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VOORWOORD 

De afronding van mijn studie tot Building Services engineer (MSc Building services) heeft geresulteerd in dit 
document. De opdracht is in samenwerking met de TU/e en Arup tot stand gekomen. De uitwerking heeft geleid 
tot een ontwerptooi (CEPT). De tooi zoals die nu ontwikkeld is bevindt zich in een eerste fase. In deze fase is 
aandacht besteed aan het creëren van een tooi die aan de probleemstelling van mijn opdracht beantwoordt. In het 
document wordt aangehaald daar waar verder onderzoek of ontwikkeling nodig is en waar uitgangspunten 
gehanteerd zijn. 

Het afstudeerwerk gedaan bij ARUP heeft mij kennis opgeleverd hoe een project zich in de beginfase ontwikkelt 
(moment waarin CEPT toegevoegde waarde heeft). Ook de inzet en het gebruik van bestaande too ls die een bedrijf 
zoals Arup voorhanden heeft, heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van CEPT. Ik wil daarom Arup bedanken voor 
de medewerking van mijn begeleiders en van het gehele ARUP-team. 

Het ontwikkelen van een tooi waarin het doel is, samenhang creëren tussen de energieopwekking, afgifte en 
energievragers, leidt tot een tooi die nooit compleet is in vergelijking met de oplossingen die in de praktijk 
mogelijk zijn. Gesprekken met experts die betrekking hadden op deelaspecten van CEPT resulteert in meerdere 
visies over de inrichting van CEPT. Overlegseries met dhr. W. Zeiler hebben geleid tot een structuur en fil tering 
van dit proces zodat de tooi tot stand is gekomen. Mijn dank daar voor. 

Het schrijven van een document resulterend in dit eindproduct is een proces wat niet eenzijdig verloopt. Dhr. M.A. 
van Houten heeft mij begeleid om de tekst in kloppend zinsverband te brengen en structuur aan het document te 
geven. Die begeleiding heeft mij naast de van zeer belang zijnde adviezen, ook een positieve/leuke kant aan het 
schrijven van een afstudeerdocument laten zien. Mijn dank voor dit proces. 

Ik hoop van harte dat het document een leesbare en begrijpbare indruk achter laat bij de lezer. 

20-APRIL-2009 
A' DAM/E' HOVEN 
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SAMENVATTING 

Dit onderzoek is ontstaan uit de wens om in een vroegtijdig stadium van een te realiseren kantorenpark, een 

optimaal energetisch ontwerp te verkrijgen. Efficiënte inrichting van de energiehuishouding kan met behulp van 

marktconforme opwekkingssystemen een flinke reductie van het energieverbruik betekenen. Toepassing van een 

hulpmiddel helpt bij het vinden van een optimale energie-inrichting. Dit kunnen tabellen, flowcharts of fysieke 

tools zijn waaruit gegevens gehaald worden. Dit onderzoek gaat over de ontwikkeling van zo'n hulpmiddel. 

Er is een tooi ontwikkeld die een strategie toepast waarin de meest invloedrijke ontwerpparameters gefocust op 

de gebouwschil, energieopwekking en het gebouwgebruik zelf van de bedrijfspanden zijn aan te geven. Zo is de 

bouwstrategie, gebruik van de panden en de energieopwekking op elkaar af te stemmen voor een optimaal 

gebalanceerd concept. Deze strategie resulteert in een Conceptueel Energetisch Plan. Dit is onder gebracht in de 

tooi CEPT (conceptuele energie-plannings tooi). 

CEPT brengt de energievraag van het gehele kantorenpark in kaart. De warmte en koude vraag van het terrein 

wordt collectief opgelost door toepassing van een aquifersysteem ondersteund door een warmtepomp. Dit is een 

van de bestaande duurzame oplossingen die een goede balancering behoeft en zijn nut bewezen heeft in de 

praktijk [1) (>500 warmteopslagsystemen in Nederland). De resterende energievraag wordt met additionele 

opwekking gerealiseerd. Verdere ontwikkeling van dit hulpmiddel (tooi) is wenselijk om zo meerdere energetische 

opwekkingssystemen aan te kunnen bieden. 

CEPT gebruikt als uitgangspunt voor de berekening van de energiestromen van gebouwen, een klimaatprofiel dat 

het bedrijvenpark in zijn levenscyclus zal ondervinden. Langjarige meetgegevens uit het verleden in combinatie 

met verwachte klimaatscenario's opgesteld door het KNMI zijn hier een basis voor geweest. Naast een 

optimalisatie van de gebouwen zelf biedt CEPT een collectieve aanpak voor de energieopwekking. Dit samen biedt 

de gebruiker de mogelijkheid om met CEPT een energetisch uitgebalanceerd concept te genereren voor een 

project met als doel een reducering van de energievraag. Een cijfermatige onderbouwing van de gehaalde reductie 

is weggelegd voor verdere ontwikkeling van de ontwerptool. 

CEPT is modulair opgebouwd waarin elke module zijn eigen specifieke taak heeft, denk aan het invoeren van 

gebouweigenschappen of een gewenst comfortniveau. Een modulaire aanpak betekent dat de tooi uitgebreid kan 

worden met additionele modulen wat verdere ontwikkeling mogelijk maakt. Modulen die zich focussen op andere 

energieopwekking of koppeling van modulen met kennis uit andere disciplines zijn enkele mogelijkheden om de 

tooi uit te breiden. 
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Verklarende woordenlijst 

Emissie= uitstoot van kleine deeltjes 

Energetisch= met betrekking tot arbeid of energie 

Energie huishouding= hiermee worden alle energiestromen van een gebouw of kantorenpark bedoeld 

(warmte/koude, elektriciteit, opwekkingssysteem etc) 

Gebouwschil= is de buitengevel en dak van het gebouw die met de buitenlucht in aanraking is 

Kwalitatieve tooi= een hulpmiddel (flowchart, tabel, tooi) die een kwalitatieve waardering geeft als output zoals 

een eindscore of label. 

Kwantitatieve tooi= een hulpmiddel (flowchart, tabel, tooi) die een kwantitatieve output geeft als eindwaardering 

zoals de warmtevraag of koudevraag van een gebouw. 

Levenscyclus gebouw= is de periode van de bouw, gebruiksfase en sloop van een gebouw 

Marktconform= geaccepteerd I veel gebruikt I niet experimenteel 

Methodisch ontwerpen= een wetenschappelijke methode welke bruikbaar is voor een ontwerper om te komen 

tot een ontwerp (bijlage 88 voor meer uitleg) 

Morfologisch overzicht= schematische weergave van oplossingen gerangschikt per probleem. 

Ontwerpers= in dit rapport worden hiermee de ingenieurs, constructeurs, aannemers, architecten etc. bedoeld . 

Ontwerpdiscipline= een ontwerp toepasbaar voor een fysische grootheid (discipline) zoals verwarmen en verlichten 

Ontwerpniveau= een ontwerp toepasbaar op een bepaald niveau (terrein, gebouw, verdieping, ... , gebruikersniveau) 

Ontwerpfunctie= een ontwerp toepasbaar voor een bepaalde functie zoals opwekking van energie of transporteren van 

energie 

Validatie tooi= zie kwalitatieve tooi 
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Energieconsumptie van een standaard kantoor 

aandeel milieukosten oer cateaorie 
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Figuur 1: Schematische weergave van procentuele 

verdeling benodigde bronnen (links) en jaarlijks 

energieverbruik van alle kantoren in Nederland (rechts) 

[bron links: RGD, Milieubelasting rijkskantoorgebouwen, 

bron rechts: een graadje slimmer Algemene 

energieraad 2006]. 

Figuur 2: Besparingspotentieel voor kantoren (reductie 

=33% voor verwarmen/ koelen, 40% voor verlichting en 

30% voor apparatuur door regelgeving technologische 

ontwikkeling en gedragsaanpassing t.a.v. het 

energieverbruik. [bron: ECN/ MNP potentieel 

energiebesparing 2020] 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De behoefte aan een energetisch efficiënt ingericht bedrijventerrein is ontstaan door beleidsvoering van de 

overheden (zie 2.1). Dit beleid stelt regels aan het energieverbruik van gebouwen met als doel het leefklimaat niet 

verder aan te tasten of te verslechteren. Kerntaak van dit beleid is de uitstoot van C01 fors te reduceren: met een 

reductie van 20% in 2020 en 60% a 80% emissie reductie in 2050 (t.o.v. het referentiejaar 1990). Een toenemend 

energieverbruik (veroorzaakt door een verhoogd energiegebruik per persoon of stijgende bevolkingsgroei [2]) kan 

het evenwicht in ons leefklimaat verstoren. Om deze energetische druk op de omgeving te verminderen is 

beperking van het energiegebruik en een efficiënte benutting nodig. 

Wanneer er gekeken wordt naar het energieprofiel van een kantorenpark zijn er een paar aspecten op te merken. 

Een gemiddeld kantoorgebouw heeft een levenscyclus van 75 jaar [3). Het energetisch profiel van een kantoor 

bestaat voor 90% uit het verwarmen/koelen, verlichten en het gebruik van apparatuur in de levenscyclus van een 

kantoor (zie figuur 1). De emissie die een kantoor uitstoot [4) bestaat voor het merendeel uit C02 emissie (>94%). 

Een goede ontwerpstrategie en een vroegtijdige inbreng van energetische oplossingen in de ontwerpfase 

bevordert deze co1-reductie. Er is een energetisch besparingspotentieel [5) van 23 PJ/j mogelijk voor kantoren 

(realiseerbaar in 2020). Beleidvoering is hier op ingesteld zodat dit potentieel haalbaar is. Aanscherping van dit 

beleid vindt elke vier jaar plaats wat een stapsgewijze realisatie mogelijk maakt. In dit rapport wordt een 

ontwerptooi voor het ontwerpen van bedrijvenparken beschreven. 

1.2 Probleemstelling 

De energetische inbreng voor ontwerpconcepten gericht op kantorenparken vindt vaak te laat plaats. Door 

genomen beslissingen in de beginfase is inpassing van een optimale energie huishouding van het kantorenpark 

achteraf vaak te duur. Bij vroege inpassing van een samenhangend energetisch ontwerp in de beginfase is hier 

rekening mee te houden. De inbreng die de ontwerper op de energetische inpassingen heeft in de beginfase kan 

effectief zijn (denk hierbij aan geveloriëntaties, klimaatconcept en de identiteit van het gebouw). Hedendaagse 

ontwikkelingen dwingt het ontwerpteam tot vroegtijdige ontwerpbesluiten ten aanzien van de energieprestaties 

van het gebouw. Een tooi kan hierbij ondersteuning bieden. 
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1.3 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een tooi die het ontwerpproces van een kantorenpark 

ondersteunt door in een vroeg stadium van het ontwerpproces een energetisch gebalanceerd concept aan te 

reiken. De tooi volgt een ontwerpstrategie die de relatie tussen de verschillende energetische behoeften 

(verwarmen/koelen/licht/ventilatie) van een kantoorgebouw in zijn geheel aanpakt. Zo wordt een optimaal 

ontwerp voor het kantorenpark bereikt. Om tot een overzichtelijke structuur in de ontwerptooi te komen worden 

voor belangrijke ontwerpeigenschappen (deelproblemen) oplossingen in schematische vorm aangereikt 

(morfologische aanpak [6]). Een combinatie van de gekozen oplossingen resulteert in een energieprofiel die voor 

dat kantorenpark geldt. In het vervolg wordt er over een bedrijvenpark gesproken omdat de tooi niet strikt voor 

kantoorpanden hoeft te gelden. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 

Behandelt de drijfveren en het belang van een goed energetisch ontworpen bedrijvenpark, waar de behoefte voor 

energiereductie vandaan komt. Het probleem voor dit onderzoek wordt toegelicht en het doel van het onderzoek 

Hoofdstuk 2 

Vertelt welke tools er op de markt zijn, waaruit ze bestaan en wat een tooi precies inhoudt. Waarin de ontwikkelde 

tooi zich onderscheidt komt aan bod. Vervolgens wordt de opbouw van de tooi beschreven. 

