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tedelijke structuur 

Een indefing in vier typofogiein vorml de bosis voor de definilie von de 
iledefijke struduur von Veghef. Deze typologieen verfegenwoordigen 
rier vormen woorin Veghef zich ontwikkefd heeh en zijn Ievens 
Jilgongspunt voor de loekomslige onlwikkefing von hel 

lint 
let type 'lint' is gegroeid in de loop von 
!llkele eeuwen. Koroklerisliek voor deze 
10ndsgewijze verkovelings'lorm is de 
qfentatie op een weg oon de voorzijde. 
lan de olhlerzijde berindl zich een 
uin, woar woeger hellondschap was. 
Je ponden vorieren in gebruik von 
voormolige) boerderij, bedrijl met 
10venhuis 101 woonhuis. De orlhite!luur 
·erondert in de loop der tijd; hel tint blljft 
1rolendeels herkenboor. 

Koen vo n d e Brook 

woonwijk 
Hettype 'woonwijk' is voornomelijk 
ootwikkeld in de lwintigsle eeuw door 
woningbouwverenigingen_ Koroklerisliek 
voor deze bebouwingsvorm is een (semi
privt) binnenterrefn_ De 01!hileduur von 
de meeste woonwijken is kenmerkend voor 
de no-oorlogse periode. Andere lun!lies 
noosl wonen zools sdrolen ol wijkcentro 
worden meestol in opolle gebouwen 
gehuisvest. Een voortuin dient ols 
overgongselement tussen waning en slroot. 

campus 
In de 19e eeuw onblool heltype 'campus'_ 
Hel kenmerkt zich door groolscholfger 
rompl111en, zools hel klooster en de 
lobliek Korokteristiek voor dil type is hel 
indiYiduele, grole gebouw op een kovel. 
De oorspronlr2lijke lun!lie von hel complex 
is vook nog herkenboor_ De relotie russen 
complex en slroot Yindl ploots via een 
(represenlotieYe) ruimle. Hel oon- en 
olvoeren von goederen (en mensen) is een 
belongrijk osped von dil type. 
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boulevard 
De N26S lussen de Zuid-Willemsvoort en de 
Ao vorml nu nog een grole borri8re tussen 
Veghei-Zuid en hel centrum, moor wordl 
binnen enkele joren omgevormd lot een 
sledelijke weg: de Rembrondtb011111'111rd. 
De hoe\reelheid ouloverkeer word! slerk 
verminderd_ Er komi nieuwe bebouwing en 
hel gebied krijgl een groen korokter 



lint 

knelpunren 

galen in de SIIUUUUI 
wnsloorde ot niel oonwezige rellllie 
mel destrool 

potenlie 

uillneidbolf en inbleidboarlype 
¥elk0'18~ng 

Yelglaten YOn hel SIIOOIIeYen d001 
fun<liemenging: wonen, horero, 
winkels en bedrijven 

woonwijk 

knetpunren 

versroorde dimen!les YOn versdlalende 
woonblakken in relalie lol de omgning 
beperkre bouw · en woonleduisdle 
kwolileil YOn de woningen 

patenlie 

type bezil ftexibilileil om in le spelen 
ap nnsen Ylll1 spetifieke groepen: 
woongraepen, jongeren, singles en 
ouderen 
kon levendigheid ondersleunen door hel 
Sllolegisdl silueren van ¥001zieningen, 
zaals her buurthuis en lie cri<he 
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campus 

knelpanlen 

SlluduiRioze tomplelen vertroebelen 
de ruirnlelijke relolie mel de omgeving 
sledll ondelhouden roimre rond de 
gebounn 
gezidllsloze, goedkape orlhileflllur 
mono-fvndlonele gebieden 

uilwisselboorheid von programma's 
enlge ftexibr~leil en uilbreidboorheid 
grate somenhongende londsdloppell(ke 
elemenlen, wooiYOn de bebouwing 
anderdeel uilmookl 
beeldbepolende, sprekende 
ardlileduur 
fvndiemenging: bedrijven, onderwij5, 
cullvur. sportpark en !pe(iNek wooen 

