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Abstract

In the development of a new building, demands are being set for the building quality. The building quality 
is formed by the performances of the building design as a whole and whether the performances are 
afstemmen with building performances  desired by the building user. The desired performances can 
change over time, throught which a strategic design approach is required to realise the building quality. 
Because the building quality is an integral resultant of the performance on the six value domains (basic 
value, functional value, local value, ecological value, strategic value, economic value) of the model of 
integrated building design [Rutten, 1996], an integrated design approach is required in order to realise the 
requirement to the building quality. 

There are often one or a few aspects of the requirements to the building quality where the requirements 
are higher than for other aspects, for example a energy neutral building in wich the ecological value is the 
dominant value comain. Is in the choice in improvementmeasures in order to realise the goal only the 
energy consumption is considered, the risk exists that the other value domains do not meet the 
requirements and this causes for the building developer that the ambition for the building can not be 
realised.

The goal of this graduation project is to improve the connection of the building design with the ambition 
of the building developer and the (future) user by 1) specifying the preliminary design phase and by 2) 
relating the design decisions with the ambitons of the building. This goal has been researched by 
answering the research questuion:

What effect has applying a strategic and intregral design approach on the building quality of an energy 
neutral building design?

The research method consists of the development of a three step plan whit what strategic and integral 
design can be applied to the design of energy neutral buildings. This three stap plan is a theoretical view 
that is examined by aplying it to a design case. The three step plan consists of the steps 1) ordening the 
improvement measures, 2) assessing the quality of the improvement measures and 3) integrating the 
improvement measures in an intregrated design concept.

The method is applied to the new faculty building of the Technical University Eindhoven (TU/e) for 
Technical Physics and Electrical Engineering. The examined deisgn case was to realise an energy neutral 
building design based on the programm of demands of the TU/e and on the preliminary design of the 
building.

The energy consumption and the building quality of the preliminary design are assessed, in order to 
evaluate the improvement of the design. The energy consumption is assessed by calculations based on 
dutch standards and publications with standardised calculation methods. The building quality is assessed 
by a combination of existing evaluation methods: Breeam.nl ( a method for assessing the sustainability of 
buildings on nine sustainability themes) and the Qind method (a method for assessing the building quality 
of hospitals).

Step 1 of the three step plan for strategic and integral design consists of arranging possible improvement 
measures. First a literature study to possible improvement measures is preformed for the air handling 
system, the lighting system, the heating system and the cooling system, because the assessment of the 
energy consumption turned out that these systems are the largest consumers of the building design. 
Second the improvement measures are dimensioned en the energy saving potential is assessed. Third the 
improvement measures are arranged and reduced depending on the energy saving potential.

Step 2 consists of assessing the quality of the improvement measures with regard to design criteria that 
are extracted from the programm of demands. First the performance and the quality of the improvement 
measures is assesed. Second the improvement measures are arranged and reduced depending on the 
performance and the measures that are integrated in the design are selected.
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Step 3 consists of integrating the selected improvement measures. First the interactions of the 
improvement measures with the building services are evaluated and solutions for possible problems with 
the integration are brought foreward. The remaining improvement measured are integrated in a design of 
the building services. Second the interactions of the design of the building services with the other building 
systems (space-plan, skin, structure ans site) are evaluated and solutions for possible problems with the 
integration are brought foreward. The design od the building services is integrated with the other building 
systems after  adjustments in the dimensioning into an improved intregrated building design.

The design case resulted in a reduction of the primairy energy consumption of about 50% by reducing the 
heating, cooling and electrical energy demand and by sustainable generation of electricity. The design 
case showed that the posibilities within the programm of demands for further reduction of the primairy 
energy consumption is insuficient to realise an energy neutral building. 

The goal of this research is to improve the the connection of the building design with the ambition of the 
building developer and the (future) user by applying a strategic and integrated design approach. The 
effect of strategic and integrated design is that not only the ecological value of the design is improved, 
but also the strategic and basic value are improved and the economic and functional value are remained 
the same.

There does not exist a method for assessing the building quality the is sufficiently validated in order to 
asses the integrated building quality for offices of educational buildings in The Netherlands. Recomended 
is to develop a validated assassing method for the integrated building quality in order to apply strategic 
and integrated design. 
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Samenvatting

Bij de ontwikkeling van een nieuw gebouw worden eisen gesteld aan de gebouwkwaliteit. De 
gebouwkwaliteit wordt gevormd door de prestaties geleverd door het gebouwconcept als geheel en in 
hoeverre deze prestaties zijn afgestemd op de gevraagde prestaties door de gebruiker. De gevraagde 
prestaties kunnen in de tijd veranderen waardoor een strategische ontwerpaanpak benodigd is om de 
gebouwkwaliteit te waarborgen. Doordat de gebouwkwaliteit een integrale resultante is van de prestaties 
op de zes waardekaders (basale waarde, gebruikswaarde, ecologische waarde, economische waarde, 
belevingswaarde en strategische waarde) van het waardekadermodel van Rutten [Rutten, 1996], is een 
integrale ontwerpaanpak benodigd om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen. 

Vaak zijn er bij de eisen aan de gebouwkwaliteit een of enkele aspecten waar hogere eisen aan worden 
gesteld dan de overige aspecten, bijvoorbeeld een energieneutraal gebouw waarbij de ecologische 
waarde het dominante waardekader is. Als er bij de keuze voor verbeteropties om de doelstelling te 
realiseren alleen naar het energieverbruik wordt gekeken, bestaat het risico dat de overige waardekaders 
niet voldoen aan de gestelde eisen waardoor de ambitie van de ontwikkelaar niet gerealiseerd kan 
worden.

De doelstelling van het afstudeerproject is om de aansluiting van het gebouwontwerp op de ambitie van 
de ontwikkelaar en de (toekomstige) gebruiker te verbeteren door 1) het specificeren van de 
conceptvormingsfase en door 2) bij de conceptkeuze een relatie te leggen met het ambitieniveau van het 
gebouw. Deze doelstelling is onderzocht door antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag:

Welk effect levert toepassing van een strategische en integrale ontwerpaanpak op de gebouwkwaliteit 
van een energieneutraal gebouwontwerp?

De onderzoeksmethode bestaat uit het ontwikkelen van een stappenplan waarmee strategisch en 
integraal ontwerpen toegepast kan worden voor het ontwerpen van energieneutrale gebouwen. Dit 
stappenplan is een theoretische visie die getoetst is door toepassing op een ontwerpopgave uit de 
praktijk. Het stappenplan bestaat uit drie stappen: 1) het ordenen van verbeteropties, 2) beoordelen van 
de kwaliteit van verbeteropties en 3) integreren van verbeteropties in het integrale gebouwconcept.

De methode is toegepast op het nieuw te bouwen faculteitsgebouw van de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e) voor Technische Natuurkunde en Electrical Engineering. De onderzochte 
ontwerpopgave was een energieneutraal gebouwontwerp op basis van het Programma van Eisen (PvE) 
van de TU/e en van het Voorlopig Ontwerp (VO) van het gebouw.

Van het VO is het energieverbruik en de gebouwkwaliteit getoetst, om de verbetering van het ontwerp te 
kunnen evalueren. De energievraag is getoetst door middel van handberekeningen gebaseerd op 
nederlandse normen en ISSO publicaties. De gebouwkwaliteit is getoetst door middel van een combinatie 
van bestaande toetsingsmethoden: Breeam-nl (een methode voor de toetsing van duurzaamheid van een 
gebouw voor negen duurzaamheidsthema’s) en de Qind methode (een methode voor evaluatie van de 
gebouwkwaliteit van ziekenhuizen). 

Stap 1 van het stappenplan van strategisch en integraal ontwerpen bestaat uit het ordenen van 
verbeteropties. Ten eerste is literatuuronderzoek verricht naar mogelijke verbeteropties voor het 
ventilatiesysteem, het verlichtingssysteem, het verwarmingssysteem en het koelsysteem omdat uit de 
toetsing van het energieverbruik is gebleken dat dit de grootste verbruiksposten zijn. Ten tweede zijn de 
verbeteropties gedimensioneerd en is van de verbeteropties onderzocht wat het besparingspotentieel is. 
Ten derde zijn de verbeteropties geordend en gereduceerd afhankelijk van het besparingspotentieel.

Stap 2 bestaat uit het beoordelen van de kwaliteit van de verbeteropties ten opzichte van ontwerpcriteria 
die volgen uit het programma van eisen.  Ten eerste is geëvalueerd of de prestatie en kwaliteit van een 
verbeteroptie zodanig is dat met integratie van de  verbeteroptie in het ontwerp aan de prestatie-eisen 



Pagina v

kan worden voldaan. Ten tweede zijn de verbeteropties geordend en gereduceerd afhankelijk van de 
kwaliteit en wordt de keuze gemaakt welke verbeteropties in het ontwerp geïntegreerd worden.

Stap 3 bestaat uit het integreren van de geselecteerde verbeteropties. Ten eerste zijn de raakvlakken van 
de verbeteropties met de gebouwinstallaties onderling geëvalueerd en oplossingen voor de eventuele 
knelpunten zijn aangedragen. De overgebleven verbeteropties zijn geïntegreerd tot een ontwerp van de 
gebouwinstallaties. Ten tweede zijn de raakvlakken van het ontwerp van de gebouwinstallaties met de 
overige gebouwsystemen (inrichting, ruimtelijke indeling, schil en constructie) geëvalueerd en 
oplossingen voor de eventuele knelpunten zijn aangedragen. Het ontwerp van de gebouwinstallaties is 
geïntegreerd na eventuele aanpassing van de dimensionering met de overige gebouwsystemen tot een 
verbeterd integraal gebouwconcept.

De ontwerpopgave heeft geresulteerd in een reductie van de primaire energievraag van circa 50 % door 
de vraag naar warmte, koude en elektriciteit te reduceren en door het duurzaam opwekken van 
elektriciteit. Uit de ontwerpopgave is gebleken dat de mogelijkheden binnen het PvE voor verdere 
reductie van de primaire energievraag onvoldoende zijn om een energieneutraal gebouw te realiseren.

De doelstelling van dit onderzoek is om de aansluiting tussen het gebouwontwerp op de ambitie voor het 
gebouw te verbeteren door middel van strategisch en integraal ontwerpen. Het effect van strategisch en 
integraal ontwerpen op de onderzochte ontwerpopgave is  dat niet alleen de ecologische waarde 
verbeterd is, maar ook de strategische waarde en de basale waarde van het gebouw. De economische 
waarde en de gebruikswaarde zijn gelijk gebleven. 

Er bestaat nog geen methode voor het toetsen van de gebouwkwaliteit die voldoende gevalideerd is om 
de integrale gebouwkwaliteit voor kantoren of onderwijsgebouwen in Nederland te toetsen. Om 
strategisch en integraal ontwerpen in de praktijk toe te kunnen passen, wordt aanbevolen om een 
gevalideerde toetsingsmethode te ontwikkelen waarmee de gebouwkwaliteit kan worden getoetst.
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Voorwoord

Deze scriptie is het eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek voor de masteropleiding 'Building Services' 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. In de afgelopen zes jaren waarin ik als duaal student de 
opleiding combineerde met mijn werk bij Techniplan Adviseurs als duurzaamheidsadviseur, kreeg mijn 
dagelijkse werk steeds meer diepgang door de colleges die ik volgde en kwamen de colleges steeds meer 
tot leven door de ervaring die ik opbouwde door projecten uit de praktijk. 

In zowel mijn werk als mijn studie gaat mijn interesse uit naar duurzaamheid binnen gebouwen. Dankzij de 
wisselwerking tussen studie en werk realiseerde ik mij dat niet zozeer de technische ontwikkelingen die 
behandeld zijn tijdens de opleiding de belemmerende factor zijn in de praktijk om duurzame gebouwen te 
realiseren, maar dat met name het verloop van het ontwerpproces een knelpunt is waar veel winst te 
behalen is om binnen het beschikbare budget een zo hoog mogelijk duurzaamheidsniveau te realiseren. 
Hierin wilde ik mij in mijn afstudeeronderzoek verdiepen om zo opdrachtgevers beter te kunnen 
adviseren.

Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik mij gericht op het ontwerpproces van een energieneutraal 
gebouw. Als casus voor dit project heb ik gebruik gemaakt van Project 2 van campus 2020, een nieuw 
faculteitsgebouw voor elektrotechniek en technische natuurkunde voor de Technische Universiteit 
Eindhoven. Dit is een project waar Techniplan Adviseurs bij betrokken is als adviseur van de 
gebouwinstallaties en waar ikzelf betrokken ben geweest in het duurzaamheidsadvies met betrekking tot 

Ik wil graag mijn begeleiders Paul, Gert en Rinus bedanken voor de begeleiding en de tijd die jullie 
hiervoor hebben genomen, voor de motivatie op de momenten dat ik vast zat en het stellen van 
beperkingen op de momenten dat ik te allesomvattend wilde zijn. 

Esther Gerritsen

Rotterdam, augustus 2012
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1 Inleiding  

In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek naar het strategisch en integraal ontwerpen van 
een energie neutraal faculteitsgebouw gepresenteerd. In dit eerste hoofdstuk wordt de achtergrond, de 
probleemstelling en het doel van het onderzoek uiteengezet. Vervolgens wordt de aanpak van het 
onderzoek en de leeswijzer voor dit rapport omschreven. 

1.1 Achtergrond  

In het ontwikkelproces van gebouwen hebben de afgelopen 100 jaar veel ontwikkelingen 
plaatsgevonden. In het verleden was de architect een allrounder, verantwoordelijk voor zowel het 
ontwerp als de begeleiding van de realisatie van het gebouw. De ontwerpen werden echter steeds 
complexer waardoor specialistische kennis benodigd was voor de verschillende gebouwsystemen 
(vormgeving, constructie, gebouwinstallaties, inrichting). Hierdoor ontstond er een verzuiling van de 
bouw, waarbij ieder specialisme met de eigen ontwerpopgave bezig ging. Met een toenemende 
complexiteit in de ontwerpopgave wordt ook dit echter steeds problematischer Aan de gebouwkwaliteit 
worden steeds hogere eisen gesteld. De overheid heeft als doelstelling geformuleerd om in 2020 de 
eisen aan het energieverbruik van gebouwen zo ver te verscherpen dat er alleen nog maar 
energieneutrale gebouwen mogen worden gerealiseerd [AgentschapNL,2009]. De gebouwontwikkelaar 
wil hoge eisen aan de gebouwkwaliteit realiseren voor zo laag mogelijke bouwkosten. Hierdoor worden 
de uitdagingen waar het ontwerpteam voor komt te staan steeds complexer.

De gebouwkwaliteit wordt gevormd door de prestaties geleverd door het gebouwconcept als geheel en 
in hoeverre deze prestaties zijn afgestemd op de gevraagde prestaties door de gebruiker [Rutten, Trum, 
1997]. De gevraagde prestaties kunnen in de tijd veranderen waardoor een strategische ontwerpaanpak 
benodigd is om de gebouwkwaliteit te waarborgen. De gebouwkwaliteit bestaat uit de prestaties van een 
gebouw in zes waardekaders: basale waarde, gebruikswaarde, ecologische waarde, economische waarde, 
strategische waarde en belevingswaarde. Deze zes waardekaders vormen deel van het 
waardekadermodel [Rutten, 1996] wat in hoofdstuk 2 nader toegelicht zal worden. Doordat de kwaliteit 
een integrale resultante is van de prestaties op de waardekaders, is integraal ontwerpen onvermijdelijk 
om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

Onder strategisch en integraal ontwerpen wordt verstaan een methodische aanpak van het 
ontwerpproces waarmee kan worden omgegaan met veranderingen in de gevraagde prestaties van het 
gebouw gedurende het ontwikkelproces van het gebouw. Hierbij worden de gevraagde prestaties van het 
gebouw als geheel beschouwd en wordt gezocht naar integrale ontwerpoplossingen waarbij de 
verschillende gebouwsystemen op elkaar zijn afgestemd. In het ontwerp van het gebouw wordt rekening 
gehouden met eventuele veranderingen in de gevraagde prestaties tijdens de gebruiksfase van het 
gebouw. In Figuur 1 is het ontwikkelproces van een gebouw schematisch weergegeven.

Figuur 1: Ontwikkelproces van een gebouw
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De ontwikkelaar heeft een bepaalde ambitie voor het gebouw dat hij wil ontwikkelen. Deze ambitie 
worden vertaald in een programma van eisen om de gevraagde prestaties van het gebouw specifiek en 
meetbaar te maken. Binnen de conceptvorming wordt besloten met welke (technische) oplossingen 
voldaan kan worden aan de gevraagde prestaties. Tijdens het definitief ontwerp worden deze 
oplossingen gedimensioneerd. Vervolgens wordt het gebouw gerealiseerd en kan het in gebruik worden 
genomen. In Figuur 3 is het ontwikkelproces van een gebouw verder toegelicht. Dit onderzoek is van 
toepassing op de fase conceptvorming.

1.2 Probleemformulering en doel van het onderzoek  

Zoals genoemd is de doelstelling van de overheid om vanaf 2020 alleen nog maar energieneutrale 
gebouwen te realiseren. Dit is een eis die een grote invloed heeft op de ecologische waarde van het 
gebouw en de ecologische waarde zal door de doelstelling van de overheid toenemen. In het ontwerp van 
een energieneutraal gebouw worden in eerste instantie energiebesparende verbeteropties toegepast om 
het energieverbruik te reduceren en vervolgens worden energieproducerende verbeteropties toegepast 
waarmee de resterende energievraag duurzaam opgewekt kan worden conform de 'Trias Energetica' 
[Novem, 1996]. Als bij de keuze van verbeteropties er alleen rekening wordt gehouden met het effect op 
de ecologische waarde, bestaat er de kans dat er verbeteropties worden toegepast waarbij de prestatie 
op de overige vijf waardekaders afneemt. Het gebouwconcept als geheel voldoet dan niet aan het 
gevraagde kwaliteitsniveau en de ambitie die de ontwikkelaar heeft voor het gebouw wordt dan niet 
gerealiseerd.

De doelstelling van dit onderzoek is om de aansluiting tussen het gebouwontwerp op de ambitie voor het 
gebouw te verbeteren door 1) het specificeren van de conceptvormingsfase en door 2) bij de 
conceptkeuze een relatie te leggen met het ambitieniveau van het gebouw.

Deze doelstelling wordt onderzocht door antwoord te vinden op de volgende hoofdvraag:

Welk effect levert toepassing van een strategische en integrale ontwerpaanpak op de gebouwkwaliteit van 
een energieneutraal gebouwontwerp?

Ter beantwoording van de hoofdvraag, worden de navolgende deelvragen onderzocht:

• Hoe kan strategisch en integraal ontwerpen methodisch toegepast worden in een ontwerpopgave 
voor een energieneutraal gebouw?

• Hoe wordt het energieverbruik van een gebouw getoetst in de ontwerpfase?
• Hoe wordt de gebouwkwaliteit getoetst in de ontwerpfase?
• Wat is het effect van strategisch en integraal ontwerpen op het energieverbruik van een gebouw en 

op de gebouwkwaliteit?

1.3 Aanpak van het onderzoek  

Om antwoord te geven op de hoofdvraag wordt een ontwerpmethode 'strategisch en integraal 
ontwerpen' ontwikkeld en getoetst. Deze methode is bedoeld voor ervaren ontwerpers om complexe 
ontwerpopgaven op een gestructureerde manier uit te kunnen voeren. Het doel van de methode is om 
overzicht te houden over de invloed die keuzes hebben op de kwaliteit van het gebouw. De verwachting 
is dat het hierdoor mogelijk wordt om de gebouwkwaliteit tijdens het ontwerptraject te toetsen zodat de 
ontwikkelaar beter geïnformeerd kan worden over de effecten van bepaalde verbeteropties op de 
gebouwkwaliteit. Hierdoor wordt het mogelijk om te bewaken dat er geen keuzes worden gemaakt 
waardoor de ambitie voor het gebouw niet gerealiseerd kan worden. 

De aanpak van het onderzoek bestaat uit de volgende stappen:
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• Ontwikkeling van de ontwerpmethode 'strategisch en integraal ontwerpen' op basis van 
literatuuronderzoek en praktijkervaring van ervaren ontwerpers;

• Opstelling van het meetplan voor toetsing van de methode op basis van literatuuronderzoek;
 Energieverbruik;
 Gebouwkwaliteit.

• Selectie van de test casus selecteren en vaststellen van de ontwerpopgave;
• Uitvoering van de toetsing van de test casus (basissituatie);
• Toepassing van de methode op de test casus;

 Stap 1: ordening van de verbeteropties;
 Stap 2: beoordelen van de kwaliteit van de verbeteropties;
 Stap 3: integreren van de verbeteropties in het gebouwconcept.

• Toetsing van energieverbruik en gebouwkwaliteit van het verbeterd ontwerp;
• Evaluatie effect van de methode door vergelijking met de toetsing van de basissituatie.

Om de methode te toetsen is de ontwerpopgave relatief eenvoudig gehouden en zijn alleen de 
gebouwgebonden installaties onderzocht die een grote invloed hebben op het energieverbruik 
(ventilatie, verwarming, koeling en verlichting) en is het gevelontwerp buiten beschouwing gelaten. In 
Figuur 2 zijn de drie stappen waar de ontwerpmethode 'strategisch en integraal ontwerpen' uit bestaat 
schematisch weergegeven, toegepast op de gebouwinstallaties.

Figuur 2: Methode strategisch en integraal ontwerpen – gebouwinstallaties

1.4 Leeswijzer  

Het vervolg van dit rapport is opgebouwd uit drie hoofdstukken. In het tweede hoofdstuk wordt het 
theoretisch kader van het onderzoek weergegeven. Toegelicht wordt wat onder strategisch integraal 
ontwerpen wordt verstaan. De probleemstelling wordt nader uitgediept en de in het onderzoek 
gehanteerde theoretische modellen worden toegelicht. De aanpak van het onderzoek wordt meer in 
detail beschreven.

In het derde hoofdstuk wordt het in hoofdstuk twee gepresenteerde model voor strategisch en integraal 
ontwerpen toegepast op een test casus: het vormen van een energieneutraal ontwerp. In het derde 
hoofdstuk zijn de resultaten van de uitgevoerde ontwerpopgave weergegeven. De effecten van de 
toegepaste ontwerpmethode op het kwaliteitsniveau en het energieverbruik van het gebouw wordt 
geëvalueerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een discussie.
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De conclusies en aanbevelingen worden behandeld in het vierde en afsluitende hoofdstuk.

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit rapport:

• Bijlage A: Evaluatiemethode gebouwkwaliteit
• Bijlage B: Programma van Eisen Project 2 campus 20|20
• Bijlage C: Voorlopig ontwerp Project 2 campus 20|20
• Bijlage D: Toetsing energieverbruik
• Bijlage E: Toetsing kwaliteitsniveau
• Bijlage F: Beoordeling kwaliteit verbeteropties
• Bijlage G: Energiebesparende mogelijkheden
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2 Theoretisch kader: strategisch en integraal ontwerpen  

Strategisch en integraal ontwerpen is een manier om complexe ontwerpopgaves aan te pakken. In dit 
hoofdstuk wordt toegelicht wat wordt verstaan onder strategisch en integraal ontwerpen. De kaders van 
het onderzoek zijn aangegeven met betrekking tot het deel van het ontwerpproces wat behandeld 
wordt. Het toegepaste waardekadermodel wordt toegelicht en de manier waarop dit model in dit 
onderzoek wordt toegepast. De uitwerking van het drie stappenplan voor de uitvoer van het onderzoek 
uit paragraaf 1.3 wordt weergegeven. Tot slot wordt de methode voor het meten van het effect van het 
drie stappenplan op het kwaliteitsniveau en het energieverbruik behandeld.