Hoofdstuk 3 

Geeft de technische onderbouwing/uitwerking van de ontwikkelde tooi aan de hand van verschi llende modulen 

die de tooi bevat. De speciefieke taken van ieder moduul wordt uitgelegd 

Hoofdstuk 4 

Beschrijft de gebruikte fysische relaties en het gebruik van matrices voor de berekeningen die CEPT toe past. 

Tevens wordt er een voorbeeldberekening uitgewerkt. 

Hoofdstuk 5 

Conclusies en aanbevelingen 
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HOOFDSTUK 2 
DE ONTWIKKELING VAN EEN ONTWERPTOOL VOOR KANTOORPARKEN 

De ontwerptooi geeft overzicht in de keuzemogelijkheden voor het energetisch efficiënt ontwerpen van 

kantoorpanden. Dit hoofdstuk gaat in op het nut van de ontwikkelde tooi en op welke andere tools of 

meetinstrumenten er zijn. In 2.1 worden de van belang zijnde tools voor het meten, waarderen en valideren van het 

energiegebruik van de kantoren behandeld. Vervolgens worden de karakteristieken die de tooi bezit toegelicht 

{2.3}. In hoofdstuk 3 wordt dit verder in detail beschreven. Afsluitend wordt de interface van de tooi behandeld 

(2.4). 

2.1 Bestaande normen of tools 

In Europa is de EPBD [7) (Energy Performance of Buildings Directive) voor het energiegebruik van gebouwen van 

kracht. De EPBD is ontwikkeld om te voldoen aan de Europese doelen die zijn vast gelegd in het Kyoto protocol 1
. 

De Nederlandse normering voor het energiegebruik van gebouwen zoals bijvoorbeeld de EPC2 zijn conform de 

EPBD. De EPA-U [8) (energie prestatie advies voor utiliteit) is sinds 1 januari 2009 verplicht voor 

utiliteitsgebouwen. Deze wetgeving stelt eisen aan de gebouwschil 3 evenals aan de energetische opwekking. 

Door een tooi toe te passen is het mogelijk om het energieverbruik van een kantoor inzichtelijk te maken. Zo kan 

de mogelijke energetische duurzaamheid van het kantoor bepaald worden. Een tooi kan een enkel specifiek 

onderdeel belichten zoals de C02 emissie van een gebouw of meerdere onderdelen. In 2.1.1 worden tools 

besproken die meerdere onderdelen belichten zoals afval, transport, flora/fauna. 

2.1.1 Specifieke toepassingen tools 
Er zijn verschillende tools om vast te stellen of een ontworpen gebouw voldoet aan de normering (EPA-U). Er zijn 

ontwerptools, simulatietools en validatietools. Een validatietooi is een tooi die een afweging maakt en een score 

toekent aan die afweging. Een bekende validatie is het gebruik van energielabels [9) (label A,B, ... ,G). Een 

validatietooi die voldoet aan de EPA-U en wettelijk is goedgekeurd is de NPR 2917 [10) (Nederlandse praktijk 

richtlijn). De NPR 2917 rekent de energie prestatie van een kantoor uit. Voldoet deze energie prestatie niet aan de 

norm dan dienen er extra energie besparende maatregelen genomen te worden. 

1 uitstoot van broeikasgassen terug te dringen tot 8% beneden het niveau van 1990 tegen 2008-2012 
2 EPC= energie pres tatie coefficient 
3 Eigenschap van een gebouw (muren, isolatie, ramen etc) 
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Figuur 3: Overzicht bestaande tools +globale inhoud. In bijlage 2.1 is een toepassingsmatrix bijgevoegd. Deze matrix geeft per tooi aan op welke 

aspecten de tooi van toepassing is [bron: dit rapport] 
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Simulatietools die het energieverbruik van een gebouw in kaart brengen worden toegepast bij projecten waarvoor 

meer gedetailleerde informatie nodig is. Simulatietools worden mede gebruikt als er een hoofdkeuze voor een 

systeemconcept is gemaakt en er enkele varianten getoetst moeten worden. Afwijkende gebouwontwerpen 

hebben een ander energieverbruik. Een ontwerptooi moet de ontwerper de goede richting op sturen. Aan de hand 

van een checklist of vragen kom je tot een voor jou geldend optimale oplossing. Bij lage B1 toont een voorbeeld 

van zo een aanpak. Bij het toepassen van een validatietooi kan een energetische benadering worden gekozen 

waarbij naast het energiegebruik van het gebouw de andere aspecten een belangrijke rol spelen bij de 

beoordeling. Een aspect is bijvoorbeeld de belasting op het milieu door de bereikbaarheid van het bedrijvenpark 

zelf. Afvalproductie, materiaalgebruik en aantasting van omliggende omgeving zijn tevens dergelijke aspecten. Een 

tooi die een aantal van deze aspecten mee neemt is Greencalc [11). Figuur 3 toont een overzicht van enkele 

bestaande tools en de ingrediënten die een tooi meestal bevat. 

Internationale tools die ook in Nederland voet aan de grond krijgen zijn BREEAM [12) en LEED [13]. Dit zijn 

kwalitatieve tools waarbij een gebouw punten kan scoren op een lijst met voorkomende 

duurzaamheidsmaatregelen. Bij een voldoende hoge score krijgt het gebouw een certificering. Buitenlandse 

projectontwikkelaars in Nederland willen graag een dergelijke certificering zodat internationaal een duurzame 

uitstraling getoond kan worden. 

2.2 Tekortkomingen van bestaande tools 
De bekendste kandidaten die raakvlakken hebben met de ontwikkelde ontwerptooi zijn de NPR 2917, Greencalc en 

LEED. De globale werking van deze tools m.u.v. LEED (een kwalitatieve tooi) is als volgt : 
Input gebruiker: 
Invoer gebouw gegevens 
Keuze uit energieopwekkingsystemen (meestal pull down menu's) 

Interne verwerking: 
Warmteverliesberekening d.m.v. ingebouwd referentiejaar (meestal TRY') & rekenmethode volgens ISS05 publicaties of andere erkende 
rekenmethoden 
vergelijking afgezet tegen een referentiegebouw 

Output tooi: 
Grafiek of tabel met energetisch verbruik 
waardeoordeel of label (verschilt per tooi) 

' TRY= test reference year. Klimaatjaar dat gebruikt wordt in veel energetische berekeningen 
5 ISSO= kennis instituut installatiesector 
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Figuur 4: Klimaatsverwachting: de figuur toont de gemiddelde temperatuur per 10 jaar uit het verleden en de verwachting van de 

gemiddelde temperatuur voor de komende decaden. De verwachting van het toekomstig klimaat tijdens de levenscyclus van het 

bedrijvenpark heeft een spreiding {max., min.). er zijn meerdere scenario's denkbaar in de toekomst. Onzekere factoren spelen hierbij 

een rol {welvaart, reactie klimaat op emissie etcetera). De maximale en minimale temperatuursverwacht ing zijn getoond van de vier 

beschikbare klimaatscenario's [Bron: KNMI klimaatscenario's]. 
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Elke systeemkeuze of invoering van een gebouweigenschap geeft een verbetering of verslechtering van het 
uiteindelijk gewenste doel (denk bijvoorbeeld aan invoering isolatiewaarde, glasoppervlak, interne 
warmtebelasting etc.). In deze tools hebben ingevoerde keuzes geen invloed op elkaar m.b.t. de afzonderlijke 
resultaten. Dat de keuzen geen invloed op elkaar hebben is nadelig als er een score wordt toegekend aan een 
toegepaste duurzaamheidsmaatregel. De score is het energiewinstpercentage dat de duurzaamheidsmaatregel 
oplevert. Twee afzonderlijk genomen maatregelen kunnen een netto versterkend effect op elkaar hebben. De 
volgende twee voorbeelden geven aan hoe twee afzonderlijke eigenschappen, die beide invloed op de 
energetische huishouding hebben, elkaar kunnen versterken. 

Voorbeeld 1: Een kantoor met een hoge interne warmtelast kan gebaat zijn bij een gebouwschil die minder goed 
isoleert. Het plaatsen van een warmteterugwinunit in het ventilatiesysteem kan tevens in deze situatie een 
negatieve bijdrage leveren. 

Voorbeeld 2: Een goede balans tussen de koude en warme bron van de aquifer is afhankelijk van de gebouwen die 
hun energie ontrekken uit de bron. Gebouwen met een afwijkend energieprofiel (warmte/koude vraag) kunnen tot 
een gunstig netto resultaat leiden. Bij een goed ontwerp kan gebouw A met een surplus aan warmte energie laden 
voor gebouw B. Gebouw B met een surplus aan koelvraag laadt vervolgens energie voor gebouw A. 

De ontwikkelde tooi biedt de mogelijkheid in te spelen op de bovengenoemde voorbeelden. Dit gebeurt door de 

tooi op te bouwen volgens eisen beschreven in paragraaf 2.3. Bij de bestaande tools is een volgende kanttekening 

te plaatsen: de huidige tools gebruiken een referentie jaar waarin klimaatgegevens (temperatuur, vocht, ... , 

zonstraling) uurlijks zijn opgeslagen of samengesteld. Afhankelijk van het doel wordt een specifiek klimaatjaar 

gebruikt. Een dergelijk jaar kan een extreme warme & koude periode bevatten om maximale koel en warmtelast 

van een gebouw te bepalen. In de ontwikkelde tooi zijn meerjarige klimaatgegevens gebruikt (20 jaar) in 

combinatie met klimaatsverwachtingen voor de toekomst (2020, 2050, 2100). Dit is het klimaat die de gebouwen 

op het terrein ondervinden tijdens hun levensduur. Toepassing van zo'n klimaatjaar geeft een goed inzicht wat het 

jaarlijks te verwachten energiegebruik wordt. Huidige tools gebruiken veelal een Oud referentiejaar wat niet 

representatief is voor het klimaat die het gebouw tijdens zijn levensduur ondergaat. 