boulevard 

knelpunlen 

boniere tvssen helltlllrum en Yeghel· 
Zuld 
verkeer domineer I de rulmte 
geen gaede enllee YOn Veghel 
landSthappelijke en sledelijke slruduur 
sledll woarneernboor vonof de weg 

polen~e 

belere reloM ltllllunt en bestaande 
woonwijken 
visilekaortje von Veghel 
beleelboor moken von de Aa 
beeldbepalende, sprekende 
ordtiledulll 
nieuw type verblijlsruimle ¥001 Veghel 
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lint 
1. De gewels tan nieuwe gebouwen dienen oon te sluilen op de besloonde rooilijn(en). 
2. Tussen rooilije en Slroat liOn een omgongszone Yan IIICillimool1,50 m NOr ingclll(tn), YOOIIuin ot 

uilboulr worden gebruikl. 
3. Ridlllijn NOr een klnellreecle is tussen 5 en 20 m 
4. Ri<hllijn bij hel somemotgtntan llOYels is een ltaYelsgewijze rainlleliju rtrm.tng in tegemltlling 101 

een blobg~e opiJon. 
5. De karellreedle (baliwenheld) died ollee!boor te zijn In het gmlbeeld. 
6. Geweaste bouwhoogle: gellliddeld 31agen. 
7. FUildillmengmg: op de begone grond openbore lullllles en boYen wooen. 
8. Porkeren: In parkeerroorzieningen op eigen lerrein (terugdringen Yon hel porkeren op sllool} 

woonwijk 
1. De 1100agebouwen dielen nijsloond, geoombineerd en/olin rijen 100118 kom1111. 
2. De meesle wanlllgell (op de begone grond) hebben een luin. 
3. Woringen op de 'ft!rdie(llngen dienen een direde relotie met een builetuuilllle te 

hebben. 
4. Gewwte boowhoogte: 2 iJ 3 bovwlogen, exdusielkop. 
5. Fundiemenging: wijkgebondllo lu!Kties opgenomen in oporte wijstoonde gebouwen ¥Un 

1110Jimoal2 bolwtogen. 
6. Porteren: in 'IOOUieningen op eigen lerrein 

campus 
1. Hel gebOuw ol rompleJ dienllos op heii!IG4iY81d le stoon. 
2. Ri<hllipl¥001 de IIICillimole boogie Yon hel geiJouw is de helft tan de breedle YOn de met. 
3. De geYel YOn de begone !!fond is edrOYerl en hetft geen blinde muren . (OIIIa<l mel Odlriteilen op 

mooiYeld. 
4. HelmooiYeld dietlt zorgygldig 11zonder lidllbonieres te worden ingeridll. 
5. Her mociYeld moelzoveel fll4l9'llilk risueel rotgWBiij Dtn. 
6. F undillflenging door 111101 rnogeltjk ftrsdlilllllllt lundle5 in een geboow !Otllblneren. 
7. Porker en: uillluilend op eigen terrein, bij Yoorlceur onder hel gebouw. 

boulevard 
1. De gebleden oon -mjden NO de nl10we Retnbrondlbouleverd tienen goed mel etuor te WOlden 

'lelbolllfen, dool goede, logisdle YeJkeemerbindlngen en sletke Yisuele nrbindilgen (zidllllnen). 
2. De ruinllelijke SIIU!IUVr VQII omlggende bebouwlng, hel Slllllenpotroon en zidlllijoen, llenen tertg te 

komen in de nieuwe bebouwing in de zone, zodol nieuwe beboulling geen llaniire wurdl. 
3. De 11001d-zuidSirlllluren dienen beleelbaor re worden gemookl, tnel nome de Au 
4. Her lll04iYeld moer YOOf longza~~n Yelkeer roegonkelijk zljn en (llllkeef'IOOUieningen magen niel 

dominonl ~n. 
5. Rulmte YOOI -en YOOnieningen. 
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andschappelijke structuur 

Noosl de sledelijke slruduur is een verzomeling groolscholige 
ruimlelijke elemenlen le onderscheiden, die een verbinding moken 
mel hel omliggende londschop. Soms word! deze verbinding leHerlijk 
gemookl, soms, zools in hel gevol von de klooslertuin in hel groene 
hort, in overdrochlelijke zin. 