2.1 Strategisch en integraal ontwerpen  

Onder strategisch ontwerpen wordt verstaan een methodische aanpak van het ontwerpproces waarmee 
kan worden ingespeeld op veranderingen in de gevraagde prestaties van het gebouw in de tijd. Met een 
strategische ontwerpaanpak worden een aantal factoren die een belangrijke rol spelen in een complex 
ontwerpproces zo veel mogelijk inzichtelijk gemaakt om zodoende overzicht te houden over het 
ontwerpproces. Een complex ontwerpproces heeft de volgende kenmerken:

• het gebouw dient verschillende gebruiksfuncties en gebruiksgroepen; 
• de ontwerpopgave omvat grote hoeveelheden eisen en parameters; 
• de functies, gebruikers en eisen zijn onderling met elkaar verweven waardoor de ontwerpopgave 

complex is;
• de vraagspecificatie verandert dynamisch in de tijd;
• er zijn veel verschillende partijen die een belang hebben bij het ontwerp (stakeholders);
• er bestaat geen één op één relatie tussen een gevraagde prestatie-eis en oplossingen in 

bouwsystemen.

Om een strategische aanpak van het ontwerpproces succesvol uit te voeren gelden de volgende 
randvoorwaarden:

• aanwezigheid van een structuur van het ontwerpproces voor het ordenen van informatie van alle 
betrokken partijen;

• aanwezigheid van een opbergplaats toegankelijk voor alle betrokken partijen met afspraken op basis 
waarvan kwaliteitscontrole kan plaatsvinden;

• actieve betrokkenheid van de stakeholders en belanghebbenden bij het ontwerpproces;
• toepassing van een integrale ontwerpaanpak van de gebouwsystemen om de gevraagde prestaties te 

waarborgen.

Onder integraal ontwerpen wordt verstaan een ontwerpproces waarbij alle gebouwsystemen worden 
meegenomen en meegewogen bij het maken van keuzes, zodat de prestatie-eisen kunnen worden 
gewaarborgd. Hierbij wordt tijdens het ontwerp onderzocht wat de invloeden zijn van de verschillende 
gebouwsystemen onderling. Getoetst wordt of ontwerpoplossingen van de gebouwsystemen elkaar 
versterken in plaats van elkaar compenseren of elkaar tegenwerken. 

2.2 Ontwikkelproces van een gebouw  

In paragraaf 1.1 is het ontwikkelproces van een gebouw kort beschreven. In figuur 3 zijn de verschillende 
processtappen die doorlopen worden bij de ontwikkeling van een gebouw nogmaals weergegeven en 
worden aansluitend de verschillende stappen meer in detail toegelicht. 
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Figuur 3: Ontwikkelproces van een gebouw

Tijdens het doorlopen van de processtappen ontwikkelt het gebouw zich van een idee naar een concrete 
uitwerking. 

In de fase 'ambitie' is het gebouw een idee van de opdrachtgever en het doel wat hij wil bereiken met het 
gebouw. De ambitie is de waarde van het gebouw die de opdrachtgever nastreeft en de visie die een 
opdrachtgever heeft voor het gebouw. Ambities drijven de eisen aan de gebouwkwaliteit op (value 
drivers ) en worden beperkt door kosten en een krappe planning. Bij het vormen van de ambities is het 
belangrijk om vooruit te kijken naar de gebruiksfase van het gebouw.

In de fase 'programma van eisen' worden de ambities voor het gebouw specifiek en meetbaar gemaakt. 
Deze vertaalslag wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen de gebouwontwikkelaar en specialisten 
uit het ontwerpteam. Sommige eisen zijn rekenkundig en daardoor goed te specificeren zoals eisen aan 
het thermisch comfort of het energieverbruik en daardoor goed te specificeren, maar sommige eisen 
zoals de esthetiek en flexibiliteit zijn minder goed te specificeren. 

In de fase 'conceptvorming' wordt door het ontwerpteam een invulling gegeven aan de prestaties die het 
gebouw moet gaan leveren door het samenstellen van (technische) ontwerpoplossingen voor de 
verschillende gebouwsystemen. Er wordt gestart met een oplossingsruimte, een verzameling van 
mogelijke technische oplossingen. Vervolgens wordt de oplossingsruimte beperkt door oplossingen te 
elimineren. De overgebleven oplossingen worden geïntegreerd tot een gebouwconcept.

In de fase 'definitief ontwerp' worden de technische oplossingen waar het gebouwconcept uit bestaat 
gedimensioneerd. 

Gedurende het proces ontwikkelt de gebouwontwikkelaar een steeds duidelijker beeld van wat zijn 
ambitie is voor het gebouw, waardoor de eisen aan het gebouwontwerp in de tijd kunnen veranderen en 
de uitgangspunten of oplossingsrichtingen tijdens het ontwerpproces bijgesteld worden om tot een 
optimaal eindproduct te komen. Hierdoor ontstaat er een samenhang met eerdere fasen. Het is 
belangrijk om in de fase conceptvorming te toetsen in hoeverre het gebouwconcept voldoet aan de 
ambities van de gebouwontwikkelaar, omdat in de fase 'conceptvorming' nog relatief grote aanpassingen 
van het ontwerp mogelijk zijn met geringe gevolgen voor de planning en het budget. De samenhang 
tussen ambitie en conceptvorming zorgt ervoor dat het ontwikkelproces van een complexe 
ontwerpopgave niet lineair verloopt. Indien er verschillen ontstaan tussen het gebouwconcept en de 
ambities moet of het gebouwontwerp bijgesteld worden om te voldoen aan de ambities, of de ambities 
moeten bijgesteld worden omdat blijkt dat met de gestelde eisen aan het ontwerp geen gebouwontwerp 
gerealiseerd kan worden dat aan alle eisen kan voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er hoge eisen 
worden gesteld aan de energieprestatie van het gebouw, maar er geen budget beschikbaar is voor het 
toepassen van verbeteropties waarmee het energieverbruik kan worden gereduceerd.
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De zes beschreven processtappen en de onderlinge samenhang tussen deze stappen vormen de structuur 
voor een strategisch ontwerpproces. In dit onderzoek wordt de toepassing van een strategisch en 
integraal ontwerpproces op het ontwerp van een energieneutraal gebouw onderzocht in de fase 
conceptvorming.

2.3 Waardekadermodel  

In de fase 'conceptvorming' wordt door middel van (technische) oplossingen een invulling gegeven aan de 
ambitie van de gebouwontwikkelaar. De ambitie van het gebouw kan worden weergegeven door een 
verzameling van behoeften of waarden die aan het gebouw wordt gehecht door de verschillende partijen 
die een belang hebben bij het gebouw (stakeholders). De stakeholders worden volgens het 
waardekadermodel onderscheiden in individuele gebruikers, organisatie, gemeenschap/omwonende, 
omgeving (milieu), toekomstige gebruikers en eigenaar. De verzameling van waarden worden de 
waardekaders genoemd. De waarde van een gebouw wordt bepaald door de mate waarin een gebouw 
binnen deze waardekaders aan de behoefte kan voldoen en dus aan de verwachtingen van alle 
stakeholders voldoet. In hoeverre een gebouw daadwerkelijk aan de verwachtingen voldoet is mede 
afhankelijk van het gebruikersgedrag. Deze invloed van het gebruikersgedrag is niet nader onderzocht.

Met het waardekadermodel (Figuur 4) wordt onderscheid gemaakt in de volgende zes waardekaders:
• de basale waarde, de invloed van het gebouw op de individuele gebruiker; 
• de gebruikswaarde, de invloed van het gebouw op de organisatie die gebruik maakt van het gebouw;
• de belevingswaarde, de invloed van het gebouw op de beleving door de gemeenschap/omwonenden;
• de ecologische waarde, de invloed van het gebouw op het milieu;
• de strategische waarde, de invloed van tijd op de gebouwwaarde voor toekomstige gebruikers;
• de economische waarde, de invloed van het gebouw op financiële prestaties. 

Figuur 4: Waardekadermodel (Rutten, 1996)

Per waardekader is het mogelijk om de ambitie uit te drukken in specifieke prestaties die van het gehele 
gebouw worden geëist. Hierdoor worden de ambities specifiek gemaakt. De prestaties per waardekader 
vormen samen de prestatie van het gebouw. Het gebouw bestaat uit gebouwsystemen. In het 
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waardekadermodel wordt onderscheid gemaakt in vijf gebouwsystemen: inrichting, ruimtelijke indeling, 
installaties, schil en constructie. Van ieder gebouwsysteem kan een concept worden gevormd, maar 
alleen door de concepten van de gebouwsystemen te combineren tot een integraal gebouwconcept kan 
getoetst worden of aan de eisen die gesteld zijn aan de prestaties voldaan wordt. 

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe een gebouwontwerp energieneutraal kan worden gemaakt. 
Hierbij is de ecologische waarde het dominante waardekader. De ecologische waarde omvat niet alleen 
het energieverbruik, maar ook materiaalgebruik, afvalproductie, watergebruik, emissies, et cetera. De 
overige aspecten binnen de ecologische waarde zijn in dit onderzoek niet meegenomen, omdat de focus 
in dit onderzoek ligt op energieneutraliteit. De installaties en de schil zijn de twee gebouwsystemen die 
een grote invloed hebben op het energieneutraal maken van een gebouw en met het ontwerp van deze 
gebouwsystemen kan een grote invloed worden uitgeoefend op het energieverbruik. In dit onderzoek 
wordt een bestaand gebouwontwerp als uitgangspunt genomen en wordt gevarieerd in het ontwerp van 
de installaties.

Een waardekader staat voor een breed kwaliteitsdomein binnen de totale kwaliteit van een gebouw. 
Kwaliteit kan onderverdeeld worden in kwaliteitsaspecten met bijbehorende beoordelingscriteria en 
indicatoren [KNAW, 2011]. Deze onderverdeling wordt gemaakt om het mogelijk te maken om de 
kwaliteit van een gebouw te toetsen. De waardekaders kunnen verdeeld worden in een groot aantal 
kwaliteitsaspecten. In bijlage A is een overzicht weergegeven van de kwaliteitsaspecten, 
beoordelingscriteria en indicatoren waaraan het kwaliteitsniveau van de waardekaders kan worden 
getoetst. 

2.4 Methode strategisch integraal ontwerp  

De conceptvorming van een gebouw betreft een iteratief proces (figuur 3, p. 12). Continu moet 
geëvalueerd worden of het gevormde concept voldoet aan de ambitie die voor het kwaliteitsniveau van 
het gebouw is gedefinieerd. Uit het waardekadermodel blijkt dat het kwaliteitsniveau van het gebouw 
alleen getoetst kan worden als het gehele gebouwconcept wordt getoetst. In deze paragraaf wordt het 
stappenplan toegelicht van een strategische en integrale ontwerpaanpak toegepast op het vormen van 
een energieneutraal gebouwontwerp. 

In Figuur 5 is het proces van conceptvorming van een gebouw schematisch weergegeven zoals dit 
plaatsvindt binnen een strategisch en integraal ontwerpproces. In de figuur zijn de relaties weergegeven 
tussen het vormen van de ambities van de gebouwontwikkelaar aan de linkerzijde van de figuur en het 
vormen van ontwerpoplossingen door het ontwerpteam aan de rechterzijde van de figuur. 
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Figuur 5: Schematische weergave conceptvormingsfase bij een strategische en integraal ontwerpproces

Vanuit de ambitie wordt vastgesteld welke waarde de drijvende kracht achter het ontwerp is. In het 
onderzoek naar het vormen van een energieneutraal gebouwconcept is de ecologische waarde de 
drijvende kracht (de value driver). Vanuit een value driver wordt een ontwerpstrategie geformuleerd. In 
dit onderzoek is dit de trias energetica, waarbij in eerste instantie de energievraag zoveel mogelijk wordt 
gereduceerd en vervolgens de resterende energie duurzaam wordt opgewekt. Hierdoor wordt een focus 
gelegd binnen de complete wolk van mogelijkheden om het gevelontwerp en de gebouwinstallaties in te 
vullen. Op basis van besparingspotentieel wordt ingeschat welke besparingsmogelijkheden een kans 
hebben om een aanzienlijke bijdrage te leveren in de energiebesparing of de energieopwekking. 
Dit is stap 1 van de methode strategisch integraal ontwerpen zoals deze is toegepast in dit onderzoek en 
in figuur 5 weergegeven met een 1.

Na het reduceren van de verbeteropties worden de overgebleven verbeteropties gecombineerd. Hierbij 
wordt gekeken hoe de losse verbeteropties elkaar beïnvloeden. Dit is stap 2 van de methode strategisch 
integraal ontwerpen zoals deze is toegepast in dit onderzoek. Indien blijkt dat de overgebleven 
verbeteropties niet goed met elkaar gecombineerd kunnen worden vindt hier een iteratiestap plaats 
tussen stap 1 en stap 2. In dit onderzoek is het ontwerp van de gebouwinstallaties op vertrekniveau 
onderzocht en het resultaat van stap 2 is het integrale ontwerp van de gebouwinstallaties op 
vertrekniveau, maar zowel stap 1 als stap 2 kunnen ook op het gevelontwerp toegepast worden om het 
energieverbruik zo veel mogelijk te reduceren. 

Vervolgens vindt integratie van de bouwsystemen plaats. Dit is stap 3 van de methode strategisch 
integraal ontwerpen zoals deze is toegepast in dit onderzoek. In dit onderzoek wordt het integrale 
ontwerp van de gebouwinstallaties op vertrekniveau gecombineerd met het ontwerp van de gevel, de 
constructie, de vormgeving en de opwekkingsinstallatie uit het Voorlopig Ontwerp. Indien blijkt dat de 
gebouwsystemen niet goed met elkaar gecombineerd kunnen worden, vindt hier een iteratiestap plaats 
tussen stap 2 en stap 3. Het resultaat van stap 3 is een integraal concept van het gehele gebouw.
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Het integrale gebouwconcept wordt geëvalueerd om te controleren of het ontwerp voldoet aan de 
ambities. Van het gebouwconcept wordt een waardeprofiel opgesteld en vergeleken met het 
waardeprofiel opgesteld aan de hand van de ambitie. In dit onderzoek is dit toegepast door het 
energieverbruik en het kwaliteitsniveau van het gebouw te toetsen.

Indien blijkt dat het ontwerp niet voldoet aan de ambities, wordt een iteratieve stap gemaakt. Hierbij kan 
teruggegaan worden naar de set met mogelijkheden en gezocht worden naar betere verbeteropties 
waardoor een ander gebouwconcept ontstaat, of er kan teruggegaan worden naar de ambities waardoor 
de eisen aan het gebouw minder streng worden en er bij stap 1 meer verbeteropties overblijven.

In dit onderzoek is de beschreven methode 'strategisch en integraal ontwerpen' toegepast op de 
gebouwinstallaties op vertrekniveau. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de volgende systemen: 
verwarming, koeling, ventilatie en verlichting. Er is gekozen voor toepassing van de methode op deze 
systemen, omdat deze systemen het grootste aandeel vormen van het gebouwgebonden 
energieverbruik. In Figuur 6 zijn de drie stappen waarmee het gebouwconcept wordt gevormd 
weergegeven voor de gebouwgebonden installaties op vertrekniveau en nader toegelicht.

Figuur 6: Strategisch integraal ontwerpen gebouwgebonden installaties op vertrekniveau

Stap 1 is het vaststellen van de te onderzoeken verbeteropties door het reduceren en ordenen van de 
mogelijkheden die in aanmerking komen voor het gebouwconcept. Stap 1 bestaat uit drie substappen. 
Stap 1a bestaat uit het per systeem vaststellen welke verbeteropties interessant zijn om te onderzoeken 
omdat zij mogelijk een energiebesparing kunnen opleveren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
toetsing van het energieverbruik van de basissituatie (het Voorlopig Ontwerp) en de analyse van de 
grootste energieverbruiksposten. Stap 1b bestaat uit het kwantificeren van het 
energiebesparingspotentieel van de verbeteropties door de verbeteropties te dimensioneren en het 
energieverbruik van de verbeteroptie te berekenen. Stap 1c bestaat uit het ordenen van de overgebleven 
verbeteropties op basis van het besparingspotentieel.

Stap 2 is het beoordelen van de kwaliteit van oplossingen ten opzichte van een aantal ontwerpcriteria die 
volgen uit het programma van eisen. Stap 2 bestaat uit twee substappen. Stap 2a betreft het beoordelen 
van de prestaties en kwaliteiten van een  verbeteroptie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de prestatie 
eisen die volgen uit het programma van eisen. De prestatie eisen uit het programma van eisen gelden 
voor het gehele gebouwontwerp en zijn dus deels afhankelijk van de prestaties van de overige 
gebouwsystemen. Er kan dus niet beoordeeld worden of de  verbeteroptie voldoet aan de prestatie-eis, 
maar wel of de prestatie en kwaliteit van de  verbeteroptie zodanig is dat het de potentie in zich heeft om 
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aan de prestatie-eisen te voldoen. Stap 2b bestaat uit het ordenen van de verbeteropties en de keuze 
voor verbeteropties die toegetast worden.

Stap 3 is het integreren van de verbeteropties in het gebouwontwerp. Stap 3 bestaat uit twee 
substappen. Stap 3a betreft het samenvoegen van de overgebleven verbeteropties en het beoordelen 
van de raakvlakken van de verbeteropties onderling. Er vindt een iteratie plaats tussen stap 2 en stap 3a 
indien er verbeteropties zijn die niet goed samengaan totdat er een combinatie van gebouwinstallaties is 
gevonden wat leidt tot een integraal concept van de gebouwinstallaties. Stap 3b bestaat uit het 
samenvoegen van de gebouwsystemen. Hierbij wordt met name de integratie van de gebouwinstallaties 
op vertrekniveau met het gevelconcept, de constructie en de energieopwekking getoetst en worden de 
verbeteropties gedimensioneerd. Er vindt iteratie plaats tussen stap 3a en 3b indien er gebouwsystemen 
zijn die niet goed samengaan. Stap 3b resulteert in een integraal gebouwconcept.

2.5 Toetsing van het gebouwconcept  

Om het effect van strategisch en integraal ontwerpen zoals beschreven in paragraaf 2.4 te evalueren, 
wordt het gevormde gebouwconcept vergeleken met het basisontwerp. Beide ontwerpen worden 
getoetst op het energieverbruik en het kwaliteitsniveau. De verschillen worden geëvalueerd om te 
kunnen beoordelen of het stappenplan een verbetering van het gebouwontwerp oplevert.

2.5.1 Toetsing energieverbruik

Het energieverbruik van een gebouw bestaat uit de volgende verbruiksposten: verwarming, koeling, 
ventilatie, verlichting, warm tapwater, pompen, inrichting (gebruiksapparatuur). Om een energieneutraal 
ontwerp te realiseren moet volgens de ‘Trias Energetica’ het energieverbruik van deze posten eerst zo 
veel mogelijk gereduceerd worden en dient vervolgens de overgebleven energievraag duurzaam 
opgewekt worden. 

Iedere fase van het ontwikkelproces van een gebouw heeft een eigen methode voor het toetsen van het 
energieverbruik. Hoe meer gegevens er bekend zijn, hoe gedetailleerder het energieverbruik berekend of 
gemeten kan worden. In Figuur 7 is per fase van het ontwikkelproces van een gebouw aangegeven welke 
methode geschikt is om het energieverbruik te bepalen.

Figuur 7: Ontwerpproces en de bepalingsmethode energieverbruik per fase

In de fase ‘ambitie’ en in de fase ‘programma van eisen fase’ is er weinig bekend over het 
gebouwontwerp en is het alleen mogelijk om op basis van kentallen, gebaseerd op ervaringen uit eerder 
gerealiseerde projecten, een inschatting te maken van de energievraag van het gebouw. In de fase 
'conceptvorming' is er voldoende informatie om door middel van handberekeningen het energieverbruik 
globaal te berekenen. In de fase 'definitief ontwerp' en de fase ‘realisatie’ wordt het gebouwconcept 
gedimensioneerd en is het mogelijk om meer gedetailleerdere berekeningen te maken, zoals het 
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uitvoeren van gebouwsimulatie berekeningen. In de fase ‘gebruik’ is het mogelijk om het werkelijk 
energieverbruik te meten.

In dit onderzoek is de fase 'conceptvorming' beschouwd en is het energieverbruik berekend door middel 
van handberekeningen gebaseerd op ISSO 53 voor het warmteverlies, ISSO 8 voor de koellast en NEN 
2916 voor de gebouwgebonden elektrische installaties. De energie verbruiken zijn berekenend op basis 
van het klimaatjaar voor energieberekeningen uit NEN 5060 (RA2008EN). Voor het berekenen van het 
energieverbruik voor warmte, koude en ventilatie is geen gebruik gemaakt van de EPC 
berekeningsmethodiek (NEN 2916) omdat bij de EPC methode standaard uitgangspunten worden 
gehanteerd voor de gebruikstijden en temperatuurinstellingen. In de EPC methode wordt alleen 
uitgegaan van het gebouwgebonden energieverbruik. Voor het energieverbruik van de inrichting 
(apparatuur) is uitgegaan van de uitgangspunten uit het Programma van Eisen met betrekking tot de 
inrichting van het gebouw. In Figuur 8 is schematisch weergegeven hoe de berekening van het 
energieverbruik is opgebouwd.

Figuur 8: Toetsing energieverbruik – opzet van de berekening

Op basis van het klimaatjaar RA2008EN wordt voor verwarming, koeling en elektriciteit het benodigd 
vermogen berekend en het aantal uren dat dit vermogen optreedt. Op deze manier wordt de secundaire 
energievraag van het gebouw bepaald. Door het opwekkingsrendement voor warmte, koude en 
elektriciteit mee te nemen in de berekening wordt de secundaire energievraag omgerekend naar de 
primaire energievraag.

2.5.2 Toetsing gebouwkwaliteit

De gebouwkwaliteit bestaat uit de prestaties die een gebouw levert op de zes waardekaders uit het 
waardekadermodel van Rutten (Figuur 4). Om de gebouwkwaliteit te toetsen is een evaluatiemethode 
benodigd. 

Net als het energieverbruik heeft iedere fase van het ontwikkelproces van een gebouw een eigen 
methode voor het toetsen van de gebouwkwaliteit. Hoe meer gegevens er bekend zijn, hoe 
gedetailleerder de gebouwkwaliteit ingeschat kan worden. In Figuur 9 is per fase van het ontwikkelproces 
van een gebouw aangegeven welke methode geschikt is om de gebouwkwaliteit te bepalen. 
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Figuur 9: Ontwerpproces en de bepalingsmethode gebouwkwaliteit per fase

In de ambitiefase en in de Programma van Eisen fase is er weinig bekend over het gebouwontwerp en is 
het alleen mogelijk om op basis van ervaringen uit eerder gerealiseerde projecten een inschatting te 
maken van de gebouwkwaliteit. In de fase 'conceptvorming' is er voldoende informatie om door middel 
van ervaringsgetallen de gebouwkwaliteit grofweg te bepalen. In de fase 'Definitief Ontwerp' en de 
realisatiefase wordt het gebouwconcept gedimensioneerd en is het mogelijk om berekeningen te maken 
van de kwaliteitsaspecten. In de gebruiksfase is het mogelijk om de gebouwkwaliteit te meten door het 
evalueren van onder andere de ervaringen van gebruikers en het binnenmilieu.