2.3 Eisen aan de ontwikkelde ontwerptooi 

Het ontwerpen van energetisch efficiënte kantoren begint bij het vast stellen van de juiste uitgangspunten van de 
concrete locatie. Met deze uitgangspunten wordt het klimaat bedoeld die het ontworpen kantoor ondergaat 
tijdens zijn levensduur. De klimatologische condities en de tijdsspanne waarin het kantoor zich gaat begeven zijn 
belangrijke factoren. De periode (tijdsspanne) waarin een kantoor operationeel dient te zijn heeft invloed op de 
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Figuur 5: Dit figuur toont het basis profiel wat wordt toegepast bij de berekening van verschillende warmte stromen waarbij de 

buitentemperatuur op de y·as en de tijd (24 uur) op de x-as is weer gegeven. De z-as bevat in dit geval een frequentieverdeling van 

de buitentemperatuur zelf. [Bron: dit rapport] 
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vast te stellen ontwerpcondities. Bijvoorbeeld op de te verwachten temperatuursstijging (figuur 4) of de 

terugverdientijd waarin een gedane meerinvestering voor een duurzame energieopwekker rendabel wordtDeze 

factoren zijn anders van aard per gekozen periode dat het kantoor operationeel zal zijn. Eisen waarmee de 

ontwerptooi rekening houdt zijn : 

• statistische benadering klimaatgegevens (2.3.1) 

• locatie (2.3.2) 

• gegevensinvoer op gebouwniveau (2.3.3) 

• collectieve energetische benadering bedrijvenpark (2.3.4) 

• energetische waardering (2.3.5) 

2.3.1 Statistische benadering klimaatgegevens 

Voor het in kaart brengen van de energie-uitwisseling tussen de kantoorpanden en hun omgeving is het nodig te 

weten in welke klimaatsomstandigheden de gebouwen zich bevinden. Als basis voor de tooi zijn langjarige 

klimatologische meetwaarden (14) (1981-2000) gebruikt. Langjarige perioden geven een beeld van het gemiddeld 

voorkomend klimaat waarmee het kantoor tijdens zijn levensduur te maken krijgt. Als tweede stap zijn de 

verwachte klimaatsveranderingen [15) meegenomen, mocht dit voor het ontwerp belangrijk zijn (zie bijlage B3). Bij 

de overweging voor een te gebruiken schaalniveau van de tijd is er gekozen voor uurlijkse waarden. Dit geeft de 

mogelijkheid om de energie-uitwisseling gedurende de dag mee te nemen, wat van belang is voor de 

gelijktijdigheid van de fysische energiestromen (temperatuur, zon, interne warmtelast) en de gelijktijdigheid van 

de gebouwen onderling. Er is gekozen voor een profiel waarop de buitentemperatuur (y-as) en de dag/nacht (x-as) 

tegenover elkaar zijn uitgezet. De z-as verschilt per profiel. Gegevens zoals de interne warmtelast, de 

zonnewarmte of de temperatuursverdeling worden geprojecteerd op de z-as (zie figuur 5). Deze gegevens zijn 

variabel en hangen af van de ontwerpinstellingen gemaakt door de gebruiker van de tooi. De eenheid (z-as) is 

dimensieloos of in een energetische eenheid (W, W/m2), dit maakt rekenacties tussen verschillende profielen 

mogelijk. 

25 



2.3.2 Locatie 
De ontwerptooi houdt rekening met verschillende locaties in Nederland. Dit is van belang omdat in Nederland de 

kuststreken veel wind ondervinden en relatief veel zonnestraling ontvangen in vergelijking met binnenlandse 

streken. De kuststreken ondervinden gedurende de dag een mindere temperatuursvariatie dan de gebieden 

landinwaarts. Dit wordt veroorzaakt door het zeeklimaat (dempende werking op de temperatuur door het 

zeewater). Naast een grotere spreiding gedurende de dag hebben streken gelegen in het binnenland ook relatief 

koudere en warmere dagen. Dit is terug te voeren op een normaalverdeling voor de kuststreken met een lage 

spreiding (deviatie). Bijlage B4 geeft een overzicht van alle streken. 

Voor elk gebied is de temperatuur, zonaandeel en windhoeveelheid bepaalt aan de hand van meeqange 

klimaatgemiddelden (1981-2000) geldend voor de gewenste locatie. Nederland is in de ontwerptooi verdeeld over 

de twaalf provincies waaruit bij de locatiekeuze gekozen kan worden. De klimaatgegevens (zon, temperatuur) 

behorend bij die locatie worden gebruikt. Bij een verdere ontwikkeling van de tooi zal het vochtpercentage van de 

lucht en de windkracht gekoppeld worden 

2.3.3 Gegevensinvoer op gebouwniveau 
De gegevens van de kantoorpanden aanwezig op het bedrijvenpark worden per gebouw in de ontwerptooi 

ingevoerd. Onder andere de gegevens over de gebouwschil, het gedrag van de gebruikers, de gewenste 

binnenklimaatcondities en oriëntatie worden ingevoerd. Deze gegevens zijn invloedrijke parameters die in de 

beginfase van het ontwerp nog niet volledig vast staan. Door variatie van de parameters krijgt de ontwerper inzicht 

in energetische invloed van die keuze. Hieruit wordt de totale jaarlijkse energievraag van het kantoor berekend 

door optredende transmissies, ventilatieverliezen, infiltratieverliezen, gebruiksprofielen etcetera. Gebruikte 

rekenmethoden zijn conform de ISSO-publicaties (zie hoofstuk 4 rekenmethoden) Verandering van deze 

parameters in de ontwerptooilaat een direct gevolg voor het eindresultaat t.o.v. het energieverbruik zien. 

Deze aanpak biedt de mogelijkheid om verschillende eigenschappen van het kantorenpark op elkaar af te 

stemmen. Denk hierbij aan een optimalisatie tussen de te kiezen gebouwschil, oriëntatie, intern gebruik en de 

energieopwekking. 
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Kantoor A 

Kantoor B 

Kantoor C Collectief Energievraag totaal 

Figuur 6: Schema van de collectieve aanpak waarin de linkerfiguur de verschillende kantoren op het park voor stelt. De energievraag van 

het gehele park gedurende een seizoen wordt bekeken. De rechterfiguur toont de energievraag (verticale as) gedurende het seizoen 

(horizontale as). De figuur bestaat uit twee curven. De linkercurve stelt de warmtevraag voor en de rechtercurve de koudevraag 

gedurende het seizoen. De top van de curve geeft de maximale warmtevraag aan. Dit is in de winter op de koudste dag van het jaar. De 

energievraag in het groene gedeelte (1) kan collectief opgelost worden, de energievraag in het rode gebied (2) dient met additionele 

warmteopwekking te gebeuren. Voor de koelvraag geld eenzelfde benadering. [bron: dit rapport] 
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2.3.4 Collectieve energetische benadering bedrijvenpark 

Per kantoor wordt de energievraag bepaald (zie 2.3.3), vervolgens wordt de totale energievraag (zie figuur 6) van 

het park in een seizoen bekeken. Deze energievraag wordt voor warmte en koelvraag collectief opgelost door 

toepassing van LTE0
6 

in de bodem in combinatie met een warmtepomp systeem. Deze duurzame energie 

oplossing is een marktconforme basisoplossing die in heel Nederland [16] m.u.v. de achterhoek en Limburg 

toegepast kan worden. Er zijn vele variaties mogelijk in de schakelwijze en toepassing van systemen die LTEO + 

warmtepomp gebruiken. In deze fase van de tooi wordt er een basisopstelling toegepast (zie bijlage B2 & BS) 

waarin er collectieve warmte en koude opslag plaats vindt. Per gebouw (individueel) wordt deze energie 

opgewaardeerd (zie Bijlage BS). Gebouwen met andere werktijden of wisselende energievraag hebben een ander 

energieprofieL Deze ongelijktijdigheid van energiegebruik is van invloed op de brondimensienering van de L TEO. 

Bij optelling van de energiestromen van de verschillende gebouwen is de gelijktijdigheid mee genomen. 

2.3.5 Energetische waardering 

De ontwerptooi gebruikt geen eindscore of validatiekental van het ontwerp om de energieverbetering inzichtelijk 

te maken. De ontwerptooi geeft kwantitatieve output omtrent energieverbruik. Bij verdere ontwikkeling van de 

tooi is een vergelijking tussen een traditioneel gebouw/park ten opzichte van het ontwerp wenselijk. 

2.4 Opbouw Interface van de ontwerptooi 

Een interface zet informatie om van het ene systeem naar begrijpelijke informatie voor een ander systeem. In dit 

geval wordt technische informatie (energiestromen gebouwen, kennis opwekkingssystemen etc.) omgezet naar 

begrijpelijke informatie voor de gebruiker (=ontwerper) van de tooi (invoer aantal gebouwen, oppervlakte, aantal 

mensen etc.). Bij het ontwerpen van een energie-efficiënt bedrijvenpark gaat het om veel gegevens die van invloed 

zijn op de energie-efficiency. 

In het bijzonder gaat het om gegevens betreffende de gekozen locatie, de gebouwen zelf en de gebruikers van de 

gebouwen. Dit zijn verschillende ontwerpniveaus. Op elk van deze niveaus kun je een verdeling maken voor de te 

ontwerpen energetische inrichting voor het verwarmen, koelen, ventileren etc .. Deze disciplines zijn ook weer 

verder onder te verdelen. Dit is een ontwerpstrategie die gebruikt wordt bij het "methodisch ontwerpen"7 

ontwikkeld door H.H. van den Kroenenberg [17]. Meer informatie over deze methodiek is te vinden in Bijlage B8. 

6 LTEO= Lange Termijn Energie Opslag 
7 Methodiek die het ontwerpproces structureel aanpakt 
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Figuur 7: Morfologisch schema voor koelen op verdiepingsniveau : het schema toont oplossingen voor verschillende 

ontwerpproblemen. In dit geval voor de opwekking, distributie en afgifte van de koelvraag voor de verdieping. 
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Een belangrijk element van deze ontwerpaanpak betreft het gebruik van een overziehtsschema (morfologische 
schema's) waarmee voor ontwerpproblemen oplossingen in kaart gebracht worden. Dit is te zien in een 
vereenvoudigde weergave (figuur 7) In deze figuur is een overzicht gegeven waarin voor een ontwerpfunctie 
(opwekking, distributie of afgifte enz.) meerdere oplossingen worden getoond. Zo ontstaat een overzicht van 
oplossingen per ontwerpprobleem. Voor elk probleem zijn meerdere oplossingen te vinden. Om een indruk te 
krijgen van de vele oplossingsmogelijkheden van een deelprobleem is in bijlage B9 een morfologisch schema 
toegevoegd die betrekking heeft op de discipline verwarmen. Niet elke oplossing is even efficiënt of effectief. Er 
zijn van de vele oplossingen meestal twee á drie echt bruikbaar om het deelprobleem op te lossen. De 
ontwerptooi biedt per ontwerpniveau in de regel drie opties die betrekking hebben op het deelprobleem. Deze 
oplossingen zijn te kwantificeren als bijvoorbeeld minimaal, goed of uitstekend ( comfortniveau in een kantoor) of, 
laag, middel, hoog (interne warmtelast in een kantoor). 

De inrichting van de gebruiksinterface spoort met de aanpakswijze gebruikt bij het methodisch ontwerpen waarin 
de verschillende ontwerpniveaus en de morfologische aanpak gehandhaafd zijn. Om een heldere en overzichtelijke 
structuur te bieden in de ontwikkelde tooi zijn de ontwerpfuncties (comfortinstelling, interne warmtelast, 
gebouwschilgegevens etc.) verdeeld in modulen (zie hfst 3). Per moduul is ieder kantoor te selecteren via het 
moduul: Gebouwtypen (zie 3.5). Vervolgens zijn instellingen te selecteren die van toepassing zijn voor dat 
kantoor. Figuur 8 toont de hoofdopbouw die elk moduul bezit. 

Bij de ontwikkeling van de fysieke tooi is met twee aspecten rekening gehouden. Het eerste aspect is dat de 
ontwerptooi zodanig is opgebouwd dat uitbreiding van de tooi mogelijk is. Reden hiervoor is dat latere aanvulling 
van ontbrekende opwekkingssystemen, nieuwe kennis uit interne onderzoeken (gebruiksprofielen, 
stadsklimaateffecten) of ontbrekende modulen (bv. financieel moduul), toegevoegd kunnen worden. Het tweede 
aspect betreft het overzicht van gemaakte keuzen in het ontwerp met het oog op energiegebruik. Een verandering 
van de isolatiewaarde van de gevel, oriëntatie van het gebouw of energetisch rendement van een 
warmteopwekker heeft direct resultaat op het eindproduct, in dit geval de energievraag. 
Om uitbreiding van de tooi mogelijk te maken is voor een modulaire opbouw gekozen. De modulen zijn onderling 
gekoppeld zodat verkregen informatie van moduul A met moduul B uitgewisseld kan worden. Dit gebeurt met 
behulp van XML-bestanden8 (figuur 9). Nieuwe modulen kunnen deze XML-bestanden gebruiken indien nodig. 

