De eerste maakt gebruik van een schroef. De korrels worden door 
verhitting vloeibaar en de schroef perst de ETFE door een mal. De folie wordt 
vervolgens afgekoeld en op een spoel gewikkeld. In verband met de beperkte 
malbreedte is de breedte van de folie ook beperkt, maximaal 2250 mm. De 
standaard rolbreedte is 1550 mm. Bij het tweede extrusieproces wordt er gebruik 
gemaakt van een blaastechniek. De vloeibare ETFE wordt hier door een 
ringvormige mal geperst waarna door het inblazen van Iucht een gecontroleerde 
bel ontstaat. De bel wordt vervolgens ingesneden en de folie wordt op een spoel 
gewikkeld . De blaasmethode heeft als voordeel dat er bredere folies kunnen 
worden geproduceerd. Groot nadeel is dat door het minder gecontroleerde 
productieproces, de eigenschappen van het materiaal minder homogeen zijn. Bij 
vrijwel aile constructieve toepassingen wordt ETFE-folie toegepast welke tot stand 
is gekomen via het eerst behandelde extrusieproces . 

Om ETFE-folie in grotere afmetingen te kunnen toepassen dan de beperkte 
breedtemaat is het samenvoegen van lagen noodzakelijk. Dit kan worden 
verkregen door verlijming of door versmelting. Bij het verlijmen kan men gebruik 
maken van thermisch etsen of een elektrode behandeling. Door de teflon 
eigenschappen is de verlijming aan zeer strenge voorwaarde onderhevig en wordt 
voor constructieve toepassing daarom ook niet gebruikt. De standaard methode 
om twee lagen ETFE-folie samen te voegen is het versmelten. IVIet behulp van een 
verwarmde stempel worden de lagen ETFE-folie plaatselijk verwarmd en smelten 
de twee lagen op elkaar. De breedte van de las kan varieren. Bij de onderzoeken 
die verder in dit verslag volgen is er echter gewerkt met de meest gangbare 
lasbreedte van 10 mm. De verwarmde stem pel kan bestaan uit onbehandeld 
aluminium, staal of koper. 

Voor- en nadelen 

Hieronder zijn de belangrijkste voor- en nadelen van ETFE-folie kort samengevat. 
Deze zijn grotendeels overgenomen uit het rapport Tensile Foil (zie bronnen) . 

Voordelen 
• Transparant, tot 95% van het zichtbare Iicht. Ook een deel UV straling wordt 

doorgelaten (UV-A en UV-B) 
• Hoge treksterkte en scheurweerstand voor een plastic folie 
• Geen mechanische of visuele achteruitgang onder invloed van spanningen 
• Gaat minimaal 18 jaar mee 
• Zelfreinigende werking doordat vuil zich niet kan hechten aan het oppervlak, een 

stevige regenbui spoelt het oppervlak vanzelf schoon 
• Lichtgewicht waardoor grote besparing op onderconstructie mogelijk is 
• Recyclebaar 
• Er kan een print op worden aangebracht en in verschillende kleuren worden 

geleverd 
• Niet vlamonderhoudend 

Student: F.B. Koster 4 9 
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RENOVAIR Gevelsysteem Bulage D: Luchtkussens 

Nadelen 
• Het materiaal kent een grate rek 
• Temperatuur heeft invloed op de eigenschappen 
• Gemakkelijk te beschadigen met een scherp voorwerp 
• Zicht wordt vertroebeld bij gekromde ETFE-oppervlakten 
• Niet geheel transparant in vergelijking met glas, doorschijnende Iicht heeft een 

Iichte blauwe kleur 
• Het materiaal ondervindt een blijvende vervorming als deze onder een scherpe 

hoek wordt gevouwen. Bij onzorgvuldige behandeling, met name bij grotere 
oppervlakten, ondergaat het folie een esthetische degradatie 

01.2 Luchtkussens 

0 1. 2. 1 Warmteweerstand 

TabeiD3 
lndicatie van de 
U-waarden 
[ETFE info file, 
Licotec] 

Naast een standaard luchtkussen met twee lagen zijn er verschillende varianten 
mogelijk. Zo kunnen er meerdere luchtkamers worden gerealiseerd door het 
gebruik van meerdere lagen folie. Deze toepassing biedt vooral voordelen op het 
gebied van de isolerende eigenschappen. Hoewel voor iedere constructie de 
specifieke U-waarde moet worden bepaald, kan wei worden opgemerkt dat de een 
ETFE-Iuchtkussen betere isolerende eigenschappen heeft dan normaal 
dubbelglas . 

Materiaal opbouw U-waarden 

2 lagen folie (1 luchtkamer) 2,94 W/m2 K 
3 lagen folie (2 luchtkamers) 1,96 W/m2 K 
Normaal dubbelglas 3-4 W/m2K 

De bepaling van de warmteweerstand van een luchtkussen is te vergelijken met de 
stromen die zich voordoen in een brede spouw. Zo is terug te rekenen dat de Rc
waarde van het kussen een kleine 0,17 m2KJW bedraagt. Dit komt overeen met de 
warmteweerstand van een zwak geventileerde spouw breder dan 10 mm. Door het 
omhoog brengen van de luchttemperatuur in het kussen zal de weerstand voor 
straling niet worden be·lnvloed . Dit betekend dat de warmteweerstand minimaal 
0,20 zal zijn . Omdat er echter altijd een warmteverlies door convectie zal plaats 
vinden kan worden aangenomen dat de warmteweerstand van het kussen niet is te 
verhogen door het inblazen van warmere Iucht. 

Student: F.B. Koster 50 
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Figuur 01 
lndicatie van de 
U-waarden 
[ETFE info file, 
Licotec] 

Figuur 02 
Warmteweer-
stand bij 
verschillende 
spouwbreedtes 
[BAK98] 

RENOVAIR Gevelsysteern B~ I age D: Luchtkusse ns 
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Uit het bovenstaande blijkt dat het beperken van het verlies door straling een 
aanzienlijke verhoging van de warmteweerstand kan opleveren. De technieken zijn 
ondertussen al zo ver ontwikkeld dat door het opdampen van bijvoorbeeld een 
aluminium laagje op de ETFE lagen, de weerstand voor straling flink kan worden 
verhoogd. Deze mogelijkheid is niet meegenomen in de ontwerpopgave . 

01. 2. 2 Lichtdoorlatendheid 

Tabel04 
lndicatie van de 
U-waarden 
[ETFE info file, 
Licotec] 

De eigenschappen van ETFE-folie met betrekking tot de zontoetredening en 
lichttoetreding zijn sterk afhankelijk van het toegepaste folie type. Er zijn vele 
varianten mogelijk waarbij de zontoetreding (ZTA-waarde) en de lichttoetreding 
(L TA-waarde) be·lnvloed kan worden. Hier zijn enkele gangbare waarde gegeven 
voor een luchtkussen met een transparante folie . 

Materiaal opbouw ZTAwaarde LTAwaarde 
1 laag folie 0,85 0,92 

3 lagen folie 0,61 0,78 
Normaal blank dubbelglas 0,76 0,82 

Door het aanbrengen van een bedrukking kan de L TA-waarde naar beneden 
worden gebracht. 

01. 2. 3 Luchtdruk 

De luchtkussens verkrijgen hun constructieve eigenschappen door het aanbrengen 
van een overdruk tussen de lagen ETFE-folie. Deze luchtdruk wordt in stand 
gehouden door een pompinstallatie die met buitenlucht de gewenste luchtdruk in 
stand houdt. De luchtdruk varieert van 200 tot 700 Pa en is afhankelijk van 
belasting van het kussenvlak. Voor gevels ligt de luchtdruk lager dan bij daken . 
Een luchtdruk van 300-400 Pa zal in veel gevallen voldoen . 

Student: F. B. Kost er 5 1 
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02 

02.1 

Afbeelding 03 
Pompunit voor 
pneumatische 
constructies 
{gustav-nolting 
GmbH] 

RENOVAIR Gevelsysteem Bulage D: Luchtkussens 

De hoogte van het kluchtkussen, gemeten van de neurale middellijn, bedraagt 
theoretisch gezien 10% van de overspanning. De belling van het kussen komt 
mede tot stand door de elastische rek in het materiaal. Wanneer een grotere 
hoogte gewenst is worden de folies volgens een snijpatroon uitgesneden. Hiermee 
kan de belling worden vergroot en kunnen er meer belastingen door het kussen 
worden opgenomen zonder dat de interne spanning te hoog oplopen. Een indicatie 
van de hoogte van het kussens kan worden verkregen door 1/6 deel van 
overspanning als hoogte te nemen, wederom gemeten vanaf de middellijn . 

Ontwerp 

De luchtkussens in het gevelontwerp zijn bijna allemaal identiek. Met een 
rechthoekige vorm zijn ze eenvoudig te produceren en zullen de kosten relatief 
laag zijn. De kussens in het gevelontwerp zijn opgebouwd uit drie lagen ETFE-folie 
met een dikte van 0,2 mm. De luchtdruk van de kussens ligt tussen de 300-400 Pa . 

Verbruik 

Met behulp van twee pompinstallaties wordt het totale kussenvlak van luchtdruk 
voorzien. Deze units zijn op het dakvlak geplaatst en zijn met een netwerk van 
luchtslangen aangesloten op de stijlen van de tweede gevel. Om een indicatie te 
geven van het geschatte energieverbruik van de pompinstallaties zijn enkele 
gegevens van referentieprojecten toegepast op het ontwerp. Door Licotec, een 
Nederlandse producent van luchtkussen daglichtkoepels, wordt een verbruik 
gegeven van 50 W per 1000 m2 bij een druk van 300-400 Pa. Met een totaal aantal 
kussens van ongeveer 2600, en een oppervlak 2 m2 per kussen, ligt het geschatte 
verbruik van de kussengevel op zo'n 2500-3000 kWh per jaar. Omgerekend naar 
euro's liggen de kosten tussen de €260 en €315 (1 kWh = 0,11 volgens 
[www.energie.nl]) . Als richtlijn wordt gegeven dat per 1000 m2 een ventilatie unit 
moet worden toegepast. In het ontwerp zouden 5 pompunits voldoen . 

Student: F.B . Kost er 52 
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02.2 

Figuur 03 
Aansluitdeta il 
stijl 

02.3 

RENOVAIR Gevelsysteem Bu lage D: Luchtkussens 

Aansluiting 

De luchtkussens in het antwerp worden op de standaard wijze bevestigd. Door aan 
de randen van de kussens de folie om te vouwen en te lassen ontstaat er een 
ruimte voor de kunststof pezen. Deze worden in een kunststof profiel geregen en 
ingeklemd in het gevelprofiel. Door een het standaard vliesgevelprofiel enigszins 
aan te passen ontstaat er een multifunctionele aansluiting waar zowel het glasvlak 
als het luchtkussen in bevestigd kan worden . Hierdoor is er een vrije uitwisseling 
mogelijk tussen de vlakvullingen . 

Het constructieve deel van de stijlen fungeert als luchttoevoer. De pompinstallatie 
op het dakvlak wordt aan de bovenzijde aan de stijlen gekoppeld en zal de Iucht in 
het constructieve deel van de stijlen blazen. Door een luchtslang en een 
knelkoppeling worden de kussens van druk voorzien. Dit principe is ook toegepast 
bij het project Westraven . 

' 
I 
' 
I 
l-
1 

I 

Zonwering 

Flexobele lucht51ang 

I r-
1 
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In hoofdstuk 4 in het concept voor de zonwerende kussens besproken. De 
toepassing van dit type luchtkussen is echter in de bestaande vorm niet ideaal voor 
toepassing in het antwerp. De drukverschillen in de twee kamers worden namelijk 
tot stand gebracht door op beide kamers luchtslangen aan te sluiten en deze 
centraal gestuurd wei of niet van druk te voorzien . Bij de toepassing in het 
gevelvlak is het echter niet gewenst aan de buitenzijde deze slangen en 
aansluitingen in het zicht te hebben. Om toch in beide kamers de druk te kunnen 
reguleren , en geen slangen in het gevelbeeld te krijgen, zijn er verschillende 
varianten denkbaar . 

Bij de eerste variant wordt er door de binnenste kamer heen een koppeling 
gemaakt met de voorste kamer. Bij gelijke druk zal de folie in het midden blijven. 
Wanneer enkel de achterste kamer onder druk wordt gebracht zal de folie zich 
verplaatsen naar de voorzijde . 

Student : F.B . Koster 53 
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Figuur 04 
Opties 
aansluitingen 
zonwerend 
kussenprincipe 

Afbeelding 04 
Cyclebowl op 
Expo 2000 in 
Hannover 
[formtl] 

Afbeelding 05 
Daklichtcon
structie Solarlux 
Showroom 
Bissendorf 
[festo] 

RENOVAI R Gevelsysteem B~lage D: Luchtkussens 

Een tweede variant is uitgevoerd met een drukventiel in het middelste folie . 
Wanneer deze gesloten is zal het folie door de druk naar de buitenzijde worden 
verplaatst. Bij het openen van het ventiel zal er een evenwicht tussen beide 
kamers ontstaan en zal het folie weer terugkeren in de middenpositie . 

Er zijn ook nog varianten denkbaar waarbij de kamers via de omlijstingen op druk 
worden gebracht. 
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Zoals eerder beschreven worden de luchtkussens van druk voorzien door slangen 
die zijn aangesloten op de stijlen van de vliesgevel. Bij de zonwerende variant 
wordt het constructieve deel van de stijl in twee delen gesplitst. Via een 
mechanische sluiting kan de druk van de pompinstallatie van de ene naar de 
andere kamer worden verplaatst. Beide kamers van de luchtkussens zijn op de 
twee delen van de stijl aangesloten . 

Student: F.B. Koster 54 
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03 

03.1 

Afbeelding 03 
Links: Allianz 
Stadion gezien 
vanafde 
toegangsweg 
[uoregon.edu] 

Afbeelding 04 
Rechts: Gevel 
met luchtgevulde 
ETFE-folie 
elementen 

REN OVAIR Gevelsyst eern Bulage D: Lucht kussens 

Referentieprojecten 

Om een beter beeld te krijgen van de toepassingsmogel jjkheden van ETFE 
luchtkussens zijn er verschillende projecten geanalyseerd. Bij deze analyse is er 
vooral gekeken naar de techniek achter het toepassen van de kussens . 

Allianz Arena 

Plaats: 
Jaar realisatie: 
Opdrachtgever: 
Architect: 
Constructie: 
Producent ETFE-folie: 
Type kussens: 

Munchen, Duitsland 
2005 
Munchen Stadion GmbH 
Herzog & de Meuron 
Arup GmbH 
Covertex GmbH 
Twee lagen folie voor gevel en dak 

Het stadion is de thuis basis van twee grate clubs in Duitsland , TSV Munchen 1860 
en Bayern Munchen. Het stadion heeft een capaciteit van 66.000 zitplaatsen 
waarvan zo'n 10.000 stoelen opklapbaar zijn waardoor extra staanplaatsen kunnen 
worden gegenereerd. Met behulp van speciale software is voor gezorgd dat vanu it 
ieder punt in het stadium een optimaal zicht op het veld is gegarandeerd . 

Het stadion is opgebouwd uit een betonnen draagstructuur. Het dak bestaat uit een 
stalen skelet. Deze is opgebouwd uit 48 stalen spanten die reiken tot een 
maximale overspanning van 62 m. Op deze een primaire structuur is stalen grid 
aangebracht waarop de ETFE luchtkussens bevestigd zijn . 

ETFE kussens 
Het grootste deel van het stadion, zo'n 66.500 m2

, heeft een gevel bekleding van 
ETFE kussens. Het luchtkussenoppervlak bestaat uit 2.874 met de vorm van een 
parallellogram met afmetingen varierend tussen de 2 x 7 m en de 5 x 17 m. Het 
volume van al deze kussens samen bedraagt meer dan 25 m3 en wanneer aile 
folievlakken bij elkaar zouden worden opgesteld komt men tot een oppervlak van 
bijna 147.000 m2 

. 

Student: F.B. Kost er 55 



• 
• • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 
• 
• • • • • • 
• • • • 

, . 
• 

Afbeelding 05 
Dakconstructie 
Allianz Stadion 
[detail9/05] 

Afbeelding 06 
Automatisch 
drainage 
[detail9/05] 

REf\lOVAIR Gevelsysteern Bulage D: Luchtkussens 

De luchtkussens zijn opgebouwd uit het ETFE-folie F/uon van Covertex. Tussen de 
twee lagen ETFE-folie van is een luchtdruk aan gebracht. Op iedere hoek van het 
stadion is een pompeenheid aangebracht die de luchtdruk in de elementen 
verzorgt. In het dakvlak ligt de druk rond de 300 Pa en in de gevel, door de grotere 
windbelasting en vormvastheid, ligt de druk rond de 450 Pa. Bij extreme 
sneeuwbelastingen op het dakvlak kan de luchtdruk worden opgevoerd tot 800 Pa 
maar naar verwachting zal dit niet voorkomen . 

De dikte van de in totaal 80 ton toegepaste ETFE-folie varierend van 200-250 ~m 
voor de buitenste laag en 150-250 ~m voor de binnenste, afhankelijk van de 
belasting welke de elementen moeten afdragen. Door de zeer lage dichtheid van 
het materiaal wegen de elementen minder dan 1.0 kg/m2

. De draagconstructie kan 
hierdoor aanzienlijk Iichter worden gedimensioneerd wanneer men dit vergelijkt 
met een 4 mm dikke glasplaat met een gewicht van 10 kg/m2 

. 

In geval van een kapot luchtkussen in het dakvlak, detecteert een automatisch 
alarm systeem het wegvallen van de druk. Ook is er een automatisch drainage 
systeem toegepast welke voorkomt dat zich water ophoopt in de ontstane holten . 
Dit drainage systeem bestaat uit een holle buis die door beide lagen heen het 
water vrij kan Iaten weglopen aan de onderzijde van het element (afbeelding D6) . 

De montage van de luchtkussens aan de secundaire stalen onderconstructie vindt 
plaats door middel van inklemming. De twee lagen folie met ingesloten EPDM
pees worden aangebracht in een flexibel geextrudeerd EPDM-profiel. Deze wordt 
vervolgens ingeklemd tussen het klemprofiel en de stalen onderconstructie. Op de 
hoeken van de ruitvormige elementen heeft men hetzelfde principe toegepast, 
aileen is het aluminium klemprofiel gesegmenteerd. Hierdoor kan de ronding goed 
worden ingeklemd. Door de segmentering kunnen de vervormingen van de 
aluminiumprofielen, welke kunnen oplopen tot zo'n 13 mm, goed worden 
opgenomen . 

Student: F.B . Koster SG 
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Afbeelding 07 
Geveldoorsnede 
Allianz Stadion 
[Detai/9105] 

Afbeelding DB 
Aansluiting 
luchtkussens 
Allianz Stadion 
[Detai/9105] 

RENOVAIR Gevelsysteem 
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1. ETFE-folie 200 J.lm 
2. EPDM Pees 6 mm 
3. EPDM inklemmingsprofiel 
4. Thermoplastische afdichting 
5. Aluminium klemstrip 
6. Staalplaat 5 mm 
7. Prefab betonnen kolom 
8. Verankering betonnen kolom 

Student: F.B. Koster 
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9. 2 x 12, 5 fiber cementplaat met 
100 mm minerale wol 

10. 300/200 mm staal RHS 
11. 2 x 100/80 staten klampen 
12. 100 mm luchttoevoergevel 
13. 50 mm po/yetheen /uchts/ang 
14. ETFE luchtkussen 
15. Beweegbaar onderhoudsconstructie 
16. 1201220 staal RHS 
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03.2 Watercube 

Afbeelding 09 
Watercube 
[vector
foiltec.com] 

Afbeelding 
010 
luchtkussen
gevelonder 
constructie 
[foiltec.de] 

Plaats: Peking, China 
Jaar realisatie: 2007 
Opdrachtgever: Beijing State Asset Managment 
Architect: PTW Architecten 
Constructie: Arup GmbH 
Producent ETFE-folie:AGC 
Type kussens: Twee lagen folie voor gevel en dak 

Het olympisch zwemstadion 'the watercube' wordt momenteel gerealiseerd in 
Beijing om gedurende de olympische zomerspelen van 2008 onderdak te bieden 
aan verschillende watersporten zoals zwemmen en waterpolo. Het stadion krijgt 
een capaciteit van 17.000, waarvan 11.000 plaatsen tijdelijk zullen zijn . 

De vormgeving van de gevel is afgeleid van een zeepbellenstructuur en is een veel 
voorkomend patroon voortkomend in de natuur. Het gebouw heeft een lengte van 
177 m en een breedte van 31 m. De primaire draagstructuur bestaat uit een 
staalskelet van 6.500 ton, opgebouwd uit 22.000 elementen die elkaar ontmoeten 
in 12.000 onregelmatige knopen. De secundaire draagstructuur van de luchtbellen 
is opgebouwd uit aluminium frames waar de luchtkussens op worden vastgeklemd . 