A a 
Veghel is onllloon oon de oeve1s Yon 
de Ao Tegenwoordig heefl deze beek 
een belangrijke rol in de regionole 
wolertwishooding. Doornoosl heeh de 
Ao grate Mologische betekenis. In de slod 
monilesleeft de Ao zicb als pork/groene 
zone naosl het gemeentehuis en ols een 
soorl konool onder de diverse bruggen 
en in hel profiel YOn de singels. Er zijn 
plonnen YOOr een notuurlijke inrkhHng 
von de oevers von de Ao. 
De ligging achleral beYOrdert de rust. 

haven 
De hoven is in de negenHende eeuw 
gemookt om de Veghelse industria te 
ontsJuitan yoor hel goederenYeiYOel over 
water en is nog sleeds in lunelie. De rechre 
kode en de bomen en indurlriile gebounn 
erlongs yormen een monumenlale ruimle 
die YOnol de Zuid-Willemsvoort lot oon de 
rand yon hel winkelhort loopl. De kop YOn 
de hoven is een belongrijke loegong lot het 
centrum oon het worden . 

groen hart 
Het groene hart Yon Veghel is een goed 
bewoard geheim. Ooil was deze grole, 
open ruimte deel ron bet kioostercomplex. 
De tisl01ische woorde gMombineerd 
met de ruimlelijke kwoiileilen mookl dil 
lol een woordeYOI gebied . Openllelling 
zou een grole aonwinsl YOOI de 
openbore ruimle in Veghel Yormen, 
zowel YOOr bewoners ols YOOr recreonlen. 
Openslelling kon hel draogylok YOOr 
behoud Yon bet gebied yergroren en 
doormee mdere oonlosting YOOrkornen. 
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spoorzone 
De spoorzone is onderdeei Yon hel 
voormolige 'Duitse lljn~e' ( c.q Londen
Wiodiwmtok). ln de SlructuurmiePius 
Uden I Veghel word! deze spoorkjn 
oongeduid ols e<ologische Yerbindingszone 
en ols mogelijk trace Yoor een 
hoogwoardige, 'Iichte' OV-Yerbinding 
De k.ruin YOn de dijk met de spoorlijn 
erop is nog leeg, nu hel spoor in onbruik 
is geraolct. De ruimle op de laluds aan 
wee~skonlen is ingerichl met groen en of 
en toe een Yolksluin. 

De g rao nsilo 



Ao 

knelpunlea 

re weirig oodetdeel ton de beie'ring 
in de stod 
ploalselijk IOOiige rulmtelijke 
kwoliletl 

polen~ 

groene odemruimte 
stadspork 
blouwe slinger 
notuur1one in de slad 

Koen van d e Bro ok 

hoven 

indasllie vefSus verllHjlsge!Jied 
mbel verlll! Yeiblljlsgebied 
geen lunttionele relalie rvsseo hcnen 
eaomge"ling 

!llblijfl9ebied (sledeHjk) 
passanteniMnen 
menging von funelies bedriPf1jl'o1id, 
uitgoonsgetegenheden, winkets en 
ruhuur 

groen hart 

knelpunteo 

wordr geleide~jk oongeloll en mmpr 
ongemertt in 
nlel roegonketijk en derndoor mookl 
hel geen onderdeet m von de 
beleYing in de slod 

polenlies 
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hoogwoordig (groen) mb~fbge!Jied 
lrooi fllllgebied 

spoorzone 

knelpunhln 

nier duidelijk gedefinlee!d 
geYOOIYOOI YeriOIImelifl!l 

eoologl!dle verbindingszone 
liers- of lidile HOV-verllinding 
meiUden 
groene ademruimle 



A a 
De Aa kan in het !eolrum beler lklllbaar worden gmaakl. Her profiel is op sommige plellken meer dal ran 
een kam~al doo roo een beek: sn~al en steil Op langere termijn zoo een breder, tosser profiel nogestreefd 
moelen worden Door een zorgYUidige beplonHng koo de rtrbl~flkwaliteitwarden rtrbef8fd, ertnols de 
zldllballllleld. Met name de brug in hel ctJIIrull zou een betere 'lisvefe rtrbinding mel de beek kunnen 
krijgen 

haven 
De haven lien lie worden antwikkeld 101 rer~hjfsgolbied Doonoe IJml hel ~keer worden 
leruggedrangen Daarn0011 moet de beleikbaorlreid ronu~ hel !tlllrum v001 roetgangers worden 
bevurderd De fioogstraat speeh doarin een belongrijb rot als aantoopraute noor hel kBmwinkelgebied. 