In dit onderzoek is de fase 'Conceptvorming' beschouwd en is voor de toetsing van de gebouwkwaliteit 
gebruik gemaakt van ervaringsgetallen. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat er verschillende 
evaluatiemethoden ontwikkeld zijn voor het toetsen van (delen van) de gebouwkwaliteit, maar er is geen 
methode gevonden die compleet aansluit bij de functie van het in dit onderzochte gebouwconcept en bij 
het waardekadermodel. Er is een combinatie gemaakt van bestaande evaluatiemethoden waarmee in dit 
onderzoek de gebouwkwaliteit is getoetst. De toegepaste evaluatiemethode is in detail toegelicht in 
bijlage A. Per waardekader zijn bestaande toetsingsmethoden toegepast om tot een toetsingsmethode 
voor de gebouwkwaliteit te komen.

Voor het evalueren van de basale waarde, de gebruikswaarde en de strategische waarde is gebruik 
gemaakt van de kwaliteitsindex Qind [College bouw ziekenhuisvoorzieningen, 2004]. Dit is een 
evaluatiemethode ontwikkeld voor ziekenhuizen om de kwaliteit van het gebouw te toetsen gedurende 
verschillende fases van het ontwikkelproces van een gebouw. De methode toetst de kwaliteit van de 
functionaliteit, de beleving en de materieel-technische aspecten, onderverdeeld in tien thema’s. Om deze 
methode toe te kunnen passen op een faculteitsgebouw zijn de evaluatievragen met betrekking tot de 
zorg weggelaten en is de berekeningsmethode van de kwaliteitsindex hierop aangepast. De 
overgebleven vragen zijn onderverdeeld onder de basale waarde, gebruikswaarde en strategische 
waarde.

Het toetsen van de ecologische waarde is gebaseerd op de module energie uit de Breeam-nl methode 
[DGBC, 2011]. Breeam-nl is een methode die in de praktijk met name bij omvangrijke projecten wordt 
ingezet bij de ontwikkeling van gebouwen met een grote duurzaamheidsambitie.

De belevingswaarde is een waarde die vooral afhankelijk is van de vormgeving van het gebouw. 
Aangezien er geen veranderingen in de gebouwvorm worden gemaakt en de beoordeling van de 
esthetische kwaliteit van een gebouw buiten het kennisgebied van de opleiding building services valt, is 
dit waardekader buiten beschouwing gelaten.

De verschillende waardekaders beoordelen zeer uiteenlopende aspecten van de gebouwkwaliteit. Om 
het kwaliteitsniveau van het gebouw als geheel te beoordelen, is het nodig om de verschillende 
waardekaders vergelijkbaar te maken. Dit is gedaan door het kwaliteitsniveau van ieder waardekader uit 
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te drukken in een getal op een vijfpuntsschaal. Hierbij is 1 de minimale score en gelijk aan een gebouw dat 
voldoet aan de minimale kwaliteitseisen volgens bouwbesluit. 5 is de maximale score en gelijk aan een 
gebouw dat voldoet aan de maximaal haalbare kwaliteit met de op dit moment beschikbare technische 
oplossingen. De indeling van de schaal is als volgt: 1 = slecht, 2 = matig, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = zeer 
goed. De vijf waardekaders die in dit onderzoek getoetst gaan worden, zullen weergegeven worden in 
een radar diagram zodat weergegeven wordt voor welk waardekader het hoogste kwaliteitsniveau geldt 
en waar het hieruit volgende zwaartepunt bij de conceptvorming ligt.

In Figuur 10 is een indicatie gegeven van hoe de toetsingsresultaten van de gebouwkwaliteit wordt 
weergegeven.

Figuur 10: Voorbeeld resultaat toetsing gebouwkwaliteit

Aangezien er bij de evaluatie van de gebouwkwaliteit geen gebruik gemaakt kan worden van een 
voldoende gevalideerde evaluatiemethode kunnen er aanzienlijke foutmarges zitten in de absolute 
bepaling van de gebouwkwaliteit. Echter, in dit onderzoek wordt het effect van een verbeterd 
gebouwconcept op de gebouwkwaliteit onderzocht, waardoor vooral het verschil in de gebouwkwaliteit 
van belang is en niet de absolute gebouwkwaliteit.

2.6 Ontwerpopgave test casus  

In dit onderzoek is het voorlopig ontwerp van project 2 Campus 2020 van de Technische Universiteit 
Eindhoven [TU/e, 2011] als uitgangspunt genomen. In dit onderzoek is de ontwerpopgave uitgewerkt om 
van het voorlopig ontwerp een energieneutraal gebouwontwerp te maken. Onder een energieneutraal 
gebouwontwerp wordt verstaan een gebouw waarbij de benodigde energie voor de gebouwgebonden 
installaties en de gebruikersapparatuur door het gebouw zelf opgewekt wordt. Het elektriciteitsnet dient 
hierbij als buffer om momentane verschillen tussen het aanbod van elektriciteit en de vraag naar 
elektriciteit op te vangen.

In paragraaf 2.1 is een aantal eigenschappen van een complex ontwerpproces weergegeven waar met het 
in paragraaf 2.4 omschreven stappenplan overzicht in wordt verschaft. Dit zijn voorwaarden voor een test 
casus om te kunnen gebruiken in dit onderzoek. Project 2 van Campus 20|20 van de Technische 
Universiteit Eindhoven voldoet aan deze voorwaarden om de volgende redenen:

• Het gebouw bestaat uit drie verschillende functies (kantoor, onderwijs en laboratoria) met ieder eigen 
specifieke eisen en wensen;

• Bij het project zijn verschillende stakeholders betrokken;
• De ontwerpwerkzaamheden moeten passen binnen een strakke projectplanning en een beperkt 

budget;
• De ambities voor het te realiseren gebouw zijn hoog onder andere met betrekking tot duurzaamheid, 

comfort en gezondheid.
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2.7 Samenvatting  

Strategisch en integraal ontwerpen is een aanpak van complexe ontwerpopgaves waarbij hoge eisen 
worden gesteld aan de prestaties van het gebouw en waarbij veel stakeholders betrokken zijn. Om het 
integrale ontwerpproces voor complexe projecten strategisch aan te pakken is een drie stappen plan 
opgesteld. Dit drie stappen plan bestaat uit: 1) het selecteren van verbeteropties, 2) het beoordelen van 
verbeteropties en 3) het integreren van verbeteropties in het gebouwontwerp. 

In dit onderzoek wordt dit drie stappen plan toegepast op project 2 van Campus 2020 van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het project is geschikt als test casus aangezien het een complex project is met 
veel verschillende functies, veel verschillende stakeholders, hoge eisen aan onder andere duurzaamheid, 
comfort en gezondheid en de planning en het budget beperkt zijn. De onderzochte ontwerpopgave is om 
van het voorlopig ontwerp van het gebouw een energie neutraal ontwerp te maken. Het effect van het 
drie stappen plan is geëvalueerd door het verschil in energieverbruik en gebouwkwaliteit te toetsen. In 
hoofdstuk 3 wordt gedemonstreerd hoe dit drie stappen plan wordt toegepast en worden de resultaten 
weergegeven.
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3 Toepassing en toetsing methode strategisch en integraal ontwerp  

In het voorgaande hoofdstuk is een methode beschreven voor het strategisch en integraal ontwerpen van 
gebouwen. In dit hoofdstuk is de methode getoetst door toepassing van de methode op een 
ontwerpopgave uit de praktijk (test casus). Van de test casus is een toetsing van het energieverbruik en 
het kwaliteitsniveau uitgevoerd. Vervolgens zijn de drie stappen van de methode doorlopen: 
1) vaststellen verbeteropties, 2) beoordelen kwaliteit en 3) integreren in ontwerp. Het effect van de 
methode is onderzocht door van het verbeterd ontwerp het energieverbruik en het kwaliteitsniveau te 
toetsen en te vergelijken met de nul meting.

3.1 Beschrijving van de test casus  

In deze paragraaf wordt de ontwerpopgave beschreven die in dit onderzoek dient als test casus. 
Behandeld wordt het Voorlopig Ontwerp van de gebouwinstallaties voor verwarming, koeling, verlichting 
en ventilatie, de gevel en de opwekkingsinstallaties voor warmte, koude en elektriciteit. 

Het Voorlopig Ontwerp van project 2 van 1 oktober 2011 is als test casus gebruikt voor dit onderzoek. In 
Figuur 11 is het bouwkundig ontwerp van Hertzberger Architecten weergegeven. In de figuur is een 
aantal verbeteropties weergegeven waarmee de Energie Prestatie van het ontwerp 25% beter is dan de 
wettelijke eis. De doelstelling in het Programma van Eisen [TU/e, 2011] is echter om een energie neutraal 
gebouw te realiseren. Strategisch en integraal ontwerpen is toegepast om van het Voorlopig Ontwerp 
een energieneutraal ontwerp te maken.

Figuur 11: Bouwkundig ontwerp en energiebesparende maatregelen Voorlopig Ontwerp Project 2 
[bron figuur: Hertzberger Architecten]
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In Figuur 12 zijn op gebouwniveau de opwekkingsinstallaties en het distributiesysteem schematisch 
weergegeven en op vertrekniveau zijn de gebouwinstallaties op vertrekniveau en de gevel schematisch 
weergegeven.

Gebouwniveau Vertrekniveau

Figuur 12: Voorlopig ontwerp – gebouwniveau en vertrekniveau

Het ventilatiesysteem bestaat uit mechanische toevoer en mechanische afvoer van lucht. Uit de 
retourlucht wordt warmte en vocht teruggewonnen door middel van een warmtewiel en gebruikt voor 
het voorverwarmen en bevochtigen (winter) of het voorkoelen en ontvochtigen (zomer) van de verse 
buitenlucht. De lucht wordt vervolgens verwarmd en gekoeld. Door middel van kanalen wordt de verse 
lucht gedistribueerd. In het vertrek wordt de lucht afgegeven door middel van inblaasroosters aan het 
plafond.

Het verwarmingssysteem maakt gebruik van het warmte/koude opslagsysteem (WKO systeem_ op de 
campus. Warmte wordt opgewekt door middel van een warmtepomp en gedistribueerd naar de 
verwarmingsbatterij in de luchtbehandelingskast en naar de afgiftesystemen in het vertrek 
(betonkernactivering en klimaatplafond). 

Het koelsysteem maakt ook gebruik van het WKO-systeem op de campus. Koude wordt opgewekt door 
directe koudelevering vanuit de bronnen (basislast) en door de warmtepomp in zomerbedrijf 
(piekbelasting). Het WKO-systeem op de campus kamt met een jaarlijks koudetekort en een voorwaarde 
voor aansluiting van nieuwe gebouwen is dat de energievraag van de gebouwen thermisch in balans is en 
dat de koudevraag niet groter is dan de warmtevraag. Om de thermische balans van het gebouw te 
herstellen zal een droge koeler worden toegepast om de bodem in de winter met koude te kunnen laden. 
De koude wordt afgegeven aan de koelbatterij in de luchtbehandelingskast en aan de afgiftesystemen in 
het vertrek (betonkernactivering en klimaatplafond in de kantoren)

Het verlichtingssysteem in de vertrekken is geïntegreerd met het klimaatplafond. De verlichting bestaat 
uit hoogfrequente T5 verlichting. In de toiletten wordt LED verlichting toegepast. De verlichting wordt 
uitgeschakeld bij afwezigheid en bij aanwezigheid ingeschakeld indien er op een schakelknop in het 
vertrek wordt gedrukt. De verlichting in de vertrekken is daglichtgeregeld. De elektriciteit wordt door de 
universiteit centraal ingekocht.

De gevel bestaat uit een vliesgevel met een hoogwaardige isolatie (Rc-waarde 5,0 voor de dichte 
geveldelen). De ramen bestaan uit drielaags glas en hybride kozijnen, een combinatie van aluminium aan 
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de buitenkant en hout aan de binnenkant. De gevel bestaat voor circa 50% uit glas, waarbij een smalle 
strook gematteerd glas hoger in de gevel is geplaatst met als doel om de daglichttoetreding te 
vergroten. De gevels worden voorzien van een luifel met een diepte afhankelijk van de oriëntatie om de 
zon te weren.

3.2 Toetsing test casus  

Van de test casus wordt een toetsing uitgevoerd van het energieverbruik en het kwaliteitsniveau van de 
basissituatie om het effect van strategisch en integraal ontwerpen te kunnen toetsen. Na het toepassen 
van strategisch en integraal ontwerp wordt opnieuw een meting uitgevoerd van het energieverbruik en 
de gebouwkwaliteit en wordt het resultaat vergeleken met de toetsing van de basissituatie. Daarnaast 
wordt de toetsing van de basissituatie ook gebruikt om inzicht te krijgen in mogelijke verbeteropties voor 
het ontwerp. In deze paragraaf worden de resultaten van de toetsing van de basissituatie weergegeven.

3.2.1 Toetsing energieverbruik

Op basis van een analyse van de energiestromen in het gebouw is een globale berekening van de 
energiebehoefte van het gebouw gemaakt van zowel het gebouwgebonden energieverbruik als het 
energieverbruik van de inrichting. De berekening is weergegeven in bijlage D. In Figuur 13 is het 
energieverbruik voor warmte, koude en elektriciteit weergegeven per vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte. 

Figuur 13: Toetsing secundaire energievraag Basissituatie (voorlopig ontwerp)

De secundaire energievraag van het gebouw is 56kWh/m2 BVO warmte, 41 kWh/m2 BVO koude en 
71kWh/m2 BVO elektriciteit. Dit is al vrij laag vergeleken met bijvoorbeeld overheidskantoren met een 
secundaire energievraag van 70 kWh/m2 BVO warmte en 110 kWh/m2 BVO elektriciteit [Stimular, 2012], 
maar om een energieneutraal gebouw te realiseren wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke 
secundaire energievraag, zodat in het gebouw zo min mogelijk energie duurzaam opgewekt hoeft te 
worden.

Afhankelijk van de manier waarop warmte, koude en elektriciteit wordt opgewekt, kan het primair 
energieverbruik van de verschillende subsystemen worden bepaald. In bijlage B zijn de 
opwekkingsrendementen voor het produceren van warmte, koude en elektriciteit weergegeven. In Figuur 
14 is de verdeling van het primair energieverbruik over de zes verbruikscategorieën weergegeven en het 
totale primaire energieverbruik in kWh per vierkante meter bruto vloeroppervlakte.
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Figuur 14: Toetsing primair energieverbruik basissituatie (Voorlopig Ontwerp)

Het primaire energieverbruik van het gebouw bestaat voor circa 43% uit inrichtingsapparatuur en voor 
circa 57% uit het gebouwgebonden energieverbruik. De post inrichtingsapparatuur is niet direct 
afhankelijk van het gebouwontwerp, maar wel indirect. Door bijvoorbeeld grote koel- en 
ventilatiecapaciteiten te installeren wordt een grotere bezetting van het gebouw mogelijk gemaakt. Het 
besparingspotentieel van de inrichtingsapparatuur is vanwege deze indirecte relatie niet in dit onderzoek 
meegenomen. De overige vijf verbruiksposten vormen het gebouwgebonden energieverbruik van het 
gebouw. Hierbij is het elektrisch verbruik van de ventilatoren de grootste post, gevolgd door verlichting 
en verwarming. De grootste besparingen kunnen waarschijnlijk gerealiseerd worden door het 
energieverbruik van deze drie posten te verlagen. Van het gebouwgebonden energieverbruik is warm 
tapwater de kleinste verbruikspost. Het besparingspotentieel van deze post is klein in verhouding tot het 
totale energieverbruik en is derhalve niet verder onderzocht.

Resultaat van de toetsing van het energieverbruik is dat vastgesteld is wat de grootste verbruiksposten 
van het gebouw zijn. Bij het ordenen van de verbeteropties (stap 1 van de methode 'strategisch en 
integraal ontwerpen') kan deze informatie gebruikt worden bij het voorsorteren van verbeteropties met 
een groot besparingspotentieel. 

3.2.2 Toetsing kwaliteitsniveau

Op basis van het waardekadermodel is de gebouwkwaliteit van het Voorlopig Ontwerp geanalyseerd 
door middel van de toetsingsmethode die in paragraaf 2.5.2 is toegelicht. Voor de volgende 
waardekaders: basale waarde, economische waarde, strategische waarde, ecologische waarde en 
gebruikswaarde is per waardekader het kwaliteitsniveau uitgedrukt in een getal van 1 tot 5 waarbij 1 een 
kwaliteitsniveau op bouwbesluitniveau is en 5 de maximaal haalbare kwaliteit die op dit moment mogelijk 
is met beschikbare technische oplossingen. De toetsing van het kwaliteitsniveau is weergegeven in 
bijlage E. In Figuur 15 zijn de resultaten van de toetsing van de ambitie en van het ontwerp weergegeven. 
Het kwaliteitsniveau van de ambitie is op basis van het programma van eisen ingeschat, omdat de 
toetsingsmethode voor gebouwkwaliteit alleen geschikt is voor de toetsing van een gebouwontwerp en 
niet voor de toetsing van een programma van eisen.
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Figuur 15: Toetsing gebouwkwaliteit Ambitie en basissituatie (Voorlopig Ontwerp)

Het geambieerde kwaliteitsniveau uit het Programma van Eisen is in de figuur met de rode lijn 
weergegeven. Het ambitieniveau voor de gebouwkwaliteit ligt behoorlijk hoog, met name voor de 
ecologische waarde en de strategische waarde. In het programma van eisen heeft de ecologische waarde 
een hoog ambitieniveau doordat er een energieneutraal gebouw wordt gevraagd en de strategische 
waarde heeft een hoog ambitieniveau doordat er een gebouw wordt gevraagd dat niet alleen voldoet aan 
de eisen van de huidige gebruikers, maar dat het gebouw voldoende voorzieningen en flexibiliteit heeft 
om de komende veertig jaar ook aan de eisen van toekomstige gebruikers te kunnen voldoen. 

Het resultaat van de toetsing van de gebouwkwaliteit van het voorlopig ontwerp is in de figuur met de 
blauwe lijn aangegeven. Het kwaliteitsniveau van de basale waarde licht met betrekking tot thermisch 
comfort en luchtkwaliteit boven bouwbesluitniveau, maar met betrekking tot akoestisch comfort ligt het 
kwaliteitsniveau op bouwbesluitniveau, waardoor de basale waarde gemiddeld iets boven bouwbesluit 
niveau uitkomt. Het kwaliteitsniveau van de economische waarde ligt rond bouwbesluitniveau, omdat in 
het ontwerp de investeringskosten leidend zijn, waardoor op  verbeteropties die de kwaliteit van het 
gebouw verbeteren is bespaard. De strategische waarde is uitgekomen op bouwbesluitniveau. De 
gekozen constructie van dragende gevel en betonnen vloeren met ingestorte betonkernactivering en 
ventilatiekanalen voldoet aan de eisen ten opzichte van flexibiliteit van de huidige gebruiker, maar legt 
beperkingen op aan de invulling van behoeftes van toekomstige gebruikers. Het kwaliteitsniveau van de 
ecologische waarde ligt boven bouwbesluitniveau, omdat de energieprestatie van het voorlopig ontwerp 
circa 25% beter is dan de eis uit het bouwbesluit. Het kwaliteitsniveau van de gebruikswaarde ligt boven 
bouwbesluitniveau met name doordat in het ontwerp veel verschillende ruimtefuncties zijn opgenomen 
in overeenstemming met de verschillende gebruikersgroepen die van het gebouw gebruik gaan maken.

Tussen het ambitieniveau en het resultaat van het gemeten kwaliteitsniveau van het voorlopig ontwerp 
zitten grote verschillen, waarbij de gebouwkwaliteit van het voorlopig ontwerp voor alle waardekaders 
lager is dan van de ambitie. Dit verschil geeft aan dat het gebouwontwerp niet voldoet aan de gestelde 
ambitie, maar het verschil kan ook verklaard worden door: 1) de verschillen tussen de metingen zijn niet 
zuiver doordat voor de ambitie een inschatting is gemaakt op basis van het programma van eisen en voor 
het voorlopig ontwerp een meting is uitgevoerd door middel van een toetsingsmethode en 2) eventuele 
aanpassingen in de vraagstelling die door de gebouwontwikkelaar zijn opgelegd aan het ontwerpteam 
bijvoorbeeld vanwege budgetoverschijdingen zijn in het programma van eisen zijn niet opgenomen. 

In de navolgende paragraferen is strategisch en integraal ontwerpen toegepast op de test casus, waarbij 
gestreefd is om een verbeterd concept te vormen dat voldoet aan de ambitie om een energieneutraal 
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gebouw te realiseren door toepassing van verbeteropties die tegelijkertijd de overige gebouwkwaliteiten 
zo veel mogelijk te verbeteren.

3.3 Stap 1: Ordening verbeteropties  

In deze paragraaf is stap 1, de ordening van de besparingsmogelijkheden, uitgewerkt voor de 
gebouwinstallaties. Per gebouwsysteem zijn drie besparingsmogelijkheden gepresenteerd en geordend 
op het besparingspotentieel. Deze verbeteropties zijn een selectie uit een overzicht van verbeteropties 
uit de literatuur, weergegeven in bijlage G. Stap 1 is opgesplitst in stap 1a: het vaststellen van de 
verbeteropties en stap 1b: het bepalen van het besparingspotentieel. De deelstappen zijn uitgewerkt 
voor het ventilatiesysteem, het afgiftesysteem voor warmte en koude en het verlichtingssysteem. Dit 
omdat uit de toetsing van het energieverbruik van de basissituatie is gebleken dat van het 
gebouwgebonden energieverbruik dit de grootste verbruiksposten zijn: ventilatie (21%), koeling (14%), 
verwarming (13%) en verlichting (8%). Waarschijnlijk leveren verbeteropties binnen deze verbruiksposten 
het grootste besparingspotentieel op.

3.3.1 Ventilatiesysteem

De lucht in een gebouw wordt vervuild door de constructie van het gebouw zelf, apparatuur en 
gebruikers. Het doel van een ventilatiesysteem is om de vervuilingen af te voeren en hiermee de 
luchtkwaliteit in een gebouw te verbeteren. Het energieverbruik van het ventilatiesysteem bestaat uit 
elektrische energie voor ventilatoren bij mechanische ventilatie, warmte en/of koude voor het 
klimatiseren van de lucht. In Figuur 16 is het primair energieverbruik ten behoeve van het 
ventilatiesysteem weergegeven.

Figuur 16: Verdeling primair energieverbruik – gehele gebouw en aandeel ventilatiesysteem

Het energieverbruik voor het ventilatiesysteem bestaat voor het grootste gedeelte uit elektrische 
energie voor de ventilatoren. Het ventilatorvermogen is afhankelijk van de luchthoeveelheid en de druk 
in het ventilatiesysteem. Bij het ordenen van de verbeteropties worden in eerste instantie verbeteropties 
onderzocht die de luchthoeveelheid of de druk in het ventilatiesysteem reduceren.

3.3.1.1 Stap 1a: Het selecteren van de te onderzoeken verbeteropties 

Bij de conceptvorming van het ventilatiesysteem worden ontwerpbeslissingen gemaakt met betrekking 
tot de verschillende functies die het systeem gaat vervullen. In Figuur 17 is een schema weergegeven 
waarin verticaal de verschillende functies van het ventilatiesysteem zijn weergegeven en horizontaal de 
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verbeteropties waarmee deze functies vervuld kunnen worden [ISSO 43]. De twee belangrijkste 
ontwerpbeslissingen voor het ventilatiesysteem zijn de wijze van toevoer en de wijze van afvoer van 
lucht. Op basis van deze twee functies kunnen vier basisconcepten worden onderscheiden waar de 
overige functies al dan niet mee kunnen worden gecombineerd.