8 XM L = eXtensible Markup Language 
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Figuur 8 : Hoofdstructuur van de modulen waarin in gedeelte A de kantoren gekozen kunnen worden die op 

het kantorenpark aanwezig zijn (1 a 5 verschillende gebouwtypen mogelijk (zie 3.2)). In deel B zijn twee 

menubalken aanwezig met keuzeopties die van belang zijn voor het betreffende moduul. Deel C in de figuur 

geeft informatie over de gemaakte keuze in deel B. [bron: dit rapporti 
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Figuur 9: Schematisch overzicht van de modulaire opbouw voor de ontwerptcoL 

Elk moduul bevat een of meerdere functies. Per moduul wordt informatie 

weggeschreven naar XML-bestanden welke direct of op een later tijdstip in het 

ontwerpproces door andere modulen ingelezen kan worden. [bron: dit rapporti 
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2.5 Samenvatting hoofdstuk 2 
Dit hoofdstuk geeft inzicht in aan welke normering en regelgeving de energiehuishouding van een kantoor anno 
2009 moet voldoen. Er is ingegaan wat een tooi nu precies is en waaruit een tooi globaal bestaat. Het uitgangspunt 
van de huidige tooi is toegelicht en wat de verschillen t.o.v. andere tools zijn . In een enkele tooi worden bepalende 
ontwerpeigenschappen (parameters) van een bedrijvenpark ingevoerd. Door deze parameters op elkaar af te 
stemmen wordt een uitgebalanceerd energieconcept verkregen. Dit wordt bereikt door de tooi aan de volgende 
eisen te laten voldoen: 

• een statistische benadering van het klimaat welke aan te passen is op de klimaatsverwachting gedurende de 
levensduur van het bedrijvenpark, 

• actieve energieberekeningen (geen aannames voor warmte, koude, ... , ventilatieverliezen) 

• een collectieve energetische aanpak van de energievraag van het park, 

• een modulaire opbouw van de tooi wat uitbreiding in de toekomst mogelijk maakt. 

Hoe de tooi aan de energetische vraag beantwoordt is beschreven. Het hoofdstuk eindigt met een uitleg van de 
opbouw van de tooi zelf. Dit besluit wordt afgerond met figuur 10 waarin de eigenschappen zijn getoond die de 
tooi bezit om aan de eisen te voldoen . Deze zijn gerangschikt op ontwerpniveau . Elk van deze eigenschappen 
komen terug in een van de modulen die de tooi bezit. Welke modulen dit zijn wordt in hoofdstuk 3 verder 
behandeld. 

Terrein niveau 

• klimaatprofiellocatie 

•aantal gebouwen 

• energievraag gebouwen 

•collectieve opwekking 

Gebruikers niveau 

• comfortinstelling 
•werktijden 

•interne warmteontwikkeling 

Figuur 10: Schematische weergave van eigenschappen die de tooi bezit [bron: dit rapport] 

-

Gebouw niveau 

•vorm gebouw 

•orientatie 

• gebouwschil 

• energievraag 

•opwekking lokaal 
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Figuur 11: Schematische weergave schakeling modulen. De hiërarchie tussen de modulen is aangegeven door de modulen te scheiden in lagen (laag A, ... , laag D). 

Laag A heeft de hoogste hiërarchie. Dit betekent dat deze moduul informatie genereert voor alle onderliggende lagen (modulen). Het project wordt hier aan 

gemaakt (of geladen) en het aantal gebouwen wordt aangegeven. In laag B worden voornamelijk parameters ingevoerd welke CEPT gebruikt om rekenactie's uit te 

voeren (op externe computer). In laag C worden de resultaten van rekenacties als input gebruikt. Op grond van deze informatie worden beslissingen gemaakt 

(instellen parameters) die verstuurd worden als nieuwe input. Laag D is de onderste laag en visualiseert/presenteert de resultaten verkregen uit de bovenste 

lagen. [bron: dit rapport] 
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HOOFDSTUK 3 
UITWERKING VAN CEPT (een Conceptueel Energie Planningstool) 

De eisen gesteld aan de ontwerptooi hebben geresulteerd tot een conceptueel energie planningstool (CEPT}. CEPT 

is de ontwikkelde ontwerptooi bestaande uit een modulaire opbouw. Welke modulen dit zijn en de hiërarchie 

tussen de modulen wordt behandeld in 3.1. Per moduul wordt uitgelegd welke elementen ze bezit (3.2} met de 

onderliggende grondslagen. In 3.3 wordt uitgelegd hoe de informatie uitwisseling tussen de modulen tot stand 

komt 

3.1 Een modulaire opbouw 

CEPT is een conceptueel energieplanningstool die zich richt op bedrijventerreinen. Dit is CEPT's eerste fase en het 

bestaat vooralsnog uit zeven modulen die elk zijn eigen specialisatie heeft gericht op de energiehuishouding van 

een bedrijvenpark. CEPT is modulair opgebouwd. Elk moduul heeft zijn eigen specifieke taak. Figuur 11 toont de 

huidig ontwikkelde modulen. Moduul gebouwtypen is het moduul waarin gestart wordt bij het creëren van een 

nieuw project (zie 3.2). In deze moduul wordt het project aangemaakt (naamgeving) en de gebouwen ingevoerd 

die op het terrein komen te staan. Moduul gebouwtypen bevat een navigatiepaneel (zie figuur 14) die verwijst 

naar de andere zes modulen. De modulen gebouwgegevens, intern gebruik en comfort gebruiken de 

aangemaakte gegevens in moduul gebouwtypen. Vervolgens voegt elk van die modu len informatie toe aan de 

gebouwen (zie 3.2). De overige modulen zijn het moduul klimaat (betreft de klimaatcondities voor alle gebouwen), 

Moduul energetische opwekking (pakt de energievraag collectief aan) en moduul energetische resultaten (deze 

moduul toont de resultaten van het kantorenpark). 

In de vensters van de modulen worden parameters ingesteld en vindt visualisatie plaats voor de gebruiker. De 

ingevoerde parameters in de modulen worden verzonden naar een collectief punt (server). Deze gegevens zijn als 

XML bestanden (zie 3.3) opgeslagen in een projectmap (aangemaakt in module gebouwtypen). Deze gegevens 

worden als input gebruikt om de energieberekeningen te kunnen maken van de gebouwen op het terrein. De 

resultaten van de berekening worden op de server opgeslagen op dezelfde locatie. Deze data kunnen gebruikt 

worden voor de modulen of voor overige doeleinden (input nieuwe berekening). 
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Figuur 13 : Uitvergroting van moduul: Gebouwtypen waarin het aantal verschillende gebouwtypen 

ingevoerd wordt (in dit geval vijf stuks) en per gebouwtype het aantal gebouwen. In dit geval word bij 

type A twee gebouwen ingevoerd . [bron : dit rapport] 

( 

Figuur 14 : Navigatiepaneel waarin de overige zes modulen geselecteerd worden. Het 

navigatiepaneel is te activeren in module Gebouwtypen (figuur 14). [bron: dit rapport] 

37 



Wezenlijk gebruik van CEPT. Gebruiker 

voert parameters in, in de module. Deze 

parameters worden gebruikt om 

rekenacties uit te voeren gemaakt op 

een externe locatie. De resultaten 

worden direct in de modulen 

gepresenteerd 

Figuur 15: Communicatiestructuur CEPT. 

Server met webservice. De server heeh als taak xml 

bestanden te ontvangen op te slaan en te verzenden. 

De gebruiker maakt per project een map aan op de 

server. De data gegenereerd en verstuurd door iedere 

module komt in de projectmap. Een webservice 

koppelt een unieke URL aan de besta nden. Zo is ieder 

bestand op te halen van de server. 

Loca tie waar rekenacties van CEPT worden uitgevoerd. 

xml bestanden gegenereerd door de modulen staan op 

de server. Deze bestanden worden opgehaald . Na de 

nodige rekenact ies stu urt CEPT output te rug naar de 

server. Deze rekenacties w orden gedaan te lkens wa nneer 

de inputpa rameters van de modulen veranderen. 
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3.2 Opbouw van de modules 

De grootte, vorm en bouwstijl van de gebouwen op het terrein volgt uit de benodigde ruimte die een 

opdrachtgever nodig heeft of kan aanbieden (in het geval van projectontwikkelaars). Zeer vroeg in de ontwerpfase 

is er grofweg duidelijk hoeveel gebouwen er gerealiseerd gaan worden op basis van het benodigd aantal m2 

vloeroppervlak. Moduul "gebouwtypen" maakt onderscheid tussen verschillende gebouwtypen (gebouwen van 

dezelfde soort) en het aantal gebouwen. Met verschillen in gebouwtypen wordt bijvoorbeeld de gebouwvorm, de 

rotatie van het gebouw of een afwijkend intern gebruik bedoeld. Verschil in intern gebruik kan een afwijkend 

comfortniveau (3.3.3) zijn of een grote warmteontwikkeling d.m.v. aanwezige personen, licht en apparatuur 

(3.3.4). Als het aantal gebouwtypen bekend is kan het aantal gebouwen per gebouwtype gekozen worden. Moduul 

Gebouwtypen (zie figuur 14) geeft de mogelijkheid tot vijf van elkaar verschillende gebouwtypen met elk tot een 

maxima van 20 gebouwen in te voeren. 

3.3 Communicatie 

In de voorgaande besproken modulen worden gegevens (parameters) ingevoerd die behoren bij elk gebouw. Deze 

gegevens worden opgeslagen op een centraal punt (server). Elk moduul verzendt de gegenereerde informatie naar 

de server (zie figuur 15). De modulen verzenden de gegenereerde resultaten/gegevens als xml gegevens (zie 

bijlage B6 voor voorbeeld). Elk moduul haalt indien nodig zijn gewenste gegevens van de server. De gegevens 

worden opgeslagen onder een specifieke naam in een bestand. Overige modulen kunnen het bestand gebruiken. 

Voorbeeld van bestandsnamen zijn projectnaam.xml, gebouwen.xml, energiegebouwA.xml enzovoort. Mocht een 

moduul een xml bestand nodig hebben van de server dan haalt de module het specifieke xml bestand op d.m.v. 

een url-adres9
. Dit adres wordt gegeneerd door de webservice op de server (zie bijlage B13). 