Naast een buitenschil van luchtkussens is er ook een binnenschil met dezelfde 
opbouw. Deze is meer repeterend en bestaat uit drie verschillende knopen en vier 
verschillende staven. Door de constructie van het gebouw met een binnen en 
buitenschil ontstaat er een spouw van 3,6 m in de gevels en 7,2 m in het dakvlak . 
De opwarming door zoninstraling die in deze spouw plaatsvindt wordt gebruikt voor 
het opwarmen van het interieur en het water. Hierdoor vindt een vermoedelijke 
energiebesparing plaats van zo'n 30% . 

In totaal zal er zo'n 100.000 m2 aan luchtkussenelementen worden toegepast, met 
in totaal 300.000 m2 aan ETFE-folie. Het folie met een blauwe tint is het Fluon 
ETFE van producent AGC. In totaal zijn er ruim 4000 kussenelementen toegepast 
in een repeterend patroon waarvan het grootste element een doorsnede heeft van 
9m . 
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03.3 Nieuw Gildenstein 

Afbeelding 
011/012 
Visualisaties 
ontwerp 'Nieuw 
Gildenstein' met 
gevel luchtge
vulde ETFE-folie 
[www.bouw
wereld.nl] 

Plaats: 
Jaar realisatie: 
Opdrachtgever: 
Architect: 
Constructie: 
Producent kussens: 
Type kussens: 

Utrecht 
Niet uitgevoerd 
Universiteit Utrecht 
AAArchitecten bv 
Aronsohn Raadgevende lngenieurs bv 
Buitink Technology 
Twee lagen folie voor gevel 

Het architecten bureau AAArchitecten uit Den Haag ontwierp in 2002 een gevel 
voor een universiteitsgebouw in Utrecht waarbij gebruik werd gemaakt van 
luchtgevulde ETFE-folie elementen. Uitgangspunt bij het ontwerp van de gevel was 
het creeren van een gecapitonneerd uiterlijk. De 'chesterfield look' moest het 
gebouw een chique uitstraling geven . 

ETFE kussens 
In eerste instantie wilde de architect de gevel uitvoeren met een bekleding van 
isolatiemateriaal, afgewerkt met een gecoat polyesterdoek. Omdat deze oplossing 
niet voldeed aan de NEN 6065/6066 brandklasse 2 wordt er gezocht naar een 
alternatief. Er werd gekozen voor een geventileerde spouwmuurconstructie met 
een buitenblad van ETFE luchtkussens, opgebouwd uit twee lagen ETFE-folie van 
200 ~m dik. De luchtgevulde gevel scoorde bij TNO een brandklasse 1 door de 
niet vlamonderhoudende ETFE-folie . 

De gevel bestaat uit een betonnen binnenspouwblad, 80-110 mm glaswol 
isolatiemateriaal en de ingeklemde ETFE luchtkussens (afb ... ). De aluminium 
klemprofielen zijn los gehouden van de raamkozijnen en hebben afgeronde 
hoeken waardoor een geleidelijke spanningsspreiding kan worden bereikt. De 
berekende gemiddelde u-waarde van 2,95 W/m2K zou ruim voldoen aan de 
normen volgens het bouwbesluit. 

De druk die vereist is om de elementen voldoende te Iaten bollen varieert van 3 tot 
6 millibar. Per gevelaanzicht wordt gebruik gemaakt van twee pompen die om de 
week in bedrijf zijn. Een noodaggregaat bij stroomuitval is aan te raden. 
De overspanning van de luchtkussens bedroeg 3,5 m. Deze maat is aangenomen 
na berekeningen van de windbelasting op hoogte en op de hoeken van het 
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RENOVAIR Gevelsyst eem Bu lage D: Luchtkussens 

gebouw. Door de vandalisme gevoeligheid van het folie is er op het begane grond 
niveau gekozen voor een andere gevelbekleding . 

Helaas bleek de luchtkussengevel uiteindelijk niet gerealiseerd te kunnen worden 
binnen het gestelde budget. Samen met de risico's van het nieuw ontwikkelde 
product hielden uiteindelijk de toepassing van de luchtgevulde gevel tegen. De 
gevel is uiteindelijk bekleed met geperforeerd RVS . 

Student: F .B . Koster GO 
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RENOVAIR Gevelsysteern B~lage E: Gevelconstructte 

Constructie 

In hoofdstuk 6 geve/constructie is de opbouw van de draagconstructie al aan bod 
gekomen. In deze bijlage zijn de randvoorwaarden en berekeningen toegevoegd 
die noodzakelijk waren om de globale dimensies van de verschillende 
constructieonderdelen te bepalen. Deze ontwerpberekeningen zijn gebaseerd op 
schattingen van het eigen gewicht van de gevelconstructie . 

Als eerst is aangegeven met welke belastingen de ontwerpberekeningen zijn 
uitgevoerd en hoe tot deze waardes is gekomen. Vervolgens zijn de berekeningen 
toegevoegd die voor de belangrijkste onderdelen uitgevoerd zijn. Tot slot is er een 
berekening toegevoegd waaruit een schatting gemaakt kon worden van de 
draagkracht van de bestaande betonnen kolommen in het hoofdgebouw . 

Belastingen 

De constructie zal volgens de normen bestand moeten zijn tegen een 
fundamentele belasting en belasting van veranderlijke aard zoals de windbelasting 
en stootbelasting . 

De fundamentele belasting van de draagstructuur bestaat uit de permanente 
belasting als gevolg van het eigen gewicht. Het eigen gewicht van de 
draagconstructie is bepaald aan de hand van een schatting van het aantal m3 staal 
per stramien. Er is een gewicht voor staal aangehouden van 78,5 kN/m3

. Voor de 
doorsneden zijn de waarden gebruikt die zijn gegeven in het tabellenboek 
bouwkunde . 

IPE240 (33,5m) -7 0,13 m3 = 10,2 kN 
UNP160 (24x) -7 0.07 m3 = 5,5 kN 
Staalkabel (20x) -7 0,03 m3 = 2,4 kN 
Hor. liggers (11x) -7 0,14 m3 = 11,0 kN 
Hor.liggers 2(11x) -7 0,20 m3 = 15,7kN 
Rest -7 = 10 kN 

- 55 kN 

Hieruit volgde een eigen gewicht van een geveldeel, 6200 mm breed en 
gebouwhoog, van 55 kN . 

St udent: F.B . Kost er G l 
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REI\lOVAIR Gevelsysteem Bulage E: Gevelconstruct1e 

Het eigen gewicht van een geveldeel van vijf modules breed is bepaald aan de 
hand van een inventarisatie van de bouwdelen . 

1 module 1240 mm 

3-laags luchtkussen 
8 mm gehard glas 
Aluminium vliesgevel 

5 elementen in geveldeel 

-7 2m2 

-7 0,013m3 

-7 0,011 m3 

= 0,05 kN 
= 0,32 kN 
= 0,30 kN 

0,67 kN 

5 X 0,67 = 3,35 kN 

Hieruit volgde een eigen gewicht van 3,35 kN per geveldeel. De totale belasting als 
gevolg van het eigen gewicht van de gevelelementen komt hierdoor op 35 kN . 

De optelsom van 90 kN wordt tot 100 kN naar boven afgerond om de extra 
belasting door onder- en bovenzijde mee te nemen . 

Voor de rekenwaarde voor windbelasting zal volgens NEN 6702 een rekenwaarde 
van pd = 1,12 x 1 ,24 = 1 ,39 kN/m2 worden aangehouden. Hierbij is rekening 
gehouden met de extreme stuwdruk [NEN6702;8.6.2] en de ongunstige combinatie 
van windvormfactoren [NEN6702;8.6.4] . 

De belasting door stootbelasting wordt getoetst door middel van een lijnlast van 0,5 
kNm aangrijpend op 0.85 m hoogte . 

S t ude11t: F. B. Koster G2 
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RENOVAIR Gevelsysteern Bulage E: Gevelconstructre 

Draagstructuur 

Voor de dimensionering van de verticale IPE-profielen is de doorbuiging bepalend . 
Tussen twee verbindingspunten met de bestaande verdiepingsvloeren wordt een 
lengte van 6400 mm overspannen. Volgens NEN 6702 mag de doorbuiging 
maximaal 32 mm bedragen. Aangezien de profielen echter zo dicht mogelijk tegen 
de bestaande gevel zijn aangeplaatst, en de tussenruimte daarom 25 mm 
bedraagt, wordt de minimale eis voor doorbuiging verlaagd tot 25 mm. De 
doorbuiging bij windzuiging zal het grootst zijn. De volgende geometrie is 
ingevoerd in het softwareprogramma Matrixframe student version 3.0 . 

Uit de berekeningen blijkt dat een IPE240 profiel voldoende stijf is. Voor de 
dwarsprofielen zijn UNP 160 profielen gekozen. De maximale trekkrachten in de 
staalkabels bedragen 4,1 kN . In de geometrie zijn staalkabels met een diameter 
van 25 mm toegepast. 

De constructie ter plaatse van het dakvlak is ook ingevoerd. Berekeningen zijn 
uitgevoerd op het volgende belastingsschema . 

Schematische 100 kN 

weer gave 
constructie ter 
plaatse van het 
dakvlak 

20 kN 

' 

' ' ' ' 
' 

..--··· 

v--
1'-· 

I 
I 

1000 
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RENOVAIR Gevelsysteem Bljlage E: Gevelconstruct1e 

Ter plaatse van de scharnieren oplegging is een HE240A profiel toegepast. De 
twee resterende delen zijn IPE 240 profielen . Omwille van de aanwezige 
momentkrachten in de knooppunten (max. 68,5 kNm) zijn in het ontwerp extra 
ondersteuningen aangebracht. De doorbuiging onder de volledige belasting 
bedraagt in verticale richting maximaal 9 mm. Deze verplaatsing, en 
lengteveranderingen onder in vloed van temperatuursverschillen, blijven mogelijk 
door de verticale bewegingsvrijheid in de koppelingen met de verdiepingsvloeren 
mogelijk te blijven maken . 

Bij de horizontale samengestelde liggers is ook een maximale doorbuiging 
toegestaan van 1/200 van de overspanning. De maximale doorbuiging in 
horizontale en verticale richting bedraagt hier 25 mm door toedoen van de 
windbelasting . 

4,45 kN/m 

J __ ____ __ __ } l ~-- - ---- -- -- l\ I\ -- .. __ ___ ____ ____ ___________ I\ 
I \ Wmu I \ ' ) ( ) 

4960 

Een horizontale 1'1ens van 200 mm en een verticale flens van 110 mm hebben 
voldoende stijfheid om aan de eis te voldoen . 

Student F.B . Koster G4 
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REf'-J OVAIR Gevelsysteern Bulage E: Gevelconstruct1e 

Gevelconstructie 

Voor de dimensionering van het stijl- en regelwerk is het toegestaan om de 
belastingen te vervangen door een rekenwaarde van 1,0 kN/m2 (VMRG 
'kwaliteitseisen en adviezen' en BRL 2701 ). Doorbij mag de doorbuiging maximaal 
16 mm (1/200) bedragen, en de maximaal blijvende vervorming niet groter zijn dan 
1 mm. Over de hoogte van het glasvlak mag de doorbuiging in deze situatie 
maximaal 7 mm bedragen. De vervorming van de regels mag de doorbuiging 
maximaal 2 mm bedragen. Dit is echter afhankelijk van de plaatsing van de 
steunblokjes voor het glasvlak . 

Stijl- en regelwerk 
De dimensionering van het aluminium stijl- en regelwerk zal zodanig moeten 
worden gekozen dat het traagheidsmoment voldoende is om onder de maximaal 
toelaatbare vervormingen van 16 mm te blijven. Met onderstaande berekening is 
een schatting gemaakt van de afmetingen van het constructieve dee! van de 
stijlen . 

1,24 kNJm 

1 1 )\ ---- -·-- -- - - - - -- ---- .. - - ---;\ - · - --- ---- \ 
\ I \ 

~ ) u_ Wmax 

3200 

Doorbuiging wmax = __§__ • ~ = 5,3 mm 
384 El 

De gekozen profielafmetingen van 94 mm x 150 mm voor de stijlen, met een 
oppervlakte moment van 454 · 104 mm4 (bij een wanddikte 3 mm) voldoen ruim 
aan de beschreven eisen. De maximale doorbuiging volgens de berekening ligt op 
5,3 mm. Aangenomen wordt dat de profilering van de stij len ook voldoet voor het 
regelwerk. 

Luchtkussens 
De sterkte waar over het algemeen bij luchtkussens mee gerekend wordt bedraagt 
52 N/mm2

. Een thermisch gehard glasvlak heeft een vergel ijkbare waarde voor de 
buigtrekspanning van 50 N/mm2

. De constructieve eigenschappen van de 
luchtkussens voldoen ruim om de maximale dwarskrachten op te nemen. De 
maximaal toelaatbare trekkrachten liggen door de mogelijkheid tot vervorming 
aanzienlijk hoger . 

G/asvlak 
De constructieve veiligheid van het glasoppervlak wordt gewaarborgd door gebruik 
te maken van de formule opgenomen in de NPR 3599. Door de invoering van 
oppervlak en winddruk wordt de minimale glasdikte bepaald . 

Stwdent F. B . Koster GS 
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tmin = r ..f(A · prep) 

Waarbij 
tmin = minimale glasdikte van enkelglas 
r = belasting en materiaaleigenschappen 
A = oppervlakte glasplaat 
pw = windstuwdruk volgens NEN6702;8.6.2 

[mm) 
[4 ,49) 
[mZ] 
[kN/m2

) 

Uit de berekening blijkt dat een glasdikte van minimaal 6,2 mm moet worden 
toegepast. Een glasplaat met een handelsdikte van 8 mm voldoet. In principe moet 
uit veiligheidsoverweging een glastype met een breukpatroon 8 of C worden 
toegepast. Het toepassen van gehard glas zou daarom de voorkeur krijgen. Er zijn 
echter ook voorbeelden bekend, zoals het LUMC te leiden, waarbij toch gekozen is 
voor het toepassen van gewoon floatglas in de tweede-huidgevel [artikel 
bouwwereld 1 0/4/2007]. 8ij brand zal dit type namelijk sneller kapot springen 
waardoor de brandweer van buitenaf sneller de binnengevel zou kunnen bereiken . 
In overleg met brandweer en gemeente kan er dus gekozen worden voor 
toepassing van floatglas . 

Draagkracht bestaande constructie 

Het doe! is om te bepalen of de betonnen kolommen van hoofdgebouw voldoende 
draagkracht hebben om de verticale krachten van nieuwe gevelconstructie op te 
nemen. De zwakste schakel in de betreffende draagstructuur is hierbij de kolom op 
de 2e verdieping. De afmetingen van de betonnen kolommen zijn 450 mm x 450 
mm . 

Uit de rekenwaarde voor de druksterkte van het toegepaste beton [HER02] volgt 
de draagkracht van de kolom . 

815 9 
825 15 
835 21 

-7 9 X 450 X 450 = 1822500 N 
-7 15 X 450 X 450 = 3037500 N 
-7 21 X 450 X 450 = 4252500 N 

De stramienmaat van het gebouw is 6200 mm . Het vloeroppervlak per kolom is 
bepaald op 23m2 

. 

Student : F.B. Koster GG 
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Permanente belasting 

Gewicht verdiepingsvloeren ( 4x) 

Gewapend betonvloer 

Cement dekvloer 

Staten tussenvloer (5x) 

Stalen liggers (schatting) 
Cement dekvloer 

Gewicht dak 

Gewapend betonvloer 
Dakpakket 

Gewicht kolommen (9x) 

-7 0,24 X 23 X 24 X 4 
-7 0,13 X 3,6 X 24 X 4 
-7 0,16 X 23 X 20 X 4 

-7 0,18 X 78,5 X 5 
-7 0,16x23x20x5 

-7 0,24 X 23 X 24 
-7 23 X 0,15 

-7 0,45x0,45x2,7x24x9 

Gewicht gevelconstructie (9, 5x) 

-7 3,2 X 6,2 X 0,638 X 9,5 

Niet-dragende elementen 

Tussenwanden -7 0,5 x 23 

529,9 kN 
45,0 kN 

294,4 kN 
= 869,3 kN 

70,7 kN 
368,0 kN 

= 438,7 kN 

132,5 kN 
3,5 kN 

=136,0kN 

= 118,0 kN 

= 120,3 kN 

= 11,5kN 

Totale permanente belasting = 1693,8 ki\J 

Veiligheidsklasse 3 -7 uiterste grenstoestand yf;g = 1,2 

Veranderlijke belasting 

Extreme belasting vloer -7 2,5 x 23 x 9 

Extreme belasting dak -7 1,0 x 23 

517,5ki\J 

23,0 kN 

Totale veranderlijke belasting = 540,5 kN 

Veiligheidsklasse 3 -7 uiterste grenstoestand yf;q = 1 ,5 

Student F. B Koster G7 
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RENOVAIR Gevelsyst eem Bulage E: Gevelconstructle 

1,2 x 1693,8 + 1,5 x 540,5 = 2843,3 kN (normaalkracht op kolom) 

draagkracht kolom - normaalkracht kolom = extra draagkracht 

815-7 1822,5-2843,3 = -1020,8 kN 
825-7 3037,5-2843,3 = 194,2 kN 
835 -7 4252,5-2843,3 = 1409,2 kN 

De verticale belasting als gevolg van het eigen gewicht van de tweede gevel was 
bepaald op ongeveer 100 kN . 8ij een extreme belasting van de kolommen ligt de 
extra belasting door de voorzetgevel dus onder de gegeven belasting die kan 
worden opgenomen bij een betonklasse 825. De verwachting is dat de 
sterkteklasse van de betonnen kolommen ruim boven de aanname van 15 N/mm2 

ligt. 

Wanneer de betonnen kolommen gerealiseerd zijn met een betonklasse 825 of 
hoger zullen er geen problemen zijn om de extra belasting van de gevelconstructie 
te dragen. Ter indicatie: Het eigengewicht van de gevelconstructie bedraagt maar 
1,5% - 2% van het totale eigengewicht van de bestaande betonnen draagstructuur 
van het bovendeel. 

De berekening van de normaalkracht op de kolom op de tweede verdieping berust 
op een grove schatting van het eigengewicht. Deze waarde kan een aanzienlijke 
afwijking vertonen. Toch geeft de berekening een goed inzicht in de zware 
uitvoering van de betonnen draagstructuur en de verhouding met de geringe extra 
belasting door plaatsing van de tweede gevel. 

Student: f .B. Koster G8 
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RENOVAIR Gevelsyst eem Btjlage f: Prestat1es 

Prestaties 

De werking en opbouw van het gevelontwerp is in voorgaande hoofdstukken 
uitgebreid behandeld. Het antwerp staat of valt echter met de prestaties die het 
Ievert. In deze bijlage is er nader ingegaan op de prestaties van het gevelontwerp . 
Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen het comfortniveau van de gebruiker, en 
mogelijke besparingen op het energieverbruik . 

Comfort 

Om de prestaties van de ontwerpsituatie te kunnen toetsen is eerst vastgesteld 
aan welke richtlijnen voldaan moet worden om een behaaglijk binnenklimaat te 
garanderen. Na een korte inleiding in de belangrijkste begrippen zijn de 
grenswaarden vastgesteld waarop het behaaglijkheidniveau getoetst kan worden . 

VeNolgens zijn de verschillende knelpunten onder de loep genomen. Per 
onderdeel is er gekeken of de problemen in de huidige situatie (zie hoofdstuk 3) 
verholpen zijn. Naast de beoordeling van de behaaglijkheid van de gebruiker, zijn 
ook nadelige gebruiksaspecten aan de orde gekomen. Er is gekeken in hoeverre 
bestaande problemen zijn opgelost en of er mogelijk nieuwe problemen zijn 
ontstaan . 

Prestatie-eisen 

Om gerichte uitspraken te kunnen doen over de behaaglijkheid van het 
binnenklimaat zal gebruik gemaakt gaan worden van het begrip PMV (Predicted 
Mean Vote), ge"lntroduceerd door de Deen P.O. Fanger. Deze waarde, uitgedrukt 
in de ASHRAE-behaaglijkheidschaal, is het gemiddelde oordeel van een grote 
groep mensen over de thermische behaaglijkheid van het lichaam als geheel. De 
behaaglijkheid wordt gerelateerd aan de extra inspanningen die het 
thermoregulatiesysteem van het lichaam moet opbrengen om de warmtebalans 
weer in evenwicht te brengen. Wanneer het systeem in het lichaam meer 
inspanningen moet verrichten om de interne warmtebalans te handhaven zal dit als 
onbehaagl ijker worden eNaren . 

Naast een waarde voor de PMV is het ook van belang om aan te kunnen geven 
hoe groot het aantal potentiele klagers is bij de aanname van bepaalde 
binnencondities. Dit percentage wordt uitgedrukt in het PPD (Predicted Percentage 
of Dissatisfied). Zelfs bij een PMV van 0, het hoogst haalbare, zal er namelijk altijd 
een percentage klagers zijn van 5% . 