Figuur 17: Ontwerpbeslisschema ventilatiesysteem

Voor het ventilatiesysteem zijn vier basisconcepten te onderscheiden afhankelijk van de manier van 
toevoer en afvoer van lucht (mechanisch of natuurlijk). Hierbij blijkt uit onderzoek [ECN, 2002] dat met 
name in utiliteitsgebouwen natuurlijke afvoer van lucht onvoldoende controle geeft op de doorspoeling 
van de ruimten. Hierdoor blijven er nog twee basisconcepten over: natuurlijke toevoer van lucht en 
mechanische toevoer van lucht, beide met mechanische afvoer van lucht. 

De keuze voor natuurlijke toevoer van lucht sluit een aantal verbeteropties uit voor het centraal 
behandelen van de lucht, voor het terugwinnen van warmte uit de retourlucht en voor het 
toevoersysteem. Bij mechanische ventilatie zijn verschillende verbeteropties mogelijk. 

Een keuzemogelijkheid voor een systeem met mechanische balans ventilatie is om een alternatief 
systeem voor warmteterugwinning te kiezen met een hoger rendement (80% met een dubbel 
warmtewiel of een kruisstroomwarmtewisselaar in plaats van 70% met een enkel warmtewiel). In Figuur 
16 is aangegeven dat het warmteverbruik van het ventilatiesysteem echter een klein deel is van het 
totale verbruik van het ventilatiesysteem, waardoor het besparingspotentieel waarschijnlijk gering is en 
deze  verbeteroptie niet verder is onderzocht. 

Een tweede keuzemogelijkheid voor een systeem met mechanische balans ventilatie is om het 
warmteterugwinsysteem te laten vervallen.  Hierdoor neemt het warmteverbruik van het gebouw met 
circa 60% toe zoals is weergegeven in Figuur 18 van 56kWh/m2 naar 89kWh/m2. Dit zou een positieve 
invloed op het energie opslagsysteem van de campus kunnen hebben, omdat het opslagsysteem een 
groot warmteoverschot heeft. Voor het gebouw heeft deze verbeteroptie een negatieve invloed, omdat 
het de thermische onbalans juist vergroot waardoor de bodem in de zomer met warmte geladen moet 
worden. Het vergroten van de warmtevraag zorgt er voor dat de warmtepomp meer draaiuren maakt, 
waardoor er meer elektriciteit ingekocht moet worden. Deze verbeteroptie heeft dus een negatieve 
invloed op het primair energieverbruik en is niet verder meegenomen in het onderzoek. 
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Energiebalans gebouw basis        Energiebalans - vervallen van warmteterugwinning

Figuur 18: Energiebalans gebouw – invloed van vervallen warmteterugwinning

Het laten vervallen van de voorverwarmen/koelen van de lucht is een derde keuzemogelijkheid voor een 
systeem met mechanische balans ventilatie. Deze  verbeteroptie heeft geen invloed op het 
energieverbruik van het gebouw, omdat het evenveel energie kost om de lucht decentraal te verwarmen 
of koelen en is derhalve niet verder onderzocht. Wel heeft deze  verbeteroptie invloed op het gekozen 
afgiftesysteem voor verwarming en koeling, omdat het decentraal benodigd vermogen wordt vergroot. 

Een vierde keuzemogelijkheid voor een systeem met mechanische balans ventilatie is om een variabel 
volume lucht toe te voeren in de vertrekken door aanwezigheidsafhankelijke toevoer van lucht. Hierdoor 
wordt in deellastsituaties het benodigd elektrisch vermogen van de ventilatoren verlaagd, wat een 
besparing op het elektrisch energieverbruik oplevert. Deze  verbeteroptie wordt in het voorlopig 
ontwerp toegepast in de kantoren en vergadervertrekken. In de onderwijsruimten … In de laboratoria is 
deze  verbeteroptie niet mogelijk aangezien de benodigde ventilatiehoeveelheid afhankelijk is de 
experimenten en niet van de aanwezigheid van personen.

Het toepassen van verdringingsventilatie toe te passen in plaats van inmenging van verse lucht via de 
plafonds geldt als vijfde mogelijkheid voor een systeem met mechanische balans ventilatie. Bij 
verdringingsventilatie wordt de lucht op vloerniveau met lage snelheid ingeblazen. Vanwege de lage 
snelheid verdringt de verse lucht de vervuilde lucht. Hierdoor is er een lager ventilatiedebiet nodig om 
dezelfde luchtkwaliteit te bereiken, waardoor het elektrisch energieverbruik van de ventilatoren 
afneemt. 

Zowel bij een systeem met natuurlijke toevoer/mechanische afvoer van lucht als bij mechanische 
balansventilatie is het een  verbeteroptie om de druk in het ventilatiesysteem te reduceren. Dit kan door 
de luchtbehandelingskast en/of de luchtkanalen te overdimensioneren. De totale druk van een 
ventilatiesysteem voor project 2 is circa 1.500 Pa. Hiervan is circa 1.200 Pa voor de 
luchtbehandelingskasten en 300 Pa voor de luchtkanalen [Techniplan Adviseurs, 2011]. Het aandeel van 
de luchtkanalen is relatief klein, maar door de luchtehandelingskasten te overdimensioneren, wordt het 
elektrisch benodigd vermogen gereduceerd.
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Na analyse van het ontwerpbeslisschema van het ventilatiesysteem zijn de volgende drie verbeteropties 
geselecteerd waarmee het de ventilatieluchthoeveelheid wordt verlaagd of de druk in het 
ventilatiesystysteem wordt verlaagd, met als doel om het elektrisch verbruik van het ventilatiesysteem te 
reduceren:

• Ventilatie 1: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer van lucht;
• Ventilatie 2: Verlagen van de druk in de luchtbehandelingskast;
• Ventilatie 3: Toevoer van lucht door middel van verdringingsventilatie.

In Tabel 1 zijn de drie beschreven verbeteropties schematisch weergegeven op gebouw niveau en op 
vertrekniveau. Op gebouwniveau zijn de opwekkingsinstallatie voor warmte en koude weergegeven en 
het opwekkingssysteem voor de ventilatie. Op vertrekniveau zijn de afgiftesystemen voor ventilatie, 
warmte, koude en verlichting weergegeven en is een schematische doorsnede van de gevel 
weergegeven. 

Tabel 1: Schematische weergave ontwerp ventilatiesysteem – verbeteropties

Ventilatie 1 Ventilatie 2 Ventilatie 3

Gebouwniveau 
(opwekking)

Vertrekniveau
 (afgifte)

3.3.1.2 Stap 1b: Besparingspotentieel van de verbeteropties

Stap 1a heeft geresulteerd in drie verbeteropties om het energieverbruik van het ventilatiesysteem te 
reduceren. Bij stap 1b worden de verbeteropties gedimensioneerd en wordt het besparingspotentieel 
van de geselecteerde verbeteropties berekend. De verbeteropties onderling worden vergeleken om een 
ordening te kunnen maken in de verbeteropties met het grootste besparingspotentieel. 

In Figuur 19 is de secundaire energievraag van het gehele gebouw weergegeven, voor de basissituatie en 
bij toepassing van de drie verbeteropties. De energievraag is onderverdeeld in warmte, koude en 
elektriciteit.
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Figuur 19: Verdeling secundair energieverbruik verbeteropties ventilatiesysteem

Bij ventilatie 1 komt het warmtewiel te vervallen, waardoor de warmtevraag en koudevraag toeneemt. De 
elektriciteitsvraag neemt af door het vervallen van de mechanische toevoer van ventilatielucht.

Bij ventilatie 2 is de druk in de luchtbehandelingskast afgenomen. Dit heeft geen invloed op de warmte- 
en koudevraag van het ventilatiesysteem. De elektriciteitsvraag is afgenomen.

Bij ventilatie 3 is de ventilatieluchthoeveelheid gereduceerd. Hierdoor is de elektriciteitsvraag 
afgenomen. De warmte- en koudevraag is gelijk gebleven, omdat de totale warmte- en koudevraag op 
vertrekniveau gelijk is gebleven. 

Door het meenemen van het opwekkingsrendement van verwarming, koeling en elektriciteit wordt het 
primair energieverbruik berekend. In Figuur 20 is het primair energieverbruik van het gehele gebouw 
weergegeven inclusief apparatuur voor de basissituatie uit het VO en de drie verbeteropties. 

Figuur 20: Totaal primair energieverbruik verbeteropties ventilatiesysteem

Als het primaire energieverbruik van de drie verbeteropties wordt beschouwd, blijkt dat de invloed van 
de  verbeteropties gering is (circa 4-6%) en voor de drie verbeteropties nagenoeg gelijk. Deze geringe 
invloed kan verklaard worden doordat het ventilatiesysteem 34% van de totale energievraag uitmaakt 
waardoor de invloed op het totale energieverbruik gering is én doordat het ventilatiesysteem al relatief 
energiezuinig is uitgevoerd waardoor het overgebleven besparingspotentieel relatief gering is. 

Uit stap 1 van de methode 'strategisch en integraal ontwerpen' toegepast op het ventilatiesysteem blijkt 
dat de ordening van de verbeteropties is uitgevoerd door selectie van verbeteropties die de 
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ventilatieluchthoeveelheid reduceren en die de druk in de ventilatoren reduceren. Een verdere ordening 
van de verbeteropties op basis van besparingspotentieel kan niet gemaakt worden als gevolg van de 
kleine verschillen, waardoor stap 2 nadere doorslag moet geven over de toe te passen verbeteropties, 
afhankelijk van de invloed van de verbeteropties op de gebouwkwaliteit.

3.3.2 Decentrale afgiftesysteem warmte en koude

Op vertrekniveau treden in de winter warmte warmteverliezen op als gevolg van transmissie, infiltratie, 
afkoeling en ventilatie en in de zomer treden warmtebelastingen op als gevolg van interne 
warmteproductie, transmissie en zontoetreding. Het doel van een decentraal afgiftesysteem voor 
warmte en koude is om in de winter en in de zomer een thermisch comfortabel binnenklimaat te creëren. 
Het energieverbruik van het decentraal afgiftesysteem voor warmte en koude bestaat uit warmte en 
koude voor het klimatiseren van de ruimte. In Figuur 21 is het primair energieverbruik ten behoeve van 
het decentraal afgiftesysteem warmte en koude weergegeven. Hierbij is de benodigde warmte voor het 
centraal klimatiseren van de ventilatielucht niet meegenomen.

Figuur 21: Primair energieverbruik decentrale afgiftesysteem warmte en koude

Het energieverbruik voor decentrale afgifte van warmte en koude is een gevolg van het gevelontwerp. 
Het optimaliseren van de gevel met betrekking tot zontoetreding en transmissieverliezen hebben naar 
verwachting het grootste potentieel om het energieverbruik van decentrale afgifte van warmte en koude 
te reduceren. Het optimaliseren van het gevelontwerp valt echter buiten de kaders van dit onderzoek. In 
deze paragraaf is onderzocht welke verbeteropties er zijn om de warmte en koude zo efficiënt mogelijk in 
het vertrek af te geven.

3.3.2.1 Stap 1a: Selecteren te onderzoeken verbeteropties 

Bij de conceptvorming van het decentrale afgiftesysteem voor warmte en koude zijn er een aantal 
ontwerpbeslissingen die gemaakt moeten worden. In Figuur 22 is een schema weergegeven waarin de 
ontwerpbeslissingen zijn weergegeven die van belang zijn voor de conceptvorming van het decentrale 
afgiftesysteem voor warmte en koude [ISSO 43].
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Figuur 22: Ontwerpbeslisschema decentraal afgiftesysteem warmte en koude

Het decentraal afgiftesysteem voor warmte en koude kan onderverdeeld worden in drie basisconcepten: 
distributie via water, distributie via lucht of distributie via een combinatie van water en lucht. Distributie 
via water en lucht heeft als voordeel dat het ruimtebeslag van het distributiesysteem relatief weinig 
ruimte in beslag neemt, omdat water een grotere warmtecapaciteit heeft dan lucht en dat de 
ventilatielucht geklimatiseerd in de ruimte wordt toegevoerd waardoor de benodigde capaciteit van het 
afgiftesysteem op vertrekniveau wordt beperkt. 

Het in het VO gekozen warmteafgiftesysteem bestaat uit betonkernactivering gecombineerd met 
geklimatiseerde lucht en klimaatplafonds voor de kantoren. Betonkernactivering is vanwege het 
temperatuurtraject een goede combinatie met het gekozen warmteopwekkingssysteem, maar heeft als 
kenmerk dat de maximaal afgegeven capaciteit beperkt is en de reactiesnelheid van de regeling laag is. 
Hierdoor moet het warmteafgiftesysteem dubbel uitgevoerd worden. 

Afgiftesystemen voor zowel warmte als koude met een grotere capaciteit en regelbaarheid dan 
betonkernactivering zijn klimaatplafonds, inductieunits en fancoilunits. Aangezien klimaatplafonds een 
aanzienlijke hogere investering vergen dan de overige twee systemen en met name bij zeer hoge 
warmtebelasting worden toegepast, zijn de verbeteropties induciteunit en faincoilunit nader onderzocht.

Een  verbeteroptie waarmee naar verwachting een aanzienlijke besparing kan worden gerealiseerd, is 
wanneer gebruik kan worden gemaakt van directe warmtelevering uit de bronnen. Bij traditionele 
warmte-/koudeopslag is de temperatuur van het grondwater bij warmteonttrekking circa 16oC. Indien de 
warmte bij hogere temperaturen opgeslagen kan worden (circa 30oC injectie, circa 25oC onttrekking) ligt 
de aanvoertemperatuur dicht bij de aanvoertemperatuur van betonkernactivering waardoor geen 
temperatuurverhoging door middel van een warmtepomp hoeft te worden toegepast. Met de huidige 
vergunningen en het huidige bronnensysteem op de campus is het niet mogelijk om deze  verbeteroptie 
uit te voeren. Het besparingspotentieel van deze  verbeteroptie is wel nader onderzocht, omdat deze  
verbeteroptie in de gebruiksfase kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij grootschalige renovatie van het 
bronnensysteem.

Na analyse van het ontwerpbeslisschema van het decentrale afgiftesysteem voor warmte en koude zijn 
de volgende drie verbeteropties geselecteerd waarmee het afgiftesysteem enkel wordt uitgevoerd of de 
temperatuur van het afgiftesysteem voor warmte wordt verlaagd, met als doel om de benodigde warmte 
en koude zo efficiënt mogelijk af te geven in de vertrekken:
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• Warmte/koude 1: betonkernactivering en klimaatplafonds vervangen door inductieunits;
• Warmte/koude 2: betonkernactivering en klimaatplafonds vervangen door fancoilunits;
• Warmte/koude 3: directe warmte- en koudelevering uit het bronnensysteem.

In Tabel 2 zijn de drie beschreven verbeteropties schematisch weergegeven op gebouw niveau en op 
vertrekniveau. Op gebouwniveau zijn de opwekkingsinstallatie voor warmte en koude weergegeven en 
het opwekkingssysteem voor de ventilatie. Op vertrekniveau zijn de afgiftesystemen voor ventilatie, 
warmte, koude en verlichting weergegeven en is een schematische doorsnede van de gevel 
weergegeven. 

Tabel 2: Schematische weergave ontwerp decentrale afgifte warmte en koude – verbeteropties

Warmte/koude 1 Warmte/koude 2 Warmte/koude 3

Gebouwniveau 
(opwekking)

Vertrekniveau
 (afgifte)

3.3.2.2 Stap 1b: Besparingspotentieel van de verbeteropties

Stap 1a heeft geresulteerd in drie verbeteropties om het energieverbruik van het decentrale 
afgiftesysteem voor warmte en koude te reduceren. Bij stap 1b worden de verbeteropties 
gedimensioneerd en wordt het besparingspotentieel van de geselecteerde verbeteropties berekend. De 
verbeteropties onderling worden vergeleken om een ordening te kunnen maken in de verbeteropties 
met het grootste besparingspotentieel. 
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In Figuur 23 is de secundaire energievraag van het gehele gebouw weergegeven, voor de basissituatie en 
bij toepassing van de drie verbeteropties. De energievraag is onderverdeeld in warmte, koude en 
elektriciteit.

Figuur 23: Verdeling secundair energieverbruik verbeteropties afgiftesysteem warmte & koude

Warmte/koude 1 en warmte/koude 2 leveren een toename van de warmtevraag en van de koudevraag 
op, omdat betonkernactivering een grotere accumulerende werking heeft, waardoor in de nacht het 
gebouw minder afkoelt in de winter en langer koel blijft in de zomer. Hierdoor is het energieverbruik als 
gevolg van opwarming van de constructie bij betonkernactivering lager. Daarnaast neemt bij 
warmte/koude 2 de elektriciteitsvraag toe als gevolg van de elektrische aandrijving van de ventilatoren in 
de fancoilunits.

Warm 3 heeft geen invloed op de secundaire energievraag, omdat met uitzondering van het 
temperatuurtraject het afgiftesysteem gelijk is gebleven. Hierdoor heeft deze  verbeteroptie een invloed 
op het opwekkingsrendement, waardoor de invloed van deze  verbeteroptie alleen zichtbaar is bij de 
primaire energievraag.

Door het meenemen van het opwekkingsrendement van verwarming, koeling en elektriciteit wordt het 
primair energieverbruik berekend. In Figuur 24 is het primair energieverbruik van het gehele gebouw 
weergegeven inclusief apparatuur voor de basissituatie uit het voorlopig ontwerp en de drie 
verbeteropties. 

Figuur 24: Totaal primair energieverbruik verbeteropties afgiftesysteem warmte & koude
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Als het primaire energieverbruik van de drie verbeteropties wordt beschouwd, blijkt dat de 
verbeteropties warmte/koude 1 en warmte/koude 2 een negatieve invloed hebben op het primaire 
energieverbruik van het gebouw. Warmte/koude 3 heeft een besparingspotentieel van circa 21%, wat 
aanzienlijk is gezien het decentrale afgiftesysteem voor warmte en koude in de basis circa 28% van de 
totale energievraag uitmaakt. 

Uit stap 1 van de methode 'strategisch en integraal ontwerpen' toegepast op het decentrale 
afgiftesysteem voor warmte en koude blijkt dat de ordening van de verbeteropties is uitgevoerd door 
selectie van verbeteropties die het afgiftesysteem vereenvoudigen en die het rendement van de warmte 
en koudeopwekking verbeteren. Hierbij heeft het verlagen van de aanvoertemperatuur van het cv water 
het grootste besparingspotentieel en zal deze  verbeteroptie verder onderzocht worden in stap 2, waarbij 
de invloed van de  verbeteroptie op de gebouwkwaliteit wordt onderzocht. Het vereenvoudigen van het 
afgiftesysteem levert geen energiebesparing op. Toch wordt warmte/koude 1, het toepassen van 
inductieunits, nader onderzocht in stap 2, omdat de toename van het energieverbruik gering is, en de  
verbeteroptie mogelijk een meerwaarde biedt voor de gebouwkwaliteit.

3.3.3 Verlichtingssysteem

Voor het verrichten van werkzaamheden in een vertrek is een minimaal verlichtingsniveau benodigd. Het 
doel van een verlichtingssysteem is om ongeacht de weersomstandigheden buiten en de daaruit 
voldoende daglichttoetreding via de gevel het benodigde lichtniveau op de werkplek te leveren. Het 
energieverbruik van het verlichtingssysteem bestaat uit elektriciteit. In Figuur 25 is het primair 
energieverbruik ten behoeve van het verlichtingssysteem weergegeven. 

Figuur 25: Primair energieverbruik verlichtingssysteem

Het energieverbruik voor het verlichtingssysteem hangt af van het geïnstalleerd elektrisch vermogen van 
het verlichtingssysteem en van het aantal branduren per lamp. Bij het ordenen van de verbeteropties 
zullen in eerste instantie verbeteropties onderzocht worden die het geïnstalleerd vermogen reduceren 
en vervolgens verbeteropties die het aantal branduren reduceren.
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3.3.3.1 Stap 1a: Selecteren te onderzoeken verbeteropties 

Bij de conceptvorming van het verlichtingssysteem zijn er een aantal ontwerpbeslissingen die gemaakt 
moeten worden. In Figuur 26 is een schema weergegeven waarin de ontwerpbeslissingen zijn 
weergegeven die van belang zijn voor de conceptvorming van het verlichtingssysteem [ECN, 2000].

Figuur 26: Ontwerpbeslisschema verlichtingssysteem [ECN, 2000]

Het verlichtingssysteem is onderverdeeld op basis van de indeling van het schakelsysteem: centraal of 
decentraal omdat niet alle schakelsystemen toegepast kunnen worden op beide indelingen. Een 
decentraal schakelsysteem van de verlichting heeft meer mogelijkheden tot reduceren van het aantal 
branduren, waardoor het besparingspotentieel groter is.

In het VO is al op een aantal punten aandacht besteed aan het optimaliseren van het verlichtingssysteem. 
Het geïnstalleerde vermogen is gereduceerd door de verblijfsruimten uit te voeren met hoogfrequente 
TL verlichting (T5) en door in de gangzones LED verlichting toe te passen. Het aantal branduren per lamp 
is gereduceerd door toepassing van daglichtidimregeling in combinatie met de plaatsing van 
daglichtramen om het daglicht verder het vertrek in te brengen en door aanwezigheidsdetectie in de 
vertrekken toe te passen.

Het type schakelsysteem heeft invloed op het aantal branduren. Het schakelsysteem kan worden 
verbeterd door het toepassen van daglichtplanken waarmee het daglicht verder het vertrek kan worden 
ingebracht en het effect van de daglichtdimschakeling wordt vergroot. 

Het type verlichting heeft invloed op het geïnstalleerd vermogen. Door LED verlichting behalve in de 
gangen ook in toiletten en algemene ruimten toe te passen, wordt het geïnstalleerde vermogen 
gereduceerd. Ook in vergaderruimten, kantoren en onderwijsruimten is toepassing van LED mogelijk, 
echter is de Lumen/Watt verhouding nog onvoldoende zodat LED niet energiezuiniger is dan TL-
verlichting.

Een  verbeteroptie die het reduceren van het aantal branduren en het geïnstalleerd vermogen 
combineert is werkplekverlichting. Bij werkplekverlichting wordt een basisverlichting van 300 lux 
aangebracht en wordt individueel op werkplekniveau een aanvullende verlichting toegepast zodat een 
hoger verlichtingsniveau kan worden bereikt indien gewenst. De gebruiker heeft de keuze om bij een laag 
of een hoog verlichtingsniveau te werken.
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Na analyse van het ontwerpbeslisschema van het verlichtingssysteem zijn de volgende drie 
verbeteropties geselecteerd waarmee het geïnstalleerde vermogen wordt gereduceerd of het aantal 
branduren per verlichtingsarmatuur wordt gereduceerd:

• Licht 1: aanvullende LED verlichting in de algemene ruimten
• Licht 2: vergroten van de daglichtsector
• Licht 3: werkplekverlichting

In Tabel 3 zijn de drie beschreven verbeteropties schematisch weergegeven op gebouw niveau en op 
vertrekniveau. Op gebouwniveau zijn de opwekkingsinstallatie voor warmte en koude weergegeven en 
het opwekkingssysteem voor de ventilatie. Op vertrekniveau zijn de afgiftesystemen voor ventilatie, 
warmte, koude en verlichting weergegeven en is een schematische doorsnede van de gevel 
weergegeven. 

Tabel 3: Schematische weergave ontwerp verlichtingssysteem – verbeteropties

Licht 1 Licht 2 Licht 3

Gebouwniveau 
(opwekking)

Vertrekniveau
 (afgifte)

3.3.3.2 Stap 1b: Besparingspotentieel van de verbeteropties

Stap 1a heeft geresulteerd in drie verbeteropties om het energieverbruik van het verlichtingssysteem te 
reduceren. Bij stap 1b worden de verbeteropties gedimensioneerd en wordt het besparingspotentieel 
van de geselecteerde verbeteropties berekend. De verbeteropties onderling worden vergeleken om een 
ordening te kunnen maken in de verbeteropties met het grootste besparingspotentieel.  