De energetische berekeningen worden uitgevoerd in Excel (zie hoofdstuk 4). Deze berekeningen worden gedaan 

op een computer die verbonden is met de server. Visual basic10 is toegepast om de xml-bestanden van de server te 

importeren en te gebruiken in excel. Indien er nieuwe xml-data gegenereerd is door een van de modulen wordt 

dit direct verwerkt. Visual basic is tevens gebruikt om de energetische gegenereerde resultaten te exporteren naar 

de server als xml-bestand. Zo worden de parameters (ingevoerd in de modulen) gebruikt en energetische 

resultaten gegenereerd (totaal energieverbruik, vollasturen, piekbelasting etc). De resultaten worden naar de 

9 u rl -adres= Unique souree locator (een webadres waarop het bestand opgehaald wordt) 
10 

Visua l Basic 6.0= programmeertaa l geschikt voor webapplicaties 

39 



Figuur 16: De figuur toont een uitvergrotingsvoorbeeld van een locatie-instelling. Nederland is verdeeld 

in provincies die geselecteerd kunnen worden. De bijbehorende klimaatgegevens worden dan geladen 

voor die locatie. In "A" is Noord-Holland geselecteerd en in "B" is Brabant geselecteerd. [bron: dit 

rapport] 
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Figuur 17: De figuur toont een uitvergrotingsvoorbeeld van een scenario-instelling voor 

het te verwachten klimaat en de uurlijkse verdeling. Opwarming is t .o.v. het referentiejaar 

1990 [bron: dit rapport] 

Klimaat J ( Gebouw enveloppe ) [ Comfort J ( Intern gebruik J ( Energe t ische indeling J [ E- resultaten 
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server verstuurd en als xml bestand opgeslagen. Deze worden als resultaten gepresenteerd voor de gebruikers van 

CEPT of gebruikt voor verdere bewerking voor een andere applicatie. 

3.4 Moduul"klimaat" 

De ontwikkeling van een bedrijvenpark begint bij een ontwerp en komt langzaam tot een daadwerkelijke realisatie 

waar bij het park gebruikt gaat worden. Deze ontwikkeling kan enkele jaren duren. De verwachte levensduur van 

de bedrijven op het park varieert ook. Het te kiezen klimaatsprotiel die het gebouw tijdens zijn levensduur 

ondergaat is hierop van invloed. De energie-uitwisseling van de gebouwen door o.a. transmissieverl iezen en 

ventilatielucht hangt hiermee samen. CEPT gebruikt de klimaatsverwachtingen volgens het KNMI die vier 

klimaatscenario's [15] heeft ontwikkeld (in 2012 volgt een aanscherping op deze scenario's). In bijlage B4 is de 

aanpak in meer detail uitgewerkt. 

In de module "klimaat" is naast de locatie van het park (figuur 16) ook het verwachte klimaat dat het 

bedrijvenpark ondergaat tijdens zijn levensduur aan te geven. Dit gebeurt door een van de vier klimaatscenario's 

en de levensduur van het bedrijvenpark te selecteren (zie figuur 17). Dit gebeurt door het jaar te selecteren 

wanneer het bedrijvenpark in bedrijf gaat en de levensduur van de gebouwen aan te geven (zie figuur). Het 

gemiddelde jaartal wordt gekozen om de verwachte klimaatsomstandigheden die geldt voor dat jaar te berekenen. 

Afhankelijk van gekozen kl imaatscenario wordt door een lineaire interpolatie van de temperatuurstijgingen in 

2020, 2050 en 2100 de verwachte opwarming voor de zomer en winter bepaald (interpolatie is toegestaan volgens 

KNMI). 
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Figuur 18 : De figuur toont een uitvergrotingsvoorbeeld van een oriëntatie-instelling. Het betreft 

een vierkantvormig gebouw (bovenaanzicht) geprojecteerd op een windroos (links van de figuur) 

welke door aanpassing van een knop (midden) de gewenste oriëntatie krijgt. [bron:dit rapport] 

Modulen : 

Klimaat J ( Gebouw enveloppe J ( Comfort l ( 

Selectie van gevel (afhankelijk 
van gekozen vorm) 

....... _ 

0.6+7. 

Keuze opties voor 
geselecteerde gevel 

Figuur 19 : De figuur toont een uitvergrotingsvoorbeeld van een gevelinvoering. Bij selectie van 

een gevel (links) kunnen de keuzes voor die gevel ingevoerd worden (rechts). [bron:dit rapport] 

Intern gebruik J ( Energet i se he indeling J ( E-resultaten 
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3.5 Moduul"gebouwgegevens'' 

De gebouwen zelf die op het terrein dienst gaan doen krijgen eigenschappen mee die afhankelijk zijn van de 

functie van het gebouw en de eisen van de opdrachtgever. Een gebouw kan zeer veel raamwerk bevatten of enkel 

aan een zijde van het gebouw. Ook kan er een specifieke voorkeur zijn voor de oriëntat ie van de gebouwen. Deze 

eisen hebben direct invloed op de energievraag van het gebouw/park. CEPT geeft de mogelijkheid om in de 

module "gebouweigenschappen" eigenschappen van de gebouwtypen in te voeren. Vorm en oriëntatie wordt hier 

vastgelegd. Ook worden de gebouwschil gegevens ingevoerd. 

Vorm & oriëntatie 

Voor elk gebouwtype is er keuze uit vijf basisvormen: vierkant/rechthoek, driehoek, parallellogram, achthoekig en 

trapeziumvormig. Bij elk van deze vormen ligt de oriëntatie van de gevels in een van de acht hoofdwindrichtingen 

(Noord, Noordoost, Oost, ... , Noordwest.). Het gebouw zelf wordt in de juiste oriëntatie gedraaid aan de hand van 

een hoofdgevel welke standaard op het Noorden staat gericht (gevel 1=hoofdgevel) de overige gevels worden met 

de klok mee gewaardeerd (gevel1,2,3 etc.). De oriëntatie van het gebouw kan op elk 

moment worden aangepast. De oriëntatie van het gebouw is van invloed op de zonbelasting (zie 3.2.2)op de 

buitenschil (zie 3.2.1). Figuur 18 geeft een indruk hoe de rotatie van een gebouw is te veranderen. 

Gebouwschilgegevens 

De oppervlakte en warmteweerstandswaarde van de vloeren, daken en façade worden hier ingevoerd (figuur 19). 

Hetzelfde geldt voor het glas in de façades. Deze gegevens zijn van belang voor de warmteverliesberekening. In 

hoofdstuk 4 zijn de technische grondslagen van de warmteverliesberekeningen beschreven. In de conceptfase zijn 

voornamelijk ruwe getallen en percentages bekend van de gebouwschiL Oppervlakken van de geveldelen en 

glaspercentages in de gevels zijn belangrijke ontwerpparameters. De eigenschappen van de geveldelen zoals 

isolatie-eigenschappen of glaseigenschappen zijn in deze module in te voeren. 
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Figuur 20A: Getoond is een deel van module comfort, waarin het type gebouw gekozen 

kan worden alfagebouw of bètagebouw en het comfort niveau gekozen kan worden 

(laag-goed-hoog). [bron : dit rapport) 
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Figuur 20B: De grafiek toont de toegestane temperatuursconditie in een alfagebouw 

(verticale as) die mag heersen in de gebouwen in relatie met de adaptieve 

buitentemperatuur (horizontale as). De ATG methode werkt met een maximale en 

minimale temperatuursgrens per comfortklasse (90%, 80%,65%). (bron : ISS0-74, 

Thermische behaaglijkheid) 
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3.6 Moduul"comfort" 

De uiteindelijke gebruikers van een gebouw moeten een werkomgeving tot hun beschikking krijgen waarin de door 

hun te verrichten werkzaamheden tot tevredenheid uitgevoerd kunnen worden. Om dit mogelijk te maken dient 

het binnenklimaat aan minimale eisen te voldoen. Naast deze wettelijk minimale eis zijn er comfortniveaus die als 

een hogere comfortbeleving worden ervaren. De module comfort (figuur 20) maakt onderscheid tussen drie 

niveaus (laag, goed, hoog) welke vertaald is uit het percentage tevredenheid van de gebruikers in het gebouw, 

respectievelijk 65%, 80% en 90% tevredenheid. Dit is conform de Adaptieve Temperatuur Grenswaarde18 methode 

(ATG). Deze methode maakt naast onderscheid tussen verschillende gradaties van comfortbeleving tevens 

onderscheid tussen de adaptieve mogelijkheden van een gebouw. In bijlage 97 is een flowchart toegevoegd om te 

kunnen inschalen onder welk type het ontwerp behoort. 

De ATG methode vertaalt de comfortbeleving in het gebouw naar een minimaal en maximaal toelaatbare binnen 

temperatuur afhankelijk van de gewogen buitentemperatuur11 (zie figuur 21). De gedragsadaptatie (bv 

kledingaanpassing) en de fysiologische/psychologische adaptatie zijn hierin verwerkt. De 

psychologische/fysiologische adaptatie is grofweg (uitgebreide beschrijving zie ISS0-74) de ervaring van het 

comfort in relatie met de dagen ervoor. 

Voorbeeld: Gebruikers in een kantoor passen zich niet snel aan bij een relatief snelle temperatuursverandering 

buiten. Als er een binnenklimaat heerst die rekening houdt met het binnenklimaat in voorgaande dagen wordt dit 

als comfortabel ervaren. Tevens zal de gedragen kleding bij de meeste gebruikers van het gebouw nog niet zijn 

aangepast op de temperatuursverandering buiten. 

Dit probleem in het voorbeeld wordt opgevangen door gebruik te maken van een adaptieve buitentemperatuur 

(Te,ref). Deze temperatuur bevat de etmaalgemiddelden genomen van de huidige dag en de drie dagen er voor 

(met de eerste dag het zwaarst wegend en de laatste dag het minst zwaar wegend). Deze TE,ref temperatuur 

wordt als de op dat moment ondervonden buitentemperatuur gebruikt (zie figuur 21 horizontale as). De 

binnentemperatuur wordt geregeld op deze adaptieve buitentemperatuur. Om deze methode in CEPT te kunnen 

gebruiken is er m.b.v. drie klimaatjaren (uurlijks) een relatie gelegd tussen de Te,ref en de buitentemperatuur zie 

bijlage 912. In hoofdstuk 4 zijn de technische 

11 Gewogen buitentemperatuur= een relatie tussen de daggemiddelden (24 uur) van de huidige dag en de 3 dagen ervoor. 
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Figuur 22: Uitvergroting van Moduul: Comfortinstelling, 

waarin de maximaal toelaatbare temperatuur in de 

zomer wordt veranderd. links van de figuur twee plaatjes 

van voor en na de instelling, midden van de figuur de 

instellingsverandering waarin de bovengrens 

temperatuur van 27°C naar 30"C wordt verzet. Rechts 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ eenplaa~evanhetmoduulze~ [bron: dit rapport] 

Modulen: 

Klimaat ) ( Gebouw enveloppe J ( Com f ort ) ( lntern gebruik J ( Energetische indeling J ( E-resultaten 
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grondslagen verder uitgewerkt. In het moduul comfort kan het gebouwtype en comfortniveau geselecteerd 

worden (zie figuur 20A&B). De traditionele comfortclassificaties (PPD12
, PMV13

) die hier niet verder besproken 

worden, zijn hierbij niet weggegooid . In figuur 21 wordt een tabel getoond hoe de comfortwaarderingen in relatie 

tot elkaar staan. Een ander voordeel van de ATG methode is de controleerbaarheid van de gewenste 

comfortinstelling die gemaakt is tijdens het gebouwontwerp. De comfortinstelling resulteert in 

temperatuurgrenzen (figuur 21) Een hoog gewenst comfortniveau (90%) heeft een nauwere temperatuursgrens. 

Mocht deze grens overschreden worden dan wordt het comfortniveau niet gehaald. Dit is meetbaar na realisatie 

van het gebouw. Deze eigenschap is een reden dat de ATG methode wordt toegepast in huidige Publiek Private 

Samenwerkingsprojecten14 (PPS-projecten) die veelal toetsinstrumenten na realisatie van een project bevatten. 

Dit maakt het mogelijk om te controleren of er voldaan is aan het ontwerp. Indien dit niet het geval is dan dient de 

verantwoordelijke dit te corrigeren. De comfortmodule is nog in ontwikkeling in CEPT daar nog niet alle fysische 

eigenschappen van een gebouw die van invloed op comfortbeleving is zijn verwerkt (bijv. gebouwmassa). 