Een gang bare aanname voor het PPD is 10%. Deze waarde werd bijvoorbeeld ook 
aangehouden bij de renovatie van de laagbouw van het hoofdgebouw. Hieruit volgt 
dat de nagestreefde PMVtussen de -0,5 en 0,5 zal moeten liggen [BAK98;tab8.6]. 

Student f B K,osta G9 
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RENOVAIR Gevelsysteem B~ lage F: Prestabes 

Om nu de richtlijnen voor de binnencondities luchtsnelheid en binnentemperatuur 
te bepalen, moet er een aanname worden gedaan voor de warmteweerstand van 
de kleding van de gebruiker in c/o. De kleding die past bij een kantoorfunctie of 
onderwijsfunctie verschilt niet veel van elkaar. Uitgaande van Iichte werkkleding 
voor mannen, overhemd met lange mouwen en lange broek, kan een waarde in de 
zomer voor warmteweerstand in c/o van 0,7 worden aangehouden. In de winter zal 
een c/o van 1 ,0 worden verondersteld . De waardes zijn overgenomen uit tabel 8.2 
uit [BAK98]. Voor vrouwen liggen deze waarden over het algemeen iets lager . 

Wanneer de uitgangswaarden voor c/o en PMV in grafiek F1 worden ingevoerd 
volgen de uitgangswaarden voor de operatieve binnentemperatuur. Bij de bepaling 
van de operatieve temperatuur is het effect van de luchtsnelheid en de 
stralingstemperatuur van omringende vlakken meegenomen. Wanneer er 
bijvoorbeeld hogere windsnelheden plaatsvinden, zal de operatieve temperatuur 
ook omhoog moeten om toch een behaaglijke situatie te waarborgen . 

Uit de grafiek blijkt dat de operatieve temperatuur in de zomer tussen de 23 - 26 
°C ligt. In de winter wordt een operatieve temperatuur van 20 - 24 °C behaaglijk 
geacht. Door de hogere temperaturen in de zomer zijn er ook hogere 
windsnelheden toegestaan . Zo blijkt dat de maximale luchtsnelheid in de winter 
0,15 m/s mag bedragen. In de zomer mag de luchtsnelheid oplopen tot maximaal 
0,25 m/s [BAK98] . 

0 0,1 0,2 m2KJW 

MET 

2,0 

1,0 

0 0,5 1,0 1,5 CLO 

De 'met' waarde is de eenheid waarin de grootte van het metabolisme wordt uitgedrukt. Hierbij staat 
1 met gelijk aan 58 Wlm 2

. De afgelezen waarden zijn bepaald bij 1,2 met. Dit is de waarde voor 
zittend werk . 

Naast de behaaglijkheid van het lichaam wordt de thermische kwaliteit van het 
binnenklimaat ook bepaald door het te warm of te koud zijn van een lichaamsdeel. 
Factoren die hier invloed op uitoefenen zijn het verschil in luchttemperatuur tussen 
voet- en hoofdhoogte en de stralingsasymmetrie. Voor een beschrijving van deze 
factoren wordt verwezen naar de literatuur . 
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Tabel F1 
Grenzen omge
vingsvariabele 
bij Iicht zittend 
werk 

F1.2 
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De grenzen voor de omgevingsvariabelen bij Iicht zittend werk zijn in onderstaande 
tabel weergegeven. Deze zijn direct overgenomen uit het dictaat Bouwfysisch 
ontwerpen [BAK98] . Wanneer aan deze waarden wordt voldaan zal minder dan 5% 
van de gebruikers last hebben van te koude of te warme lichaamsdelen . 

Winter Zomer 

Operatieve temperatuur 20-24 °C 23-26 °C 

Luchttemperatuursverschil op 0,1 m en 1,1 m < 3 °C < 3 oc 
Stralingsasymmetrie door ramen of andere verticale 

< 10 °C -oppervlakken 

Gemiddelde luchtsnelheid <0,15m/s < 0,25 m/s 

Oververhitting 

Zoals uit de analyse van de bestaande situatie [3.2] is gebleken komt het tijdens de 
warme zomermaanden voor dat de gebruikers van het hoofdgebouw een 
oververhitting van het binnenklimaat ervaren . 

De vraag is nu hoe kan worden nagegaan of in de ontwerpsituatie dit risico zich 
ook voordoet. Om hier een uitspraak over te kunnen doen moeten stapsgewijs de 
volgende vragen beantwoord worden: 

Welke waarde kan worden aangenomen voor de maximale koelcapaciteit? 

Welke condities behoren er bij een extreme zomerdag? 

Bij welke spouwtemperatuur, getoetst onder de gegeven condities, wordt de 
maximale koelcapaciteit in de ontwerpsituatie nag niet wordt overschreden? 

Welke volumestroom moet er in de spouw aanwezig zijn om de spouwtemperatuur 
onder de bepaalde maximale waarde te houden? 

Welk oppervlak a an ventilatieopeningen moet er in het compartiment aanwezig zijn 
om enkel en aileen door thermische trek de noodzakelijke volumestroom te 
creeren? 

Wanneer dit oppervlak aan ventilatieopeningen in het antwerp wordt meegenomen 
is de kans op oververhitting laag . 

De gestelde vragen worden nu een voor een uitgewerkt. 
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Welke waarde kan worden aangenomen voor de maximale koelcapaciteit? 

Het achterhalen van de werkelijke maximale koelcapaciteit is een complex 
installatietechnisch vraagstuk waarbij ook het accumulerende vermogen van de 
betonnen draagconstructie een belangrijke rol vervuld. Daarom is getracht via een 
andere weg een redelijke aanname te kunnen doen voor de koelcapaciteit. 

Het probleem van oververhitting in het hoofdgebouw is bekend. Dit probleem doet 
zich voor bij gesloten ramen en een zonnige zomerdag. Wanneer wordt uitgegaan 
van een gemiddelde binnentemperatuur van 24 °C, verplaatsen de warmtestromen 
door transmissie en infiltratie zich van de verlieszijde in de balans, naar de 
winstzijde bij een buitentemperatuur van boven de 24 °C. Uit gegevens van het 
KNNII blijkt dat gemiddeld ruim dertig dagen van het jaar de buitentemperaturen de 
24 °C grens in Eindhoven zullen overschrijden . 

De koelcapaciteit in de huidige situatie voldoet dus niet wanneer er nog eens een 
extra warmtewinst ontstaat door transmissie en infiltratie. De koelcapaciteit is nog 
net voldoende bij een zonnige zomerdag met een buitentemperatuur van 24 °C. 
Met dit gegeven kan nu de koelcapaciteit worden bepaald . 

Koelcapaciteit = <t>z + <l>i 

Met een constante waarde voor de warmteproductie <l>i (30 W/m2 volgens 
paragraaf F2.3), kan nu uitgerekend worden wat de maximale koelcapaciteit is in 
een verblijfsruimte bij een zonbelasting van 700 W/m2

. De koelcapaciteit die hieruit 
volgt bedraagt 2360 W. Er zal verder worden gerekend met een maximale 
koelcapaciteit van 2400 W . 

Welke condities behoren er bij een extreme zomerdag? 

Bij de bepaling van de condities is er uitgegaan van een dagsituatie welke zich 
enkele dagen in een jaar zou kunnen voordoen. Hierbij zijn wederom gegevens 
van het KNMI geraadpleegd. Voor de buitentemperatuur 8e is een waarde van 30 
°C aangenomen (gemiddeld 5 dagen in het jaar). De verticale zonbelasting Ez op 
de west- en oostgevel bedraagt 800 W/m2 

. 
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Bij welke spouwtemperatuur, getoetst onder de gegeven condities, wordt de 
maximale koe/capaciteit in de ontwerpsituatie nog niet wordt overschreden? 

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de onderstaande situatie . 

h = 16 (m) 
Ag;verd =3,72x3,2=11,9 (m,) ,_ I 

Ez 
Ag;tot = 3,72 X 3,2 X 5 = 59,5 (m,) 

Arooster = 0,3 X 1,75 = 0,525 (m,) 
Crooster = 0,8 ( -) 

ZTAbi2 = 0,15 ( -) 
ZTAsp2 = 0,3 ( -) 
Ez = 800 0fV/m 2

) 

Ar; verd = 6,5 (m,) 

8; Ubu = 4,0 0fV/m 2K) 
Ubi = 3,3 0fV/m 2K) 

a. 
h 

uv;inf;bi = 0,029 (m3/s) 
uv;inf;bu = 0,025 (m3/s) 

9i = 24 (OC) 
ee = 30 (OC) \}: 

f 
:- 4 Een onderbouwing van de aannames is terug 

te vinden in paragraaf F3 
- . 

Voor de berekeningen is gekozen voor de bovenste verdieping van het 5 
verdieping hoge compartiment, gesitueerd aan de west of oost gevel. Dit omdat 
aan de bovenzijde van de spouw de hoogste temperaturen ontstaan . 

Voor het bepalen van de maximale spouwtemperatuur zal de volgende vergelijking 
moeten worden opgelost. Hierbij is er van uitgegaan dat in deze extreme situatie 
de ramen in de binnenschil gesloten blijven . 

Maximale koelcapaciteit = <l>z + <l>i + <l>tr;bi + <l>v;inf;bi 

<l>z 
<l>i 
<l>tr; bi 
<l>v;inf;bi 

= Ez x Ar;verd x ZTAbi2 x 0,75 
= 30 x Ag ;verd 
= ((Ubi x Ag ;verd x (8sp;max- 8i)) 
= (1,16 x 1000 x uv;inf;bi x (8sp;max- 8i)) 

Hieruit blijkt dat 9sp;max- 40 °C 

Dit is dus de maximale spouwtemperatuur die zich mag voordoen. Voor de vervolg 
berekeningen is het van belang om de gemiddelde spouwtemperatuur 9sp;gem te 
bepalen . 
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Het temperatuursverloop over de hoogte van de spouw is sterk afhankelijk van de 
spouwcondities. Waarschijnlijk zal de werkelijke curve van een natuurlijk 
geventileerde spouw een enigszins kwadratisch verband vertonen zoals ook wordt 
onderschreven door [DOU01]. Bij de bepaling van de gemiddelde waarde van de 
spouwtemperatuur is aangenomen dat de kromme bij benadering als een lineaire 
lijn kan worden gezien. Bij een maximale spouwtemperatuur van 40 °C wordt hier 
uitgegaan van een gemiddelde spouwtemperatuur 8sp;gem van 35 °C . 

Welke volumestroom moet er in de spouw aanwezig zijn om de spouwtemperatuur 
onder de bepaalde maximale waarde te houden? 

Er moet nu dus een bepaald ventilatiedebiet worden behaald om de gemiddelde 
spouwtemperatuur 8sp;gem onder de 35 °C te houden. Om te kunnen bepalen 
welke volumestroom noodzakelijk is moet de warmtebalans worden opgesteld . 
Hierbij gaat het om de situatie over de gehele vijf verdieping hoge spouw . 

<t>tr;bi + <t>v;inf;bi + <t>tr;bu + <t>v;inf;bu + <t>v;sp = <t>z 

<t>tr; bi 
<t>v; inf; bi 
<t>tr; bu 
<t>v; inf; bu 
<t>z 
<t>v;sp 

= Ubi x Ag;tot x (9sp;gem - 9i) 
= 1,14 x 1000 x (uv;inf;bi x 5) x (9sp;gem- 9i) 
= Ubu x Ag;tot x (9sp;gem- 9e) 
= 1,14 x 1000 x (uv;inf;bu x 5) x (9sp;gem- 9e) 
= Ez X ZTAsp2 x Ag;tot x 0,75 
= 1,12 x 1000 x Vsp x (9sp;max- 9e) 

Na invullen van de gegevens blijkt dat het ventilatiedebiet minimaal 0,43 m3/s moet 
bedragen . 

Welk oppervlak aan ventilatieopeningen moet er in het compartiment aanwezig zijn 
om enkel en aileen door thermische trek de noodzakelijke volumestroom te 
creeren? 

De thermische trek zal dus voldoende moeten zijn om het ventilatiedebiet van 0,43 
m3/s in de spouw van drie elementen breed en 1 m diep te bereiken . 

Vth > Vsp Vth = Crooster x Arooster x Llp% 
Llp = Llp' x g x Llh x (9sp;gem - 9e) 

Waarbij: 

Crooster = Luchtdoorlatend heidscoefficient 
Arooster= Oppervlak ventilatierooster 
Llp = Drukverschil over hoogte h als gevolg van de thermische trek 
Llp' = Verschilluchtdichtheid afhankelijk van temperatuur 
g = Versnelling door zwaartekracht 
Llh = effectieve hoogte voor thermische trek 

S tudent : F.B. Kost:a 
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Grafiek F2 
Relatie ventila
tiedebiet en 
hoogte ventila
tieroosters bij 
gegeven gemid
delde spouw
temperaturen 
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De thermische trek Vth blijkt bij een roosterhoogte van 300 mm met een waarde 
van 0,74 m3 /s ruim te voldoen . Het overeenkomstige ventilatievoud van 44 blijkt 
ook overeen te komen met het referentieproject in [GRA03] met vergelijkbare 
spouwdimensies. Ook hier bleek de spouwtemperatuur voldoende in bedwang te 
worden gehouden bij een ventilatievoud van zo'n 40. De gemiddelde luchtsnelheid 
over de doorsnede van de spouw bij een ventilatievoud van 44 ligt rond de 0,20 
m/s. Bij toepassing van een zonwering in de spouw zullen de luchtsnelheden ter 
plaatse van de lamellen hoger liggen doordat hier een grotere opwarming 
plaatsvindt. 

In grafiek F3 is de relatie weergegeven tussen het ventilatiedebiet door thermische 
trek in de spouw e·n het oppervlak aan ventilatieroosters . 

3 

c;;i 2,5 

~ 
:::l 

8. 2 

"' Qj 
:0 
~ 1,5 
Cll 

:;:l 

~ 

~ 1 
Cll 
> 

0,5 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0, 7 0,8 0,9 

Hoogte ventllatleroosters (m) 

esp;gem 33 •c 
-8sp;gem 35 •c 
-8sp;gem 37 •c 

Bij de berekeningen is er gerekend met een ongunstige situatie zonder 
windbelasting. Wanneer de invloed van windbelasting wei meegenomen zou 
worden, dan zouden de spouwtemperaturen afnemen door een verhoging van het 
ventilatiedebiet. Voor een nadere beschrijving van de invloed van windbelasting 
wordt verwezen naar paragraaf F2.2.3 . 

Naast de invloed van de windbelasting is ook de invloed van te openen ramen in 
de binnenschil niet meegenomen. Wanneer deze door de gebruiker in de extreme 
situatie wei zouden worden geopend zijn hoge binnentemperaturen niet te 
voorkomen. De spouwtemperatuur ligt immers hoger dan de maximaal 
acceptabele waarde van 26 °C. Door goede instructies aan de gebruiker moet het 
onjuist gebruik van de te openen ramen worden geminimaliseerd . 
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F1.3 

Figuur F1 
Weerstanden bij 
dwarsventilatie 
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Tocht 

Door windbelasting op het geveloppervlak zal er een drukverschil ontstaan tussen 
het op winddruk belaste geveloppervlak en het op windzuiging belaste 
geveloppervlak. Door een hogere winddruk aan de op wind belaste zijde zal er in 
horizontale richting dwarsventilatie plaatsvinden. In de bestaande situatie leidden 
deze drukverschillen er al toe dat de windsnelheden bij dwarsventilatie te hoog 
opliepen wanneer de ramen in beide gevels bij een bepaalde windkracht geopend 
werden . 

Door de plaatsing van de tweede gevel wordt er een bufferzone gecreeerd. De 
extra weerstand heeft een afname van de windsnelheden als gevolg . 

Uit onderzoek door C. Geurts [GEU94) blijkt dat bij het hoofdgebouw van de TU 
het drukverschil tussen beide gevels oploopt tot 100 Pa bij windvlagen van 15 m/s 
(windkracht 6). Wanneer de ontwerpsituatie wordt teruggebracht tot de 
versimpelde opstelling uit figuur F1, kan berekend worden welke luchtsnelheden 
zich voordoen in de verblijfsruimten . 

P• 

I 
/A> 

C1 C2 

I 
Al\ 

p2 

2(V/C1A1}n + 2(V/C2A2)n = p1- p2 = 100 Pa 

C1 = 0,8 
C2 = 0,6 

A1 = 0,525 m2 

A2 = 0,920 m2 

Formule aileen geldig bij gelijke stromings
exponenten, hier n = 2 

Formule en waardes [WIT95] 

Uit de berekeningen volgt een volumestroom van 2,3 m3/s. Hierbij is uitgegaan van 
een representatief deel van de gevel van drie elementen breed. Bij deze 
volumestroom blijkt dat er zich windsnelheden kunnen voordoen van 0,23 m/s over 
de doorsnede van de verblijfsruimte. Hieruit blijkt dat de windsnelheden in een 
zomersituatie rond de gestelde grenswaarde liggen. Tot en met windkracht 6 doen 
er zich dus waarschijnlijk in de zomer geen problemen voor met tocht. Bij hogere 
windsnelheden is het afhankelijk van de weerstand door binnenwanden of er tocht 
wordt ervaren. Wanneer er tocht wordt ervaren is de gebruiker vrij de ramen of 
deuren te sluiten waardoor tocht wordt uitgesloten . 
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F1.4 

F1.5 

RENOVAIR Gevelsyst eern BIJiage F: Prestat1es 

Koudeval- en straling 

Er blijken in de bestaande situatie geen klachten bekend te zijn over tocht of koude 
voeten bij een gesloten gevel. Hieruit is geconcludeerd dat de gestelde grenzen 
betreffende stralingsasymmetrie en verschillen in luchttemperatuur tussen 0,1 m 
en 1,1 m hoogte niet of nauwelijks worden overschreden. De goed geplaatste 
radiator direct onder het glasoppervlak in de gevellijkt hier goed te werken . 

Ook in de ontwerpsituatie worden er op dit gebied geen problemen verwacht. Door 
de bufferwerking van de spouw zal de koudestraling van het gevelvlak zelfs vele 
malen lager zijn. Het wordt hierdoor voor de gebruiker aantrekkelijker om de 
werkplek dichterbij de gevel te plaatsen. Mede door de verhoogde daglichtfactor 
wordt dit als positief ervaren . 

Daglichttoetreding 

In het Bouwbesluit 2003 paragraaf 20.3 worden minimale eisen omschreven 
betreffende de lichttoetreding in een verblijfsruimte. Naast een voorgeschreven 
minimaal equivalente daglichtopening van 0,5 m2

, bepaald volgens NEN 2057, 
moet er bij een onderwijsfunctie een raamoppervlak aanwezig zijn van minimaal 
5% van het vloeroppervlak. Deze eis geldt aileen bij verblijfsruimte kleiner dan 150 
m2

. Door het grote aandeel transparante geveldelen zal zowel in de bestaande- als 
in de ontwerpsituatie aan deze minimale eis worden voldaan . 

Voor het aandeel toetredend daglicht, ook wei de daglichtfactor genoemd, worden 
voor zover bekend geen eisen gesteld. Wei wordt deze factor veel gebruikt om in 
de ontwerpfase richtlijnen te stellen aan de gewenste daglichttoetreding van de 
ruimte. In de praktijk blijkt dat bij een daglichtfactor vanaf 2% pas zonder kunstlicht 
kan worden gewerkt [RUTOO]. Om een hoog comfort te garanderen lijkt het echter 
beter uit te gaan van een minimale daglichtfactor op bureauhoogte bij een 
standaard kantooropstelling van 3% [DOU03]. Deze waarde diende ook als 
uitgangspunt bjj de renovatie van de laagbouw in 1998 . 

Om enig inzicht te geven in de daglichttoetreding in de verbl ijfsruimten is er een 
simulatie uitgevoerd met behulp van het software programma Dialeuropa versie 
1.1. Het programma is een handig hulpmiddel om prognoses te geven in een vroeg 
ontwerpstadium. Werkelijke waarden van de daglichttoetreding kunnen afwijken . 