In Figuur 27 is de secundaire energievraag van het gehele gebouw weergegeven, voor de basissituatie en 
bij toepassing van de drie verbeteropties. De energievraag is onderverdeeld in warmte, koude en 
elektriciteit.
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Figuur 27: Verdeling secundair energieverbruik verbeteropties verlichtingssysteem

Wijzigingen in het verlichtingsniveau hebben niet alleen invloed op de elektrische energievraag, maar ook 
op de warmtevraag en de koudevraag. Door het reduceren van het geïnstalleerd vermogen of het aantal 
branduren van het verlichtingssysteem neemt de warmteproductie van het verlichtingssyteem af. 
Hierdoor neemt de warmtevraag van het gebouw toe en neemt de koudevraag van het gebouw af. De 
invloed van de verbeteropties op de secundaire energievraag is relatief klein, waarbij licht 1 het 
toepassen van meer LED verlichting de grootste invloed heeft.

Door het meenemen van het opwekkingsrendement van verwarming, koeling en elektriciteit wordt het 
primair energieverbruik berekend. Als het primaire energieverbruik van de drie verbeteropties wordt 
beschouwd, blijkt dat de invloed van de verbeteropties gering is (circa 1-2%) en voor de drie 
verbeteropties nagenoeg gelijk is. Deze geringe invloed kan verklaard worden doordat het 
verlichtingssysteem circa 10% van de totale energievraag uitmaakt, waardoor de invloed op het totale 
energieverbruik gering is. Daarbij geldt dat het verlichtingssysteem al relatief energiezuinig is uitgevoerd 
waardoor het overgebleven besparingspotentieel relatief gering is. 

Uit stap 1 van de methode 'strategisch en integraal ontwerpen' toegepast op het verlichtingssysteem 
blijkt dat de ordening van de verbeteropties is uitgevoerd door selectie van verbeteropties die het 
geïnstalleerd vermogen reduceren en die het aantal branduren per lamp reduceren. Een verdere ordening 
van de verbeteropties op basis van besparingspotentieel kan niet gemaakt worden als gevolg van de 
kleine verschillen, waardoor stap 2 nadere doorslag moet geven over de toe te passen verbeteropties 
afhankelijk van de invloed van de verbeteropties op de gebouwkwaliteit.

3.3.4 Samenvatting stap 1

Bij de toepassing van stap 1 van de methode 'strategisch en integraal ontwerpen' is het energieverbruik 
van de basissituatie geanalyseerd om grootste verbruiksposten te vinden. 
Hiermee is een ordening gemaakt van de mogelijke verbeteropties door alleen verbeteropties de invloed 
hebben op de grootste verbruiksposten te selecteren. Per verbruikspost is een analyse van de 
ontwerpbeslissingen uitgevoerd om compleet te kunnen zijn in de verbeteropties die toegepast kunnen 
worden. Vervolgens is voor de overgebleven verbeteropties het besparingspotentieel bepaald.

Stap 1 levert een ordening van de verbeteropties op die als eerste onderzocht gaan worden, maar ook 
een algeheel overzicht waardoor in latere fases teruggegaan kan worden om alternatieven mee te nemen 
als blijkt dat de  verbeteroptie niet meegenomen kan worden in verband met integratie van het ontwerp.
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3.4 Stap 2: Beoordeling kwaliteit verbeteropties  

In deze paragraaf is stap 2, de beoordeling van de kwaliteit van de verbeteropties, uitgewerkt voor de 
gebouwinstallaties. Per subsysteem van de gebouwinstallaties zijn de overgebleven verbeteropties uit 
stap 1 beoordeeld aan de hand van ontwerpcriteria. Stap 2 is opgesplitst in stap 2a: het beoordelen van 
de verbeteropties volgens ontwerpcriteria en stap 2b het ordenen van de verbeteropties en selecteren 
van de verbeteropties die in stap 3 geïntegreerd worden in het gebouwconcept. De deelstappen zijn 
uitgewerkt voor het ventilatiesysteem, het afgiftesysteem voor warmte en koude en het 
verlichtingssysteem. 

De kwaliteit van de verbeteropties is beoordeeld door het subsysteem uit het voorlopig ontwerp te 
vergelijken met het verbeteropties voor het subsysteem. Op basis van literatuur en handberekeningen 
zijn de prestaties van de verbeteropties op de verschillende ontwerpcriteria beoordeeld. In bijlage F is de 
onderbouwing van de beoordeling weergegeven.

3.4.1 Ventilatiesysteem

Uit stap 1 zijn drie verbeteropties van het ventilatiesysteem overgebleven. In Tabel 1 zijn de 
verbeteropties schematisch weergegeven en in Tabel 2 is voor een aantal ontwerpcriteria die belangrijk 
zijn in de keuze voor het ventilatiesysteem de prestaties van de verbeteropties beoordeeld. Vervolgens 
zijn de belangrijkste verschillen beschreven.

Tabel 4: Schematische weergave ontwerp ventilatiesysteem – basis en verbeteropties

Basis Ventilatie 1 Ventilatie 2 Ventilatie 3

Gebouwniveau 
(opwekking)
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mechanische afvoer

Natuurlijke toevoer, 
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mechanische afvoer 
(vergroot)

Mechanische 
toevoer, 
mechanische afvoer

Distributie Luchtkanalen 
toevoer en retour

Luchtkanalen retour Luchtkanalen toevoer 
en retour

Luchtkanalen 
toevoer en retour

Vertrekniveau 
(afgifte)
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Tabel 5: Beoordeling kwaliteit ventilatiesysteem – basis en verbeteropties

Ontwerpcriteria Basis Ventilatie 1 Ventilatie 2 Ventilatie 3

Thermisch comfort + + + ++

Luchtkwaliteit + - + ++

Geluidsniveau + + + +

Regelbaarheid -- + -- --

Onderhoud + - + -

Ruimtebeslag + ++ +/- ++

Investeringskosten + ++ - +

Het thermisch comfort van de luchttoevoer is afhankelijk van het afgiftesysteem en wijkt alleen voor 
ventilatie 3 af van de basis. Met ventilatie 3 wordt het thermisch comfort verbeterd omdat er lagere 
luchthoeveelheden worden toegevoerd. Hierdoor is de luchtsnelheid lager en wordt de kans op 
tochtklachten verkleind. 

De luchtkwaliteit is afhankelijk van de filtering van de buitenlucht en de afvoer van vervuilingen uit het 
vertrek. De filtering van de buitenlucht wijkt af van de basis bij ventilatie 1. Bij natuurlijke luchttoevoer is 
slechts beperkte filtering mogelijk in de gevelrooster waardoor de luchtkwaliteit lager is dan in de basis. 
De afvoer van vervuilingen wijkt af van de basis bij ventilatie 3. Bij verdringingsventilatie wordt de verse 
lucht in het vertrek niet gemengd met de vervuilde lucht in het vertrek, waardoor de luchtkwaliteit 
toeneemt.

Het geluidsniveau in het vertrek van het ventilatiesysteem is afhankelijk van de luchtsnelheid. De 
luchtsnelheid is voor alle verbeteropties gelijk. Bij ventilatie 3 worden wel lagere luchthoeveelheden 
toegevoerd, maar dit heeft als gevolg dat de kanalen kleiner worden uitgevoerd waardoor de 
luchtsnelheid gelijk blijft.

De regelbaarheid van de toegevoerde luchthoeveelheid is alleen bij ventilatie 1 van toepassing. De 
gebruiker kan afhankelijk van de behoefte het gevelrooster open of dicht zetten. Bij de overige 
verbeteropties wordt een constant luchtvolume toegevoerd waardoor individuele regeling niet mogelijk 
is.

Het onderhoud wijkt voor ventilatie 1 en ventilatie 3 af van de basis. Bij natuurlijke ventilatie moeten de 
roosters in de gevel onderhouden worden wat meer kosten met zich meebrengt dan het onderhouden 
van de filters in een luchtbehandelingskast. Wel wordt er bespaard op het onderhoud van de 
toevoerventilator, verwarmingsbatterij en koelbatterij. Bij verdringingsventilatie worden vloerroosters 
toegepast waarin zich vuil kan verzamelen. Het onderhoud van vloerroosters brengt meer kosten met 
zich mee dan het onderhoud van plafondroosters.

Het ruimtebeslag wijkt af van de basis voor ventilatie 1, 2 en 3. Bij het toepassen van natuurlijke toevoer 
van ventilatielucht wordt bespaard in het ruimtebeslag van het opwekkingssysteem, het 
distributiesysteem en het afgiftesysteem. Bij het verlagen van de druk in de luchtbehandelingskast neemt 
de omvang van de kast toe. Hierdoor is meer ruimte benodigd in de centrale techniekruimte. 

De investeringskosten wijken voor ventilatie 1, 2 en 3 af van de basis. Bij natuurlijke toevoer van 
ventilatielucht wordt bespaard op de kosten voor de opwekking en distributie van toevoerlucht. De 
kosten voor het toepassen van gevelroosters zijn hoger dan voor het toepassen van plafondroosters, 
maar over het geheel heeft deze  verbeteroptie een positieve invloed op de investeringskosten. Bij het 
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verlagen van de druk in de luchtbehandelingskast wordt de kast overgedimensioneerd. Dit heeft een 
negatieve invloed op de investeringskosten. Bij het toepassen van verdringingsventilatie wordt de 
luchthoeveelheid gereduceerd. Dit heeft een positieve invloed op de investeringskosten. Het 
afgiftesysteem is echter duurder dan in de basis, waardoor de totale invloed op de investeringskosten 
beperkt is.

Het verschil in energieverbruik tussen de verbeteropties is zeer klein dus zal de beoordeling van de 
kwaliteit van de verbeteropties de doorslag geven in de selectie voor integratie in het gebouwconcept. 
Als gevolg van de beoordeling van de kwaliteit van de verbeteropties komt de  verbeteroptie ventilatie 1 
te vervallen en worden verbeteropties ventilatie 2 en ventilatie 3 meegenomen om te integreren in het 
gebouwconcept.  verbeteroptie ventilatie 1 heeft een negatieve invloed de luchtkwaliteit en vanwege de 
hoge eisen die gesteld zijn aan de luchtkwaliteit ontstaat het risico dat met natuurlijke toevoer van lucht 
niet wordt voldaan aan de gestelde eisen aan de luchtkwaliteit. Het vergroten van de 
luchtbehandelingskast heeft weinig effect op de kwaliteit en kan goed toegepast worden. 
Verdringingsventilatie heeft een positief effect op het thermisch comfort, de luchtkwaliteit en het 
ruimtebeslag wat opweegt tegen het negatieve effect op het onderhoud. 

3.4.2 Decentrale afgiftesysteem warmte en koude

Uit stap 1 zijn twee verbeteropties voor het decentrale afgiftesysteem voor warmte en koude 
overgebleven. In Tabel 3 is van de verbeteropties een korte beschrijving gegeven van de opwekking, de 
distributie en de afgifte. Voor een aantal ontwerpcriteria, die belangrijk zijn in de keuze voor het 
decentrale afgiftesysteem warmte en koude, zijn de prestaties van de verbeteropties beoordeeld. 
Vervolgens zijn de belangrijkste verschillen beschreven.

Tabel 6: Beoordeling kwaliteit decentrale afgiftesysteem warmte en koude – basis en verbeteropties

Ontwerpcriteria Basis Warmte/koude 1 Warmte/koude 3

Opwekking

WKO, warmtepomp WKO, warmtepomp WKO

Distributie Water en lucht Water en lucht Water en lucht

Afgifte

Betonkernactivering, 
klimaatplafonds 

Inductieunits Betonkernactivering

Ontwerpcriteria

Thermisch comfort ++ + +

Geluidsniveau ++ + ++
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Regelbaarheid + ++ -

Onderhoud - 0 +

Ruimtebeslag - + ++

Investeringskosten -- + 0

Het thermisch comfort is afhankelijk van het afgiftesysteem. In de basis worden in de kantoren 
klimaatplafonds toegepast waarmee een hoogwaardig thermisch comfort kan worden gerealiseerd. Met 
warmte/koude 1 wordt het thermisch comfort verminderd omdat inductieunits gebruik maken van 
geforceerde convectie in plaats van straling, wat tot tochtklachten kan leiden. Daarbij is de maximale 
verwarmings-/koelcapaciteit is lager waardoor minder hoge interne belastingen weggekoeld kunnen 
worden. Met warmte/koude 3 wordt het thermisch comfort verminderd omdat betonkernactivering een 
beperkte maximale verwarmings- en koel capaciteit heeft waardoor in de vertrekken lagere belastingen 
weggekoeld kunnen worden.

Het geluidsniveau in het vertrek van het decentrale afgiftesysteem warmte en koude is afhankelijk van de 
luchtsnelheid en eventuele bewegende onderdelen in het afgiftesysteem. In de basis en bij 
warmte/koude 3 wordt de warmte en koude afgegeven door middel van straling waardoor dit 
geluidsarme systemen zijn. Bij warmte/koude 1 wordt door de inductieunits lucht gerecirculeerd in het 
vertrek waardoor het geluidsniveau hoger is dan bij de basis en warmte/koude 3. 

De regelbaarheid van betonkernactivering is beperkt vanwege de traagheid van het afgiftesysteem. In de 
basis wordt de regeling verbeterd door de toegepaste klimaatplafonds in de kantoren. Bij warmte/koude 
1 is de regelbaarheid zeer goed omdat met inductieunits de ruimtetemperatuur snel en per 1,8m gevel 
geregeld kan worden. Bij warmte/koude 3 is de regelbaarheid slecht vanwege de traagheid van het 
afgiftesysteem en het ontbreken van aanvullende systemen om de regeling te verbeteren.

Voor de basis is vrij veel onderhoud benodigd omdat zich boven de plafondeilanden vuil kan verzamelen. 
Voor warmte/koude 1 is onderhoud benodigd voor de inductieunits waarvan de batterijen vervuild 
kunnen raken. Voor warmte/koude 3 is het onderhoud nihil omdat het afgiftesysteem zich in de 
constructie bevindt en er geen oppervlakten zijn waar vervuilingen zich kunnen verzamelen.

Het ruimtebeslag voor de basis is aanzienlijk vanwege de klimaatplafonds. Hierdoor is het oppervlakte 
waar de betonkernactivering warmte en koude kan afgeven beperkt. Het ruimtebeslag van 
warmte/koude 1 is goed omdat de benodigde hoogte onder een verlaagd plafond voor inductieunits 
relatief klein is. Het ruimtebeslag van warmte/koude 3 is zeer goed omdat het afgiftesysteem is ingestort 
in de vloerconstructie.

De investeringskosten van de basis zijn vrij hoog omdat het afgiftesysteem dubbel is uitgevoerd en 
klimaatplafonds hoge investeringskosten met zich meebrengen. De investeringskosten voor 
warmte/koude 1 zijn aanzienlijk lager dan de basis en ook lager dan warmte/koude 3. 

Als gevolg van de beoordeling van de kwaliteit van de verbeteropties blijkt warmte/koude 1 een positieve 
invloed te hebben op de regelbaarheid, het ruimtebeslag, het onderhoud en de investeringskosten van 
het decentrale afgiftesysteem warmte/koude. Het energieverbruik van deze  verbeteroptie is echter 
hoger dan van de basis en het thermisch comfort neemt af. Met  verbeteroptie warmte/koude 3 kan een 
aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, maar deze  verbeteroptie heeft een negatieve 
invloed op het thermisch comfort en de regelbaarheid van het decentrale afgiftesysteem voor 
warmte/koude. Voor integratie in het gebouwconcept wordt een combinatie van de basis en 
warmte/koude 3 meegenomen, waarbij de betonkernactivering wordt voorzien van warmte en koude 
direct uit de bronnen. 
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3.4.3 Verlichtingssysteem

Uit stap 1 zijn twee verbeteropties van het verlichtingssysteem overgebleven. Uit stap 1 is gebleken dat 
het verschil tussen de verbeteropties in energieverbruik zeer klein is. In deze paragraaf is onderzocht wat 
het verschil tussen de verbeteropties is in het kwaliteitsniveau. De verbeteropties zijn vergeleken met het 
verlichtingssysteem uit het voorlopig ontwerp dat bij toepassing van de verbeteroptie zou komen te 
vervallen. De intrinsieke kwaliteit is voor de belangrijkste ontwerpcriteria getoetst. In Tabel 4 is van de 
verbeteropties een korte beschrijving gegeven van de opwekking, de distributie en de afgifte. Voor een 
aantal ontwerpcriteria die belangrijk zijn in de keuze voor het verlichtingssysteem zijn de prestaties van 
de verbeteropties beoordeeld. Vervolgens zijn de belangrijkste verschillen beschreven.

Tabel 7: Beoordeling kwaliteit verlichtingssysteem, – basis en verbeteropties

Ontwerpcriteria Basis Licht 1 Licht 3

Opwekking Inkoop elektriciteit Inkoop elektriciteit Inkoop elektriciteit

Distributie elektriciteitskabels elektriciteitskabels elektriciteitskabels

Afgifte

Hoogfrequente TL 
verlichting in 
kantoren en 
onderwijsruimten, 
LED verlichting in 
toiletten en gangen

Hoogfrequente TL 
verlichting in 
kantoren en 
onderwijsruimten, 
LED verlichting in 
toiletten en gangen 
en overige 
algemene ruimten

Hoogfrequente TL 
verlichting in 
kantoren en 
onderwijsruimten, 
LED verlichting in 
toiletten en gangen, 
werkplekverlichting 
in kantoren en 
studieruimten

Ontwerpcriteria

Lichtkwaliteit + + +

Regelbaarheid + + ++

Onderhoud + ++ -

Ruimtebeslag + + -

Investeringskosten + - -

De lichtkwaliteit is onder andere afhankelijk van de lichtsterkte en de gelijkmatige verdeling van het licht. 
Voor de twee verbeteropties is het mogelijk om dezelfde lichtkwaliteit te realiseren. 

De regelbaarheid van de basis bestaat uit schakeling op basis van daglichttoetreding en aanwezigheid. 
Daarnaast is er in de kantoren een schakelaar aanwezig waardoor het verlichtingssysteem wordt 
ingeschakeld waarmee individuele regeling door de gebruiker mogelijk is. Bij  verbeteroptie licht 3 is de 
regelbaarheid groter dan in de basis omdat niet alleen de inschakeling van de verlichting kan worden 
geregeld, maar ook het verlichtingsniveau.
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Het onderhoud van het verlichtingssysteem bestaat uit het vervangen van de lampen in de 
verlichtingsarmaturen. Dit is afhankelijk van de levensduur van de lampen en de hoeveelheid lampen. LED 
lampen hebben een langere levensduur waardoor  verbeteroptie licht 1 een positieve invloed heeft op 
het onderhoud. Bij  verbeteroptie licht 3 wordt het verlichtingssysteem dubbel uitgevoerd waardoor er 
meer lampen aanwezig zijn wat een negatieve invloed heeft op het onderhoud.

Het ruimtebeslag van het verlichtingssysteem is afhankelijk van het aantal verlichtingsarmaturen en de 
omvang van de verlichtingsarmaturen. Bij  verbeteroptie licht 1 is het ruimtegebruik gelijk aan de basis.  
verbeteroptie licht 3 heeft een negatieve invloed op het ruimtebeslag omdat het verlichtingssysteem 
dubbel wordt uitgevoerd.

De investeringskosten zijn voor zowel  verbeteroptie licht 1 als  verbeteroptie licht 3 hoger dan voor de 
basis.

Als gevolg van de beoordeling van de kwaliteit van de verbeteropties wordt  verbeteroptie licht 1 
meegenomen in de integratie in het gebouwconcept. De positieve invloed op het energieverbruik en het 
onderhoud weegt op tegen de negatieve invloed van de  verbeteroptie op de investeringskosten. 
Daarnaast is LED verlichting sterk in ontwikkeling waardoor het wellicht in een later stadium van het 
ontwerp mogelijk wordt om een (nog) hoger kwaliteitsniveau te realiseren met LED verlichting.  
verbeteroptie licht 3 komt te vervallen omdat de positieve invloed op de regelbaarheid niet opweegt 
tegen de negatieve invloed op het onderhoud, het ruimtebeslag en de investeringskosten.

3.4.4 Samenvatting stap 2

De volgende verbeteropties voor verbeteropties zijn overgebleven na het doorlopen van stap 1 en stap 2 
van de methode 'strategisch en integraal ontwerpen' zoals beschreven in paragraaf 2.4. 

• Ventilatie 2: verlagen van de druk in de luchtbehandelingskast door overdimensionering;
• Ventilatie 3: verdringingsventilatie door toevoerroosters in de vloer;
• Warmte/koude 3: warmte en koude direct uit de bronnen;
• Licht 1: LED verlichting in de algemene ruimten.

Deze verbeteropties worden in stap 3 geïntegreerd in het gebouwconcept.

Het toepassen van stap 2 heeft voor het ontwerp een selectie gemaakt van verbeteropties die zowel een 
positieve invloed hebben op het energieverbruik van het gebouw als ook een positieve invloed hebben op 
een aantal belangrijke ontwerpcriteria. 

3.5 Stap 3: Integratie van de verbeteropties  

In deze paragraaf is stap 3, de integratie van verbeteropties in het gebouwconcept, uitgewerkt voor de 
gebouwinstallaties. Stap 3 is opgesplitst in stap 3a: samenvoegen van de overgebleven verbeteropties tot 
een integraal concept van de gebouwinstallaties en stap 3b: het samenvoegen van de gebouwsystemen 
tot een integraal gebouwconcept. Indien er verbeteropties zijn die niet goed samengaan met de overige 
gebouwinstallaties of de overige gebouwsystemen, vindt er een iteratie plaats tussen stap 2 en stap 3. De 
deelstappen zijn uitgewerkt voor de overgebleven verbeteropties uit stap 2. 

3.5.1 Stap 3a: Conceptvorming gebouwinstallaties 

Voor het vormen van een integraal concept van de gebouwinstallaties is een beschouwing gemaakt van 
de raakvlakken van de gebouwinstallaties onderling. Geanalyseerd is wat de onderlinge knelpunten zijn 
om de verbeteropties te integreren en hoe deze knelpunten opgelost kunnen worden. 
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De uit stap 2 overgebleven verbeteropties zijn in Tabel 8 schematisch weergegeven. Hierbij zijn de 
verbeteropties ieder individueel geïntegreerd in het concept van de gebouwinstallaties. In stap 3a 
worden de raakvlakken van de subsystemen van de gebouwinstallaties onderling onderzocht en wordt 
een integraal concept van de gebouwinstallaties gevormd waar de vier overgebleven verbeteropties deel 
van uit maken.

Tabel 8: Te integreren verbeteropties overgebleven uit stap 2

Ventilatie 2 Ventilatie 3 Warmte/koude 3 Licht 1

Opwekking

Mechanische toevoer, 
mechanische afvoer 
(vergroot)

Mechanische toevoer, 
mechanische afvoer 

WKO Elektriciteitsnet

Afgifte

Plafondroosters Vloerroosters Betonkernactivering LED verlichting in 
toiletten en gangen 
en overige algemene 
ruimten 

De onderdelen die geïntegreerd moeten worden in het verbeterd concept zijn: een vergrote 
luchtbehandelingskast, vloerroosters voor toevoer van ventilatielucht, warmte- en koudeafgifte direct uit 
de bronnen van het WKO systeem en LED verlichting in overige algemene ruimten. Om deze onderdelen 
te integreren in het verbeterd ontwerp, worden de raakvlakken van deze onderdelen op de 
gebouwinstallaties geanalyseerd.