ATG comfortklasse 

65" 
~ 

90% 

PPD 

<15" 
<10% 
<6% 

PMV 
<0,7 
<0,5 
<0,2 

Figuur 21: De figuur toont een relatie tussen verschillende 

comfortindicatoren. Waarin de ATG comfortklasse in de tooi 

gehanteerd word. [bron: ISSO 74, thermische behaaglijkheid] 

Invoering van een stooklijn in module "comfort" 

Een andere mogelijkheid om de temperatuur in een gebouw te regelen is de mogel ijkheid om een eigen stooklijn 

in te stellen. De gewenste maximale en minimale binnentemperatuur kan ingesteld worden afhankelijk van de 

buitentemperatuur (zie figuur 22). Dit geeft vrijheid voor de ontwerper bij gebouwen die een afwijkend 

binnentemperatuur niveau nodig hebben (bijvoorbeeld enkel vorstvrij houden). 

12 PPD= Percentage People Dissatisfied, drukt het percentage van ontevreden mensen ui t 
13 PMV= Predicted Mean Vote, schaal waarin mensen het comfort beleven (tussen -1 & 1} 
14 Vera ntwoordel ijkheid niet enkel bij realisatie, maar gedurende gehele levensduur. 
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Aanpassing warmtelast: 

Modulen: 

Klimaat J ( Gebouw enveloppe J [ Comfort 

Figuur 23: Uitvergroting van Moduul: Interne warmtelast, 

waarin de warmte afgegeven door verlichting wordt 

veranderd. Links van de figuur twee plaatjes van voor en 

na de instelling, midden van de figuur de 

instellingsverandering waarin de warmteafgifte door 

verlichting 10 W/m' naar 21 W/m2 wordt verzet. Rechts 

een plaatje van het moduul zelf. [bron: dit rapport] 

) ( Intern gebruik J ( Energetische indeling J [ [-resultaten 
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3.7 Moduul"intern gebruik" 
Een gebouw ervaart tijdens de momenten dat ze in gebruik is, interne warmteontwikkeling. Deze 

warmteontwikkeling is in deze moduul gesplitst in drie relevante bronnen: menselijke warmte afgifte, 

warmteafgifte geproduceerd door verlichting en warmteafgifte ontwikkeld door apparatuur. Deze interne 

warmtelast kan per gebouwfunctie verschillen. Een gebouw kan zeer hoog bezet zijn qua aantal werkende 

personen of juist zeer laag. 

In de moduul "Interne warmte/ast" zijn er drie basisinstellingen te kiezen te weten: lage warmtelast, gemiddelde 

warmtelast en een hoge warmtelast. Welke overeen komt met een maximale warmtelast van 20 W/m2
' 35 W/m2 

en 50 W/m2
. Dit komt overeen met de gehanteerde belasting die gebruikt wordt in ISSO publicatie 300, Energie

efficiënte kantoorgebouwen (19]. 

Mocht er meer detail bekend zijn over de interne warmteontwikkeling in het gebouw, dan is dit aan te passen naar 

de gewenste waarde (zie figuur 23). Dit geldt voor zowel de warmteafgifte voor verlichting, als voor mensen en 

apparatuur. De Totale warmteafgifte wordt genomen over het netto vloeroppervlak, aangegeven in de moduul 

Gebouwgegevens (zie 3.2.2). 

De warmte die in het gebouw wordt afgegeven gedurende de dag, wordt afgegeven in een bepaald tijdskader. Er 

zijn drie tijdsinstellingen waaruit gekozen kan worden. Mochten ook hier afwijkende of gedetailleerdere gegevens 

bekend zijn, dan is dit in deze moduul aan te passen. 

De standaard tijden zijn werktijden van 9:00/18:00, 

8:00/22:00 en 24 uur per dag. Aangezien niet alle mensen werkend in het gebouw op hetzelfde tijdstip beginnen 

en eindigen is er gekozen voor een toeloop in de ochtend waarin 1 uur van te voren 25% van de totale 

warmtebelasting actief is, op de tijdsinstelling zelf 50 % en een uur later de volledige 100% van de warmtelast 

actief is. Dit gebeurt hetzelfde in gespiegelde volgorde aan het einde van de werkdag. Naast de tijdsinstelling 

gedurende de dag wordt aangegeven voor hoeveel dagen in de week dit geldt. Standaard is vijf werkdagen in de 

week geselecteerd. Voor de warmteontwikkeling buiten deze werktijden en dagen (noodverlichting/ apparatuur 

eventuele beveiliging etc.) is in deze tooi 0 W/m2 aangehouden. 
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Figuur 24: Module Energetische indeling. links de invoering van ventilatieprincpe. Rechts 

een resulterende belastingduurkromme voor de warmtevraag. 

Modulen : 
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3.8 Moduul"energetische indeling'' 

De berekeningen gemaakt door CEPT (zie 3.3) resulteren in een warmte, koude en een stroomvraag (per gebouw). 

In deze module vindt de energetische indeling (opwekking) van het bedrijventerrein plaats. De warmte en 

koudevraag worden in de vorm van een grafiek (belastingduurkromme15
) in de module per gebouw gepresenteerd. 

De grafiek is de resulterende energievraag waaraan voldaan moet worden. In deze module wordt door de 

gebruiker van CEPT een verdeling van energieopwekkingssystemen gekozen die wenselijk is (per gebouw). 

Wijze van opwekking 

CEPT beperkt zich in deze fase tot energieopwekking in de ventilatielucht, warmte/koude opwekking door 

gebruikmaking van een warmtepomp + een lange termijn opslagsysteem (LTEO). Als back-upsystemen worden 

indien nodig een pieklastketel toegepast en een additionele koelmachine voor koeling (zie bijlage B5). 

In de ventilatietoevoer kan gekozen worden voor inpassing van een warmte terugwinunit De opwekking van de 

warmte en koudevraag geschiedt door inpassing van een omkeerbare warmtepomp (uitleg zie bijlage B5) die 

geschakeld is op een LTEO. Uitgangspunt van CEPT is dat bij een keuze voor de inpassing van een 

warmtepompsysteem met LTEO, de LTEO collectief plaats vindt door één of meerdere bronnen. De gebouwen die 

een warmtepomp toepassen zijn op deze bron(nen) geschakeld d.m.v. een ringleiding. De brondimensionering 

(maximaal debiet en piekvraag) geschiedt door de vraag per gebouw aan de bron zelf bij elkaar op te tellen. Hierbij 

is de periode waarin de warmte/koudevraag plaats vindt (gelijktijdigheid) verwerkt : door in moduul "Intern 

gebruik" rekening te houden met de dagen dat het gebouw actief is (bv maandag t/m vrijdag) en de t ijd (bv 9:00 

tot 18:00). 

Een ander uitgangspunt van CEPT is dat aan de warmte en koelvraag altijd voldaan wordt door toepassing van een 

pieklastketel en een eventuele koelmachine (per gebouw). Als er geen warmte terugwinningssysteem of 

warmtepomp wordt toegepast zal de piekketel 100% van de warmtevraag opvangen en de koelmachine 100% van 

de koelvraag. Mocht de energievraag hoger zijn dan dat de bron + warmtepomp gedimensioneerd zijn dan wordt 

tevens de ketel/koelmachine aangesproken. Mocht er meer warmte dan koude uit de bron onttrokken worden 

dan wordt de bron in balans gebracht door een externe droge koeler (deze is geschakeld op het ringleidingsysteem 

zie ook bijlage 2 & 5). Het energieverbruik van de verschillende componenten is terug te vinden in moduul 

"resultaten". Hoofdstuk 4 bespreekt de rekentechnische aanpak. 

15 Belastingduurkromme= een grafiek waarin cumulatief de warmtevraag (y-as in kW) tegenover de frequentie is 
uitgezet (x-as in uren) 
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Figuur 25: Moduul Energetische resultaten. Boven: is de bezetting van de gebouwen 

(gebruik) gedurende de week + optioneel uurlijks voor een geselecteerde dag van ieder 

gebouw in kaart gebracht (donderdag is geselecteerd). Beneden: zijn de energetische 

resultaten van een individueel op het gebouw getoond [bron: dit rapport] . 
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3.9 Moduul"energetische resultaten" 

In dit moduul zijn alle van belangzijnde gegevens te vinden. Energetische resultaten van ieder gebouw afzonderlijk 

(figuur 25 Beneden) en de totale energetische indeling van het terrein zelf worden weer gegeven. Een soortgelijk 

moduul zou zeer geschikt zijn om aan derden beschikbaar te stellen, zoals opdrachtgevers of partijen die met het 

project bezig zijn om inzicht te krijgen in het energetisch concept van het betreffende project. Bij de 

voorbeeldberekening (zie 4.3) zijn resultaten getoond die uit dit moduul onttrokken zijn. 

3.10 Samenvatting hoofdstuk 3 

Hoofdstuk 3 heeft behandeld uit welke elementen CEPT is opgebouwd. De moduulstructuur met de bijbehorende 

hiërarchie is beschreven even als de wijze waarop CEPT data uitwisselt. Voor elk van de zeven modulen zijn de 

specifieke kwaliteiten besproken die dat moduul bezit (zo ook de uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen). 

De modulen gebouwtypen, klimaat, gebouwgegevens, comfort en interne warmtelast zijn modulen waaraan input 

gegeven kan worden. Vervolgens maakt de moduul energetische resultaten de totale energiehuishouding van het 

kantorenpark inzichtelijk. De moduul energetische opwekking geeft de mogelijkheid aan de geresulteerde 

energievraag. 
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Figuur 26: Deze figuur toont een 55 x 24 matrix met een frequentie verdeling (uren, totaal 8760 uur). De positie in de matrix houdt verband met de absolute buitentemperatuur en 

het tijdstip op de dag. De positie waar de rode lijnen kruisen ligt op 18:00 en 10°C. de waarde in de matrix op die positie is 19. Wat betekent dat 19 uur in het jaar het om 18:00 het 

10 °C is. Deze matrix heeft als Matrixnaam : Frequentie. Een matrix die een energievraag omvat met bv de warmtevraag in kW zal bij vermenigvuldiging met de matrix: Frequentie 

een jaarlijkse totale energievraag opleveren. Deze matrix krijgt vervolgens de naam : Ewarmte. Deze matrix kan gebruikt worden voor verdere bewerkingen. [bron : dit rapport] 

54 



HOOFDSTUK 4 
REKENTECHNISCHE GRONDSLAGEN CEPT 

De energiebehoefte van het bedrijvenpark wordt bepaald door per gebouw de energievraag gedurende een 
vastgesteld klimaatjaar (bepaald in de moduul Klimaat) te berekenen. Hoe deze energiebehoefte bepaald wordt 
door CEPT, wordt uitgelegd, alsmede de gekozen aanpak. De gebruikte fysische rekenmethoden worden gegeven 
afsluitend met een voorbeeldsituatie 

4.1 De gebruikte fysische relaties 
De fysische aspecten waarmee het bedrijventerrein te maken heeft, zoals transmissieverliezen of 
ventilatieverliezen, zijn onderverdeeld in matrices (zie bijlage BlO). Dit heeft algoritmische voordelen zoals het 
kunnen toepassen van matrixbewerkingen en een verkorte rekentijd, zodat CEPT direct rekenacties kan uitvoeren. 
De matrices gebruiken data ingevoerd door de gebruiker (via de modulen die werken als interface) of data uit 
andere matrices. Elke matrix is gekoppeld aan een naam, dit behoud de overzichtelijkheid bij matrix bewerkingen. 
Figuur 26 geeft zo'n matrix weer. Elk van de besproken energiestromen in deze paragraaf resulteerd in een matrix 
van SS x 24. Deze verdeling komt overeen met SS temperatuurstappen ( -lS°C tot 40 °( absolute 
buitentemperatuur) en 24 uur (een dag en nacht). Om verdere rekenacties uit te voeren gebruikt CEPT de 
resulterende matrices. 