De daglichtcondities zijn gelijk gesteld aan de condities in De Silt. De daglichtfactor 
is bepaald op bureauhoogte (h = 0,85 m) in een 6,2 m diep en 3,72 m breed 
vertrek gelegen aan de westzijde van het gebouw. De obstructies in de omgeving 
zijn geminimaliseerd. De hoeveelheid doorgelaten daglicht, ook wei L TA-waarde 
genoemd, is afgeleid uit standaard waarden. Zo bedraagt de LTA van het 
bestaande blanke dubbele glasvlak 0,8 en voor een transparant drie-laags lucht
kussen 0,78 [LIC04]. Voor de L TA van de bedrukte kussens en het zonwerende 
glasvlak is een waarde van 0,5 aangehouden. Door vermenigvuldiging van beide 
gevels wordt de ingevoerde waarde van de gevelconstructie bereikt. Tevens is de 
kozijnfactor bjj toepassing van de dubbele gevel verhoogd naar 20% en is er een 
overstek aangebracht welke de looproosters representeert. De interne reflec
tiefactor zijn ; 0,20 voor de vloer, 0,50 voor de wanden en 0,65 voor het plafond . 
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Figuur F2 
Daglichtfactor 
simulatie van de 
bestaande 
situatie 

Figuur F3 
Daglichtfactor 
simulatie van de 
ontwerpsituatie 
met transpa
rante kussens 

Figuur F4 
Daglichtfactor 
simulatie van de 
ontwerpsituatie 
met bedrukte 
kussens 
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Onderstaande figuren geven de resultaten weer. De grafiek toont het verloop van 
de daglichtfactor over de lengte van het vertrek . 
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Uit de resultaten blijkt dat bij toepassing van de transparante kussens, de 
daglichtfactor tot 2,5 m van de buitengevel boven de 3% bl ijft. Wanneer de 
lichtdoorlatendheid van de kussens door bedrukking wordt beperkt tot 50%, wordt 
de zone verkleind tot een kleine 2 m . 
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F1.5 

Figuur F5 
Zichtlijn van 
werkplek 

Afbeelding F1 
Uitzicht vanaf de 
werkplek in 
zittende positie 

Afbeelding F2 
Uitzicht bij 
binnenkomst 
van de 
verblijfsruimte 

RENOVAIR Gevelsysteern BIJ I age f: Presta ties 

Uitzicht 

In de uitgangspunten opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt 
beschreven dater in voldoende mate uitzicht naar 'buiten' mogelijk moet zijn. Door 
toepassing van de transparante raamoppervlaktes in binnen- en buitenschil wordt 
hieraan voldaan . 

Toch zal de gebruiker een beperking ervaren door de tweede gevelconstructie. Bij 
de vormgeving en positionering van het glasvlak is de zichtlijn, zittend vanaf de 
werkplek, als meest belangrijk beschouwd. Het transparante glasvlak is daarom 
voor deze zichtlijn op een gunstige positie geplaatst. Het aandeel roosters in het 
zicht is gering [afb. F1] . 

Het zicht naar het niveau van het maaiveld wordt door toepassing van de dubbele 
gevel ontnomen. Het maakt hierbij niet uit waar de looproosters zich bevinden . 
Aileen ter plaatse van de trappenhuizen is zicht naar het niveau van het maaiveld 
mogelijk . 

De keuze om de roosters op deze hoogte te plaatsen kwam voort uit de ligging van 
de ventilatieroosters in de buitenschil en de optimalisatie van de daglichttoetreding 
van het ondergelegen vertrek . 

S tudent: f .B. K-ascer 7 9 
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Luchtsnelheden spouw 

Hoge luchtsnelheden in de spouw kunnen tot problemen leiden. Zo kan de 
zonwering in de spouw hinderlijk gaan bewegen of zelfs klapperen. Oak kunnen er 
fluitende geluiden ontstaan. Het daarom van belang dat de luchtsnelheden niet te 
hoog oplopen. Als eerste is het van belang een acceptatiegrens te bepalen. Als 
referentie zijn hier de luchtsnelheden in ventilatiekanalen gebruikt. Als richtwaarde 
kan worden gesteld dat er zich bij gemiddelde luchtsnelheden tot 3 m/s geen 
problemen zullen voordoen. Piek snelheden tot 5 m/s kunnen als bovengrens 
worden aangehouden. Met deze gegevens is de aanname gedaan dat de 
maximaal toelaatbare luchtsnelheid in de spouw rand de 3 m/s ligt. 

Als eerst wordt er gekeken of de luchtsnelheden door thermische trek tot 
problemen kunnen leiden. De situatie met het grootste temperatuursverschil zal 
zich voordoen in de winter bij een koude dag waarbij later op de dag de zan 
doorbreekt. De roosters zullen worden geopend om een koellast tegen te gaan. 
Wanneer wordt aangenomen dat de roosters zullen worden geopend bij een 
spouwtemperatuur van 10 - 15 °C kan de maximale thermische trek worden 
uitgerekend. Bij een temperatuursverschil van 15 graden blijkt het drukverschil 
door thermische trek 9 - 10 Pa. De luchtsnelheden in de spouw van 0,35 m/s 
bedragen maar een tiende van de gestelde grenswaarde . 

Geconcludeerd kan worden dat de thermische trek in de vijf verdieping hoge 
spouw niet tot onacceptabele windsnelheden zalleiden . 

Ten tweede moet worden nagegaan of er bij grate windbelasting hoge 
windsnelheden kunnen ontstaan. Wanneer wordt aangenomen dat het drukverschil 
tussen de luchttoevoer- en afvoerroosters gelijk is aan de windbelasting (zie oak 
paragraaf F2.2.3) dan kan het drukverschil bij windkracht 10 oplopen tot zo'n 500 
Pa. De luchtsnelheden in de spouw lopen hierbij op tot 3 m/s en blijven nag net 
binnen de grenzen. De luchtsnelheden ter plaatse van de ventilatieroosters zijn 
echter aanzienlijk hager. Het is daarom van belang om de roosters bij hoge 
windsnelheden te kunnen sluiten. Door toepassing van sensoren is dat op 
mechanische wijze via de elektromotoren te realiseren. Een goedkopere oplossing 
is echter de toepassing van zelfregelende ventilatieroosters. Door deze roosters 
achter de mechanisch aan te sturen roosters te plaatsen, hoeven deze enkel te 
reageren op de koel- of warmtebehoefte in de verblijfsruimten. Een dergelijk 
zelfregelend ventilatierooster met een verhoogde capaciteit voor toepassing bij een 
tweede-huidgevel tot nu toe echter nag niet bekend . 

Student F.B. Kost er 80 
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Geluid 

De minimale eis voor de geluidswerendheid voor buitengeluid van een gevel is 20 
dB(A) volgens de minimale eisen van het Bouwbesluit. Daarnaast zijn er eisen 
gesteld, afhankelijk van het geluidsniveau buiten en het gewenste geluidsniveau in 
de verblijfsruimte. Wanneer er uitgegaan wordt van een gebruiksfunctie voor 
theorielessen mag er zich binnen een geluidsniveau voordoen van maximaal 30 
dB(A). Voor het geluidsniveau buiten mag volgens [KRA92] in de bestaande 
situatie een maximale waarde van 55 dB(A) worden aangehouden. Dit zou dus 
betekenen dat de gevel in een geluidwering voor geluid van buiten moet voorzien 
van 25 dB(A). Wanneer de opbouw van de bestaande gevel wordt bekeken blijkt 
dat deze een geluidsisolerende waarde heeft die al aan deze eis voldoet. De 
geluidswering van het blanke dubbelglas ergens rond de 28 dB(A) liggen [KRA92] . 
De isolatiepanelen met een isolerende waarde van zo'n 22 dB(A) [KRA92, fig10], 
tezamen met het geharde glasblad en spouw, zullen een waarde hebben die hier 
zelfs boven ligt. 

Door het aanbrengen van de tweede gevel zal de geluidswering nog eens zodanig 
verhoogd worden dat overlast van buitengeluid kan worden uitgesloten. Door 
toepassing van luchtkussens zal de geluidsisolerende waarde van de constructie 
wei lager zijn dan bij de toepassing van glas. De luchtgeluidsisolatie van 
luchtkussens heeft een waarde welke onder de 10 dB ligt [LIC04] . 

Een belangrijk aandachtspunt voor dubbele gevels is het probleem van 
geluidsoverlast tussen verblijfsruimte, met name verblijfsruimtes met een andere 
gebruiksfunctie. Door de reflectie van geluid tegen de glazen buitenschil kan er bij 
geopende ramen geluidshinder door de gebruikers worden ervaren. De gebruiker 
is echter te aller tijde in staat om de ramen te sluiten. Uit de bepaling van de 
geluidswerendheid van de bestaande gevel is al gebleken dat deze in gesloten 
vorm voldoende geluidsisolerend vermogen heeft om geluidsoverlast te 
voorkomen. Dit probleem zal zich ook echter ook maar incidenteel voordoen. Het 
grootste risico zal zich voordoen ter plaatse van het restaurant. In de planning van 
de gebruiksfuncties is het verstandig hier enigszins rekening mee te houden. 
De toepassing van luchtkussens werkt op dit gebied positief. Het geluid wordt 
namelijk grotendeels doorgelaten en geabsorbeerd. Doordat de reflectie laag is 
(enkel de hoge frequenties) zal de voortplanting van geluid in de spouwruimte 
wordt tegengegaan . 

Het laatste probleem dat zich zou kunnen voordoen is een mogelijke overlast door 
geluidsproductie van de scheidingsconstructie zelf. De twee belangrijkste oorzaken 
hiervan zijn hoge luchtsnelheden (zie voorgaande paragraaf) en de geluids
productie bjj regen en hagel. Dit tweede punt is een bekend aandachtspunt bij 
luchtkussentoepassingen in het dakvlak. De verwachting is echter dat de 
problemen in een geveltoepassing minder sterk aanwezig zijn . Naast de verlaagde 
intensiteit van de regen- en hagelinslag door de verticale toepassing, heeft ook het 
middenfolie en de splitsing in geschieden luchtkamers een reducerende werking . 
Er is verder nog geen onderzoek gedaan naar de mogelijke geluidsproductie bij 
toepassing in het gevelvlak. Onderzoek op lichtkoepeltoepassingen heeft 
uitgewezen dat de geluidsproductie sterk afhankelijk is van de kussenvorm, 
luchtvolume en de spanning en dikte van het toepaste folie . 
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F1.9 

RENOVAI R Gevelsysteern Bu lage F: Prestat1es 

Gebruiksaspecten 

Tot slot worden nog enkele belangrijke gebruiksaspecten aangehaald. Het is 
namelijk voor het comfort van de gebruiker van groot belang dat deze zelf invloed 
kan uitoefenen op de condities in de verblijfsruimten. Zo wordt er grote waarde 
gehecht aan het kunnen openen van ramen en het zelf kunnen sturen van de 
daglichttoetreding . 

Deze twee belangrijke gebruiksaspecten zijn meegenomen in de ontwerpopgave . 
Zo is bij de keuze voor het gevelprincipe bewust gekozen voor een systeem 
waarbij het openen van ramen mogelijk blijft. Niet aileen heeft dit voor de gebruiker 
een grote meerwaarde, maar het positieve psychologische effect heeft ook als 
gevolg dat hogere binnentemperaturen bij geopende ramen worden geaccepteerd . 
Hierdoor vindt er indirect ook een besparing op de koellast plaats. Er zijn ook 
perioden in het jaar waarbij het openen van ramen nadelig is voor het 
energieverbruik. Een goede instructie van de werknemers moet verkeerd gebruik 
terugdringen . 

Via het klimaatbeheersysteem wordt de zonwering centraal aangestuurd. De 
gebruiker wordt echter de mogelijkheid geboden zelf de toetredende hoeveelheid 
daglicht te regelen. Dit is mogelijk door de toepassing van screens in de bestaande 
stalen koofconstructie aan de binnenzijde van de binnengevel. Hierdoor wordt 
voorkomen dat de zonwering als wering voor daglicht wordt gebruikt in plaats van 
de beste stand voor het energieverbruik . 

Conclusie 

Door toepassing van gevelontwerp lijken de problemen met oververhitting van het 
binnenklimaat voorkomen te kunnen worden. Door het terugdringen van de 
koellast zal de opwarming binnen de gestelde grenzen blijven. Bij een windstille 
dag waarbij aileen gebruik gemaakt wordt van de thermische trek, zal de spouw 
voldoende gekoeld worden om temperaturen boven de 40 °C te voorkomen . 

Tochtklachten lijken tot en met windkracht 6 onwaarschijnlijk. Daarna zal het 
afhangen van het openingspercentage van de deuren. Bij gesloten deuren zullen 
er zich geen tochtklachten voordoen . 

De toetredende hoeveelheid daglicht voldoet aan de minimale eis. Door de 
transparante tweede huid en de gunstige plaatsing van de roosters is de afname 
van het daglicht zo beperkt mogefijk gehouden . 

Door toepassing van de tweede gevel wordt het uitzicht naar buiten beperkt. 
Uitzicht blijft echter mogelijk door toepassing van de transparante glasvlakken . 

Onacceptabele luchtsnelheden in de spouw door thermische en windbelasting 
kunnen worden uitgesloten . 

Door de tweede gevel zal de geluidswering voor buitengeluid aanzienlijk 
toenemen. Overlast door regen/hagel valt niet uit te sluiten . 
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De gebruiker behoudt een hoge mate van invloed op de instellingsmogelijkheden 
van de gevelconstructie. Door de keuze voor het toegepaste geveltype kan de 
gebruiker altijd naar eigen inzicht de ramen openen. Door toepassing van een 
screendoek wordt de gebruiker ook de mogelijkheid geboden om zelf de 
hoeveelheid toetredend daglicht te bepalen . 

S tudent : F.B. i<Dsta 83 
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Energieprestatie 

Naast een verhoogd comfortniveau is ook het verhogen van de prestaties op het 
gebied van energieverbruik een belangrijk uitgangspunt. In dit hoofdstuk is er 
nader ingegaan op de mogelijke energiebesparingen die met het gevelontwerp 
gerealiseerd zouden kunnen worden. Door een analyse van de verschillende 
warmtestromen werd inzicht verkregen in de mogelijkheden voor de 
ontwerpopgave. Vervolgens is er gekeken hoe het antwerp presteert ten opzichte 
van de bestaande situatie. Ook is er een vergelijking gemaakt met een nieuwe 
enkelschalige gevelopbouw. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de bestaande 
gevel verwijderd wordt en er een nieuwe gevel zou worden aangebracht. 

Belangrijk uitgangspunt bij de analyse van de dagsituaties is de geoptimaliseerde 
werking van de ventilatieroosters. De aansturing van de roosters en zonwering zal 
verzorgd worden door het klimaatbeheersingssysteem. Per compartiment zal het 
systeem met sensoren informatie binnenkrijgen over de binnen- en buitencondities. 
Deze informatie bestaat naast de temperaturen, ook uit de windsnelheden en 
zonbelasting. Met deze gegevens zal worden bepaald wat op dat moment de beste 
instelling is van de zonwering en of de ventilatie open of gesloten moeten zijn. In 
paragraaf 4.2.2 is de beoogde werking van het systeem nader toegelicht. 

Bij de analyse van de energieprestaties is er uitgegaan van een traditionele hoog 
reflecterende horizontale lamellen zonwering in de spouwruimte. Hiervoor is 
gekozen omdat er meer gegevens bekend zijn over deze situatie. Door deze 
gegevens toe te passen in de berekeningen kan een betrouwbaarder resultaat 
bereikt worden. Wei is er tot slot een zonnige dagsituatie vergeleken met beide 
zonwerende principes . 

Om de koellast of warmtebehoefte van de gevels bij de dagsituaties te kunnen 
bepalen zijn er aannames gedaan voor de variabelen. Hoe tot deze aannames is 
gekomen is opgenomen in paragraaf F3 Aannames. Per onderdeel is hier een 
korte toegelicht gegeven . 

Student : F.B. Koster 84 



• 
• • • • • • • • • • 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • 
• • 
• 
• • • • 

F2.1 

Figuur F6 
Schematische 
weergave 
warmtestromen 

Figuur F7 
Globale verhou
dingen warmte
stromen 
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Stookperiode 

Met de instandhouding van een bepaalde binnentemperatuur gaat warmtetransport 
tussen het gebouw en zijn omgeving gepaard. Bij het warmtetransport door de 
scheidingsconstructie zijn twee warmtestromen te onderscheiden; transmissie en 
ventilatie. Daarnaast zal er een bepaalde warmteproductie plaatsvinden door 
interne warmtebronnen en zoninstraling. Voor de stookperiode in een verwarmd 
vertrek kan nu de volgende warmtebalans worden opgesteld tussen de 
warmteverliezen aan de ene zijde en de winsten aan de andere zijde . 

<Dtr + <Dv = <Pi + <Dz + <Dwb 

waarbij : 
<!>tr = transmissieverlies 
<!>v = ventilatieverlies 
<!>i = warmtewinst door interne bronnen 
<!>z = warmtewinst door zoninstra/ing 
<!>wb = warmtebehoefte voor ruimteverwarming 

[W] 
[W] 
[W] 
[W] 
[W] 

Kenmerkend voor het stookseizoen is dat de gemiddelde warmtewinsten kleiner 
zullen zijn dan de warmteverliezen. Om een bepaalde binnentemperatuur te 
handhaven zal er aan de winstzijde dus een warmtestroom <l>wb moeten worden 
toegevoegd om de balans tussen winst en verlies weer in evenwicht te brengen . 

In de huidige situatie zal de warmtestroom <l>wb worden gecreeerd door de 
radiatoren in het gevelvlak en de toevoer van verwarmde Iucht door de instelbare 
ventilatie unit. Het doel is om in de ontwerpsituatie deze warmtestroom naar 
beneden te brengen om het energieverbruik te verkleinen. In onderstaand figuur 
zijn de warmtestromen voor de bestaande situatie weergegeven. Ook is aangeven 
hoe de warmtestromen zich globaal tot elkaar verhouden in de stookperiode . 
Hierbij is gerekend met gemiddelde maandwaarden. Het verl iezen hebben aileen 
betrekking op de verliezen door de gevelconstructie . 
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REN OVAIR Gevc lsysteem B~lage F: Prestatles 

Warmtestromen 

Om vat te krijgen op de mogelijke energiebesparingen in de ontwerpsituatie zullen 
de vier warmtestromen nu afzonderlijk worden besproken. Omdat we ons hier 
concentreren op de uitwendige scheidingsconstructie zullen de warmtestromen 
door vloeren en binnenwanden buiten beschouwing worden gelaten. Doordat het 
temperatuurverschil tussen de aangrenzende ruimten minimaal is zijn deze 
warmtestromen tevens zeer beperkt. 

Transmissieverlies 
De warmteverliezen door transmissie vinden plaats door geleiding door de 
scheidingsconstructie. Wanneer we een vertrekruimte als voorbeeld nemen 
betekend dit dat er warmteverliezen door transmissie plaatsvinden door interne 
scheidingswanden, de verdiepingsvloeren en de uitwendige scheidingsconstructie. 
Zoals al vermeldt zal aileen het transmissieverlies door de uitwendige 
scheidingsconstructie worden behandeld. Het warmteverlies door transmissie kan 
als volgt worden berekend . 

¢t = Htr (8i- 8e) Htr = Ugev · Agev 

waarbij : 
<t>t = transmissieverlies 
Htr = specifieke warmteverlies door transmissie 
Si = gemiddelde binnentemperatuur 
Se = gemiddelde buitentemperatuur 
Ugev = warmtedoorgangscoefficient 
Agev = oppervlak scheidingsconstructie 

[WJ 
[W/K] 
[19°C] 
(oC] 
[W/m2 K] 
[m2] 

Het blijkt dus dat het warmteverlies afhankelijk is van het temperatuursverschil en 
de isolerende waarde van het betreffende geveloppervlak . 

Het warmtedoorgangscoefficient van de bestaande gevel Ubi is bepaald op 3,3 
W/m2 K [paragraaf F3.3]. In de ontwerpsituatie wordt er een tweede schil 
toegevoegd . Uit de paragraaf blijkt ook dat voor het totale warmtedoor
gangscoefficient van de dubbele gevel een waarde Ucw van 1,88 W/m2 K moet 
worden aangehouden wanneer er berekeningen worden gedaan op het gebied van 
energiebesparingen . Hieruit blijkt dat er in de ontwerpsituatie volgens de energie
prestatieberekeningen een reductie van het transmissieverlies behaald wordt van 
bijna 45% . 

De tweede be"invloedbare factor is het temperatuursverschil. In de stookperiode zal 
het temperatuurschil tussen buiten en binnen aanzienlijk zijn . Dit omdat de koude 
buitentemperatuur direct grenst aan het oppervlak van de uitwendige scheidings
constructie . Omdat bij de tweede-huidgevel de spouwtemperatuur hoger is dan de 
buitentemperatuur zal het temperatuursverschil worden verkleind. Hierdoor zal er 
per graden Celsius een besparing worden behaald op het totale transmissieverlies . 

In tegenstelling tot de energieprestatieberekeningen volgens NEN 2916, is er bij de 
berekeningen van de warmtestromen bij de dagsituaties een twee-staps
benadering toegepast. Hierbij wordt de invloed van de opgewarmde 
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spouwtemperatuur wei meegenomen. In de Nederlandse normen voor 
energieprestatieberekeningen mag deze invloed vooralsnog niet worden 
meegenomen. Dit heeft mede als oorzaak dat het gedrag van de tweede-huidgevel 
van vele factoren afhankelijk is. Omdat in verschillende Europese Ianden de 
regelgeving op dit gebied al wei verder is lijkt de aanname gegrond dat ook in 
Nederland binnen niet al te lange tijd de Europese normen van kracht worden 
waarin verbeterde berekeningmethoden zijn opgenomen voor de bouwfysische 
prestaties van tweede-huidgevels. Er bestaan al enkele antwerp normen die in 
verschillende Ianden van kracht zijn. Het Europese samenwerkingsverband 
Bestfacade heeft in een uitgebreide studie onderzoek gedaan naar de 
eigenschappen van natuurlijk geventileerde tweede-huidgevels. Een groot deel van 
studie is beschikbaar via www.bbri.facades.be en www.bestfacades.com . 