De raakvlakken tussen de gebouwinstallaties zijn geëvalueerd door de gebouwinstallaties ventilatie, 
verlichting, verwarming en koeling onder te verdelen in componenten. De componenten waar de 
gebouwinstallaties in zijn onderverdeeld zijn weergegeven in  . 

Het ventilatiesysteem bevat de componenten: luchtbehandelingskast, toevoerroosters en retourroosters, 
het verlichtingssysteem bevat de componenten armaturen en lampen, het verwarmingssysteem bevat  
het component decentrale afgifte warmte en de componenten warmtepomp en bronnen die gedeeld 
worden met het koelsysteem. Het koelsysteem bevat daarnaast het component decentrale afgifte koude. 
Het ventilatiesysteem, het verlichtingssysteem, het verwarmingssysteem en het koelsysteem delen de 
component transformator.
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Figuur 28: Overzicht componenten gebouwinstallaties

Per verbeteroptie is onderzocht met welke componenten de verbeteroptie raakvlakken heeft en waar 
deze raakvlakken uit bestaan. In figuur 28 tot en met figuur 31 zijn de raakvlakken van de verbeteropties 
weergegeven.

Figuur 29: Raakvlakken Ventilatie 1 (vergroten luchtbehandelingskast) met overige gebouwinstallaties

De verbeteroptie Ventilatie 1 het vergroten van de luchtbehandelingskast heeft relatief weinig 
raakvlakken met de gebouwinstallaties. De luchtbehandeling zal vergroot worden waardoor de druk in de 
luchtbehandelingskast afneemt en het motorvermogen van de ventilatoren verkleint. Hierdoor neemt 
het gevraagd elektrisch vermogen af, waardoor de transformator minder elektrisch vermogen hoeft te 
leveren.

Uit de analyse van de raakvlakken van de verbeteropties met de overige gebouwinstallaties volgt dat 
verbeteropties ventilatie 1 zonder knelpunten met de overige gebouwinstallaties toegepast kunnen 
worden.
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Figuur 30: Raakvlakken Ventilatie 3 (verdringingsventilatie) met overige gebouwinstallaties

De verbeteroptie Ventilatie 3 het toepassen van verdringingsventilatie door middel van vloerroosters in 
de vertrekken heeft raakvlakken met de volgende componenten: luchtbehandelingskast (omvang neemt 
af door het verlagen van de luchthoeveelheid), toevoerroosters (verdringingsroosters in de vloer) 
decentrale afgifte van warmte en koude (het benodigd vermogen neemt toe omdat door de lucht minder 
vermogen wordt afgegeven. De maximale capaciteit van de betonkernactivering is hiervoor 
onvoldoende), transformator (benodigd elektrisch vermogen neemt af), warmtepomp (benodigd 
verwarmings- en koelvermogen neemt af), bronnen (thermische balans wordt gunstiger). 

Toepassing van ventilatie 3 levert een knelpunt op met het afgiftesysteem voor warmte en koude. Dit kan 
opgelost worden door de betonkernactivering te vervangen door een afgiftesysteem met inductieunits in 
de plafonds (optie warmte/koude 2) of door niet alleen de kantoren maar ook onderwijsruimten en 
laboratoria te voorzien van klimaatplafonds.

Figuur 31: Raakvlakken warmte/koude 3 (directe warmte/koudelevering uit bronnen WKO) met overige 
gebouwinstallaties
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De verbeteroptie Warmte/koude 3 (het toepassen van directe warmte- en koudelevering uit de bronnen 
van het WKO-systeem) heeft raakvlakken met de volgende componenten: luchtbehandelingskast 
(luchtbatterij wordt groter door de lagere aanvoertemperatuur van warmte), decentrale afgifte van 
warmte en koude (de aanvoertemperatuur van warmte neemt af), transformator (benodigd elektrisch 
vermogen neemt af), warmtepomp (de warmtepomp is alleen benodigd als back up), bronnen (verhogen 
van de infiltratietemperatuur van de warme bronnen). 

Toepassing van warmte/koude3 levert een knelpunt op met de verwarmingsbatterij in de 
luchtbehandelingskast. Dit kan worden opgelost door plaatsing van een kleine warmtepomp die het 
temperatuurtraject ten behoeve van de verwarmingsbatterij verhoogt. Ook levert toepassing van 
warmte/koude 3 een knelpunt op met de huidige vergunning voor het bronnensysteem op de campus. Dit 
kan opgelost worden door een nieuwe vergunning aan te vragen voor het realiseren van een hogere 
temperatuur warme bron of door de bestaande vergunning te wijzigen. Deze (on)mogelijkheden zijn niet 
verder onderzocht. 

Figuur 32: Raakvlakken  Verlichting 3 (LED verlichting overige ruimten) met overige gebouwinstallaties

De verbeteroptie Verlichting 3 (het toepassen van LED verlichting in de algemene ruimten) heeft 
raakvlakken met de volgende componenten: Armaturen (moeten voorzien worden van koelribben voor 
afvoer van warmte geproduceerd door de LED lampen en in het armatuur moet een compensatie voor 
blindstroom ingebouwd zijn, lampen (LED lampen), decentrale afgifte koude (benodigd vermogen neemt 
af), warmtepomp (benodigd koelvermogen neemt af), bronnen (benodigd koelvermogen neemt af en de 
thermische balans wordt gunstiger).

Uit de analyse van de raakvlakken van de verbeteropties met de overige gebouwinstallaties volgt dat 
verbeteropties ventilatie 1 en verlichting 3 zonder knelpunten met de overige gebouwinstallaties 
toegepast kunnen worden.

De combinatie van ventilatie 3 en warmte/koude 3 levert een knelpunt op met het afgiftesysteem voor 
warmte en koude. Beide verbeteropties kunnen worden toegepast door het behouden van 
betonkernactivering in het ontwerp en door het aanvullen van decentrale warmte en koude door middel 
van koelplafonds voor de vertrekken waar dit is benodigd. In Figuur 33 is het geïntegreerde concept van 
de gebouwinstallaties weergegeven. 
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Verbeterd ontwerp – gebouwniveau Verbeterd ontwerp – vertrekniveau

Figuur 33: Verbeterd ontwerp gebouwinstallaties – gebouwniveau en vertrekniveau

3.5.2 Stap 3b: Vorming integraal energieneutraal gebouwconcept

Het integrale concept van de gebouwinstallaties wordt in stap 3b geïntegreerd met de overige 
gebouwsystemen: inrichting, ruimtelijke indeling, schil en constructie. In Figuur 34 zijn de vijf 
gebouwsystemen weergegeven waar een gebouw volgens het waardekadermodel uit bestaat. Per 
gebouwsysteem zijn de belangrijkste componenten benoemd die van raakvlakken kunnen hebben met 
het ontwerp van de gebouwinstallaties. 

Figuur 34: Overzicht componenten gebouwsystemen

Voor de gebouwinstallaties zijn vier componenten benoemd waar het verbeterd ontwerp uit bestaat en 
voor iedere component is separaat geanalyseerd welke raakvlakken er bestaan met de overige 
gebouwsystemen. De knelpunten die ontstaan door integratie van het ontwerp van de 
gebouwinstallaties met de overige gebouwsystemen zijn benoemd en mogelijke oplossingen voor de 
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knelpunten zijn aangedragen door aanpassingen in de dimensionering of door wijzigen van de uitvoering 
van de opties of door iteratie met stap 1 en 2 door de geselecteerde verbeteropties te veranderen. 

In de navolgende drie figuren zijn voor de gebouwinstallaties ventilatie, verwarming&koeling en 
verlichting de raakvlakken met de componenten waar de overige gebouwsystemen uit bestaan 
weergegeven. De raakvlakken zijn aangegeven door de componenten die onderling raakvlakken met 
elkaar hebben gekleurd weer te geven.

In Figuur 35 zijn de raakvlakken van  het ventilatiesysteem met overige gebouwsystemen weergegeven.

Figuur 35: Raakvlakken ventilatiesysteem verbeterd gebouwontwerp met overige gebouwsystemen

Het ventilatiesysteem van het verbeterd ontwerp van de gebouwinstallaties heeft de volgenden 
raakvlakken met de  overige gebouwsystemen:

• Inrichting: de positie van de vloerroosters moeten overeenkomen met de indeling van de 
werkplekken en de eisen aan de indelingsflexibiliteit;

• Ruimtelijke indeling: de techniekruimte voor de luchtbehandelingskast moet vergroot worden;
• Schil: de luchtdichtheid van de schil moet voldoende hoog zijn om het balansventilatiesysteem niet te 

verstoren;
• Constructie: in de vloer moeten voorzieningen opgenomen worden voor vloerroosters; de 

voorzieningen op het dak ten behoeve van aanzuigen en afblazen van lucht worden kleiner; de 
vloerbelasting van de luchtbehandelingskast wordt kleiner; de sparingen in de kern ten behoeve van 
luchtkanalen worden kleiner; de afmetingen van de ingestorte kanalen worden kleiner.

In Figuur 36 zijn de raakvlakken van  het verwarmings- en koelingssysteem met overige gebouwsystemen 
weergegeven.
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Figuur 36: Raakvlakken verwarmings- en koelsysteem verbeterd gebouwontwerp met overige 
gebouwsystemen

Het verwarmings- en koelsysteem van het verbeterd ontwerp van de gebouwinstallaties heeft de 
volgenden raakvlakken met de  overige gebouwsystemen:

• Schil: de maximale capaciteit van het afgiftesysteem voor verwarming en koeling wordt beperkt, 
waardoor extra aandacht aan de thermische isolatie, de transparante delen (oppervlakte en 
zonwerendheid) en de luchtdichtheid van de gevel moet worden besteed om het verwarmings- en 
koelvermogen zo veel mogelijk te beperken;

• Constructie: door het verlagen van de afgiftetemperatuur worden de slang afstanden in de vloer 
kleiner en de leiding diameter groter.

In Figuur 37 zijn de raakvlakken van  het verlichtingssysteem met overige gebouwsystemen weergegeven.

Figuur 37: Raakvlakken verlichtingssysteem verbeterd gebouwontwerp met overige gebouwsystemen

Het verlichtingssysteem van het verbeterd ontwerp van de gebouwinstallaties heeft de volgenden 
raakvlakken met de  overige gebouwsystemen:

• Inrichting: het gekozen type LED verlichting moet afgestemd worden met de inrichting;

De genoemde aandachtspunten/knelpunten moeten afgestemd worden met de desbetreffende 
specialist om het verbeterd ontwerp van de gebouwinstallaties volledig te kunnen integreren in het 
gebouwconcept. In dit onderzoek is deze afstemming niet verder uitgevoerd en is er voor de beoordeling 
van het verbeterd ontwerp vanuit gegaan dat de aandachtspunten en knelpunten opgelost kunnen 
worden. 
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3.5.3 Samenvatting stap 3

Door het toepassen van stap 3 van de methode 'strategisch en integraal ontwerpen' zijn de raakvlakken 
tussen de gebouwinstallaties onderling en tussen de verschillende gebouwsystemen methodisch 
geanalyseerd en is zijn de knelpunten inzichtelijk gemaakt.

3.6 Evaluatie gebouwconcept  

Om het effect van strategisch en integraal ontwerpen te toetsen, zijn het energieverbruik en de 
gebouwkwaliteit van het verbeterd concept vergeleken met de toetsing van de basissituatie.

3.6.1 Toetsing energieverbruik

Van het verbeterd integraal gebouwontwerp is het secundaire energieverbruik berekend en vergeleken 
met het secundair energieverbruik van de basissituatie (voorlopig ontwerp). In Figuur 38 zijn de 
resultaten weergegeven. 

Figuur 38: Vergelijking energieverbruik warmte, koude en elektriciteit basis en verbeterd concept 

De besparing van het secundair energieverbruik van het verbeterd concept ten opzichte van de basis is 
0% op warmte, 6% op koude en 7% op elektriciteit. De reductie die maximaal haalbaar is gebaseerd op 
bestaande technieken is gering. Door aanpassing van de gevel is het mogelijk om de energievraag verder 
te reduceren, maar verbeteropties met betrekking tot de gevel zijn in dit onderzoek niet meegenomen.

Ook bij het verder reduceren van de energievraag blijft er altijd een vraag naar energie vanuit het gebouw 
om het gebouw te kunnen gebruiken. Om het gebouw energieneutraal te maken is duurzame opwekking 
van elektriciteit benodigd. Hiervoor zijn op dit moment de volgende technieken beschikbaar die ingezet 
kunnen worden in de gebouwde omgeving: zonne-energie, windenergie en biomassa (bio-WKK). Conform 
het drie stappen plan zijn deze verbeteropties geanalyseerd. Het opwekkingspotentieel van 
zonneenergie is afhankelijk van het maximale oppervlakte van het gebouw waar PV geïntegreerd kan 
worden (zie Figuur 39). Het besparingspotentieel van windenergie geïntegreerd in de gebouwde 
omgeving is gering en is een meer geschikt voor energieopwekking op gebiedsniveau. Aan het 
opwekkingspotentieel van bio-WKK zit een beperking afhankelijk van het aantal jaarlijkse draaiuren. 
Omdat een bio-WKK warmte lever aan een gebouw en geen koude, is deze optie geen goede combinatie 
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met het WKO-systeem om de campus, omdat de thermische onbalans wordt vergroot door alleen koude 
uit het WKO-systeem te onttrekken. 

Figuur 39: Maximale integratie van PV-panelen in het gebouw

Uitgaande van 1.100kWh/m2 zoninstaling in Eindhoven en een opwekkingsrendement van 15% is de  
elektriciteitsproductie van PV-panelen geïntegreerd in het gebouw circa 40 kWh/m2 BVO van het 
gebouw.

In Figuur 40 is het primair energieverbruik van het verbeterd gebouwontwerp weergegeven en 
vergeleken met het primair energieverbruik van de basis. In de berekening van het primair 
energieverbruik zijn het verbeterd opwekkingsrendement van warmte en koude meegenomen en is de 
jaarlijks duurzaam opgewekte elektriciteit meegenomen.

Figuur 40: Vergelijking verdeling primair energieverbruik basis en verbeterd concept
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Met het huidig gebouwontwerp wordt de primaire energievraag circa 5% gereduceerd. Met de 
opwekking van elektriciteit door middel van PV-panelen wordt de energievraag circa 50% gereduceerd en 
blijft er een resterende energievraag die met ingekochte elektriciteit ingevuld moet worden, waardoor 
het gebouw zelf niet energieneutraal is. 

De aanwezige dakoppervlakte zijn onvoldoende om de totaal benodigde energievraag duurzaam op te 
wekken. Om een energieneutraal gebouw te realiseren kan het energieverbruik verder gereduceerd 
worden of kan meer duurzame elektriciteit opgewekt worden. Het energieverbruik kan verder 
gereduceerd worden door optimalisatie van het gevelontwerp en door reductie van het 
gebruikersafhankelijke energieverbruik (apparatuur). Er kan meer duurzaam opgewekte elektriciteit 
geproduceerd worden door toepassing van een bio-WKK. Een bio-WKK is echter geen optimale 
combinatie met een WKO-systeem, wat indruist tegen het Programma van Eisen. 

Een alternatief is om energieneutraliteit niet op gebouwniveau te realiseren, maar op gebiedsniveau door 
het toepassen van een windturbine op het campusterrein.

3.6.2 Toetsing gebouwkwaliteit

Van het verbeterd integraal gebouwontwerp is het secundaire energieverbruik berekend en vergeleken 
met het secundair energieverbruik van de basissituatie (voorlopig ontwerp). In Figuur 41 zijn de 
resultaten weergegeven.

Figuur 41: Vergelijking gebouwkwaliteit ambitie, basis en verbeterd concept 

De gebouwkwaliteit van het verbeterd ontwerp is verbeterd ten opzichte van de basis, maar voldoet nog 
niet aan de ambitie uit het Programma van Eisen. Met name de economische waarde en de strategische 
waarde blijven achter bij de ambitie. 

3.7 Discussie  

Uit de toepassing van de theorie op een ontwerpopgave uit de praktijk is gebleken dat de vooraf 
opgestelde ambitie niet is gerealiseerd. Dit kan mogelijk een resultante zijn van de verschillende eisen die 
gesteld worden op verschillende eigenschappen van het gebouw, waardoor het optimale resultaat van de 
gebouwkwaliteit niet vijf keer de maximale score is. Het kan zijn dat verschillende waardekaders, 
bijvoorbeeld ecologische waarde (energieverbruik) en de basale waarde (luchtkwaliteit) elkaar 
tegenwerken. 
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4 Conclusies & aanbevelingen  

Gebaseerd op het uitgevoerde onderzoek worden de volgende conclusies getrokken en aanbevelingen 
gedaan:

4.1 Conclusies  

Strategische en integraal ontwerpen is een ontwerpmethode waarmee ingespeeld kan worden op de 
veranderlijkheid van de prestatie-eisen aan een gebouw.

Voor toepassing van deze methode in de praktijk zijn twee elementen benodigd: 

• een ontwerpmethode voor het vormen van het gebouwconcept; 
• een evaluatiemethode voor het toetsen van de gebouwkwaliteit. 

Bij toepassing van het drie stappen plan worden 1) de te onderzoeken energiebesparende verbeteropties 
vastgesteld door een voorselectie op basis van besparingspotentieel , 2) de kwaliteit van de 
energiebesparende verbeteropties beoordeeld en 3) de overgebleven verbeteropties geïntegreerd tot 
een gebouwconcept. 

De toetsing van het energieverbruik van een gebouw wordt in de fase ‘conceptvorming’ uitgevoerd op 
basis van handberekeningen. Hierbij worden een aantal veronderstellingen gedaan, onder andere in de 
dynamische werking van het gebouw en de indeling van het gebouw, omdat in deze fase van het ontwerp 
nog niet alle benodigde gegevens bekend zijn. 

De toetsing van de gebouwkwaliteit kan in de fase ‘conceptvorming’ alleen uitgevoerd op het niveau van 
ervaringsgetallen. Er bestaat echter nog geen methode voor het toetsen van de gebouwkwaliteit die 
voldoende gevalideerd is om de integrale gebouwkwaliteit voor kantoren of onderwijsgebouwen in 
Nederland te toetsen. Wel zijn er verschillende methoden beschikbaar die een deel van de 
gebouwkwaliteit toetsen, en door combinatie van deze methoden kan het verschil tussen het 
kwaliteitsniveau van de ambitie en het gebouwontwerp getoetst worden. 

Het effect van strategisch en integraal ontwerpen is onderzocht aan de hand van een test casus voor 
project 2 Campus 2020 van de Technische Universiteit Eindhoven. Uit de test casus is gebleken dat het 
effect op het energieverbruik een besparing op het primaire energieverbruik circa 50% is en dat het 
effect op de gebouwkwaliteit positief is voor de ecologische waarde, de strategische waarde en de basale 
waarde.

De test casus resulteert in een aantal verbeteropties van het gebouwontwerp die direct in het ontwerp 
kunnen worden geïmplementeerd. Het is echter ook mogelijk om voor een aantal verbeteropties 
voorzieningen te treffen zodat deze verbeteropties tijdens de gebruiksfase van het gebouw 
geïmplementeerd kunnen worden. 

De methode lever het volgende op voor de ontwerper:

• een overzicht van verbeteropties en het besparingspotentieel en de prestaties op een aantal 
relevante ontwerpcriteria

• De raakvlakken en knelpunten van verbeteropties met gebouwinstallaties en overige 
gebouwsystemen 

De methode levert het volgende op voor de gebouwontwikkelaar:

• Informatie tijdens de conceptvorming over de gebouwkwaliteit die gerealiseerd kan worden met het 
gebouwconcept

• Inzicht in de invloed van veranderingen op de gebouwkwaliteit
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4.2 Aanbevelingen  

De doelstelling van dit onderzoek is om de aansluiting tussen het gebouwontwerp op de ambitie voor het 
gebouw te verbeteren door middel van strategisch en integraal ontwerpen. Om deze ontwerpmethode in 
de praktijk toe te kunnen passen wordt aanbevolen om een gevalideerde toetsingsmethode te 
ontwikkelen waarmee de gebouwkwaliteit kan worden getoetst volgens de zes waardekaders uit het 
waardekadermodel van Rutten [Rutten, 1996] door:

• Onderzoek naar indicatoren die belangrijk zijn bij het toetsen van de gebouwkwaliteit; 
• Benchmarken van de beoordeling van de gebouwkwaliteit waardoor de verschillen in de beoordeling 

van het kwaliteitsniveau inzichtelijk worden gemaakt.
• Samenwerking met verschillende specialisten betrokken bij het gebouwontwerp (architect, adviseurs, 

ontwikkelaars, gebruikers)

In dit onderzoek is getoetst wat het effect is van strategisch en integraal ontwerpen op het ontwerp van 
een energieneutraal gebouw. Aanbevolen wordt om de methode te vergelijken met bestaande 
ontwerpmethoden voor integraal ontwerpen om de meerwaarde van deze methode ten opzichte van 
bestaande methoden te toetsen.

In dit onderzoek is de methode 'strategisch en integraal ontwerpen' toegepast op het verbeteren van het 
ontwerp van de gebouwinstallaties. Aanbevolen wordt om de methode ook toe te passen op de 
verbetering van het gevelontwerp om het effect van de methode op het energieverbruik en de 
gebouwkwaliteit te vergroten. 

In dit onderzoek zijn de keuzes voor de toe te passen verbeteropties gemaakt op basis van kwalitatieve 
analyses van de investeringskosten en onderhoudskosten. Kosten spelen echter in het keuzeproces een 
grote rol waardoor wordt aanbevolen om de investeringskosten en jaarlijkse exploitatiekosten te 
kwantificeren.
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Bijlage A: Evaluatiemethode gebouwkwaliteit

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat er verschillende methoden zijn waarmee delen van de 
gebouwkwaliteit kunnen worden getoetst, maar dat er geen methode is waarmee de gebouwkwaliteit als 
geheel kan worden beoordeeld. In deze bijlage is toegelicht hoe verschillende bestaande methoden zijn 
gecombineerd tot een evaluatiemethode voor het toetsen van de gebouwkwaliteit volgens het 
waardekadermodel. 

Om de gebouwkwaliteit te beoordelen volgens het waardekadermodel is per waardekader een 
onderverdeling gemaakt in kwaliteitsaspecten, beoordelingscriteria en indicatoren. 

Tabel A1: Kwaliteitsaspecten, beoordelingscriteria en indicatoren Basale waarde

Kwaliteitsaspecten Beoordelingscriteria Indicatoren

Veiligheid Brandveiligheid Vluchtroutes
Corpartimentering/ 
brandmelders/ 
brandveiligheidsvoorzieningen
Toegang brandweer tot gebouw

beleving n.v.t.

bescherming n.v.t.

Gezondheid & comfort/ kwaliteit 
binnenmilieu

Akoestisch comfort/ akoestiek en 
geluidsisolatie

spraakverstaanbaarheidsindex

Visueel comfort/ 
daglichttoetreding

Daglichtfactor
Illuminantieverhouding

Luchtkwaliteit/ Ventilatie, 
recirculatie en toevoer van verse 
buitenlucht in het gebouw.

CO2 PPM
ventilatievoud

Thermisch comfort/ Passief 
themisch comfort

Temperatuur
stralingsassymetrie
tocht

Ruimtelijke kwaliteit n.v.t.

regelbaarheid n.v.t.