Transmissie 
Het transmissieverlies van de gebouwen veroorzaakt door het temperatuursverschil met de buitenlucht wordt 
bepaald door: 

Ptransmtsste =U* A* (Te- Ti) 

A= oppervlak constructie (raam/dak/gevel etc) 
U= warmteoverdracht coëfficiënt 
Te= buitentemperatuur 
T;= binnentemperatuur 

[W] 

[m2] 

[W/m2
] 

[OC) 
[OC) 

ss 
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~- -- -- ---------------
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Pintern [interne warmtelastj Uitvergroting moduul intern gebruik 
Pintern = Papparatuur + Ppersonen + Pverlichting [W) 

Figuur 27: Interne warmtelast van een gebouw verdeeld in afgifte van apparatuur, mensen, verlichting. Dit is de warmte die direct afgegeven wordt aan de ruimte. Deze parameters 

zijn ondergebracht in moduulintern gebruik te zien rechts van de figuur [bron: dit rapport]. 
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Interne warmtelast 
De interne warmtelast wordt bepaald volgens lsso 300 (zie 3.2.5 moduul intern gebruik en figuur 27). 

P Intern = Q a,lntern * A netto [W] 

Qa,inten =interne warmteontwikkeling per netto vloeroppervlak [W /m2
] 

Anetto = netto vloeroppervlak [m
2

] 

Infiltratie 
De infiltratie veroorzaakt door de gevels wordt bepaald door: 

q Infiltratie 
Pinfiltratie = lOOO * Ptucht * Ctucht * Agevel *(Te- Tl) 

qinfiltratie= volumestroom infiltratielucht 

Ptucht= dichtheid lucht 
Ctucht= soortelijke warmte lucht 

Ventilatie 

[W] 

[l/s*m2
] 

[kg/m3
] 

[J/(kg*K)] 

De ventilatie in de gebouwen is vooralsnog een continu ventilatie principe welke instelbaar is door het aangeven 
van de gewenste ventilatievoud. Er wordt een ventilatievoud tijdens bedrijfstijd en buitenwerktijd gehanteerd 
(vaak als geheel nul gekozen). Als de werktijd van 9:00 tot 18:00 is dan zal de ventilatie een uur eerder tot een uur 
later dienst doen (8:00 tot 19:00). Daar de ventilatielucht (massastroom lucht) als een losstaande matrix is 
uitgewerkt kan bij verdere ontwikkeling een variabele aanvoer van lucht toegevoegd worden. 

Ptucht * ntucht * hvertrek * Avtoer,netto 
qm= 

3600 

nlucht= ventilatievoud 
Ptucht= dichtheid lucht 
hvertrek= netto hoogte vertrek 
Avloer,netto= netto vloeroppervlak 

[kg/s] 

[h-l] 

[kg/m
3

] 

[m] 
[m2] 
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z-as (percentage) 

140% 

z-as (straling op horizontaal vlak) 

800W/m 

Figuur 29: Verhouding tussen Q..globaal en de zonbelasting op de gevel. Op de y-as zijn de 

mogelijke geveloriëntaties in CEPT geplot. De Noordgevel ontvangt in de ochtend en avond +/-

20% straling terwijl de zuidgevel rond twaalf a een uur in de middag een factor 120% t .o.v. de 

globale straling ontvangt. [bron : dit rapport] 

Figuur 28: Grafiek van de globale 

straling (direct+indirecte straling). 

[bron: dit rapport] 

---~ -, 12 kWh/m' 

~ --- -/ 10 kWh/m' 

--31 8kWh/m' 
6kWh/m' 

- 4kWh/m' 

-r 2 kWh/m' 

Figuur 30: Grafiek toont de jaarlijkse zonbelasting op de zuidgevel. De zonbelasting op de zuidgevel is 

verkregen door het product van de matrices Frequentie, Nzuid en Q..globaal te nemen. Het product 

genereert een nieuwe matrix waarvan de grafiek geplot is. De som van de grafiek is 906 kWh/m' 

geveloppervlak op de zuidgevel en 302 kWh/m2 op de Noordgevel (niet getoond) [bron: dit rapport] 

58 



Ventilatoren 
De energie benodigd voor de ventilatoren : 

qmlucht * !lp 
Pvent = N * Plucth 

[W] 

qmlucht =massastroom lucht [kg/s] 
!lp= drukverschil over de totale LBK [Pa] 
N = rendement ventilator 
Warmtewinst ventilator= 1,3 K per 1000 Pa opvoerdruk 

Zonbelasting 
In CEPT wordt een relatie tussen de globale zonstraling, tijdstip op de dag en de temperatuur gebruikt. Deze relatie 
is verkregen door de globale zonnestraling uit klimaatjaren (TRY & de bilt 64', 65') te rangschikken op temperatuur 
en tijdstip van de dag (zie bijlage Bll). Tevens zijn langjarige gemiddelde meetwaarden gebruikt. Deze is door het 
KNMI vrij gegeven voor verschillende locaties in Nederland (jaren 1980 t/m 2000). 
Dit heeft geresulteerd in een basismatrix: Q_globaal (zie figuur 28). Afhankelijk van de locatie verandert de 
intensiteit van de straling. Deze aanpak is nodig omdat de zon niet lineair evenredig is te koppelen met de 
buitentemperatuur. Den Helder krijgt bijvoorbeeld meer zonnestraling dan Eindhoven. Echter de locatie 
(windinvloed, vochtigheid) dempt de temperatuur. 

Zonbelasting op verticale geveldelen 
De zonbelasting gedurende de dag op de verticale geveldelen is bepaald door de relatie tussen de globale 
zonnestraling en de geveloriëntatie (klimaatbestand TRY de bilt & IES16 simulatie locatie Amsterdam). 
Dit heeft geresulteerd in figuur 29 met op de y-as acht geveloriëntaties (noord, .. .... , west, noordwest). In CEPT 
worden deze resultaten toegepast in acht matrices (1x24) met de geveloriëntatie als matrixnaam. Als de jaarlijkse 
zonbelasting op bijvoorbeeld de zuidgevel benodigd is wordt het product genomen van de matrices: Frequentie * 
Q_globaal * N_Zuidgevel. De som van die resu lterende matrix is de totale zonbelasting op die gevel (zie figuur 30). 

16 lES= lntegrated Environmental Solutions = een simulat ie tooi voor o.a. energie analyses van gebouw en 
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Figuur 31: Energiestromen van een gebouw met zijn omgeving. Opgebouwd uit transmissieverliezen van de gebouwschil, zonbelasting en 

infiltratie. In CEPT is deze matrix (geplot in figuur) als P _gebouwschil genaamd. Negatieve waarden op de z-as zijn de verliezen van het 

gebouw naar zijn omgeving. [bron: dit rapport] 
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Zonbelasting door glasvlakken 
De zonbelasting die direct als warmte via glasvlakken binnenkomt wordt berekend met: 

Pgtas=ZTA*Ag*qze*(1-f) [W] 

ZTA= zontoetredingsfactor [-) 
A9 = netto glasoppervlak [m2

] 

qze= opvallende zonnestraling [W/m
2

) 

f = Schaduwfactor (O=geheel vrije gevel 1= gevel ontvangt geen zon) 

Binnentemperatuur 
In moduul Comfort (zie 3.6) zijn temperatuursgrenzen aan te geven die in de ruimte mogen heersen afhankelijk 
van de buitentemperatuur. CEPT gebruikt deze temperatuursgrenzen (zie figuur 34) om te bepalen wanneer 
gekoeld of verwarmd moet worden. Hiervoor is het belangrijk te weten wanneer in de ruimte de minimale 
temperatuur heerst of de maximale binnentemperatuur. Dat is afhankelijk van de energiestromen van het gebouw 
met de omgeving, interne warmtebelasting, accumulerend vermogen van het gebouw en toegepast 
energieafgiftesysteem (trage responsietijd, snel). 
In deze fase heeft CEPT de gebouwmassa en type afgiftesysteem nog niet verwerkt in zijn berekeningen. CEPT 
neemt als uitgangspunt dat wanneer de energiestromen van het gebouw met de omgeving (transmissie, infiltratie 
en zonbelasting) negatief zijn er een minimale binnentemperatuur in het gebouw heerst. Als de som van de 
energiestromen van het gebouw met de omgeving positief zijn er een maximale temperatuur heerst (als gelijk dan 
het gemiddelde van Tmin & Tmax). Figuur 31 toont de energiestromen van een gebouw met zijn omgeving. Buiten 
werktijd heerst er een minimale binnentemperatuur welke in moduulE-inde/ingis in te voeren. 

Warmteterugwinning 
Als er gebruik gemaakt wordt van warmteterugwinning dan vindt dit plaats in het retourkanaal van de 
ventilatielucht (zie figuur 32). Er wordt uitgegaan van gebalanceerde ventilatie zodat de buitentemperatuur na de 
wtw berekend wordt met: 

T na_wtw = (Tr -Te)* Nwtw+ Te [
0
C) 

T r = retourtemperatuur [
0
C) 

Te = buitentemperatuur [
0
C) 

Nwtw = rendament wtw [%) 
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LBK gebouw 

1= retourventilator ventilatieluch t 
2=warmteterugwinunit aanvoerzijde 
3= verwarmingssect ie LBK 
4= koelsectie LBK 

5= toevoerventilator ventila tielucht 
6= koelsectie ruimte 
7= verwarmingsectie ruimte 

Figuur 32: Principeschema IBK en een gebouwruimte [bron: dit rapport] 

-15°( f-buitentemperatuur-7 
minimaal maximaal 

2= inblaasluch t met enkel wtw unit verwarmen +terugregelen 
3= inblaaslucht lbk verwarmen met additionele verwarming 
4= inblaaslucht lbk koe len 
5= warmtewinst opgewekt door ventila toren 

Figuur 33: Principeschema inblaaslucht en stappen om inblaastemperatuur te 

behalen in de luchtbehandelingskast [bron: dit rapport] . 

Ti nblaas 
retourlucht 0 

I "" c 
(ij 
0 

QJ -"' ....... 
Ë "" .!: s § 

I 
0:: 

"' ;: 
Qj 
> 

0 

Werkruimte gebouw 

. _ . _ . _ . _ n_rnax 

- -- ·-
_ • _ • _ . _ 'TI_rnin 

.--- ·-·-·-·-

-15°C f-bu i ten tem per at uur -7 4o"c 

6= additionele koeling in de ruimte benodigd om comfortinstelling te behalen 
7= additionele warmte in de ruimte benodigd om comfortinstelling te behalen 
Ti= binnentemperatuur (operationele binnen temperatuur) 

Figuur 34: Principeschema ruimteconditie met het basisprincipe waneer de ruimte koeling 

of warmte nodig heeft. [bron: dit rapport]. 
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Er zijn warmtewielen (sorptie, hygroscopisch) die vocht terugwinnende eigenschappen hebben. In CEPT wordt hier 
nog geen rekening mee gehouden. In de berekeningen wordt er vanuit gegaan dat de wielen teruggeregeld 
kunnen worden naar lagere rotaties per minuut (rendement gaat naar beneden wat gunstig kan zijn als niet alle 
warmte nodig is). 