Ventilatieverlies 
Onder het warmteverlies door ventilatie verstaan we in dit geval het verlies van 
warmte door het toetreden van Iucht met een lagere luchttemperatuur dan de 
binnenluchttemperatuur. De luchttoetreding kan plaatsvinden op een bewuste wijze 
door aangebrachte voorzieningen. Dit zal verder worden aangeduid als ventilatie. 
Daarnaast vindt er nog luchttoetreding plaats op onbedoelde wijze als gevolg van 
infiltratie. Wanneer wordt uitgegaan van een minimaal ventilatiedebiet voor een 
onderwjjsfunctie met bezettingsgraadklasse B2, dan ligt deze waarde zo'n factor 3 
hoger dan de aangenomen waarde voor infiltratie. De minimale waarde voor een 
verblijfsruimte met een kantoorfunctie verschilt daarentegen niet veel. 

Het ventileren van een ruimte met een kantoor- of onderwijsfunctie gebeurd 
meestal op mechanische wijze met aangevoerde buitenlucht. In de stookperiode 
wordt deze toegevoerde Iucht voorverwarmd tot een temperatuur welke dicht bij de 
vertrektemperatuur ligt. Er zal daarom als aanname worden gedaan dat er geen 
warmteverlies optreedt bij het ventileren van de vertrekruimte. Uiteraard zal de 
ventilatiebehoefte wei directe gevolgen voor het energieverbruik . 
Het ventileren van de vertrekruimte door te openen geveldelen zal hier ook buiten 
beschouwing worden gelaten. In de stookperiode zal hier door het 
temperatuursverschil geen gebruik van worden gemaakt. 

Net als bij het transmissieverlies zullen we ons ook hier beperken tot het verlies 
door infiltratie door de gevelconstructie. De warmtestroom kan als volgt worden 
berekend . 

<l>v = Hv (8i - 8e) Hv = p · Cp · V 

waarbij: 
<l>v = transmissieverlies 
Hv = specifieke warmteverlies door ventilatie 
8i = gemiddelde binnentemperatuur 
ee = gemiddelde buitentemperatuur 
p = soortelijke massa van Iucht 
Cp = soortelijke warmte van Iucht 
V = luchtvolumestroom 

Student: f .B . Kos ter 
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Het verlies door infiltratie blijkt dus wederom afhankelijk van het 
temperatuursverschil. Daarnaast speelt de luchtvolumestroom een belangrijke rol. 

Voor de beperking van het temperatuursverschil geldt hetzelfde als bij het 
transmissieverlies. Ook hier kan in de stookperiode een grote reductie op de 
energiekosten worden behaald. Deze worden echter bij de energieprestatie
berekeningen volgens NEN 2916 niet meegenomen . 
De luchtstroom veroorzaakt door infiltratie is afhankelijk van de luchtdichtheid van 
de gevel. Uitgaande van uiterlijke kenmerken van de uitwendige 
scheidingsconstructie, zoals het aandeel kieren en naden en de invloed van de 
gebouwhoogte, is met behulp van NEN 2916 de rekenwaarde voor de 
luchtdichtheid van de bestaande gevelconstructie bepaald per m2 

gebruiksoppervlak. Wanneer we deze waarde van 1,26 dm 3/(s·m2
) willen 

terugbrengen naar het niveau voorgeschreven in het bouwbesluit, dan blijkt de 
reductie van het warmteverlies door infiltratie een kleine 15% te bedragen . 

In de ontwerpsituatie zal de verhoogde luchtdichtheid echter betrekking hebben op 
de buitenschil. Er zal een verlies door infiltratie blijven bestaan tussen de spouw en 
de vertrekruimte. Deze zal door de bufferzone echter lager zijn dan in de huidige 
situatie. Het verlies is afhankelijk van de spouwtemperatuur en de drukverschillen 
gedurende de gekozen tijdsperiode . 

Warmtewinst door interne warmtebronnen 
Gedurende een werkdag zal er in het gebouw een warmteproductie plaatsvinden 
door interne warmte bronnen. Globaal kan het volgende worden aangenomen . 

<t>i = <t>pers + <t>app + <t>vl 

waarbij: 
<l>i = warmtewinst door interne bronnen 
<l>pers = warmtewinst door aanwezige personen 
<l>app = warmtewinst door aanwezige apparatuur 
<l>vl = warmtewinst door verlichting 

[WJ 
[WJ 
[WJ 
[W] 

Hierbij zijn een aantal weegfactoren buiten beschouwing gelaten . 

Voor het vervolg van de opgave zal er van worden uitgegaan dat de warmtewinst 
door interne bronnen in de bestaande en de ontwerpsituatie aan elkaar gelijk zijn . 
Er wordt namelijk van uitgegaan dat er zich geen veranderingen voordoen 
betreffende de warmtewinst door de drie weergegeven bronnen . 

Om de warmtewinst door interne warmtebronnen te bepalen zijn er twee situaties 
geschetst met verschillende gebruiksfunctie en bezettingsgraadklasse. Hierbij is 
uitgegaan van een warmteproductie van 130 W per computer, 70 W per persoon 
en 10 W/m 2 voor de verlichting. Deze waarde zijn overgenomen uit [DOU01] . 
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REhiOVAI R Gevelsysteem Bulage F: Frestat1es 

Kantoor (83- 84; 10m2 p/p) College ruimte (82; 3 m2 p/p) 

PC 13 W/m 2 Persoon 23 W/m2 

Persoon 7W/m2 Verlichting 10 W/m2 

Verlichting 10 W/m2 33 W/m2 

30 W/m2 

Hieruit blijkt dat beide waarden elkaar niet veel ontlopen. Wanneer noodzakelijk is 
er gerekend met een interne warmteproductie van 30 W/m 2 

. 

lnteressant om nog even bij stil te staan is de warmteproductie van apparatuur en 
verlichting . Zoals vermeldt is aangenomen dat de interne warmtelast in de 
ontwerpsituatie gelijk is aan de bestaande situatie. Er zijn met de huidige 
technieken echter grote besparingen mogelijk. Gezien het grote aandeel in de 
warmtebalans, waargegeven in figuur 7, kunnen de besparingen op de koellast erg 
groot zijn . 

In [DEI03] wordt weergegeven welke reductie van de interne warmteproductie 
mogelijk is wanneer de nieuwste technieken worden toegepast. Zo kan de 
warmteproductie van computer worden teruggebracht naar 5 - 12 W/m2 (bij 10 m2 

per persoon) bij toepassing van Eco- of Greencomputers. Ook is de warmtelast 
van verlichting door de jaren heen al aanzienlijk afgenomen. Was de 
warmteproductie in 1980 nog zo'n 15 W/m 2

, tegenwoordig zijn er waarden 
haalbaar van 7 W/m2

. Door daglichtoptimalisatie en toepassing van 
aanwezigheidssensoren is deze waarde zelfs nog verder terug te dringen tot 2 - 3 
W/m 2

. Wanneer de optelsom voor een kantoorvertrek wordt gemaakt blijkt de totale 
warmteproductie van 30 W/m 2 met 15% tot wei 50% af te kunnen nemen . 
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RENOVAI R Gevelsysteem B~ lage F: Prestat1es 

Warmtewinst door zoninstraling 
De warmtewinst door zoninstraling heeft een beperkt aandeel aan de zijde van 
warmtewinst in de balans. Dit komt omdat de hoeveelheid zonbelasting van het 
gevelvlak in de wintermaanden beperkt is . 

¢z = Ez · ZTA · Ar · 0,75 

waarbij 
¢z = warmtewinst door zoninstraling 
Ez = Verticale zonbelasting gevelvlak 
ZTA = zontoetredingsfactor 
Ar = raamoppervlak inclusief kozijn 

[WJ 
[W/m 2

] 

[-] 
[m,] 

Wanneer er energieprestatieberekeningen worden gedaan moet er rekening 
worden gehouden met een aantal extra factoren . Uit de onderstaande formule blijkt 
welke factoren er meespelen bij het bepalen van de warmtehoeveelheid voor 
zoninstraling per maand volgens NEN 2916 . 

Oz = qz · r · fz · ZTA · Ar · 0,75 

waarbij 
Qz = warmtewinst door zoninstraling [MJ] 
qz = getalswaarde hoeveelheid zonnestraling die op de vlakken valt [MJ/m2

] 

r = beschaduwingsreductiefactor [-] 
fz = reductiefactor regelbare zonwering [-] 
ZTA = zontoetredingsfactor [-] 
Ar = raamoppervlak inclusief kozijn [m2

] 

0,75 = kozijnfactor [-] 

Met uitzondering van de hoeveelheid op het vlak vallende zonnestraling, kunnen 
aile factoren in de ontwerpsituatie be"lnvloed worden om de warmtewinst door 
zoninstraling te vergroten of te beperken. Van belang hierbij is dat maatregelen ten 
gunste van de warmtebalans in de stookperiode niet tot nadelige gevolgen kunnen 
leiden in de warmtebalans in de koelperiode. Aanpasbare maatregelen hebben dus 
de voorkeur boven permanente ontwerpbeslissingen. De te be"lnvloeden factoren 
zullen een voor een worden besproken . 

Beschaduwingsreductiefactor 
Afhankeljjk van de uitvoering van de tweede-huidgevel is deze factor te varieren. 
Het betreft hier echter een permanente factor die ook ongunstig kan werken ten 
opzichte van hoeveelheid daglichttoetreding en de gewenste warmtewinst door 
zoninstraling in de stookperiode of koelperiode. Omdat de looproosters in de 
spouw net onder het raamvlak zijn geplaatst kan voor deze factor een waarde 1 
worden aangenomen . 
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Reductiefactor regelbare zonwering 
Omdat er in de bestaande situatie sprake is van een binnenzonwering moet voor 
deze factor een waarde van 1 worden aangenomen. Door verplaatsing van de 
zonwering naar de buitenzijde, en deze van binnenuit regelbaar te maken, kan 
voor deze reductiefactor een waarde van 0,5 worden aangenomen . 

Raamoppervlak 
Uiteraard zal de warmtewinst kunnen worden be'invloed door beperking van de 
equivalente daglichtopening. In de ontwerpsituatie zal dit ook het geval zijn. Door 
de plaatsing van de tweede huid zal de equivalente daglichtopening, bepaald 
volgens NEN 2057, worden gereduceerd. Door het looprooster ontstaat er een 
belemmeringshoek. Het is van belang dit rooster zo hoog mogelijk te plaatsen om 
de belemmeringshoek te minimaliseren. Door de tweede huid voor meer dan 80% 
uit doorzichtige delen te Iaten bestaan (L TA > 0,6) wordt de uitwendige 
reductiefactor beperkt tot 0,8 . 

Zontoetredingsfactor 
In de bestaande situatie moet voor de zontoetredingsfactor (ZTA-waarde) een 
waarde van 0,70 worden aangehouden welke overeenkomt met de waarde voor 
een raamvulling van blank dubbel glas. Door toepassing van een tweede gevel zal 
deze waarde afnemen omdat het extra glas- en kussenoppervlak de zontoetreding 
beperkt. Bij toepassing van bijvoorbeeld blank gehard enkel glas en de 
transparante ETFE kussens bedraagt de reductiefactor ongeveer 0,70. Aangezien 
de invloed van de andere variabelen beperkt is, hangt er veel af van de nieuwe 
ZTA-waarden in de ontwerpsituatie. Voor de ZTA-waarden in de ontwerpsituatie 
wordt verwezen naar paragraaf F3.5 . 
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F2. 1. 2 Dagsituaties 

Figuur F8 
Representatief 
geveldeel 

Om een beeld te vormen van de prestaties van het gevelontwerp zijn vier 
dagsituaties geanalyseerd. Het betreft een bewolkte- en een zonnige situatie in de 
stook- en koelperiode. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de bestaande 
gevel, een nieuw gerealiseerde enkelschalige gevel en de ontwerpsituatie. De 
nieuwe enkelschalige gevel heeft daarbij dezelfde opbouw als de bestaande gevel. 
Deze is echter goed ge·lsoleerd, heeft een zonwerende beglazing en heeft een 
luchtdichtheid die voldoet aan de minimale eisen volgens het bouwbesluit. De 
uitgangspunten voor de twee enkelschalige geveltypes zijn in onderstaande tabel 
weergegeven . 

Bestaande gevel Nieuwe enkel-schalige 
gevel 

Thermisch isolerende waarde gevel Ugev 3,3 W/m 2K 2,0W/m 2K 

Zontoetredingsfactor ZT A 
0,7 0,4 

(zonwering omhoog) 
Zontoetredingsfactor ZTAzw 

0,49 0,4 
(zonwering omlaag) 

Luchtdichtheid Uv;inf 1 ,26 dm3/(s x m2
) 1,08 dm3/(s x m2

) 

Voor de bepaling van de warmtestromen in de ontwerpsituatie zijn de 
berekeningen uitgevoerd op een representatief deel van het geveloppervlak aan de 
west- en oostzijde. Het compartiment is 5 verdiepingen hoog en drie elementen 
breed . Toelichting bij de aannames is terug te vinden in paragraaf F3 . 

Representatief geveldeel 

Compartiment afmetingen: 

8 : 3 X 1,24 = 3,72 
H: 5 X 3,2 = 16 
D: = 1 

Vloeroppervlak 

8 : 3 X 1,24 = 3,72 
0 : = 6,2 

Aantal verdiepingen = 5 

[m] 
[m] 
[m] 

[m] 
[m] 

In tegenstelling tot de energieprestatieberekeningen volgens t\IEN 2916, is er bij de 
berekeningen van de warmtestromen bij de dagsituaties een twee-staps
benadering toegepast. Hierbij wordt de invloed van de opgewarmde 
spouwtemperatuur wei meegenomen. Een nadere toelichting waarom deze invloed 
(nog) niet mag worden meegenomen is terug te vinden bij het onderdeel 
transmissieverlies . 
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RENOV.t\IR Gevelsysteem 

Bewolkte winterdag 

Ez 

I I 

<l>z;sp <l>z 

<l>tr;bu <l>v:inf;bi 

8i 

8e 

<l>i 
8sp 

<l>tr;bl 
.,_ 

Btjlage F: Prestatles 

9i = 19 [OC] 
ee = 3,0 [OC] 
Ag;tot = 59,5 [m>] 

Ubi = 3,3 [W/m2 K] 
Ubu = 4,0 [W/m2 K] 

Uv;inf;bi = 0,145 [m'/s] 
Uv;inf;bu = 0,125 [m'/s] 

Ez =50 [W/m2
] 

Ar;tot = 32,5 [m2] 

Zonwering omhoog 
ZTAbi1 = 0,49 [-] 
ZTAsp1 = 0,2 [-] 

Gesloten ramen en ventilatieroosters 

Voor nadere toelichting, zie 
paragraaf F3 

Na het op/ossen van de balans bleek de spouwtemperatuur 11-12 °C te bedragen 

Bestaande gevel 
Nieuwe enkel-

Tweede-huidgevel 
schalige gevel 

Interne warmteproductie 3450 3450 3450 

Warmtewinst door 853 488 597 
zoninstraling 

Transmissieverlies 3142 1904 1473 

warmteverlies door infiltratie 2784 2400 1305 

Warmtebehoefte 1623 366 -1269 

Uit de berekeningen blijkt dat door de afname van de ventilatie en 
transmissieverliezen de warmtebehoefte verdwijnt. Bij toepassing van het 
gevelontwerp is de bufferwerking zo sterk dat er overdag geen warmtetoevoer 
nodig is. Door een grotere warmtewinst is de warmtebehoefte zelfs overgegaan in 
een koellast. Wanneer dit moment echter gesignaleerd wordt door het 
klimaatbeheersysteem zullen de ventilatieroosters worden geopend 

Oat er overdag geen warmtetoevoer meer nodig is betekend niet dat er helemaal 
niet meer verwarmd hoeft te worden. In de ochtend is er een extra toevoer 
noodzakelijk zijn om het gedurende de nacht afgekoelde gebouwvolume weer op 
te warmen . Omdat het gebouwvolume door de bufferwerking van de gevel minder 
afkoelt zal ook hier een besparing behaald kunnen worden op de warmtebehoefte . 
Verregaande simulatie of metingen aan een proefopstelling zouden meer inzicht 
kunnen geven in het temperatuursgedrag gedurende de dag en nacht. 
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RENOVAI R Geve lsysteern B~lage F: Prestat1es 

lnteressant is oak om te bepalen wat de invloed is van de isolerende luchtkussens . 
Wanneer in de berekeningen gerekend wordt met een tweede gevel met aileen 
maar enkel glas, kan er voor de thermisch isolerende waarde van de buitenschil 
Ubu;enkel glas een lagere waarde worden aangenomen van 5,4 W/m2 K. Uit de 
berekeningen volgt dat de spouwtemperatuur met 1 °C afneemt. De besparingen 
worden hierdoor met 9% teruggedrongen. Oak de berekeningen volgens prEN 
13947:2005 wijze een besparing uit van 12% (Ucw;incl kussens = 1 ,88 W/m2K f-~ 
2,14 W/m 2 K = Ucw;enkel glas) . 

Zonnige winterdag 

Ez 8i = 19 [OC) 
8e = 3,0 [OC) 
Ag ;tot = 59,5 [m2] 

<l>z;sp <l>z Ubi = 3,3 [W/m2 K] 
Ubu = 4,0 [W/m2 K] 

Cl>v:inf;bi Uv;inf;bi = 0,145 [m3/s] 
9i Uv;inf;bu = 0,125 [m3/s] 

9e 

Cl>i 
9sp 

Ez = 300 [W/m2
] 

Ar;tot = 32,5 [m2) 

~ 

<l>v;inf;bu <l>tr;bi 

< 

Zonwering omlaag 
ZTAbi2 = 0,15 [-] 
ZTAsp2 = 0,3 [-] 

Gesloten ramen en ventilatieroosters 

Na het op/ossen van de balans bleek de spouwtemperatuur 16 °C te bedragen 

Bestaande gevel Nieuwe enkel- Tweede-huidgevel schalige gevel 

Interne warmteproductie 3450 3450 3450 

Warmtewinst door 3583 2925 1097 zoninstraling 

T ransmissieverlies 3142 1904 589 

warmteverlies door infiltratie 2784 2400 522 

Warmtebehoefte -1107 -2071 -3436 

Het blijkt dat in aile gevallen door de toetredende zonnewarmte, de warmtewinsten 
groter zijn dan de verliezen . De grotere koellast in de ontwerpsituatie komt 
wederom voort uit de verlaging van de verliezen. Oak hier zal het 
klimaatbeheersysteem de ventilatieroosters weer openen waardoor de 
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spouwtemperatuur daalt. Ook is het mogelijk gedurende een groot deel van het 
jaar de ramen te openen en zo de koellast te vermijden . 
Het nadeel van de enkelschalige toepassingen is dat het openen van ramen door 
windbelasting niet altijd mogelijk is en daarom de koellast niet vermeden kan 
worden . 

De koellast doet zich waarschijnlijk pas later op de dag voor. Dit komt onder 
andere doordat het gebouwvolume ook opgewarmd moet worden . De grootte van 
de koellasten in de winterperiode zullen daarom beperkt zijn . 
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Figuur F9 
Schematische 
weergave 
warmtestromen 

Figuur F10 
Globale verhou
dingen warmte
stromen 

REhlOVAIR Gevelsysteern B1J!age F: Frestatles 

Koelperiode 

Bij de analyse van de warmtebalans tijdens de koelperiode zal dezelfde methode 
worden gehanteerd als bij de stookperiode. Per onderdeel zullen de verschillende 
warmtestromen worden besproken en zal worden aangegeven waar de verschillen 
liggen tussen de bestaande en de ontwerpsituatie. De warmtebalans in de 
koelperiode ziet er als volgt uit. 

<J)tr + <J)v + <J)kb = <J)j + <J)z 

waarbij: 
ct>tr == transmissieverlies 
Cl>v == ventilatieverlies 
Cl>i = warmtewinst door interne bronnen 
Cl>z = warmtewinst door zoninstraling 
Cl>kb = koudebehoefte voor koeling van ruimte 

[W] 
[W] 
[W] 
[W] 
[W] 

Kenmerkend voor het stookseizoen is dat de gemiddelde warmteverliezen kleiner 
zijn dan de warmtewinsten. Om oververhitting te voorkomen zal de verlieszijde 
daarom worden aangevuld met een koudestroom <Dkb . 