~~ ~~~ne ~r?!! worden onderzodll of en onder welke omstondigheden her gebied openbaor 
loego kel•k kon worden gernogkt le den ken roll 0011 een ruin die een deef ron de dng openboor 
toegonkehjk Is en deels prire, of aon een plek lie toegonltelijt is 1'001 spetiole gefegtnhedtn Hel ~ 
wense!ijk dot hel groene hart_ no jorenlonge inlirirnplag, WOldt uilgebreid.ln eerste instonHe wordl daorbij 
gedodrt oan uilbreiding in noord~letijke en zuidelfjke ril:hling. 

spoorzone 
De !pOO(Zone moelzijn ruslige korokter behouden. De kruin ron de dilk met de spoarlijn erop moet 
leegblijYen. am hoar fundie ots IKologis(he rtrbindlngszone te behouden en de ruimle te re~eJYeren roar 
toekom!hge rtrbindingen, bijvoorbeeld in de vorm YOn Mght-rail De rutmll kan dienen ats lintoir pork De 
ruimle op de talu~s oan •eersblnten kon Ill principe bebouwd worden Woonbebo11111ng m een tuinmilifu 
tan de spoor zane inbedden in de slad. Op ploolsen woar de kruin von de dijk erg breed is, kon worden 
gedodll aan her op eenYOUdige wijze inridlleo von een wrblijlsplek, gelcoppeld aon reaeoti8'1e routes. 
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and silo 
WAND- SILO 

Warmteweerstand 

wormtegel. wormte-
coefficient dlkte weerstond 

Rc =d/1 

materlaal A(W/mz•K) d(m) Rc (m2 . K/W) 

bet on 2,00 0,20 0,10 

Totool 0,10 Eis: 2.5 dus voldoet nietl ~,;,;,;..;... ____ _, 

Temperatuurverloop 

wormtegel. wormte- temperotuursprong temperotuur 
coefficient dlkte weerstand overlaag n op 

Rn=d/A. .dT n = Rn/Rt X .dT laagn 

~ 
materlaal 1(W/mz•K) d(m) Rn (m2

• K/W) 4Tn (°C) Tn (DC) 
3,00 Te 

re 0.04 2,52 5,52 
b e ton 2,00 0,20 0,10 6,30 11,81 

ri 0,13 8,19 20,00 Ti 

Totaol 0,27 

Koen van d l~ rnok 20 



WAND· SILO 

Dampspanningsverloop, methode Glaser 

lulfentemperatuur Te rCJ: 
llnnenfemperatuur n rCJ: 

temperatuur-
op 

laag n 

materlaal T (°C) 

3,00 
re 5,52 
beton 11,81 

ri 20,00 

Totaal 

temperatuur-
op 
laagn 

materfaal T (°C) 

3,00 
re 5,52 
bet on 11,81 

ri 20,00 

1-3------tRV bulfen (%): 

_..._2--'0 ____ __,._RV_ blnnen ('%): 

dikte 

J1 d(m) 

100 0,20 

J.l.. dtot 

maxfmale berekende 
dampspannfng waterdamp-

spanning 

Pmax (Pa) Pn (Pa) 
758 
903 644 
1385 1170 

2340 

21 

85 

so 

Jl. dn(m) 

20,00 

20,00 

Pn (Pa) 

644 

1170 

dampspan-
ningsverschil 

overlaag n 

~Pn (OC) 

526 
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Glaser- Wand silo 
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w and silowoning 
WAND - SILOWONING 

Warmteweerstand 

80 

warmtegel. warmte-
coefficient dikte weerstand 

Rc = d I I 

mqtertaal A{W/m2*K) d (m) lite (m2. K/W) 

bet on 2.00 0,20 0,10 
spouw 0,17 0,17 
sandwich 0.041 0,10 2.44 

sandwich= sandwichelement met dampremmende laag 

Totaal 2,71 Eis: 2.5 dus voldoet ~...;.... ____ _. 