Kwaliteitsaspecten basale waarde zijn afkomstig uit de Qind methode en de evaluatiemethode kwaliteit 
woningen [Van Bavel, 2011]

Beoordelingscriteria zijn afkomstig uit de Qind methode, [Van Bavel, 2011], [Niessen, 2010]

Indicatoren zijn afkomstig uit de Qind methode

Tabel A2: Kwaliteitsaspecten, beoordelingscriteria en indicatoren Gebruikswaarde

Kwaliteitsaspecten Beoordelingscriteria Indicatoren

Productieondersteuning Afstemming ontwerp/gebouw op 
de vastgestelde capaciteit en de 

Bijdrage aan effectiviteit en 
efficiëntie van de organisatie
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benodigde functies.

Beheersbaarheid

Functionering

Onderhoud

Schoonhouden

Betrouwbaarheid

Toegankelijkheid Bereikbaarheid

Parkeergelegenheid

Tabel A3: Kwaliteitsaspecten, beoordelingscriteria en indicatoren Belevingswaarde

Kwaliteitsaspecten Beoordelingscriteria Indicatoren

Beleving n.v.t.

Uitstraling n.v.t.

Hinder/ gebruik omgeving n.v.t.

Tabel A4: Kwaliteitsaspecten, beoordelingscriteria en indicatoren Ecologische waarde

Kwaliteitsaspecten Beoordelingscriteria Indicatoren

Biodiversiteit n.v.t.

Watergebruik n.v.t.

Afvalproductie n.v.t.

Materiaalgebruik n.v.t.

Emissies n.v.t.

Energie Energieverbruik (secundair) Verbruik warmte
Verbruik koude
Verbruik elektriciteit

Aandeel fossiele energie Primaire energievraag

Kwaliteitsaspecten ecologische waarde zijn afkomstig uit de Breeam-nl methode, een methode voor het 
beoordelen van de duurzaamheid van een gebouw.

Beoordelingscriteria zijn afkomstig uit de evaluatiemethode kwaliteit woningen [Van Bavel, 2011] 

Indicatoren zijn een afgeleide van de evaluatiemethode kwaliteit woningen [Van Bavel, 2011]

Tabel A5: Kwaliteitsaspecten, beoordelingscriteria en indicatoren Strategische waarde

Kwaliteitsaspecten Beoordelingscriteria Indicatoren
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Veranderbaarheid

Aanpasbaarheid Aanpasbaarheid aan interne of 
externe veranderingen

Veranderbaarheid structuur 
gebouw

Veranderbaarheid en 
verplaatsbaarheid van individuele 
functies

Uitbreidbaarheid/ 
veranderbaarheid constructie

Aanpasbaarheid. 
Veranderbaarheid installaties

Stedebouwkundige inpassing Aanwezigheid van terreingrond 
voor eventuele uitbreiding

Reperteerbaarheid Overeenkomst met bouwkundig-
functionele maatstaven.

Voorbeeldfunctie voor 
instellingen binnen de sector

Tabel A6: Kwaliteitsaspecten, beoordelingscriteria en indicatoren Economische waarde

Kwaliteitsaspecten Beoordelingscriteria Indicatoren

Initiële kosten

Onderhoudskosten

Sloopkosten n.v.t.

Andersoortige kosten n.v.t.

Opbrengsten

Marktwaarde

De indicatoren zijn als vragen geformuleerd waarop met een score van 1 tot en met 5 aangegeven kan 
worden in welke mate de gevraagde indicator aanwezig is. Navolgend zijn de vragen weergegeven. Per 
kwaliteitsaspect is de mogelijkheid gegeven om een wegingsfactor toe te kennen met de volgende 
indeling: 0 (niet meegenomen), 1 (lage weging), 2 (gemiddelde weging) of 3(hoge weging). Per 
waardekader is een gemiddelde score bepaald. De score per waardekader is weergegeven in een 
webdiagram.

De indicatoren voor de basale waarde, de gebruikswaarde en de strategische waarde zijn afkomstig uit de 
Qind methode [CBZ, 2004], waarbij de indicatoren specifiek voor ziekenhuizen zijn komen te vervallen. De 
indicatoren voor de ecologische waarde zijn afkomstig uit de Breeam-nl methode [DGBC, 2011]. De 
indicatoren voor de economische waarde zijn afkomstig uit het afstudeerrapport van Niesen [Niesen, 
2010]

Tabel A7:  Methode toetsing gebouwkwaliteit toegepast in onderzoek
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Basale waarde

Kwaliteitsaspect Indicator Weging/ 
score

Veiligheid – 
Brandveiligheid

2

is het ontwerp/gebouw voorzien van horizontale en verticale 
vluchtroutes?

is gedacht aan compartimentering, branddetectie en andere 
brandveiligheidsvoorzieningen?

heeft de brandweer goede toegang tot het gebouw?

is voldaan aan de brandveiligheidseisen?

zijn in het ontwerp brandcompartimenten opgenomen?

is voorzien in apparatuur voor branddetectie?

is voorzien in automatische brandblusapparatuur?

Beleving 0

Bescherming 0

Gezondheid & comfort – 
akoestisch comfort

2

dragen ontwerp en afwerking bij aan een acceptabel 
geluidsniveau?

is de geluidsisolatie tussen de verblijfsruimten toereikend?

voldoet de akoestiek van de diverse ruimten aan de functie en 
auditieve vermogens van de gebruikers?

Gezondheid & comfort – 
visueel comfort

2

is het daglichtniveau aangepast aan de functie van de ruimte en 
de visuele vermogens van de gebruikers?

zijn inpandige verblijfsruimten vermeden?

is het gebouw voldoende licht en hebben de ruimten die worden 
gebruikt door patiënten, personeel en bezoekers voldoende 
daglichttoetreding?

Gezondheid & comfort – 
luchtkwaliteit

2

is gezorgd voor goede ventilatie (natuurlijk of mechanisch)?

kan de ventilatie door de gebruikers naar wens worden geregeld?

kan bij extreme buitentemperaturen worden gezorgd voor lucht 
van goede temperatuur en kwaliteit?

is gezorgd voor goed geventileerde rokersruimten?
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Gezondheid & comfort – 
thermisch comfort

2

wordt zon overlast in de zomer voorkomen (overstekken, 
zonwering)?

draagt het gebouwontwerp (materiaalgebruik, ventilatie, afvoer 
van overtollige warmte) bij aan minimalisering van de 
warmtebelasting in de zomer?

voldoet het ontwerp aan comfort- en energiebesparingseisen?

Ruimtelijke kwaliteit 0

Regelbaarheid 0

Gebruikswaarde

Kwaliteitsaspect Indicator Weging/ 
score

Productieondersteuning 2

draagt het gebouw bij aan de effectiviteit en efficiëntie van de 
organisatie?

is in ruimten voor alle benodigde functies voorzien en zijn de 
ruimten voldoende groot?

Beheersbaarheid 0

Functionering 2

kunnen gebruikers zelf het lichtniveau aanpassen naar eigen 
wensen c.q. behoeften?

Onderhoud 0

Schoonhouden 0

Betrouwbaarheid 0

Toegankelijkheid – 
bereikbaarheid

is rekening gehouden met toezicht en controle (ingang, afdeling, 
parkeerterrein)?

zijn routes duidelijk aangegeven (stedenbouwkundige en 
ruimtelijke structuur, verkeersborden, e.d.)?

zijn toegangswegen, bochten en draaicirkels veilig en gemakkelijk 
te nemen?

is het terrein (straat) toegankelijk en veilig voor voetgangers en 
alle voertuigen?

is het terrein bereikbaar met of toegankelijk voor openbaar 
vervoer?

zijn er voldoende laad- en lospunten bij de verschillende 
ingangen?
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zijn de verkeersborden richting parkeerplaatsen duidelijk 
zichtbaar?

zijn gescheiden entrees gerealiseerd?

zijn dienstingangen duidelijk aangegeven?

zijn laadperrons, wegen, draaicirkels, etc. veilig en gemakkelijk te 
nemen?

draagt het uiterlijk van het gebouw en de lay-out van het terrein 
bij tot het vinden van de weg?

zijn herkenningstekens in het ontwerp geïntegreerd (b.v. 
hoofdingang, dienstingang voor de bevoorrading, 
personeelsingang etc.)?

is de bewegwijzering naar bijvoorbeeld de hoofdingang en het 
parkeerterrein duidelijk?

zijn routes voor voetgangers duidelijk en goed aangegeven en vrij 
van ander verkeer?

zijn routes vrij van obstakels en gevaarlijke kruisingen?

is bij bestrating rekening gehouden met de toegankelijkheid voor 
mindervaliden?

zijn de routes landschappelijk goed “aangekleed” en verlicht?

wordt voldaan aan de eisen uit “Het Handboek voor de 
Toegankelijkheid”?

zijn dichtbij de entree parkeerplaatsen voor mindervaliden 
aanwezig?

is het gebouw eenvoudig toegankelijk – ook voor mensen met 
een (zintuiglijke) beperking?

Toegankelijkheid – 
parkeergelegenheid

2

zijn er voldoende parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers?

zijn er parkeerplaatsen voor mindervaliden vlak bij de ingang?

Ecologische waarde

Kwaliteitsaspect Indicator Weging/ 
score

Biodiversiteit 0

Watergebruik 0

Afvalproductie 0

Materiaalgebruik 0

Emissies 0
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Energie – 
energieverbruik 
(secundair)

2

Verbetering energieprestatie ten opzichte van de wettelijke eis 
(%)

Afzonderlijke bemetering van aanzienlijke verbruiksgroepen 
(onder andere: warmte, koude, warm tapwater, bevochtiging, 
ventilatoren, verlichting & gebruikersapparatuur, transport)

Afzonderlijke bemetering van relevante gebiedszones of 
functionele bouwdelen binnen het gebouw

Is de toegepaste buitenverlichting energiezuinig en brandt de 
verlichting niet onnodig zonder afbreuk te doen aan de sociale 
veiligheid?

Minimalisatie luchtinfiltratie laad/losplatforms

Zijn de koel- en vriesmeubelen in het gebouw energiezuinig 
uitgevoerd?

Zijn de toegepaste goederen- en personenliften energiezuinig 
uitgevoerd?

Zijn de toegepaste roltrappen en rolpaden energiezuinig 
uitgevoerd?

Is door middel van metingen aangetoond dat de isolatiewaarde 
en de luchtdichtheid van de thermische schil overeenkomen met 
de ontwerpwaarden?

Energie – gebruik 
fossiele bronnen

Reductie van de CO2 uitstoot door het toepassen van duurzame 
energietechnieken (%)

Strategische waarde

Kwaliteitsaspect Indicator Weging/ 
score

Veranderbaarheid 0

Aanpasbaarheid – intern 
of extern

2

is de structuur van het ontwerp/gebouw flexibel en eenvoudig 
aan te passen (intern en extern) voor de huidige gebruiksfunctie 
of een andere gebruiksfunctie?

zijn afzonderlijke functies aanpasbaar (ligging, harde moeilijk 
verplaatsbare functies en zachte makkelijk verplaatsbare functies, 
overruimte)?
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is de constructie eenvoudig uit te breiden c.q. te wijzigen?

zijn de installaties makkelijk aan te passen c.q. uit te breiden?

sluit het ontwerp/gebouw aan op een flexibiliteitsstrategie?

Aanpasbaarheid – 
stedenbouwkundig

2

is er terreingrond aanwezig voor toekomstige uitbreiding?

Repeteerbaardheid 2

kan het ontwerp als voorbeeld dienen voor andere instellingen in 
(en buiten) de sector?

Economische waarde

Kwaliteitsaspect Indicator Weging/ 
score

Initiële kosten 2

Investeringskosten

Exploitatiekosten 2

Jaarlijkse onderhoudskosten

Energiekosten

Productiviteit 0



Strategisch en integraal ontwerpen Pagina 62

Bijlage B: Programma van Eisen Project 2 Campus 20|20

De Technische Universiteit Eindhoven realiseert een nieuwe huisvesting voor de faculteiten Technische 
Natuurkunde en Elektrical Engineering, werknaam Project 2. De locatie van de nieuwe huisvesting is de 
huidige locatie van gebouw N-laag. In deze bijlage zijn de belangrijkste uitgangspunten uit het 
Programma van Eisen weergegeven.

Het gebouw zal de gebruiksfuncties kantoor, onderwijs en onderzoek (laboratoria) onderbrengen en zal 
circa 19.000 m2 NVO omvatten (23.000 m2 BVO).

Eisen ten aanzien van flexibiliteit: faciliteren van de huidige en toekomstige gebruikers voor de komende 
40 jaar. Gebouw moet ruimte laten voor toekomstige uitbreiding. Modulariteit op basis van conceptuele 
keuzer is een randvoorwaarde. 

Voor het project heeft de TU/e hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Hierbij worden drie 
speerpunten onderscheiden:

• energie en klimaat
• mobiliteit
• gezondheid

De kern is het creëren van waarde op de langere termijn, voor de gebruikers, voor de TU/e en voor de 
gehele maatschappij.

Energie & klimaat:

• het gebouwgebonden energieverbruik overeenkomstig de geldende energieprestatienorm dient 
minder dan 0 MJ te bedragen

• het energienet wordt als opslag gezien bij ongelijktijdigheid tussen de productie van energie en de 
vraag naar energie

• in het ontwerp wordt uitgegaan van een gefaseerde invoer van duurzame energie, waarbij binnen het 
initiële budget zo veel mogelijk energie wordt bespaard en duurzaam opgewekt, met een minimum 
van 25% van de wettelijke eisen

• er dient aangesloten te worden op het WKO systeem op de campus en het gebouw dient een 
positieve bijdrage te leveren aan de totale energiehuishouding op de campus

Gezondheid:

• De onderwijsruimten in het gebouw dienen minimaal te voldoen aan de eisen overeenkomstig klasse 
B van het programma frisse scholen van Agentschap NL. Voor de aspecten energie en visueel comfort 
wordt klasse A geëist. 

• Voor de overige ruimten gelden dezelfde eisen, met uitzondering van de eisen op het gebied van 
daglicht en visueel comfort

Toekomstwaarde:

• Het gebouw moet geschikt zijn voor de huidige functies, maar ook eenvoudig geschikt gemaakt 
kunnen worden voor toekomstige functies.

 Draagconstructie en het inbouwpakket dienen gescheiden te zijn, zodat de indeling eenvoudig kan 
worden veranderd

 de installaties van het gebouw dienen toegankelijk en demontabel te zijn (en dus niet ingestort en 
evenmin vervlochten met drukschotten e.d.). De capaciteit van de opwekking en 
hoofdinfrastructuur moet een reserve van 10% hebben om beperkte wijzigingen eenvoudig op te 
kunnen lossen. 
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 Het gebouw moet ruimte bieden aan huidige technieken, maar ook aan toekomstige 
ontwikkelingen. Het gebouw dient een demonstratieplatform te zijn. Dit houdt in dat bij het 
ontwerp ruimte en faciliteiten voor nieuw ontwikkelde technieken wordt gereserveerd.

Gebruikskwaliteit

• het gebouw moet de huidige functie maximaal ondersteunen, maar moet ook dusdanig 
multifunctioneel zijn dat andere functies mogelijk zijn. Deze multifunctionaliteit wordt vooral 
ingevuld door de gebruiker de mogelijkheid te bieden om omstandigheden in het gebouw te 
beïnvloeden.

 De gebruiker kan op ruimteniveau het klimaat regelen
 het gebouw is installatiearm, bij voorkeur zelfs passief. Hiermee worden voortdurende 

aanpassingen aan installaties en de bijbehorende inregel problemen bij kleine aanpassingen 
vermeden. Het gaat hierbij vooral op het slim inzetten van installaties, alleen waar nodig. De 
toegepaste installaties moeten een voorbeeld zijn van de technische kennis en kunde van de TU/e

Exploitatie

• de opdrachtgever wenst een gebouw te realiseren dat optimaal exploitabel is. Een gebouw dat 
energiezuinig is en een laag onderhoudsbudget nodig heeft. Bij de exploitatie geldt de lifecycle 
benadering

 compartimentering om verschillende delen van het gebouw los en onafhankelijk van elkaar 
gebruikt kunnen worden

Basale waarde

Veiligheid: Brandveiligheid

Gezondheid & comfort: Thermisch comfort

Luchtkwaliteit

Akoestisch comfort

Visueel comfort

Gebruikswaarde

Productieondersteuning:

Toegankelijkheid:

Regelbaarheid:

Belevingswaarde

Niet meegenomen

Ecologische waarde

Energiegebruik: Verbruik warmte

Verbruik koude

Verbruik elektriciteit

Aandeel fossiele energie: Primaire energievraag

Strategische waarde
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Aanpasbaarheid

Economische waarde

Initiële kosten

Onderhoudskosten

Energiekosten

Prestatie-eisen

In navolgende tabel zijn prestatie-eisen uit het PvE ingedeeld volgens het Waardekadermodel. Ook zijn 
vermeld welke ontwerpparameters hierbij van invloed zijn en zijn de prestatie-eisen vertaald in een 
doelstelling voor het ontwerp.

Tabel B1: Programma van Eisen

Waarde Waarde aspect Prestatie-eis Ontwerp 
parameters

Doel

Basale waarde Thermisch comfort +0,5 > PMV > -0,5
Luchttemperatuur

Straling/ convectie
Comforttem-
peratuur

Maximale 
ruimtetemperatuur 
25oC

luchtkwaliteit Maximaal 1000 
PPM CO2

Ventialtievoud

verdringing/ 
menging

Minimale 
ventilatievoud

Lichtkwaliteit Minimaal 500lux op 
werkplekniveau

Gebruikswaarde 19.000 m2 BVO
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Bijlage C: Voorlopig Ontwerp Project 2 Campus 20|20

Door Inbo, DGMR, Techniplan Adviseurs en Zonneveld ingenieurs is een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt 
van het gebouw, gebaseerd op het programma van eisen. In deze paragraaf zijn de belangrijkste 
uitgangspunten uit het VO weergegeven met betrekking tot de gevel, de gebouwinstallaties 
(ventilatiesysteem, warmteafgifte, koudeafgifte, verlichtingssysteem) en het opwekkingssysteem voor 
warmte, koude en elektriciteit.

Gevel

De gevel is in het VO ontworpen als een vliesgevel met drievoudig glas en hybride kozijnen (metaal + 
hout) met een goede isolatiewaarde. De ramen bestaan uit een transparant deel met een zonwerende 
coating (ZTA = 0,35, LTA = 0,6) en een diffuus deel hoog in de gevel om daglicht verder het vertrek in te 
brengen. Tussen het transparante deel en het diffuse deel bevindt zich een vaste buitenzonwering 
(luifel). De diepte van de luifel is afgestemd op de oriëntatie. 

De dichte geveldelen zijn goed geïsoleerd (Rc-waarde 5,0 m2K/W), gelijk aan de isolatiewaarde van de 
vloeren en de daken.

De gevel heeft een luchtdichtheid van 0,18 l/s per m2 gebruiksoppervlak (Qv,10-waarde)

Opwekkingsinstallatie

• Welke eisen zijn gesteld in het PvE aan de opwekkingsinstallatie?
 Aansluiten op het WKO systeem op de campus
 Niet meer koude afnemen dan warmte

Voor de opwekking van warmte en koude wordt gebruik gemaakt van het WKO-systeem op de campus. 
De warmte wordt opgewekt door middel van een warmtepomp zonder aanvullende pieklastvoorziening. 
De koude wordt in de basislast geleverd door directe koudelevering uit het bronnensysteem en in de 
pieklastsituatie wordt de warmtepomp in zomerbedrijf bijgeschakeld. De thermische energievraag van 
het gebouw resulteert in een koudetekort. Het is echter niet toegestaan om meer koude uit het 
opslagsysteem te onttrekken dan warmte. Om de thermische energievraag in balans te brengen, zijn er 
droge koelers toegepast om de bodem in de winter te laden met koude.

In het VO is geen opwekking van elektriciteit opgenomen. Wel zijn er voorzieningen meegenomen om in 
een later stadium PV-panelen op de daken te plaatsen en elektriciteit terug te leveren aan de campus.

Opwekkingsrendementen van opwekkingssystemen: (weergegeven rendementen zijn de omzetting in 
het systeem zelf, dus alleen voor de elektriciteitscentrale ten opzichte van primaire energie)

Opwekkingsrendementen:

• Warmteopwekking: 470%
• Koudeopwekking: 940%
• Elektriciteitsopwekking: 39%

Ventilatiesysteem

In het PvE is een eis gesteld aan de luchtkwaliteit op basis van de CO2 concentratie: maximaal 1000 PPM. 
Deze eis geldt voor zowel de functie onderwijs als kantoren. Voor de laboratoria zijn geen eisen gesteld 
aan de luchtkwaliteit. De luchtverversing hangt af van het gebruik. Maximaal 10 vv moet beschikbaar 
gesteld kunnen worden.

In het Voorlopig ontwerp is gekozen voor een mechanisch gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte- 
en vochtterugwinning door middel van een warmtewiel. De ventilatielucht wordt centraal verwarmd tot 
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een temperatuur van 18oC in de winter en gekoeld tot een temperatuur van 16oC in de zomer. De lucht 
wordt niet bevochtigd. De ventilatoren zijn uitgevoerd met toerenregeling. In het Voorlopig Ontwerp is 
uitgegaan van totaal circa 200.000 m3/h lucht.

De lucht wordt de vertrekken ingebracht door middel van plafondroosters waarbij menging van verse 
lucht met de lucht in het vertrek optreedt. In vergaderruimten en onderwijsruimten wordt variabele 
luchttoevoer toegepast op basis van CO2 concentratie, aanwezigheid en temperatuur. De 
verkeersruimten en het atrium worden geventileerd door middel van overstoom vanuit de vertrekken

• mechanisch gebalanceerde ventilatie (200.000 m3/h) met warmteterugwinning (warmtewiel) en 
toerenregeling (20%)

• uitschakelen klimatiseringsinstallatie bij openen van de ramen
• CO2 gestuurde ventilatieluchtgeen luchtbevochtiging
• separate afzuig voor zuurkasten, toiletten en keuken
• kantoren: inblaas door middel van plafondroosters, constant volume, aanwezigheidsdetectie, 

raamstand detectering
• vergaderruimten: plafondroosters, variabel volume, regeling op basis van aanwezigheid, CO2 en 

ruimtetemperatuur
• collegezalen en onderwijs: plafondroosters, variabel volume, regeling op basis van aanwezigheid, CO2 

en ruimtetemperatuur
• laboratoria: plafondroosters, constant volume toevoer, variabel volume retour in verband met 

afzuiging zuurkasten, regeling op basis van aanwezigheid, CO2, ruimtetemperatuur en afzuigdebiet 
zuurkasten

• restaurant en uitgiftegebied: plafondroosters, constant volume
• entree: plafondroosters, constant volume
• keuken: overstroom vanuit het restaurant

Verlichtingssysteem

In het PvE is een eis gesteld aan de lichtkwaliteit door een verlichtingsniveau van 500lux te eisen in 
verblijfsruimten bestemd voor kantoor, onderwijs of laboratoria en 300lux in de verkeersruimten.

Ook zijn eisen gesteld aan de daglichttoetreding. Deze eisen vallen onder de eisen aan het gevelontwerp 
en niet onder de eisen aan het verlichtingssysteem.

Invulling van de eisen in het Voorlopig Ontwerp

In het voorlopig ontwerp is gekozen voor TL-5 hoogfrequente verlichting in de verblijfsruimten. De 
verkeersgebieden (gangen) zijn voorzien van LED verlichting. De verlichting wordt geschakeld door 
middel van aanwezigheidsdetectie en veegpuls. In de vertrekken is aanwezigheidsdetectie aanwezig.