In de bestaande situatie zal deze koudebehoefte worden opgebracht door de 
klimaatunit. De toegevoerde ventilatielucht wordt hier met behulp van koelwater 
gekoeld. Wanneer mogelijk (zie comfort) kan de gebruiker ook gebruik maken van 
spuiventilatie om oververhitting van het binnenklimaat tegen te gaan. Het komt 
echter geregeld voor dat dit niet mogelijk is door te hoge windsnelheden. In 
onderstaand figuur zijn de verhoudingen weergeven zonder spuiventilatie. 
Wanneer deze wei wordt meegenomen zal het aandeel ventilatieverlies aanzienlijk 
stijgen. Hier zal verder op worden ingegaan bij de bespreking van het 
ventilatieverlies . 
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F2. 2. 1 Warmtestromen 

Net als bij de stookperiode worden nu de warmtestromen los van elkaar 
geanalyseerd . 

Transmissieverlies 
De warmteverliezen door transmissie vinden plaats door geleiding door de 
scheidingsconstructie. Zoals eerder vermeldt kan het warmteverlies door 
transmissie als volgt worden berekend . 

<Dt = Htr (8i - 8e) Htr = Ugev · Agev 

waarbij: 
<l>t = transmissieverlies 
Htr = specifieke warmteverlies door transmissie 
8i = gemiddelde binnentemperatuur 
ee = gemiddelde buitentemperatuur 
Ugev = warmtedoorgangscoefficient 
Agev = oppervlak scheidingsconstructie 

[W] 
[W/K] 
[OC] 
[OC] 
(W/m2K] 
[m2] 

Ook hier blijkt dus dat het warmteverlies afhankelijk is van het 
temperatuursverschil en de isolerende waarde van het betreffende geveloppervlak . 

Het verhogen van het warmtedoorgangscoefficient kan ook in de koelperiode 
leiden tot een reductie van zo'n 45%. Er is echter wei een groot verschil wanneer 
men kijkt naar de temperatuursverschillen. Zo werd er eerder nog een voorbeeld 
situatie geschetst waarbij er in januari een gemiddeld temperatuursverschil van 16-
17 °C heerste. In de koelperiode liggen de buitentemperatuur en de 
binnentemperatuur vele malen dichter bij elkaar. Wanneer als voorbeeld het 
gemiddelde temperatuursverschil in juli wordt gekozen, dan blijkt deze 5-7 °C te 
bedragen, afhankelijk van de gekozen binnentemperatuur. Dit is een logisch 
gevolg van de hogere buitentemperaturen. Hieruit blijkt dus dat de warmteverliezen 
door transmissie gering zullen zijn en dat besparing op dit vlak van weinig invloed 
zullen zijn op het terugdringen van de koelbehoefte. Door het geringe 
temperatuurverschil is het, met het oog op het ontwerpconcept, zelfs van belang 
dat de temperaturen in de spouw goed in gaten worden gehouden. Wanneer deze 
temperaturen maar enkele graden oplopen blijkt al dat deze warmteverliespost 
omgebogen wordt naar een warmtewinst. 

Studen ~ : F.B. Kost e r 97 



• • • • 
• • • • 
• 
• • • • • • • 
• • 
• • • • 
• 
• • • • • • • • • 
• • 

RENOVAIR Gevelsysteem Bulage f: Prestatles 

Ventilatiever/ies 
In tegenstelling tot de stookperiode zullen we hier naast het verlies door infiltratie 
ook het verlies door spuiventilatie aan de orde Iaten komen. In de koelperiode zal 
de gebruiker namelijk wei geregeld gebruik maken van de te openen geveldelen. 
De ventilatie met gekoelde Iucht door de klimaatunit is in de warmtehoeveelheid 
van de koelbehoefte ondergebracht en zal daarom hier niet van toepassing zijn. De 
formules waarmee de warmtehoeveelheden berekend kunnen worden zijn: 

<Dv = Hv (8i- 8e) Hv = p · Cp · V 

waarbij: 
ct>v = transmissieverlies 
Hv = specifieke warmteverlies door ventilatie 
8i = gemiddelde binnentemperatuur 
ee = gemiddelde buitentemperatuur 
p = soortelijke massa van Iucht 
Cp = soortelijke warmte van Iucht 
V = luchtvolumestroom 
Vinf = luchtvolumestroom door infiltratie 
Vspui = luchtvolumestroom door spuiventilatie 

V = Vinf + Vspui 

[MJ] 
[W/K] 
[OC] 
[OC] 
[1 ,2 kg/m 3

] 

[1 000 .1/kgK] 
[m3 /s] 
[m 3 /s] 
[m 3 /s] 

Het temperatuursverschil en de luchtvolumestroom bepalen dus het warmteverlies 
door ventilatie . 

Voor de beperking van het temperatuursverschil geldt hier hetzelfde als bij het 
transmissieverlies. Door het beperkte temperatuursverschil zal ook deze 
warmtestroom gering zijn. Er is echter wei een maar op te merken. Wanneer 
namelijk de volumestroom door spuiventilatie wordt meegenomen blijkt de 
volumestroom vele malen groter zijn. Hierdoor kan het verlies door ventilatie toch 
nog wei aanzienlijke waardes aannemen . 

Naast het verhogen van de volumestroom door spuiventilatie speelt er nog een 
tweede factor mee. Het blijkt namelijk dat gebruikers een hogere binnen
temperatuur accepteren wanneer zij de mogelijkheid geboden wordt van 
spuiventilatie gebruik te maken. Dit psychologische effect heeft dus invloed op het 
temperatuursverschil. Wanneer deze met enkele graden toeneemt door verhoging 
van de binnentemperatuur, dan zal dus ook de koellast naar beneden gaan . 

Uit bovenstaande blijkt dus dat met de mogelijkheid tot spuiventilatie deze 
warmtestroom naar wens gereguleerd kan worden en de koelbehoefte dus naar 
beneden kan brengen. Wanneer de mogelijkheid tot spuiventilatie wordt ontnomen 
zal het warmteverlies te verwaarlozen zijn en zal ook het comfortniveau aanzienlijk 
worden verlaagd. Het antwerp voor de tweede-huidgevel is hierop gebaseerd . 
Gedurende een groot deel van het jaar is het voor de gebruiker mogelijk om de 
ramen in de binnenschil naar eigen inzicht te openen. Oat dit energetisch gezien 
misschien niet altijd de beste optie is moet niet ten koste gaan van het 
gebruiksgemak. Doormiddel van goede voorlichting kan een juist gebruik van de te 
openen ramen worden bevorderd . 
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Warmtewinst door interne warmtebronnen 
Er is in deze opgave aangenomen dat deze waarde constant bl ijft. Zie verder de 
beschrijving bij het onderdeel stookperiode . 

Warmtewinst door zoninstraling 
Naast het mogelijk maken van spuiventilatie speelt het terugdringen van de 
warmtewinst door zoninstraling een belangrijke rol in het terugdringen van de 
koellast. De formules voor de hoeveelheid warmtewinst door zoninstraling 
afkomstig uit NEN 2916 Iaten weer zien welke factoren er meespelen. Net als bij 
de stookperiode zullen deze factoren hieronder een voor een worden besproken . 

In de koelperiode geldt dat de warmtestroom door zoninstraling zo veel mogelijk 
beperkt moet worden. Zoals ook al vermeldt bjj het onderdeel stookperiode, geldt 
ook hier dat permanente aanpassingen niet de voorkeur hebben omdat deze de 
situatie in de stookperiode negatief be"lnvloeden . 

Beschaduwingsreductiefactor 
Afhankelijk van de uitvoering van de tweede-huidgevel is deze factor te varieren. 
Het betreft hier echter wei een permanente factor. Omdat de looproosters in de 
spouw net onder het raamvlak zijn geplaatst kan voor deze factor een waarde 1 
worden aangenomen . 

Reductiefactor regelbare zonwering 
Ten opzichte van de bestaande situatie kan de warmtewinst worden 
teruggedrongen door toepassing van een beweegbare buitenzonwering. Bij de 
aanname dat de regelbare zonwering door de luchtkussens minimaal een 
gelijkwaardige oplossing is als de traditionele zonwering in de spouwruimte, mag 
er bij de berekeningen een reductiefactor van 0,35 worden toegepast. Hierbij is 
uitgegaan van een automatische bediening . 

Zontoetredingsfactor inclusief effect zonwering 
In de bestaande situatie bedraagt deze factor een waarde van 0,59. Wanneer een 
lamellenzonwering in de spouw zou worden toegepast zou deze factor afnemen tot 
0,31 . Het bedraagt hier de gewogen zonwering berekend volgens NEN 2916, 
waarbij het aandeel op en neergelaten zonwering is meegenomen. In de 
berekeningen op een bepaalde dagsituatie wordt gerekend met de 
zontoetredingsfactor met de zonwering omlaag. Deze waarden zijn lager dan de 
gewogen factoren . In paragraaf F3.5 zijn de verschillende zontoetredingsfactoren 
nader toegelicht. 

Raamoppervlak 
Uiteraard zal de warmtewinst kunnen worden be"lnvloed door beperking van de 
equivalente daglichtopening. In de ontwerpsituatie zal dit ook het geval zijn. Door 
de plaatsing van de tweede huid zal de equivalente daglichtopening, bepaald 
volgens NEN 2057, worden gereduceerd. Door het looprooster ontstaat er een 
belemmeringshoek. Het is van belang dit rooster zo hoog mogelijk te plaatsen om 
de belemmeringshoek te minimaliseren. Door de tweede huid voor meer dan 80% 
uit doorzichtige delen te Iaten bestaan (L TA > 0,6) wordt de uitwendige 
reductiefactor beperkt tot 0,8 . 
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In de berekeningen van de warmtestromen zal er echter gebruik gemaakt worden 
van de versimpelde formule omdat er in plaats van een bepaalde periode, een 
bepaalde situatie wordt getoetst. Bij deze formule wordt aileen de 
zontoetredingsfactor meegenomen . 

¢z = Ez · ZTA · Ar · 0,75 

waarbij 
<t>z = warmtewinst door zoninstraling 
Ez = Verticale zonbelasting gevelvlak 
ZTA = zontoetredingsfactor 
Ar = raamoppervlak inclusief kozijn 

F2. 2. 2 Dagsituaties 

Bij de analyse van de dagsituaties is een zelfde werkwijze gehanteerd als bij de 
stookperiode. In de koelperiode is echter oak de invloed van spuiventilatie 
meegenomen. Seide dagsituaties zijn doorgerekend bij toepassing van een 
lamellenzonwering in de spouwruimte. Om een vergelijking te kunnen maken 
tussen beide zonwerende principes zijn oak de resultaten toegevoegd van een 
zonnige dagsituatie waarbij de luchtkussens, samen met een zonwerend glasvlak, 
de zonwering verzorgen. Aile aannames, inclusief een uitgebreide toelichting van 
zontoetredingsfactoren, zijn opgenomen in paragraaf F3.5 . 

Verder is er in de berekeningen uitgegaan van een ongunstige windstille situatie . 
De invloed van windbelasting op de resultaten zal nader worden toegelicht in de 
volgende paragraaf . 
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Bewolkte zomerdag 

Ez 8i = 24 [OC] 
8e = 20 [oC] 

<l>z:sp 
Ag;lol = 59,5 [m,] 

Ubi = 3,3 [W/m,K] 
Ubu = 4,0 [W/m2K] 

<l>tr;bu <l>v;inf:bi 

8i 

Uv;inf;bi = 0,145 [m3/s] 
Uv;inf;bu = 0,125 [m3/s] 

8e Ramen open 
Uv;spui' = 0,23 [m3/s] 

8sp 
Ez = 100 [W/m, ] 
Ar;tot = 32,5 [m,] 

<l>v;inf;bu <Dtr:bi 
Zonwering omhoog 
ZTAbi1 = 0,49 [-] 
ZTAsp1 = 0,2 [-] 

Na het oplossen van de balans bleek de spouwtemperatuur tussen de 22 °C en 23 
oc te liggen . 

Bestaande gevel 
Nieuwe enkel-

Tweede-huidgevel 
schalige gevel 

Interne warmteproductie 3450 3450 3450 

Warmtewinst door 1706 1511 1194 
zoninstraling 

Open I gesloten ramen 

Transmissieverlies 785 785 476 476 196 393 

warmteverlies door infiltratie 696 696 600 600 174 348 

Ventilatieverlies door 11 04 0 1104 0 276 0 
spuiventilatie 

Koudebehoefte (koellast) 2571 3675 2781 3885 3998 3903 

Bij gesloten toestand van de ramen blijken de drie opties elkaar niet veel te 
ontlopen. Door de verhoogde spouwtemperatuur wordt de besparing op de 
zontoetreding te niet gedaan. Wanneer bij de bestaande gevel en de nieuwe 
enkelschalige gevel de ramen geopend worden zal de koellast afnemen. Uit de 
klachten van de bestaande situatie bleek echter dat het openen van ramen door te 
hoge windbelasting niet altijd mogelijk is . 

De winsten moeten hier worden gezocht in de mogelijkheid tot het natuurlijk 
ventileren van de vertrekruimten. Bij geopende ramen kan het klimaatbeheer
systeem de mechanische ventilatie Iaten afnemen. Dit zal een energiebesparing 
als gevolg hebben . 
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Zonnige zomerdag 

Ez 

<l>tr;bu 

8e 

<l>z:sp 

Q <l>z 
<l>v:spui 

<l>v;inf;bi 

8sp 

<l>tr;bi 
'"'---, 

8i 

B~lage F: Prestat1es 

9i = 24 [OC] 
ee = 20 [OC] 
Ag:tot = 59,5 [m>] 

Ubi = 3,3 (W/m2K] 
Ubu = 4,0 [W/m2K] 

Uv;inf;bi = 0,145 (m3/s] 
Uv;inf;bu = 0,125 (m3/s] 

Ramen open 
Uv;spui = 0,23 [m3/s] 

Ez = 700 [W/m2
] 

Ar;tot = 32,5 [m>] 

Zonwering omlaag 
ZTAbi2 = 0,1 5 [-] 
ZTAsp2 = 0,3 [-] 

Na het oplossen van de balans bleek de spouwtemperatuur rond de 26 °C te 
liggen. 

Bestaande gevel 
Nieuwe enkel-

Tweede-huidgevel 
schalige gevel 

Interne warmteproductie 3450 3450 3450 

Warmtewinst door 8361 6825 2559 
zoninstraling 

Open I gesloten ramen 

Transmissieverlies 785 785 476 476 -393 -490 

warmteverlies door infiltratie 696 696 600 600 -348 -435 

Ventilatieverlies door 1104 0 1104 0 -552 0 
spuiventilatie 

Koudebehoefte (koellast) 9226 10330 8095 9199 7302 6934 

Door de hogere spouwtemperaturen zullen de ventilatie- en transmissiestroom 
voor een opwarming van de verblijfsruimte zorgen. De besparing door de lage 
ZTA-waarde is echter zo groot dat de koellast met 20% tot 30% afneemt. 

Door gebruik te maken van de mogelijkheid tot nachtkoeling kan de koellast nog 
eens extra worden verlaagd. Doordat er in de thermische massa van het 
gebouwvolume meer 'koude' is opgeslagen zal de binnentemperatuur gedurende 
de dag minder snel stijgen . 
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Tot slot is het interessant om te kijken of de veronderstelde besparingen met het 
zonwerende kussenprincipe zich ook daad werkeljjk voordoen. Om dit zonwerende 
principe te kunnen vergelijken met voorgaande analyse zijn er berekeningen 
uitgevoerd met dezelfde condities. Zoals uit paragraaf F3.5 blijkt heeft de 
buitenschil bij gesloten luchtkussens een ZTA-waarde 0,2. De verwachting is dat 
deze waarde, en de ZTA-waarde van verblijfsruimte, in werkelijkheid nog lager 
uitvallen door de aanwezige spouwventilatie . 

Zonnige zomerdag met het zonwerende luchtkussenprincipe 

E~ 

\ 
8i = 24 [OC] 
ee = 20 [oC] 

cl>~ ;sp Ag;tot = 59,5 [m2] 

<::::::J Ubi = 3,3 [W/m2K] 

cl>v;spui 
cl>~ Ubu = 4,0 [W/m2K] 

cl>tr;bu cl>v;inf;bl Uv;inf;bi = 0,145 [m3/s] 

8i Uv;inf;bu = 0,125 [m3/s] 

8e Ramen open 
cl>i Uv;spui = 0,23 [m3/s] 

S sp 

Ez = 700 [W/m2] 

cl>v;inf;bu cl>tr;bi Ar;tot = 32,5 [m2j 

<-.. <-._ 
Zonwering omlaag 
ZTAbi3 = 0,14 [-] 
ZTAsp3 = 0,2 [-] 

De spouwtemperatuur bleek deze tussen de 24 °C en de 25 °C in te liggen . 

Bestaande gevel 
Nieuwe enkel-

Tweede-huidgevel 
schalige gevel 

Interne warmteproductie 3450 3450 3450 

Warmtewinst door 
8361 6825 2390 

zoninstraling 

Open I gesloten ramen 

Transmissieverlies 785 785 476 476 

warmteverlies door infiltratie 696 696 600 600 -650 - 0 

Ventilatieverlies door 
1104 0 1104 0 

spuiventilatie 

Koudebehoefte (koellast) 9226 10330 8095 9199 5840-6490 

Wanneer de berekende koudebehoefte wordt vergeleken met de optie van de 
lamellen zonwering in de spouw, dan blijkt er een besparing haalbaar van zo'n 
10% - 15%. Omdat hier de invloed van de spouwventilatie niet is meegenomen 
liggen de werkelijke besparingen naar verwachting nog hoger. De besparing komt 
dus nog eens extra bovenop de al berekende 20% - 30% besparing ten opzichte 
van de enkelschalige varianten . 
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F2. 2. 3 Windbelasting 

Figuur F10 
Horizontale 
drukverschillen 
als gevolg van 
windbelasting 

Bij de berekeningen van de dagsituaties uit de koelperiode, is de invloed van 
windbelasting niet meegenomen. Dit omdat de windstroming rondom het gebouw 
voor wisselen spouwcondities zorgen en een aanname geldig voor het gehele 
gebouw niet goed mogelijk is. Er is uitgegaan van een windstille situatie (< 0,5 m/s) 
waarbij de thermische trek bepalend is voor de ventilatie van de spouw 

Toch zal de windbelasting zeker een invloed hebben op de spouwventilatie. Om 
enig inzicht te geven in deze variabele is er kort ingegaan op de luchtstromen 
rondom het gebouw . 

Windstromen 
Door windbelasting ontstaan er drukverschillen over het gevelvlak. Deze 
drukverschillen zijn bij geopende ventilatieroosters van invloed op de 
spouwventilatie. Wanneer de windstromen rond het gebouw nader worden 
bekeken moet er onderscheid worden gemaakt tussen de horizontale- en verticale 
windstromen . 

Horizontale drukverschillen 
In figuur F10 is weergegeven welke drukverschillen zich op een gevelvlak 
voordoen bij een windbelasting loodrecht op het gevelvlak. Het maximale 
drukverschil in horizontale richting bevindt zich aan de op winddruk belaste zijde. 
Dit drukverschil resulteert in een horizontale luchtverplaatsing in de spouw van 
binnen naar de buitenzijde. De luchtstroom heeft een positieve invloed op de 
temperaturen in de spouw. Door de extra ventilatie neemt de spouwtemperatuur af . 
Ook aan de windluwe zijde vindt er een verschil in winddruk plaats. De onderdruk 
aan de buitenzijde is groter dan in het midden van het gebouwvolume. Ook hier zal 
er in de spouw een horizontale luchtstroom ontstaan welke zich naar de buitenzijde 
van het gebouw verplaatst. Te hoge windsnelheden in de spouw doen zich niet 
voor door het beperkte oppervlak aan ventilatieopeningen en de breedte van de 
spouw . 
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Figuur F11 
Verticale 
drukverschillen 
als gevolg van 
windbelasting 
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Vertica/e drukverschillen 
Ook in verticale richting ontstaan er drukverschillen als gevolg van de 
windbelasting. De luchtstromen als gevolg van het drukverschil kunnen hier in twee 
richtingen aanwezig zijn. Wanneer de luchtverplaatsing dezelfde richting heeft als 
de thermische trek is dit altijd een positieve invloed en zullen de 
spouwtemperaturen afnemen. Theoretisch gezien zouden er zich problemen 
kunnen voordoen wanneer de luchtstroom als gevolg van windbelasting de 
tegenovergestelde richting aanneemt van de luchtverplaatsing door thermische 
trek. Zoals uit figuur F11 blijkt zou deze situatie zich voor kunnen doen in de 
onderste compartimenten . 

-----~ ........ ---------- .. 
~ ~ 1--------; 
~ \ 

Een nul waarde van het ventilatiedebiet van de spouw zal zich echter nooit 
voordoen . Mede door het dynamische karakter van de windbelasting en het 
verband tussen opwarming en thermische trek, is er in de spouw altijd een 
bepaalde luchtvolumestroom aanwezig. Het kan zelfs zo zijn dat er door een 
ventilatierooster zowel luchttoevoer als - afvoer plaatsvindt. Een grote opwarming 
van de spouw door een conflict tussen de luchtstromen kan worden uitgesloten . 
Wei kan door de optredende turbulentie in de spouw de spouwtemperatuur over 
een langere periode een fractie hoger liggen . 