Temperatuurverloop 

warmtegel. warmte- temperatuursprong temperatuur 
coefficient dlkte weerstand overlaag n op 

Rn=d/A. <1T n = R n /R t X LiT /aagn 

materlaal A(W/m2*K) d (m) It, (m2
• K/W) oi!Tn (0 C) Tn (oC) 

3,00 Te 
re 0,04 '0,24 3,24 
beton 2,00 0,20 0.10 0.59 3,83 
spouw 0.17 0.17 1.00 4,83 
sandwich 0.041 0,10 2.44 14.40 19,23 

ri 0.13 0.77 20,00 Ti 

Totaal 2,88 
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WAND - SILOWONING 

Dampspanningsverloop, methode Glaser 

BulfentempetOtuur Te fC): 

81nnentemperotuur" rc): 

femperafuur-
op 
laagn 

materlaal T (oC) 

3.00 
re 3.24 
be ton 3.83 
spouw 4.83 
sandwich 19.23 
ri 20.00 

Totaal 

femperafuur-
op 

laag n 

materlaal TCOC) 

3.00 
re 3.24 
be ton 3.83 
spouw 4.83 
sandwich 19,23 

ri 20.00 

Koen von de Brook 

1-3------1·1V bulfen (%): 

4 ltV blnnen (%): ----------------
dilde 

tP, d(m) 

100 0.20 
1 0.17 
20000.0 0.10 

maximale berekende 
dampspanning waferdamp-

spanning 

tPmax (Pa) ,p,. (Pa) 

758 
768 644 
802 650 
860 650 
2225 1170 

2340 

24 

85 

50 

J1. dn(m) 

20.00 
0.17 
2000,00 

2020,17 

P11 (Pa) 
644 

1170 

dampspan-
nlngsverschil 
over laag n 

4P11 (DC) 

5 
0 
520 



O"C 

2.15 

0,28 0,97 

~/-\If' 
~yW' 

"d HL------------------------~-------------------------

Glaser- Wand silowoning 
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ak silo 
OAK- SILO 

Warmteweerstand 

warmtegel. 
coefficient 

materlaal A(W/~K) 

stool 52,00 

Totaal 

Temperatuurverloop 

warmtegel. 
coefficient 

materlaal 1 ACW/m~•K) 

re 
stool 52,00 
ri 

Totaal 

Koen von de Brook 

dilde 

d(m) 

0,005 

dlkte 

;d (m) 

0.01 

warmte-
weerstand 
Rc =d/1 

Rc (m2. K/W) 

0,00010 

0,00 

warmte- temperatuursprong temperatuur 
weerstand overlaag n op 
Rn=d/A, Ll T n = R n /R L x Ll T laag n 

Rn (m2
• K/W) 1ATn (OC) '" (°C) 

4,00 Te 
0.04 3,76 7,76 
0.00 0.01 7,77 
0,13 12.23 20,00 Ti 

0,17 

26 



OAK- SILO 

Dampspanningsverloop, methode Glaser 
Pn (Pa) 

Bultentemperatuur Te rCJ: t-4 _____ ---i RVbulten (%}: 85 692 

Blnnentemperatuur n rcJ: 20 RV blnnen (%}: 50 
L-----------~------~~-

1170 

temperatuur- dampspan-
op dilde ningsversc hit 

laag n overlaag n 

materiaal T COC) IJ1 d (m) J1. dn(m) ~Pn (°C) 
4,00 

re 7,76 
stool 7.77 1000 0,005 5,00 478 

ri 20,00 

Totaal J1 . dtot 5,00 

temperatuur- !max/male berekende 
op dampspanning waterdamp-
laagn spanning 

materlaal T (°C) Pmax (Pa) Pn (Pa) 
4,00 814 

re 7,76 1059 692 
stool 7,77 1059 1170 
ri 20,00 2340 

27 De roansilo 



4.70 f----------- --------J 4.7 1 

o•c 

1059 
ps-lijn 

692 

!Jd 
5 00 

Gla er- Dak silo 

Koen von cle Broak 

2o•c 

oppervlok tecondensotie 
schimmet 

28 



ak silowoning 
OAK - SILOWONING 

Warmteweersfand 

warmtegel. warmte-
coefflclent dllde weentand 

Rc =d/1 

matetlaal A(¥1/m"-l) d(m) lie (m2 • K/W) 

vegetolie 0.50 0.30 0,60 
dokbedekking 0.04 
PS-isotolie 10,04 0, 10 2.86 
dompremming 0.00 
underlaymen 0.14 0.02 0,14 
vloer+spouw 0.17 
pia fond 0,230 0.01 0.04 