• T5 hoogfrequente verlichting in e kantoren, onderwijsruimten en laboratoria
• PL verlichting in de algemene ruimten
• LED verlichting in de algemene ruimten
• aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling op de verlichting in de kantoren en de onderwijsruimten
• schakeling door middel van daglichtafhankelijke regeling, bewegingsmelders voor het uitschakelen 

van de verlichting en pulsdrukkers voor het inschakelen van de verlichting

Warmteafgifte

• Welke eisen zijn gesteld in het PvE aan de warmteafgifte?
 Minimaal 20oC bij een buitentemperatuur van 10oC

• Hoe is de warmteafgifte ingevuld in het VO?
 Betonkernactivering opgenomen in de onderste laag van een bubbledeck vloer (basisverwarming)
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 klimaatplafonds (klimaateiland) in de kantoorruimten voor verwarming of koeling (change-over)
 laboratoria: basisverwarming met naverwarming in het luchttoevoerkanaal
 restaurant, keuken en centrale hal naverwarmers in het luchttoevoerkanaal
 atrium in de centrale hal door middel van vloerverwarming
 elektrisch luchtgordijn bij de entree
 plintconvectoren langs hoge glasgevels
 overige ruimten radiatoren
 uitschakelen klimatiseringssysteem bij openen van de ramen
 kantoren: geklimatideerde lucht, betonkernactivering en klimaatplafond
 onderwijs: geklimatideerde lucht en betonkernactivering
 onderzoek: geklimatideerde lucht en betonkernactivering
 temperatuurniveaus

Koudeafgifte

• Welke eisen zijn gesteld in het PvE aan de koudeafgifte?
 PMV overschreidingsuren
 Luchtcondities buitenlucht (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid)

• Hoe is de koudeafgifte ingevuld in het VO?
 kantoren: geklimatideerde lucht, betonkernactivering en klimaatplafond
 onderwijs: geklimatideerde lucht en betonkernactivering
 onderzoek: geklimatideerde lucht en betonkernactivering
 entreegebied: geklimatiseerde lucht en betonkernactivering
 overige ruimten: geklimatiseerde lucht
 voor proceskoeling laboratoria en MER/SER ruimten ventilatorconvectoren
 temperatuurniveaus
 uitschakelen klimatiseringsinstallatie bij openen van de ramen

Warmtapwater

• Welke eisen zijn gesteld in het PvE aan warmtapwater?
• Hoe is warmtapwater ingevuld in het VO?

 Is nog niet omschreven, uitgegaan is van elektrische boilers decentraal

Inrichting

• Welke eisen zijn gesteld in het PvE aan de inrichting?
• Hoe is de inrichting ingevuld in het VO?
• Liftinstallatie 2x2 liften, minimaal 1.600 kg per stuk hefvermogen
• computers/ apparatuur conform opgave interne warmtebelasting:

 kantoren: 20W/m2
 vergaderruimten: 10W/m2
 collegezalen: 10W/m2, voor verbruik rekening houden met avondcolleges en inschakeltijden 8.00 

uur – 23.00 uur
 lichte laboratoria: 20W/m2
 entreehal: 300W
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Bijlage D: Toetsing energieverbruik basissituatie (Voorlopig Ontwerp)

In deze bijlage is de berekeningsmethode van het energieverbruik weergegeven, de uitgangspunten en 
de resultaten van de berekening van het energieverbruik van de basissituatie gebaseerd op het voorlopig 
ontwerp.

Op basis van klimaatgegevens is het koelvermogen en het verwarmingsvermogen van het gebouw 
bepaald. De klimaatgegevens zijn afkomstig uit klimaatjaar RA2008EN. Op basis van dit klimaatjaar is voor 
buitenluchttemperaturen van -10 tot +33 bepaald hoe veel uren per jaar deze temperaturen optreden en 
wat de gemiddelde zonbelasting is bij deze temperaturen.

Klimaatgegevens:

De berekening van de energievraag van het gebouw bestaat uit de volgende onderdelen: 
luchtbehandelingssysteem, decentrale klimatisering (verwarming), decentrale klimatisering (koeling), 
elektriciteit van de gebruikers (verlichting, apparatuur en warm tapwater).

Van het luchtbehandelingssysteem is de warmtevraag bepaald voor het opwarmen van de lucht na 
warmteterugwinning tot de gewenste inblaastemperatuur, de koudevraag voor het koelen van de lucht 
na koudeterugwinning tot de gewenste inblaastemperatuur en de elektriciteitsvraag van de ventilatoren. 
Hierbij is een reductiefactor meegenomen voor het terugregelen van het ventilatiedebiet op basis van 
CO2 concentratie.

Van het decentrale klimatiseringssysteem (verwarming) is de warmtevraag bepaald voor 
transmissieverliezen door de thermische schil van het gebouw, opwarming van toetredende buitenlucht 
door kieren (infiltratieverliezen),  naverwarming van de ingeblazen ventilatielucht tot de gewenste 
ruimtetemperatuur en opwarming van het gebouw als gevoel van afkoeling van het gebouw buiten 
gebruik.

Van het decentrale klimatiseringssysteem (koeling) is de koudevraag bepaald voor koeling van de interne 
warmtebelasting (personen, verlichting en apparatuur), zonbelasting door de transparante delen van de 
gevel,  transmissieverliezen door de thermische schil van het gebouw, en koudevraag van de 
serverruimte. Een reductiefactor op de gevraagde koelvermogens is meegenomen als gevolg van de 
accumulerende werking van de gebouwmassa geactiveerd door betonkernactivering.

De elekticiteitsvraag van de gebruikers (verlichting, apparatuur en warm tapwater) zijn gebaseerd op het 
voorlopig ontwerp van het verlichtingssysteem en de warmtapwatervoorzieningen en  de eisen die 
gesteld zijn aan de interne warmteproductie voor apparatuur.

Gebouw
T buiten -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Totaal aantal uren 8 12 10 25 20 40 48 27 96 109 131 203 199 284 332 456 394 473 525 503 476 503 520 448 477 450 417
uren binnen bedrijfstijd 3 2 5 4 9 18 13 12 31 37 53 89 68 114 144 202 196 201 231 234 213 209 233 204 220 227 244
uren buiten bedrijfstijd 5 10 5 21 11 22 35 15 65 72 78 114 131 170 188 254 198 272 294 269 263 294 287 244 257 223 173

### 6 9 7 18 14 29 34 19 69 78 94 145 142 203 237 326 281 338 375 359 340 359 371 320 341 321 298
uren binnen bedrijfstijd 2 1 4 3 6 13 9 9 22 26 38 64 49 81 103 144 140 144 165 167 152 149 166 146 157 162 174
uren buiten bedrijfstijd 3,5714286 7,14 3,57 15 7,86 16 25 11 46 51 56 81 94 121 134 181 141 194 210 192 188 210 205 174 184 159 124

Totaal aantal uren excl weekend en vakantie
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Navolgend zijn de uitgangspunten van de berekening van het energieverbruik van de basisberekening 
weergegeven:
Rendementen
opwekking elektriciteit 39%
opwekking warmte 156%

opwekking koude 343%

Uitgangspunten gebouw
oppervlakte  23.000 m² BVO
oppervlakte  20.445 m² NVO
oppervlakte  19.425 m²

89%
aantal verdiepingen  9 
netto verdiepingshoogte  2,7 m
bruto verdiepingshoogte  3,6 m
gebruikstijd gebouw 10 uur 8.00 - 18.00
bedrijfstijd installaties 12 uur ventileren
bedrijfstijd installaties 12 uur 7.00 - 19.00 verwarmen en koelen
aantal dagen 5
aantal weken 52

3120 ventileren
reductiefactor weekend/vakantie 71%

T buiten winter -10
T buiten zomer 30
T buiten begin zomerbedrijf 15
T binnen winter 20
nachtverlaging 3
T binnen zomer 26
T inblaas winter 18
T inblaas zomer 16
opwarming toevoerlucht 2
opwarmtoeslag 0 W/m2
accumulatie 60%

Gevel
5 m2K/W

1,1 W/m2K
2,4 W/m2K

Aandeel kozijnen 10%
1,23 W/m2K

ZTA waarde raam 0,32

noord oost zuid west
totale gevel 1860 2767 1825 2767 m2
aandeel dicht 888 1414 1105 1414 m2
aandeel glas zonder luifel 972 744 240 744 m2
aandeel glas met luifel 0 609 480 609 m2
vloer boven grond 570 m2
vloer boven lucht 2521 m2
dak (dicht) 2807 m2
dak (glas) 284 m2

Installaties
200000 m3/h

motorvermogen 171,6 kW
0,85

200000 m3/h lucht
170000

16
14

70% rendement WTW warmtewiel
70% rendement koudeterugwinning warmtewiel

0% rendement WTW natuurlijke ventilatie

Gebruik
Personen 10 W/m2
gelijktijdigheid 70%
verlichting 6,88 W/m2
gelijktijdigheid 80%
apparatuur 18,81 W/m2
gelijktijdigheid 80%

serverkoeling 20 kW

Verlichting reductie daglichtzonereductie kunstlichtzone
Daglichtregeling + veegpuls 0,55 0,7
Daglichtzone 0,33 0,67
aanwezigheidsdetectie 0,8 0,8

0,8 0,8
reductie totaal 0,12 0,30 0,42

Warm tapwater
10 boilers 8,5 kW
reductie 1

WKO systeem tov primaire energie

WKO systeem tov primaire energie

Ag
verhouding Anet/BVO

gebruiksuren/jr

oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC

Rc waarde dichte gevel
Rc waarde glas
Rc waarde kozijnen

Rc waarde raam

ventilatiedebiet

reductie ivm toerenregeling

m3/h lucht verdringingsventilatie (25% reductie)
oC na verwarmingsbatterij winter
oC na koelbatterij zomer

reductie ivm afwezigheid
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Navolgend is de berekening van de energievraag van het gebouw weergegeven
Gebouw
T buiten -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Totaal aantal uren 8 12 10 25 20 40 48 27 96 109 131 203 199 284 332 456 394 473 525 503 476 503 520 448 477 450
uren binnen bedrijfstijd 3 2 5 4 9 18 13 12 31 37 53 89 68 114 144 202 196 201 231 234 213 209 233 204 220 227
uren buiten bedrijfstijd 5 10 5 21 11 22 35 15 65 72 78 114 131 170 188 254 198 272 294 269 263 294 287 244 257 223

71% 6 9 7 18 14 29 34 19 69 78 94 145 142 203 237 326 281 338 375 359 340 359 371 320 341 321
uren binnen bedrijfstijd 2 1 4 3 6 13 9 9 22 26 38 64 49 81 103 144 140 144 165 167 152 149 166 146 157 162
uren buiten bedrijfstijd 3,5714286 7,14 3,57 15 7,86 16 25 11 46 51 56 81 94 121 134 181 141 194 210 192 188 210 205 174 184 159

ruimtetemperatuur tijdens bedrijfstijd 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 26
ruimtetemperatuur buiten bedrijfstijd 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16

Luchtbehandelingssysteem
Vermogen
warmte [kW] 520 500 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 0
koude [kW] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
elektriciteit [kW] 0,85 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
verbruik

1 1 2 1 3 5 4 3 8 9 12 19 14 21 25 32 28 26 26 23 18 15 13 9 6 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 1 0 1 2 1 1 3 4 6 9 7 12 15 21 20 21 24 24 22 22 24 21 23 24

vermogen
transmissie

18 17 17 16 16 15 14 14 13 13 12 11 11 10 10 9 8 8 7 7 6 5 5 4 4 7
28 27 26 25 24 23 22 21 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 10

162 157 151 146 141 135 130 124 119 114 108 103 97 92 87 81 76 70 65 60 54 49 43 38 32 0
27 26 25 24 23 22 21 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 12 11 10 9 8 7 6 5 0

totaal 235 227 219 212 204 196 188 180 172 165 157 149 141 133 125 118 110 102 94 86 78 71 63 55 47 17

transmissie buiten bedrijfstijd
16 16 15 14 14 13 13 12 11 11 10 10 9 8 8 7 7 6 5 5 4 4 3 2 2 5
25 24 23 22 21 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 5 4 3 7

146 141 135 130 124 119 114 108 103 97 92 87 81 76 70 65 60 54 49 43 38 32 27 22 16 43
24 23 22 21 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 12 11 10 9 8 7 6 5 4 4 3 7

totaal 212 204 196 188 180 172 165 157 149 141 133 125 118 110 102 94 86 78 71 63 55 47 39 31 24 63

Infiltratie
infiltratie tijdens bedrijfstijd 136 131 126 122 117 113 108 104 99 95 90 86 81 77 72 68 63 59 54 50 45 41 36 32 27 50
infiltratie buiten bedrijfstijd 122 117 113 108 104 99 95 90 86 81 77 72 68 63 59 54 50 45 41 36 32 27 23 18 14 36

133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 0

Totaal tijdens bedrijfstijd 504 492 479 467 454 442 430 417 405 393 380 368 356 343 331 319 306 294 282 269 257 244 232 220 207 0
Totaal buiten bedrijfstijd 333 321 309 296 284 272 259 247 235 222 210 198 185 173 161 148 136 124 111 99 86 74 62 49 37 0

Opwarming [kW] 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Verbruik
1 1 2 1 3 6 4 4 10 11 16 25 19 31 37 51 47 47 52 50 44 41 44 37 38 5
1 2 1 4 2 4 6 3 11 11 12 16 17 21 22 27 19 24 23 19 16 16 13 9 7 0
2 3 3 6 5 10 11 7 21 23 27 42 36 52 59 78 67 71 75 69 60 57 57 45 44 5

89%
vermogen 60% accumulatie
interne warmteproductie gelijktijdigheid
personen [kW] 70% 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143
verlichting [kW] 80% 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
apparatuur [kW] 80% 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308

338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338

60% accumulatie
1 0 2 0 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 4 4 5 4 5 7 7 7 9 10 12 13
9 0 26 12 19 4 9 9 16 7 17 11 8 11 12 11 14 14 14 19 19 17 23 25 32 32
5 0 19 2 32 20 15 9 13 9 19 13 14 11 14 12 16 16 13 16 16 15 21 24 27 28
1 0 3 0 25 24 8 3 9 7 9 10 11 8 13 12 18 12 12 17 21 24 29 36 39 46

totaal [kW] 15 0 51 14 80 50 34 22 40 25 48 37 35 33 42 39 53 46 45 59 63 62 82 95 111 119
9 0 31 9 48 30 20 13 24 15 29 22 21 20 25 23 32 28 27 35 38 37 49 57 66 71

verrekening warmtevraag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 32 43 63 72 83 104 119 131 155 175 197 409

Serverkoeling
dag [kW] 80% 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
nacht [kW] 60% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Totaal koeling tijdens bedrijf [kW] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 31 48 59 79 88 99 120 135 147 171 191 213 425
Totaal koeling buiten bedrijf [kW] 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

elektriciteit

Verbruik koude
0,0 0,02 0,06 0,05 0,1 0,21 0,15 0,14 0,35 0,42 0,61 1 0,95 2,48 5 8,48 11 13 16 20 21 22 28 28 33 69
0,0 0,09 0,04 0,18 0,09 0,19 0,3 0,13 0,56 0,62 0,67 1 1,12 1,46 1,61 2,18 1,7 2,33 2,52 2,31 2,25 2,52 2,46 2,09 2,2 1,91
0,1 0,11 0,1 0,23 0,2 0,39 0,45 0,27 0,91 1,04 1,27 2 2,07 3,94 6,6 11 13 15 19 22 23 24 31 30 36 71

Elektriciteit gebruikers
verlichting [kW] 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
reductie 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

0,1254277 0,08 0,21 0,17 0,38 0,75 0,54 0,5 1,3 1,55 2,22 3,72 2,84 4,77 6 8,45 8,19 8,4 9,66 9,78 8,91 8,74 9,74 8,53 9,2 9,49
apparatuur [kW] 384,615 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
reductie 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

0,65934 0,44 1,1 0,88 2 4 2,86 2,64 6,81 8,13 12 20 15 25 32 44 43 44 51 51 47 46 51 45 48 50
Warm tapwater 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
reductie 100% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

0,0182143 0,01 0,03 0,02 0,05 0,11 0,08 0,07 0,19 0,22 0,32 0,54 0,41 0,69 0,87 1,23 1,19 1,22 1,4 1,42 1,29 1,27 1,41 1,24 1,34 1,38

Totaal
Totaal warmte vermogen kW 1056 ### 991 959 927 894 862 830 797 765 733 700 668 635 603 571 538 506 474 441 409 377 344 312 280 32
Totaal koude vermogen kW 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 31 48 59 79 88 99 120 135 147 171 191 213 445
Totaal vermogen ventilatoren kW 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
Totaal vermogen verlichting kW 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
Totaal vermogen warm tapwater kW 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Totaal vermogen apparatuur kW 384,615 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Totaal warmte verbruik 3 4 5 7 8 16 14 10 29 32 39 61 50 73 84 109 95 97 102 93 78 72 70 54 51 5
Totaal koude verbruik 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 7 11 13 15 19 22 23 24 31 30 36 74

Totaal aantal uren excl weekend en vakantie

inblaastemperatuur lucht

warmte [MWh]
koude [MWh]
elektriciteit [MWh]

Decentrale klimatisering (verwarming)

-vloer [kW]
-gesloten gevel [kW]
-glasgevel
-dak

-vloer [kW]
-gesloten gevel [kW]
-glasgevel
-dak

naverwarming ventialtielucht

warmte tijdens bedrijfstijd [MWh]
warmte buiten bedrijfstijd [MWh]
warmte totaal [MWh]

Decentrale klimatisering (koeling)

Totaal incl accumulatie

Zonbelasting
-noord [kW]
-oost [kW]
-zuid [kW]
-west [kW]

totaal incl accumulatie [kW]

tijdens bedrijf [MWh]
buiten bedrijf [MWh]
totaal [MWh]

Verbruik [MWh]

Verbruik [MWh]

Verbruik [MWh]
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Bijlage E: Toetsing kwaliteitsniveau basissituatie (Voorlopig Ontwerp)

In deze bijlage is de toetsingsmethode van de gebouwkwaliteit weergegeven, ingevuld voor de 
basissituatie (voorlopig ontwerp)

Per waardekader zijn de bijbehorende kwaliteitsaspecten genoemd en de kwaliteitsaspecten die in dit 
onderzoek zijn meegenome uitgewerkt met beoordelingscriteria en indicatoren. 
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Bijlage F: Beoordeling kwaliteit verbeteropties

Ventilatiesystemen [ISSO 43]

Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer: 

• gebouw lager dan 15m (met toepassing van een tweede huid facade is natuurlijke toevoer bij hogere 
gebouwen mogelijk)

• gebouwdiepte kleiner dan 15m
• gevel met te openen ramen
• voldoende accumulerend vermogen gebouwmassa
• lage geluidsbelasting op de gevel
• lage luchtvervuiling
• kenmerken natuurlijke ventilatie:
• eenvoudige installatie
• toetreding van ongefilterde lucht
• vervuiling van ruimte door stoftoetreding
• droge lucht kan in de winter klachten geven
• geen warmteterugwinning uit de afvoerlucht
• door winddrukken fluctuerend ventilatiedebiet
• beperkt energiegebruik voor luchttransport
• individueel te bedienen ventilatievoorzieningen in de gevel worden positief ervaren door bewoners

Mechanische toevoer en mechanishce afvoer:

• ventilatie met centraal verwarmde/ gekoelde ventilatielucht
• toe en afvoer van ventilatielucht
• gebalanceerde ventilatie mogelijk
• toetreding van gefilterde buitenlucht
• verwarming/koeling van ventilatielucht
• warmeterugwinning en bevochtiging mogelijk
• constant (eventueel in stappen) of variabel vantilatiedebiet

Decentrale afgiftesystemen warmte en koude

Tabel E1: Prestaties klimatiseringssystemen [ISSO 43]

Ventilatiesysteem Natuurlijke 
toevoer, 
mechanische 
afvoer

Natuurlijke 
toevoer, 
mechanische 
afvoer

Mechanische 
toevoer, 
mechanische 
afvoer

Mechanische 
toevoer, 
mechanische 
afvoer

Afgiftesysteem warmte en 
koude

klimaatplafond fancoilunit klimaatplafond inductieunit

Toelaatbare warmtelast 
[punten] (76 punten benodigd 
voor gevelontwerp)

50-65 60-70 65-95 70-80

Individuele naregeling Winter/zomer Winter/zomer Winter/zomer Winter/zomer

Aandacht voor tocht door 
installaties

nvt ja ja ja
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Geluid van installatie [dB(A)] 30-35 35-40 30-35 35-40

Ruimtebeslag aan gevel [m] 0 0 0 0

Ruimtebeslag plafond [m] 0,25 0,3 – 0,5 0,35 – 0,4 0,4 – 0,5

Ruimtebeslag technische 
ruimte [%BVO]

1,5 1,5 4 4

Totale investeringen (incl. 
plafond) [€/m2 BVO]

260 190 350 220

Onderhoudskosten 
[€/m2 BVO]

4,0 5,2 5,7 6,0



Strategisch en integraal ontwerpen Pagina 76

Bijlage G: Energiebesparende mogelijkheden

De eerste stap van de trias energetica is om het energieverbruik zo ver mogelijk terug te brengen. Voor 
de drie grootste verbruikposten kan hierbij aan de volgende verbeteropties worden gedacht: [MacKay, 
2009], [Koppelaar, 2011]

Ventilatie

• vergroten luchtbehandelingskasten en kanalen om de weerstand te verlagen (en daarmee de 
benodigde druk in het ventilatiesysteem) en de ventilatoren te verkleinen

• toepassen van (deels) natuurlijke ventilatie
• hoog rendement ventilatoren, gelijkstroom
• groter deel vraaggestuurde ventilatie;

Verlichting

• optimalisatie daglichttoetreding
• meer LED-verlichting toepassen (nu beperkt toegepast in ontwerp)
• slimme regelingen (daglichtregeling en aanwezigheidsensoren reeds toegepast);

Verwarming

• slimme regelingen (aanwezigheid via GBS/toegangscontrole)
• lager temperatuurtraject van het cv-water, waardoor ook het rendement van de warmtepomp 

toeneemt
• hogere temperatuur warme bron voor de warmtepomp (bijvoorbeeld warmte in de zomer opslaan in 

de bodem door middel van zonnecollectoren);

Overige categorieën:

• optimaliseren ontwerp zuidgevel met betrekking tot reduceren toetreding zonnewarmte.
• uitgebreide integratie met het GBS dat op de Campus aanwezig is;
• intelligente regelstrategieën.

Gedrag:

 Vraaggestuurd klimatiseren
 Individuele regeling
 Computers uitschakelen buiten gebruik

• Passief ontwerp
 Hoge luchtdichtheid
 Isoleren dichte delen thermische schil
 Isolerend glas
 Gebruik maken van de zon voor warmtetoetreding in de winter
 Gebruik maken van de zon voor daglichttoetreding
 Zontoetreding weren in de zomer
 Thermische massa gebruiken

• Actief ontwerp
 Regelstrategie/ intelligent gebouw
 Warmteterugwinning
 Energiezuinige ventilatoren
 Hybride ventilatie
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 Warmtepomp


Mogelijkheden energie hergebruiken (kringloop sluitend maken):

• Andere mogelijkheden bij andere opwekking, bv bio-WKK, stadsverwarming
• Mogelijkheden gebruik restwarmte uit omgeving
• Mogelijkheden gebruik afvalstromen uit omgeving

Mogelijkheden energie duurzaam opwekken:

Volgens de tweede stap van de trias energetica wordt de resterende energie duurzaam opgewekt. 
Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

• PV-cellen
• Zonnecollectoren
• Windenergie
• Omgevingswarmte uit de bodem of oppervlaktewater
• Bio-massa (bio-WKK) eventueel in combinatie met afvalstromen op de TU/e
• benutting van opgewekte energie uit labs cq. onderzoeken
• Energiestromen uit de omgeving
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