Er kan worden geconcludeerd dat over het algemeen de ventilatie van de spouw 
door windbelasting wordt bevorderd. Hierdoor zullen de spouwtemperaturen 
afnemen en is er een positieve invloed op de koellast. Met name in de onderste 
compartimenten is een verstoring van de luchtstromen mogelijk maar dit zal naar 
verwachting maar weinig tot geen invloed hebben op de spouwtemperaturen. Een 
situatie met een spouwventilatie van nul bjj geopende ventilatieroosters kan zich 
niet voordoen . 

Zoals al aangegeven is het voorspellen van windstromingen een complexe 
materie. Het exacte gedrag van de windstromingen kan aileen worden bepaald 
door laboratorium metingen op een schaalmodel of simulaties in een CFD-model. 
Dit specialistische onderzoek is geen onderdeel van deze studie . 
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F2.3 Conclusie 

Vanuit de berekeningen van de dagsituaties kunnen nu enkele conclusies worden 
getrokken over de prestaties van het gevel ontwerp met betrekking op het 
energieverbruik. Doen de beoogde besparingen zich werkelijk voor en in hoeverre 
behaald het systeem een meerwaarde ten opzichte van een meer traditionele 
enkelschalige vliesgevelvariant. 

In de stookperiode blijkt dat de energiebesparing voornamelijk voort komt uit de 
verhoogde spouwtemperaturen. Hierdoor worden de verliezen verkleind en neemt 
de warmtebehoefte af. De bufferwerking van de spouw is zelfs zo groot dat er later 
op de dag geen warmtetoevoer meer noodzakelijk is. De verliezen zijn dusdanig 
klein dat de interne warmteproductie gelijk is, of zelfs de verliezen overstijgt. Voor 
een optimale werking van de gevel is het van belang dat tijdig de 
ventilatieopeningen in de buitenschil worden geopend en de spouwtemperatuur 
wordt verlaagd . Dit moet voorkomen dat er een koellast ontstaat. In de aansturing 
is een belangrijke taak weggelegd voor het klimaatbeheersysteem . 

Tevens kan er in de stookperiode energie worden bespaard door gebruik te maken 
van natuurlijke ventilatie. Doordat het verschil tussen de binnentemperatuur en de 
spouwtemperatuur gering is kan er ook op een natuurlijke wijze worden 
geventileerd. Hierdoor kan er naast de besparing op stookkosten ook bespaard 
worden op het verbruik van de mechanische ventilatie . 

In de koelperiode komen de besparingen voort uit het verplaatsen van de 
zonwering . Doordat de grote interne warmteproductie in de bestaande situatie 
wordt weggenomen zal de koellast in zonnige situaties aanzienlijk afnemen. De 
besparingen kunnen hierbij oplopen tot zo'n 20% - 30%. Wanneer gekozen wordt 
voor de variant met de zonwerende kussens blijkt nog eens een extra besparing 
van 10% - 15% haalbaar. Een verdere reductie van de koellast kan worden 
behaald door gebruik te maken van de mogelijkheid tot nachtkoeling. 
In bewolkte situaties heeft het gevelsysteem niet een directe meerwaarde. De 
geringe besparingen op de zontoetreding in de verblijfsruimten worden teniet 
gedaan door de verhoogde spouwtemperaturen. Wei is er in deze situatie een 
goede natuurlijke ventilatie mogelijk waardoor er wederom bespaard kan worden 
op het verbruik van de mechanische ventilatie . 

Zoals al enkele malen is vermeld hangt er bij de berekeningen van de koel- of 
warmtebehoefte veel af van de ingevoerde waarden . De berekeningen in dit 
afstudeeronderzoek hebben als doel gehad aan te tonen dat er besparingen 
mogelijk zijn ten opzichte van de bestaande gevel en toepassing van een 
vernieuwde enkelschalige vliesgevel. De resultaten kunnen grote afwijkingen 
vertonen met de werkelijke situatie. Door de verschillende geveltypes te toetsen bij 
gelijke condities is er toch enig inzicht gegeven in de prestaties en de 
verhoudingen van de besparingen van de geveltypes . 
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Aannames 

Om de berekeningen in dit hoofdstuk uit te kunnen voeren zijn er verschillende 
aannames gedaan. Bij een groot deel van deze aannames gebruik gemaakt van 
gegevens vastgelegd in NEN 2916 Energieprestatieberekeningen voor utiliteits
gebouwen. Per onderdeel is kort beschreven hoe tot de waardes gekomen is . 

Oppervlakten 

De toegepaste afmetingen in een berekeningen zijn afhankelijk van het oppervlak 
waar de berekening betrekking op heeft. De oppervlaktes zijn bepaald aan de hand 
van het representatieve geveldeel zoals weergegeven in figuur F8. De afmetingen 
zijn bij het figuur weergegeven . 

Geveloppervlak verdieping Ag;verd 
Bij de berekeningen voor oververhitting is het geveloppervlak van een verdieping 
gebruikt. De waarde van 11,9 m2 komt voort uit de vermenigvuldiging van de 
breedte van het representatieve geveldeel en de verdiepingshoogte . 

Totale geveloppervlak Ag;tot 
Bij de berekeningen waarbij het totale geveloppervlak van belang is, zijn is een 
geveloppervlak Ag;tot toegepast van 59,5 m2

. Dit is een vermenigvuldiging van de 
breedte van het representatieve geveldeel en de hoogte van het compartiment. 

Raamoppervlak verdieping bestaande gevel Ar;verd 
Bij de berekeningen van de zonbelasting bij de berekeningen voor oververhitting is 
er gebruik gemaakt van een waarde voor het transparant raamoppervlak. Deze 
waarde van 6,5 m2 is het totale oppervlak aan transparant glasvlak van de drie 
elementen . 

Totale raamoppervlak bestaande gevel Ar;tot 
Bij de berekeningen van de zonbelasting is er gebruik gemaakt van een waarde 
voor het transparant raamoppervlak. Deze waarde van 32,5 m2 is het totale opper
vlak aan transparant glasvlak van de drie elementen maal de vijf verdiepingen . 

Oppervlak ventilatierooster Arooster 
Het oppervlak aan ventilatieroosters is een vermenigvuldiging van de halve 
breedte van het representatieve geveldeel en de hoogte (1, 75 x 0,3). De halve 
breedte komt voort uit de gedeeltelijke toevoer naar het bovenste compartiment en 
de afvoer van het onderste compartiment. Deze roosterafmetingen zijn bepalend . 

Temperaturen 

Bij de keuze van de temperaturen zijn er verschillende benaderingen mogelijk . 
Omdat in veel van de aannames gebruik is gemaakt van NEN 2916, hebben de 
waarden uit deze norm ook als uitgangspunt gediend bij het bepalen van de 
temperaturen. In de praktijk blijken soms andere temperaturen als uitgangspunt te 
worden genomen waardoor de resultaten kunnen afwijken . 
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F3.3 

RENOVAIR Gevelsysteem Bulage F: Frestat1 es 

Binnentemperatuur e; 
Voor het berekenen van de warmtebehoefte in de winter wordt in NEN 2916 een 
binnentemperatuur van 19 °C aangehouden. Bij het bepalen van de koellast in de 
zomerperiode is een waarde van 24 °C aangehouden, eveneens volgens NEN 
2916 . 

Buitentemperatuur ee 
In NEN 2916 worden gemiddelde dagtemperaturen gegeven per maand. De 
aanname van 3 °C is het afgeronde gemiddelde van de drie koudste 
wintermaanden. De waarde van 20 °C in de zomer is eveneens het gemiddelde 
van drie warmste zomermaanden . 

Spouwtemperatuur Ssp 
Bij de bepaling van de gemiddelde spouwtemperatuur is eerst de warmtebalans 
opgesteld voor de betreffende situatie. Wanneer deze in evenwicht is kan de 
onbekende spouwtemperatuur berekend worden . 

Thermische isolatie 

Bij de bepaling van de thermisch isolerende waarde van de gevelconstructie is 
gebruik gemaakt van verschillende normen. Belangrijk om te vermelden is dat er 
bij de bepaling van de thermisch isolerende waarde gebruik gemaakt wordt van 
standaard overdrachtcoefficienten . Door toepassing van een dubbele gevel zullen 
deze coefficienten echter veranderen door het gematigde klimaat in de 
spouwzone. Deze invloed is niet meegenomen in afzonderlijke bepaling van de 
thermisch isolerende waarde van de binnen- en buitengevel. Met name de waarde 
voor de binnengevel zal bij toepassing in de dubbele gevel aanzienlijk toenemen . 
Bij de bepaling van de thermisch isolerende waarde voor de totale tweede
huidgevel Ucw is deze invloed wei meegenomen . 

Thermische isolerende waarde binnengevel Ubi 
Om de U-waarde voor de bestaande gevelconstructie te bepalen moeten de 
isolerende waarden voor het transparante en niet-transparante deel bepaald 
worden . 

Voor de bepaling van de thermisch isolerende waarde van de isolatiepanelen 
inclusief kozijnen wordt gebruik gemaakt van de formule volgens NEN 1068: 

Rc;p + Rsi + Rse 
Gehard enkelglas 

Waarbij : 
ffr = Fractie kozijn in het geprojecteerde opp. [-] 
Ufr = Warmtedoorgangscoefficient kozijn [W/m 2 K] 
Rc;p = Warmteweerstand van de constructie [m2 K/W] 
Rsi = Warmteoverdrachtweerstand binnen [m2 KIW] 
Rse = Warmteoverdrachtweerstand buiten [m2 K/W] ., R 

. ---

' ... 
,f.J ! .U 
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REt-..JOVAI R Geve lsysteem 

De U-waarde voor kozijnen met isolatiepanelen blijkt 1 ,6 W/m 2 K te bedragen . 

Voor de U-waarde van het blanke dubbelglas 6-6-6 is een waarde van 3,0 W/m 2K 
aangehouden. Wanneer het aandeel van de doorgaande metalen kozijnprofielen 
met een U-waarde van 7,0 W/m 2K wordt meegenomen is de waarde van Uraam 
volgens de tabel NPR 2068 te bepalen . De waarde voor Uraam is 4,2 W/m 2 K . 

Nu beide U-waarden en de betreffende oppervlaktes bekend zijn kan de 
gemiddelde waarde voor de bestaande gevelconstructie worden bepaald . De 
thermisch isolerende waarde voor de bestaande gevel Ubi waarmee verder 
gerekend zal worden is 3,3 W/m 2 K. Zoals vermeldt zal deze waarde bij toepassing 
van de dubbele gevellager liggen . 

Thermisch isolerende waarde buitengevel Ubu 
De ontworpen gevel die voor de bestaande gevel geplaatst wordt is opgebouwd uit 
een thermisch onderbroken aluminium vliesgevel, een 3-laags luchtkussen en een 
geharde 6 mm glasplaat. De U-waarde voor een transparant kussen bedraagt 2,94 
W/m 2 K [LIC04]. De glasplaat met kozijn geeft een Uraam van 5,4 W/m 2 K. Wanneer 
het oppervlakte aandeel wordt meegenomen volgt de thermisch isolerende waarde 
Ubu = 4,0 W/m 2 K . 

Thermisch isolerende waarde tweede-huidgevel Ucw 
Voor de bepaling van de thermisch isolerende waarde van de ontworpen dubbele 
gevelconstructie is gebruik gemaakt van de formule gegeven in prEN 13947:2005 . 

1 

1 1 
+ Rs - Rsi - Rse + 

Ubi Ubu 

Waarbij : 
Rse = Warmteoverdrachtweerstand buiten 
Rsi = Warmteoverdrachtweerstand binnen 
Rs = Warmteweerstand van spouw 

[0,04 m2 K/W] 
[0 , 13 m2 K/W] 
[0, 15 m2 K/W] 

Volgens de studiegroep Bestfacade mag voor de spouw in de ontwerpsituatie een 
warmteweerstand Rs worden aangehouden van 0, 15 m 2KIW. Deze waarde komt 
overeen met een zwak geventileerde spouw. Bij de bepaling van deze waarde is naast 
de spouwdiepte oak de wijze van ventilatie meegenomen . 

Hieruit volgt een Ucw van 1 ,88 W/m 2 K 

Luchtdichtheid 

Bij de bepaling van de luchtdichtheid van de gevelconstructies is het van belang te 
vermelden dat deze waarden horen bij een drukverschil van 10 Pa. In werkelijkheid 
zal het drukverschil tussen de spouw en de verblijfsruimte in een groot deel van 
het jaar vele malen lager liggen. De verliezen door infiltratie zijn in werkelijkheid 
dus lager . 
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RENOVAIR Gevelsysteem BIJ I age F: Prestat1es 

Luchtdichtheid binnengeve/ Uv;inf,·bi 
De luchtdichtheid van de binnengeve1 is bepaald aan de hand van de uiterlijke 
kenmerken van de gevel. Hierbij is het aandeel kieren , naden en de invloed van de 
gebouwhoogte meegenomen. De rekenwaarden zijn overgenomen uit NEN 2916 
paragraaf 6.5.2.2. De luchtvolumestroom als gevolg van infiltratie per vierkante 
meter gebruiksoppervlak waar in deze studie mee gerekend is bedraagt 1,26 
dm 3/(s x m2

) . 

Luchtdichtheid buitengevel Uv;inf,·bu 
Voor de luchtdichtheid van de buiten9evel is een waarde bepaald die gelijk staat 
aan de minimale eis van het Bouwbesluit 2003. Hier wordt een waarde gegeven 
van 0,2 m3/s voor een netto inhoud van 500m3

. Omgerekend naar een waarde per 
vierkante meter gebruiksoppervlak bij een netto verdiepingshoogte van 2,7 m, 
komt dit neer op 1,08 dm 3/(s x m2

) . 

Spuiventilatie binnengevel Uv;spui 
Een rekenwaarde voor de luchtvolumestroom als gevolg van het openen van 
ramen is wederom overgenomen uit NEN 2916 paragraaf 1 0.5.3.3. Bij de bepaling 
van de koellast mag een waarde voor bewuste natuurlijke ventilatie worden 
aangenomen van 2,0 van dm3/(s x m2

) worden aangenomen . 
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F3.5 

Figuur F12 
Stralings- en 
warmtestromen 
van een 
zonbeschenen 
enkel glasvlak 
[BAK98] 

RENOVAIR Geve lsysteem B~lage F: Prestat1es 

Zontoetreding 

Zonbe/asting Ez 
De zonbelasting op het verticale vlak per gevelorientatie is bepaald aan de hand 
van verschillende bronnen . Met name de publicatie [GRA03) heeft hier een groot 
aandeel in gehad. De verschillende waarden uit de literatuur zijn met elkaar 
vergeleken en naar eigen inzicht zijn gemiddelde waardes bepaald die 
overeenkomen met de verschillende dagsituaties . 

Zontoetredingsfactor 
De zontoetredingsfactor wordt gedefinieerd als de sam van het doorgelaten dee/ 
en het geabsorbeerde dee/ van de zonnestraling dat naar binnen afgegeven wordt 
[BAK98) . In figuur F12 zijn de verschillende stralings- en warmtestromen 
weergegeven van een zonbeschenen enkel glasvlak. Van het geabsorbeerde deel 
komt een deel via convectie en een deel via straling binnen. Wanneer hier het 
doorgelaten deel bij wordt opgeteld, wordt de ZTA-waarde verkregen . 

R; 
--aEz 
Re+ Rl 

Re 
-cEz+ --aEz 

Re+ R; 
ZTA • --- 

Ez 

In Nederland wordt de ZTA-waarde bepaald volgens een zoninstraling met een 
invalshoek van 30° [www.vanleeuwenglas-projecten.nl -7 . . . . . . . norm). De 
bepalingsmethode voor de zontoetreding volgens Europese richtlijnen moet 
bepaald worden volgens NEN-EN 410. Hierin wordt de ZTA-waarde vervangen 
door de g-waarde. De waarde verschilt ten opzichte van de Nederlandse ZTA
waarde omdat de invalshoek hier loodrecht op het gevelvlak is gekozen. Hierdoor 
is het aandeel gereflecteerde zonnestraling kleiner en zal de uiteindelijke g-waarde 
grater zijn dan de ZTA-waarde . 

Tevens kan nog worden vermeldt dat, net als bij de thermische isolatie, de 
overdrachtsweerstanden worden beYnvloed door toepassing van de tweede gevel. 
De ZT A-waarde van het bestaande glasvlak zal in werkelijkheid toenemen omdat 
waarde Re niet 0,04 m2K!W maar ongeveer 0,15 m2K!W (zie bepaling Ucw) 
bedraagt. 

I I I 
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RENOVAIR Gevelsysteem BIJiage F: Prestatles 

In de berekeningen zijn vele zontoetredingsfactoren toegepast, afhankelijk van de 
toegepaste zonwering en de ruimte waar de waarde betrekking op heeft. In 
tabelvorm is weergegeven via welke vermenigvuldiging de waarden zijn bepaald of 
via welke bron de ZTA- of g-waarde is bepaald . 

Onderdeel zontoetredingsfactor Vermenigvuldiging Bron 

3-laags luchtkussen 
0,61 0,85 X 0,85 X 0,85 [LIC04] 

transparant 

3-laags luchtkussen 
0,2 g - [Licotec] 

50% bedrukt gesloten 

Gehard enkel glas 0,8 - [BAK98] 

Zonwerend gehard enkelglas 0,4 - [HGB] 

Blank dubbelglas 0,7 - [BAK98] 

Bestaande situatie zonwering 0,7 - -
omhoog 

Bestaande situatie zonwering 
0,49 - [BAK98] 

omlaag 

Enkelschalige vliesgevel 
0,4 - -zonwerende beglazing 

Buitengevel met transparante kussen 0,7 
Gemiddelde waarde 

en glasvlak kussens en glasvlak 
-

Buitengevel zonwerende kussen 
Gemiddelde waarde 

0,29 kussens en zonwerend -
gesloten en zonwerend glas qlas 
Spouwruimte transparante Aanname dat deze 

kussenvariant zonwering omhoog 0,2 onder de waarde ligt bij -
ZTAsp1 zonwerinq omlaaq 

Spouwruimte transparante 
kussenvariant zonwering omlaag 0,3 - [LIE01] 

ZTAsp2 

Spouwruimte zonwerende kussen 0,2 
0,29- doorgelaten deel 

-
gesloten ZTAsp3 binnengevel 

Verblijfsruimte transparante kussens 
0,49 0,7 X 0,7 -

zonwering omhoog ZTAbi1 

Verbl ij fsruimte transparante kussens 0,15 - [HEN06] zonwering omlaag ZTAbi2 

Verblijfsruimte zonwerende 0,14 0,2 X 0,7 -
kussenvariant gesloten ZTAbi3 
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G 

G1 

Figuur G1 
Seide gevel
varianten 
waarop de 
kostprijsanalyse 
is uitgevoerd 

R.ENOVAIR Gevclsysteem Bulage G: Kosten 

Kosten 

De keuze voor toepassing van een bepaald geveltype is vaak sterk afhankelijk van 
de investeringskosten. De investeerder wil graag weten in hoeverre zijn investering 
terugverdiend kan worden op een directe of indirecte wijze. Er is daarom een 
poging gedaan om de kostprijs van het gevelontwerp in te schatten per m2 van het 
geveloppervlak. Hierbij zijn voor enkele bouwdelen grove schattingen gehanteerd 
die in werkelijkheid aanzienlijke afwijkingen zouden kunnen vertonen. Wanneer 
deze onzekerheid groot is zal er een bereik worden weergegeven waarin het 
werkelijke bedrag verwacht wordt. 

Naast de kostprijs voor het gevelontwerp is ook een kostprijs voor een 
enkelschalige vliesgevel bepaald. De vergelijking geeft inzicht in de meerkosten 
van het gevelontwerp ten opzichte van een meer traditionele oplossing. Tot slot is 
geprobeerd weer te geven welke besparingen noodzakelijk zijn om de extra 
investering ten opzichte van de enkelschalige vliesgevel variant terug te verdienen . 
Hierdoor kan er een beter beeld worden gevormd van de werkelijke hoogte van de 
meerkosten en in hoeverre het terugverdienen van deze kosten wei realistisch is . 

In deze bijlage zijn de resultaten van de kostenanalyse weergegeven. Na een korte 
beschrijving van de twee te vergelijken geveltypes volgt voor beide types een 
uitwerking van de kostprijsanalyse. Vervolgens wordt de vergelijking gemaakt en 
kunnen de conclusies worden afgeleid . 