Totaal o;;3;:.;;,15;.;;.... ___ __..Eis: 2.5 dus voldoet 

Temperaluurverloop 

wonntegel. warmte- 1temperatuursprong temperotuur 
c oefflclent dllcte weentand over/aagn op 

R.=d/A. .<t T • = R .Ill, x .<t T laagn 

f11(1ferlaal A(¥1/., d(m) Rn (.,Z • K/W) Aln ("C) ln ("C) 
4,00 Te 

re 0.04 0.16 4,16 
vegetotie 0.50 0.30 0.60 2.39 6,55 
dakbedeklcing 0,04 0,16 6,70 
PS-isolatie 10.04 0.10 2.86 11,36 18,07 
dampremming 0.00 0.00 18.07 
under!aymen 0.14 0.02 0. 14 0.57 18,63 
vloer+spouw 0,17 0,68 19,31 
plafond 0,230 0,01 0,04 0.17 19,48 
ri 0.13 0.52 20,00 Ti 

Totaal 4,02 
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OAK - SILOWONING 

Dompspannlngsver/oop. methode Glaser 

..,.,.,petaluur ,. rcJ= 

.,.,..,.,.,,_,.,.. n rcJ= 

temperotuur-
op 
loogn 

matedaal l ("C) 

4.00 
re 4,16 
vegelo1ie 6.55 
dokbedekkin 6.70 
PS-isolotie 18.07 
dompremmin 16,07 
underloymen 18.63 
vloer+spouw 19,31 
plofond -- 19.48 
ri 20.00 

Totool 

j temperotuur-
op 

1/oogn 

materlaol T ("C) 

IV bulfen l"'): 

.o= ____ _.I...._V b#nJien f"): 

dikte 

.L- d(m) 

I 
I 

I 10.30 

150 10.10 
100000 0.0001 
8 0.02 

6 0,01 

f.l.d,., 

lmox/mo/e [berekende 

l dompsponn/ng woterdomp-
spanning 

P. (Pal 

I 
I 

85 

50 

JL.d,(m) 

J 0.30 
40.00 
15.00 
10.00 
0,16 
0.00 
0.06 

65.52 

l'o(l'a) l 
692 

1170 J 

dompspan-
n/ngsverschl/ 
ovtH/oog n 

t.Pn ("C) ·---, 
2 
292 
109 
73 \ 
1 
0 ( 
0 J 

I 

' 

l'mox(l'o) -4.00 814 
't.Jo-· --- 820 

-- '692 re 
vegelotie 6.55 -~ 694 
do~bedekkin 6,70 982 986 NB. tnw. condensaliell I! -PS-isolotie 18.07 2065 1095 
dompremmin 18.07 2065 1168 
underlay men 18,63 2144 1170 - --
vloer+spouw 19,31 2240 1170 
plofond 19.48 2268 1170 
ri 20.00 2340 

Condens in W'inter: 0.60 gr/m2 

Droging in zomer: 59.4 gr/m2 

Verschil: ,;;58;;;.80;;;;;.====gr/m2 

Posilief. dus droging in zomer is groter don condens in winter. Geen vochtproblemen. 
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6.70 
6,55 

4,16 

4,0°C 

975 

820 

694 
692 

~d 

Gla er- Dak silowoning 

20°C 

2144 

06 



I o e r s i I o 
VLOER ·SILO 

Warmteweerstand 

warmtegel. warmle· 
coefflcl<>nf dll<l<> w<>erstand 

Rc = d /1 

~rlaal ).(W/m'-K) d(m) Rc (m2 . K/W)-

bel on 2.00 1.00 0 . .50 

Totaal 0,5=0 ___ __ 

Temperatuurverloop 

warmf~tg<>l. 

ldlk:l<> 
warmt~- temperatuur itemperatuur-

coefficient weerstand over laag n sprong 
R, = d I A. .dT, =R,/R,x .dT loverlaagn 

mahtilaal ).(W/m2*K) d(m) l . (m2
• K/W) 4T0 ("C) ' · t•C) 

re 0.04 1.79 - 10.00 
bel on 2.00 1.00 0.50 22.39 -8,21 

0.00 14,18 - - 0.00 14,18 ·-

0,00 14,18 
0,00 14,18 

rl 0. 13 5.82 14,18 

'----
20,00 

Tolaal 0 ,67 

... 
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v I o e r silowoning 
VLOER - SILOWONING 

Warmteweerstand 

warmtege/. warmfe-
coefficient dllde weerstand 

lie = d I I 

maiUaal l.(Wtm'•KI d(m) ll.(m2.K/W) 

bet o n 2.00 · ~ 0.50 
PE- folie 0.17 CXXo1 0.00 
PS-isotai re-- O.G3_5 _ - 0.10 2.86 
dekVIaer - O.ro 0.05 0.07-

Totaal 

Temperatuurverloop 

warmtege/. lwarmte- temperstuur r· ... ·~ coefficient dilde weersfand overlaag n sprang 

( "=d!.< .<IT,=R,/R,x.<IT overlaag n 

matetlaal A(W/m'"K) l (m) R,(m2
• K{W) 6.1, ("C) T, (°C) -

re I 0.04 0.33 -10.00 
bet an 2.00 11.00 0.50 4.17 -9,67 
PE- folie 0.17 

r 00001 
0.00 0,00 .:.5.50 _ 

PS isalatie O.D35 0,10 ~~-- ~- -5,50 

d~r - 0.70 - 0.05 - 18,32 .2EZ.._ - 0.60 

I 0.00 18,92 

Fl-. 0.13 12§_ 18.92 

j_ .2Q~ '- --
Tolaal 3,60 
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armteverliesbovenwoning 

Transmissie 

oppervlakte warmted. temperatuur 1 transmissleverlles 
gebouwdeel coefficient verschll stroom 

Uk=l/Rt tJ.T= -10-20 

gebouwdeel Ak (m2) Uk(W/m2 K) "'' (°C) Cl»t (W) 

wand 343,82 0,347 30 3579,17 
wand- glas 229.21 1.200 30 825 1,56 
dak 35,81 0,262 30 281.47 
vloer 35,81 7,500 268,58 

Totaal I «~»· (W) 12380,77 

Ventilatie 

soorteli}ke volumedbiet van 'temperatuur transmissieverlies 
massa/warmte Iucht verschil stroom 
Iucht v = o. 9 . v I 3600 t'J.T =- JO- 20 

v = 1064 m3 

wonlng p.C V (m~/s} &T (°C) Cl»v (W) 

1200,00 0,266 30 9576,00 

Totaol 9576,00 

Totool 21956,77 
Transmlssie - ventilotle verlles 
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armteverliesbenedenwoning 

Transmissie 

oppervlakte warmted. temperatuur transmlssleverlies 
gebouwdeel coefficient verschl/ stroom 

Uk=l/RL L'>T=-10-20 

gebouwdeel Ak (m2) Uk(W/m2 K) L'lT (°C) ct»t(W) 

wand 286,51 0,347 30 2982,57 
wand - glas 286,51 1.200 30 10314,36 
dak 35,81 0,262 30 281.47 
vloer 35.81 9,300 333,03 

Totaal 13911,43 

Ventilatie 

soortelljke volumedblet van temperatuur transmlssieverlles 
massa/warmte Iucht verschil stroom 
Iucht V = a . 0, 9 . 3600 L'>T=-10-20 

v = 1520 m3 

wonlng p.C V (m•ts) L'lT (OC) ~(W) 

1200.00 0,380 30 13680,00 

Totaal 13680,00 

Totaal 27591.43 ___ __. 
Transmlssle - ventilatie verlles 
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oordgevel 
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estgevel 
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