Geveltypes 

Voordat de kostprijs kan worden bepaald, moet eerst worden vastgesteld welk 
onderdelen deel uit maken van de kostprijsanalyse. Voor beide geveltypes zal er 
een verhouding tussen de transparante- en niet-transparant gevelvulling worden 
gehanteerd van 3 : 4 zoals weergegeven in figuur G1. De zonwering heeft een 
aandeel van ruim 40% van het geveloppervlak. Bij de opbouw van het 
gevelelement is vooral de materialisering van belang . 

3 

4 
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G2 

Tabel G1 
Kostprijsbe
paling 
enkelschalige 
vliesgevel 

RENOVAIR Gevelsysteern Bu lage G: Kosten 

De opbouw van het ontworpen gevelsysteem is eerder al beschreven in hoofdstuk 
4. De luchtkussens bestaan uit een drie-laags versie en de glasvlakken bestaan uit 
gehard blank enkelglas van 6 mm dik. De extra kosten voor roosters, motoren, 
sensoren en regelsysteem worden biji de installatie meegerekend. De extra kosten 
voor de luchtkussens zijn wei afzonderlijk bepaald om een goed inzicht in deze 
kostenpost te kunnen geven. De extra kosten voor pompunit en verbruik zijn 
omgerekend naar een prijs per m2 geveloppervlak. Het gevelontwerp zal een 
geveloppervlak gaan beslaan van 12642 m2 

. 

De optie waarmee het ontwerp vergeleken wordt is een enkelschalige vliesgevel. 
Deze vliesgevel is opgebouwd volgens alternatief 1 beschreven in Bouwkosten 
Kantoorgebouwen nieuwbouw elementen [KUH07]. De vliesgevel heeft 
aluminiumprofielen van 60 mm en heeft twee draaiende delen per stramien van 
3600 mm. De vliesgevel is voorzien van zonwerende isolerende beglazing in de 
transparante delen, en heeft bijpassende ondoorzichtige ge'lsoleerde sandwich 
glaspanelen. De enkelschalige variant beslaat een oppervlak van 12306 m2

• Deze 
is kleiner dan de dubbele gevelversie omdat hier geen extra geveloppervlak wordt 
bij gerekend voor de spouwruimten . 

Prijsbepaling 

De kosten voor de enkelschalige vliesgevel zijn eenvoudig af te lezen uit de 
tabellen in [KUH07]. Per m2 zal er een kostprijs worden aangehouden van €525. 
Voor zonwering zijn er extra kosten gerekend voor een lamellen zonwering. Voor 
deze zonwering is een prijs gerekend van € 75 per m2

. Omgerekend naar het 
aandeel van 40% moet een bedrag van € 30 m2 in rekening worden gebracht. 

Naast de nieuwe gevel zijn er aan deze optie nog extra kosten verbonden voor de 
sloop en het bijbehorende afval. Een schatting geven voor deze kosten is lastig . 
De verwachting is echter dat deze kosten een klein aandeel vormen van de totale 
kostprijs per m2

. Er is hier een waarde van 15 €1m2 aangehouden . 

Onderdeel Enkelschalige vliesgevel (€/m2
) 

Vliesgevel €525,--

Zonwering €30,--

Sloop €15,--

Prijs per m2 €570,--

T otale kosten €7.000.000,--

De kosten van het ontworpen gevelsysteem zijn minder eenvoudig te bepalen . Met 
behulp van verschillende bronnen is eerst bepaald wat de prijs is van een tweede
huidgevel. Door vervolgens de prijs van de isolerende binnenschil hier van af te 
halen ontstaat er een bedrag voor buitengevel en tussenconstructie. Als laatste 
stap wordt een deel van het glasvlak vervangen door een gevelvulling van 
luchtkussens en worden de extra investeringskosten voor de pompinstallatie aan 
de kosten voor de tweede gevel toegevoegd . 
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RE f'-1 OV AIR. Geve lsysteem Bu lage G: Kosten 

De kosten voor een tweede-huidgevel lopen sterk uiteen. Om toch een redelijke 
schatting te maken is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Zo kan volgens 
[LIE01] voor grote projecten een bed rag worden aangehouden van €750 - €1 000 
per m2 voor een gemiddelde tweede-huidgevel. Volgens [REN97] liggen de kosten 
voor een tweede-huidgevel zo'n 40% hoger dan de kosten voor een enkelschalige 
variant. Wanneer het bedrag uit voorgaande schatting wordt gebruikt zou dit 
neerkomen op een bedrag van ongeveer €750 per m2

• In [VER06] worden de 
kosten gegeven van de tweede-huidgevel van het Bouwhuis. Deze liggen ook rond 
de €750 per m2

. Aangezien de kosten goed overeenkomen wordt er hier uitgegaan 
van een kostprijs van €800 per m2 voor een standaard tweede-huidgevel. 

Voor de kosten van een eenvoudige isolerende binnenschil wordt gebruik gemaakt 
van [www.bouwkostenonline.ni], [VER06] en [HUH07]. Allen geven een kostprjjs 
van €300- €400 voor een standaard vliesgevel met isolerende vlakvulling . 

Wanneer het bedrag voor de binnenschil wordt afgetrokken van de totale kosten 
voor een tweede-huidgevel, volgt hieruit een bed rag van ongeveer €400- €500 per 
m2 voor buitenschil en constructie . 

De prijs per m2 voor ETFE-folie bedraagt €20. Als richtlijn voor een drielaags 
luchtkussen inclusief arbeid, pezen, aansluitingen en aluminiumklemprofielen 
wordt door producent Buitink een richtwaarde gegeven van €350 per m2

• Beide 
gegevens combinerend is er uitgegaan van een prijs van €250 per m2

. Deze prijs is 
dus exclusief de profielen omdat deze als vliesgevel apart worden berekend. Het 
verschil met de prjjs voor gehard enkelglas (50 €1m 2

) bedraagt dus zo'n €200 per 
m2

• Wanneer het aandeel vierkante meters luchtkussen in de prijs wordt 
meegenomen komt er een bedrag bij van ongeveer 120 €1m2 

. 

Zoals uit paragraaf D2.1 bleek z,ijn er 5 pompunits nodig voor het gehele 
gebouwvolume. Met een individuele prijs van €6.600 zijn de kosten dus 2,60 €1m2 

. 

Het kosten voor het verbruik zijn dusdanig laag dat deze niet zijn meegenomen . 

Voor de kosten van de zonwering zijn er twee mogelijkheden. De kosten voor de 
versie met de lamellenzonwering in de spouw liggen ongeveer geljjk met de 
enkelschalige versie. Bij toepassing van de zonwerende kussens zullen de kosten 
hoger uitvallen door de kosten voor bedrukking van het folie en de zonwerende 
beg lazing. Hiervoor zijn bedragen aangehouden van €30 en €1 00 . 

Onderdeel Renovair gevelsysteem (€/m2
) 

Tweede gevel incl. €400 -€500 
tussenconstructie 

Luchtkussens €120 

Pompunit €2,60 

Zonwering €30- €100 

Prijs per m2 €550- €725 

T otale kosten €7.000.000- €9.200.000 
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Tabel G3 
Kostprijsver
gelijking 

RENOVAIR Gevelsysteern Bulage G: Kosten 

Vergelijking 

Wanneer beide schattingen naast elkaar worden gelegd blijkt de kosten van het 
ontworpen gevelsysteem ongeveer 0% - 30% hager te liggen . 

Onderdeel Enkelschalige vliesgevel Renovair gevelsysteem 

Prijs per m2 €570,-- €550- €725 

Totale kosten €7.000.000,-- €7.000.000- €9.200.000 

Wat hier echter nag niet in meegenomen is, zijn de kosten voor de installaties, 
inclusief aile onderdelen voor de aansturing. Een schatting van deze kosten is zeer 
moeilijk te maken . 

Om tach een schatting te kunnen geven is er gekeken naar de totale kosten van 
installaties. Bij navraag bij de faculteit installatietechniek bleek dat er voor een 
dergelijk regelsysteem bij nieuwbouw gerekend zou worden met een bedrag per 
m2 vloeroppervlak we ike zo'n 6% - 10% bedraagt van de totale nieuwbouwkosten 
van een dergelijk volume. Wanneer een waarde van 1200 - 1600 €1m2 bij 
nieuwbouw zou worden aangenomen komt het bedrag voor installaties neer op 75 
- 150 €1m 2

. Gezien het hoge technische gehalte van het systeem zal het werkelijke 
bedrag in de bovenzone gezocht moeten worden. In deze kostenraming is er 
uitgegaan van een bed rag van 100 - 150 €1m 2

. Voor het vloeroppervlak wordt een 
waarde van 3315 m2 brutto vloeroppervlak per verdieping aangehouden. Het totale 
bedrag komt hierbij neer op €3.500.000 tot €5.000.000. Het betreft hier een prijs 
voor de totale kosten aan installaties . 

Bij toepassing van een enkelschalige vliesgevel moeten er oak kosten voor de 
installaties worden gemaakt. Gezien de verouderde staat van de huidige 
installaties zullen deze vervangen moeten worden. Wanneer er een standaard 
invulling wordt gegeven voor de installatie kan er gerekend worden met een 
percentage van zo'n 5 % van de nieuwbouwkosten van een dergelijk volume. De 
totale kosten zouden hierbij neerkomen op ongeveer €2.500.000 . 

De ruwe schatting wijst dus uit dat de toename in investeringskosten voor de 
installaties van de ontworpen gevel vanaf €1.000.000 kunnen oplopen tot zo'n 
€2.500.000 . 

Het totale bedrag van de extra investering is aanzienlijk. Tach is het van belang 
deze investering over een grotere periode te zien. Om enig inzicht te gegeven van 
de werkelijke hoogte van de investering, is er een vergelijking gemaakt tussen het 
energieverbruik van de enkelschalige variant en de noodzakelijke besparing op de 
energiekosten om de extra investering terug te verdienen . 

In de volgende paragraaf zal worden gerekend met een extra meerkosten voor de 
gevelconstructie van €1.000.000 en extra kosten voor de installaties van 
€1.750.000. Voor de totale meerkosten wordt dus een waarde aangehouden van 
€2.750.000 . 

S t ud ent : F. B. Koster I I G 
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Terugverdientijd 

Zoals in voorgaand hoofdstuk is beschreven, is het doel van dit hoofdstuk om de 
hoogte van de extra investering af te zetten tegen het besparingspercentage over 
een bepaalde periode. Hierdoor wordt er enigszins inzicht geven in de hoogte van 
het bedrag en de hoogte van de noodzakelijke besparing om de extra kosten terug 
te verdienen . 

Het is een feit dat het gevelontwerp extra investeringskosten met zich meebrengt. 
Het gevelsysteem heeft echter ook een besparing op het energieverbruik als 
resultaat. Omdat de besparingen van het ontworpen gevelsysteem niet exact 
bekend zijn kan via deze weg niet de terugverdientijd worden bepaald. Wat wei 
kan worden nagegaan is hoeveel procent er op het energieverbruik moet worden 
bespaard om de extra investeringskosten van het gevelontwerp terug te verdienen. 
Vervolgens kan worden gekeken in hoeverre deze besparingen realistisch zijn . 

Als eerst is er bepaald wat het energieverbruik is bij toepassing van de goed 
isolerende enkelschalige vliesgevel. Hiervoor is gebruik gemaakt van het rapport 
Relatie tussen EPC en werkelijk energieverbruik bij kantoorgebouwen uitgevoerd 
in opdracht van Senternovem. Hierin is het verband bepaald tussen het werkelijke 
energieverbruik en de EPC, aan de hand van een analyse van 73 kantoor
gebouwen met een EPC van 1 ,9 of lager. Het energieprestatiecoefficient EPC is 
een dimensieloze waarde voor het theoretisch berekend energieverbruik volgens 
een genormeerde berekening . De EPC-waarde is een maat voor de energie
efficientie van een gebouw [Senternovem]. In bovenstaande publicatie [HAM04], is 
het volgende verband afgeleid: 

Qprim/Ag = 454 x EPC + 643 

Waarbij: 
Qprim = Werkelijk energiegebruik per jaar 
Ag = Vloeroppervlak 
EPC = Energieprestatiecoefficient 

Het uitgangspunt is dat het gebouwvolume na renovatie met de enkelschalige 
vliesgevel, zal voldoen aan de EPC-eis van 1 ,4. Het globale energieverbruik per 
jaar dat voor een dergelijk volume kan worden gepaald bedraagt ongeveer 1300 
MJ/m 2

. Voor het totale gebouwvolume, met een vloeroppervlak van 33150 m2
, 

komt dit neer op een verbruik van 43.100.000 MJ per jaar. In de schatting voor de 
kosten van het energieverbruik wordt er van uitgegaan dat er geen grote 
verandering gaan plaatsing in het beoogde verbruik in de toekomst. Het verbruik 
van het huidige gebouwvolume bedraagt omgerekend zo'n 48.900.000 MJ . 

De kosten voor dit energieverbruik zijn afhankelijk van twee variabelen. Als eerste 
is het van belang een aanname te doen voor de verhouding verbruik elektra en 
gas. Dit is noodzakelijk omdat de kosten voor 1 MJ door gasverbruik (1 MJ = 2,84 · 
1 o-2 m3

) niet gelijk liggen aan de kosten voor 1 MJ aan elektraverbruik (1 MJ = 
0,1083 kWh). Uit de door dienst huisvesting gepubliceerde Energiejaarverslagen is 
achterhaald dat de relatie gaskosten : elektrakosten van het hoofdgebouw een 

Student: F.B. J<',oster I 17 
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verhouding van 2 : 3 op te leveren. Omdat echter de verwachting is dat door de 
hogere thermische isolatie van de gevel, het gasverbruik flink zal afnemen, is er 
een tweede tabel gemaakt met een verhouding van 1 : 3 . 

Ten tweede is de prijsontwikkeling van gas en elektra van belang. De gas- en 
elektraprijzen zijn sterk afhankelijk van de olieprijs. Het huidige prijsniveau voor 1 
m3 gas ligt nog net onder de 0,37 €1m 3 inclusief BTW en heffingen. Voor 1 kWh 
elektriciteit ligt deze prijs rond de 0,11 €/kWh. Ten opzichte van eind vorige eeuw 
zijn de energieprijzen al met zo'n 50% gestegen. De verwachting is dat beide 
prijzen in de toekomst zullen toenemen. De kosten voor het energieverbruik aan 
elektra en gas voor het hoofdgebouw in 2006 lager rond de €550.000 . 

Aan de hand van het geschatte totale energieverbruik, de verhouding gas en 
elektra, en de gemiddelde prijs over een bepaalde periode, kunnen de kosten via 
onderstaande berekening worden berekend . 

(ax Qprim x 1/35,2 x €1m 3
) + (b x Qprim x 1/3,6 x r]opw x €/kWh) = verbruikskosten p/j 

Waarbij: 
a en b = vermenigvuldigingsfactor verhouding gas : elektra 
Qprim = Werkelijk energiegebruik per jaar 
1/35,2 = Omrekenfactor energie-inhoud van 1 m3 aardgas [HAM04] 
€/m 3 = Prijs per m3 gas, inclusief gemiddelde prijstoename 
1/3,6 = Omrekenfactor energie-inhoud van 1 kWh elektra [HAM04] 
r,opw = Opwekingsrendement elektriciteitsopwekking 39% [HAI\/104] 
€/kWh = Prijs per kWh elektra, inclusief gemiddelde prijstoename 

[-] 
[MJ] 
[m 3/MJ] 
[€1m3] 
[m 3/MJ] 
[-] 
[€/kWh] 

Als laatste stap zijn de extra investeringskosten voor het tweede gevelsysteem 
uitgedrukt in het besparingspercentage welke noodzakelijk is om de kosten binnen 
de gestelde terugverdientijd terug te verdienen. De extra investeringskosten ten 
opzichte van de enkelschalige variant waren in voorgaande paragraaf bepaald op 
€2.750.000. Deze zijn gedeeld door het totale bedrag aan energiekosten over de 
gestelde terugverdientijd . 

In de tabellen op de volgende pagina zijn de resultaten van de berekeningen 
weergegeven . 

Student: F.B. Koster I 18 
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• • Tabel G4 
Be paling 

Verhouding kosten gas : elektra = 2 : 3 

• noodzakelijk 
gemiddelde 

• besparings-
percentage bij 
een verhouding 

• kosten gas: 
elektra van 2 : 3 

• 

Noodzakelijk gem . Totale verbruiks- Toename gemiddelde 
Terugverdientijd 

besparingspercentage kosten energie kostprijs gas & elektra 

28,1% €9.787.620 20 
0% 

14,0% €19.575.240 40 

22,5% €12.234.525 20 
25% 

11,2% €24.469.050 40 

• 18,7% €14.681.430 20 
50% 

9,4% €29.362.860 40 • 16,1% €17.128.335 20 
75% 

• 8,0% €34.256.670 40 

• 14,0% €19.575.240 20 
100% 

7,0% €39.150.480 40 

• 9,4% €29.362.860 20 
150% 

• • 
4,7% €58.725.720 40 

7,0% €39.150.480 20 
200% 

3,5% €78.300.960 40 

• 
• Tabel G5 

Be paling 
noodzakelijk 

• gemiddelde 
be spa rings-
percentage bij • een verhouding 
kosten gas: 

Verhouding kosten gas : elektra = 1 : 3 

Noodzakelijk gem. T otale verbruiks- Gemiddelde toename 
Terugverdientijd 

bespari ngspercentage kosten energie kostprijs gas & elektra 

27,6% €9.969.245 20 
0% 

13,8% €19. 938.490 40 

• elektra van 1 : 3 
22,1% €12.461.556 20 

25% 

• 11,0% €24.923.113 40 

18,4% €14.953.868 20 
50% • 9,2% €29.907.735 40 

• 15,8% €17.446.179 20 
75% 

7,9% €34.892.358 40 

• 13,8% €19. 938.490 20 
100% 

• 6,9% €39.876.980 40 

• 
9,2% €29.907.735 20 

150% 
4,6% €59.815.470 40 

• 6,9% €39.876.980 20 
200% 

3,4% €79.753.960 40 

• 
• 
• 
• Student: F.B. Koster I 19 
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Hoewel dit niet helemaal een economisch juiste berekeningsmethode is, door het 
ontbreken van de invloed van rente, inflatie en dergelijke, geven de percentages 
toch een aardig inzicht in de hoogte van de extra investering ten opzichte van de 
kosten voor het energieverbruik . 

Uit de tabellen kan per aanname het besparingspercentage worden bepaald. 
Gezien de ontwikkeling van de energieprijzen lijkt een gemiddelde toename van 
minstens 25% aannemelijk. Bij een terugverdientijd van 20 jaar blijkt dus een 
besparingspercentage van ruim 20% behaald te moeten worden. Wanneer de 
investering over een langere periode heen gezien wordt, liggen de vereiste 
besparingspercentages laag . 

In hoeverre het gevelsysteem een besparing van 20% kan behalen kan niet met 
zekerheid worden gesteld. Toch lijkt de kans aanzienlijk dat dit percentage tot de 
mogelijkheden behoord gezien de bewezen besparingen in zowel koel- en 
stookperiode [zie hoofdstuk 7]. Wanneer besparingen op de mechanische 
ventilatie en de mogelijkheid tot nachtkoeling worden meegenomen lijkt het 
beoogde percentage van 20% haalbaar. Besparingen van een vergelijkbare 
afsluitbare natuurlijk geventileerde tweede-huidgevel gegeven in [LIE01], [GRA03] 
en [WEE06] wijzen ook uit dat besparingen in deze richting haalbaar zijn . 

Conclusie 

Uit de bepaling van de prijs per m2 geveloppervlak blijkt dat het gevelontwerp, met 
een prijs van 550 - 725 €/m2

, zo'n 0% tot 30% duurder is dan een enkelschalige 
vliesgevel. Over het totale geveloppervlak gezien kunnen de extra kosten oplopen 
tot ruim €2.000.000. Wanneer de kosten voor de installatie worden meegenomen 
blijkt hier nog eens een extra investering bovenop te komen van €1.000.000 tot 
€2.500.000. Hierbij moet wei worden vermeldt dat grove schattingen zijn en dat de 
werkelijk kosten aanzienlijke afwijking zouden kunnen vertonen . 

Wanneer de meerkosten voor het gevelontwerp ten opzichte van een 
enkelschalige vliesgevel gemiddeld worden ligt dit bedrag rond de €2.750.000 . 

Deze investering zal op een indirecte via een verhoogd comfortniveau moeten 
worden terugverdiend. Op een directe wijze kan het bedrag worden terugverdiend 
door besparingen op de kosten voor het energieverbruik. Hoewel de besparingen 
van het gevelsysteem ten op zichten van de vliesgevel niet gegeven kunnen 
worden, is het wei mogelijk via aannames, een indicatie te geven van de besparing 
op het energieverbruik die noodzakelijk zijn om de meerkosten terug te verdienen. 
Uit de resultaten blijkt dat bij een besparing van 20% het terugverdienen van de 
kosten haalbaar lijkt. Belangrijke factoren zijn hierbij de ontwikkeling van de 
energiekosten en energieverbruik en de lengte van de terugverdientijd . 
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