Inblaastemperatuur 
In CEPT wordt een ventilatiestrategie gehanteerd volgens figuur 33. In moduul Energetische indeling is aan te 
geven of er bijvoorbeeld gebalanceerde ventilatie of een wtw-unit toegepast moet worden. De energie die door de 
LBK geleverd wordt, hangt af van de aangegeven inblaastemperatuur (T;nblaasl en het ventilatievoud. De 
inblaastemperatuur heeft een instelbare bandbreedte (in te voeren in moduul E-indeling). 
Wanneer de ruimtetemperatuur hoger dan de ingestelde maximale ruimtetemperatuur komt (comfortinstelling), 
door bijvoorbeeld een hoge interne warmteontwikkeling, zal een inblaasconditie berekend worden binnen de 
bandbreedte die lager is dan de heersende binnentemperatuur. Bij een groter benodigd koelvermogen zal de 
ruimtekoeling additioneel koelen (zie 4.8.2). Berekening inblaastemperatuur: 

Paanbod 
Tinblaas = Tt - * 1000 

Ptucht * Ctucht 

Paanbod = Pintern + Pgebouwschil 

Plucht = dichtheid lucht 

Ctucht = soortelijke warmte lucht 

[kW] 

[kg/m3
] 

[J/(kg*K)] 

P gebouwschil = transmissie+ infiltratie+ zonbelastingen 
Ptntern =interne warmtelast (apparatuur, verl ichting, personen) 

Elektriciteitsvraag 
CEPT berekent de elektriciteitsvraag van kantoorapparatuur en verlichting. Ook de elektravraag van 
opwekkingsinstallaties wordt berekend (wp, koelmachine, ventilatoren etc.). Uitgangspunt is dat alle warmte aan 
de ruimte wordt afgestaan (niet afgezogen door armaturen). Aparte computer of serverruimten en energie van 
liftgebruik en parkeerverlichting/ventilatie zijn in deze fase buiten beschouwing gelaten. De afgestane warmte aan 
de ruimte door verlichting is tevens de elektriciteitsvraag. Vooralsnog verdisconteerd CEPT niet of er warmte 
afgezogen wordt via armaturen waardoor de werkelijke elektriciteitsvraag hoger zou liggen. 
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Figuur 35: Bruto energievraag voor warmte en koude van een gebouw gedurende een jaar (negatieve waarden is de warmtevraag, positief 

koudevraag). [Bron: dit rapport] 

64 



Energievraag LBK 

De energie die voor warmte en koelen benodigd is in de luchtbehandelingskast (P _lbk) wordt berekend door de 

som van de inblaastemperatuur en de temperatuur na de warmteterugwinunit te nemen, (temperatuursverhoging 

van de ventilator is hierin verdisconteerd). De genoemde temperaturen hebben beide een matrix (55x24), P _lbk 

resulteert in een matrix. Het product van de P _lbk matrix en de frequentiematrix levert E_lbk op. E_lbk is de 

energie in kWh die de IBK moet leveren (warmte en koude) 

PLBK = qmluchl * Ctuchl * (Tinblaas- Tnawrw) [kW] 
qm1uchr = massastroom lucht [kg/s] 

ELBK = Ptbk *frequentie [kWh] 
frequentie= 55x24 matrix met het aantal uren dat een bepaalde buitentemperatuur voorkomt in een jaar[-] 

Energievraag in ruimten gebouw 

De energievraag van de ruimten in het gebouw resulteert uit de som van de energiestromen: 

Prutmie = Ptnlern + Pvenlllalle + Pgebouwschll [kW] 

P gebouwschil = transmissie+ infiltratie+ zonbelastingen 

Ptntern = interne warmtelast (apparatuur, verlichting, personen) 
P venlilatle = energie resulterend uit versch il inblaaslucht en binnentemperatuur 

Erutmte = Prutmte *frequentie [kWh] 
frequentie= 55x24 matrix met het aantal uren dat een bepaalde buitentemperatuur voorkomt in een jaar [-] 

De tota le bruto energievraag voor het koelen en verwarmen van de ruimten en de lbk (Matrix E_lbk & E_ruimte) is 
geplot in figuur 35. Hierin zijn negatieve waarden de warmtevraag en positieve waarden de koelvraag (in kWh). 
Zo is per gebouwtype de warmte en koudevraag in kaart gebracht. 
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4.2 Aanpak collectieve energievraag bedrijventerrein 
CEPT past voor levering van warmte en koude, lange termijn energieopslag (LTEO) in de bodem toe. Deze energie 
wordt gebruikt om voor een groot deel te voldoen aan de warmte en koelvraag van de gebouwen op het terrein. 
De gebouwen benutten deze energie al dan niet door opwaardering met een omkeerbare warmtepomp (zie bijlage 
BS ). CEPT dimensioneert dit systeem op basis van de warmtevraag. Per gebouw wordt het gewenste aandeel van 
de warmtepomp t.o.v. de piekvraag bepaalt (moduul Energetische indeling). CEPT bepaald vervolgens aan welk 
deel van de energievraag 
(Prutmte + PLBK) de warmtepomp beantwoordt. Dit resulteert per gebouw in een matrix Pwp_afgegevenwarmte 

(55x24) waarin de afgegeven warmte van de warmtepomp (in kW) is vastgelegd. Tevens is er een matrix 
Pwp_geladenkoude waarin per gebouw de geladen koude aan de bron is vastgelegd. 

p wp_af gegevenwarmte 
Pwp_geladenkoude = Pwp_afgegevenwarmte- COP [kW] 

COP =Coëfficiënt Of Performance van de warmtepomp [-] 

CEPT vergelijkt de matrices P wp_geladenkoude van alle gebouwen en bepaald de maximale Piek waarin koude aan 
de bron geleverd wordt. Zo wordt de gelijktijdigheid t .o.v. de energievraag van de gebouwen verwerkt en de 
piekbelasting van de bron voor het laden van koude bepaald. 
CEPT gebruikt een gemiddeld temperatuursverschil die de bron gebruikt om energieafgifte aan de gebouwen te 
bewerkstelligen. Deze zijn door de gebruiker aan te passen in moduul Energetische indeling (zie figuur 36). 
Standaard voor de warmteafgifte van de bron, is voor de warmtevraag van de gebouwen een temperatuursverschil 
van 6°C in de winter voor de warmteafgifte van de bron ingesteld en 8 °( voor koudeafgifte van de koude bron in 
de zomer. Dit is het verschil tussen de brontemperatuur 14 °C ingaande een warmtewisselaar t.b.v. warmtepomp 
circuit en 8 °C uitgaande de wisselaar (temperatuursverschil van 6°C ). In de zomer wanneer er koeling gevraagd 
wordt zal de ingaande temperatuur van de warmtewisselaar 9 °C zijn en uitgaande l7°C (temperatuursverschil van 
8°C) De standaard gekozen brontemperatuurverschillen zijn conservatief gekozen. Keuze van te grote 
temperatuursverschillen zal resulteren in een afwijkend debiet ( qmbron) en een te hoog bepaald koelvermogen 
door de bron. 

qmbron = 
max(:E p wpgeladenkoudegebouw! · ... ,gebouw5 ) 

óT * Cwater 

Cwater = soortelijke warmte water 
óT= temperatuursverschil bron warmteafgifte (standaard 6 °C) 

[kW] 
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Figuur 36: Overzicht collectieve koudevraag aan de bron(nen) en de geladen koude. Temperatuursverloop van de bronnen zijn hier in te 

stellen [Bron: dit rapport] . 
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Het aandeel dat de bron nu maximaal kan bijdragen om te koelen berekent CEPT door 

Pp_bronptekkoelen_lteo = qmbron * 11T * Cwaler [kW] 
11T= temperatuursverschil bron koudeafgifte (standaard 6 °C) [0C] 

Wanneer de bron niet maximaal belast wordt tijdens de zomerperiode doordat niet alle gebouwen in gebruik zijn 
of een beperkte koudevraag zich voordoet heeft de bron extra koelcapaciteit beschikbaar. Mocht één van de 
gebouwen een grotere vraag hebben dan wordt deze extra capaciteit geleverd. Zo kan een gebouw dat veel koude 
laadt aan de bron in de winter als opwekker voor een ander gebouw fungeren. Dit gebouw laadt vervolgens 
warmte aan de bron voor het gebouw dat koude voor geladen heeft. Dit heeft tevens als resultaat dat een 
additionele koeler minder draaiuren maakt (of niet nodig is). 
Mochten er meerdere gebouwen meer koelvraag hebben dan er voorradig is, echter netto er wel een beperkte 
overcapaciteit van de bron bestaan, wordt deze capaciteit verdeeld over de gebouwen die extra koeling behoeven. 
Dit gebeurt met een verdeelsleutel: 

( 
Bron_extrakoude_voorradig ) 

A) Percentage Bron te kort aan koudelevering = [%] 
extra_vraag_koude_}:: gebouwen 

( 
extra vraag koude_gebouw ) 

B) Percentage koudevraag individueel gebouw = 
8 

- k - d d . 
ron_extra ou e_voorra tg 

[%] 

Extra koudelevering gebouw = Extra_vraag_koude_Gebouw * ( B - (A * B)) [KW] 

Deze verdeling geldt enkel wanneer er een surplus aan koude uit de bron beschikbaar is. Het gebouw dat de 
meeste extra koudevraag heeft draagt bij aan een evenredig deel van het tekort. Uitgangspunt van CEPT is dat de 
verdeling van de totaal extra beschikbare koude evenredig t.o.v. het aandeel van de koudevraag verloopt. In de 
moduul Intern gebruik worden de dagen ingevoerd waarop het gebouw in gebruik is evenals de werktijden. Voor 
elke dag hanteert CEPT aparte matrices per gebouwtype. Zo is de gelijktijdigheid van bedrijfsvoering per uur 
verdeeld (zie hst 3 figuur 25). 
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Figuur 37: Figuur toont de bronbalans van het referentieklimaat (1980.2003) en bronbalans in verwachte klimaatjaar 2050 (scenario KNMI G+) 

[Bron : dit rapport] 
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4.3 VOORBEELD BEREKENINGEN 

Voorbeeld 1: Klimaatverandering 
Dit voorbeeld laat zien dat verandering van het klimaat tijdens de levensduur van het bedrijvenpark van invloed is op 

de warmte en koude behoefte van de gebouwen. Klimaatjaar (langjarig gemiddelden) 1980-2003 is als referentie 

gekozen. Dit is vergeleken met het verwachte klimaat in 2050 (scenario G+). Dit is een conservatieve verwachting, 

deze toont echter aan welke invloed deze verandering op de energievraag heeft. 

Als referentie zijn twee gebouwen kantoren gesitueerd met goede gebouwschil eigenschappen (glas 40%), een 

normale interne warmtelast (35 W/m2
) en een ventilatievoud van 2,5 h·1. De kantoren hebben beide een bruto 

vloeroppervlak van 8000 m2
. De warmte en koudevraag is per gebouw te zien in figuur 38. De totale verschuiving van 

warmte en koudevraag is 12,7% t.o.v. het referentiejaar. Dit is van invloed op de bronbalans van de LTEO (zie figuur 

38). 

60 kWh/m 2 

50 kWh/m2 

40 kWh/m2 

30 kWh/m2 

• ref klimaat 
20 kWh/m2 

Gl klimaat 2050 

10 kWh/m2 

kWh/m 2 

warmte koude 

ref klimaat 48 kWh/m2 31 kWh/m 2 

klimaat 2050 44 kWh/m2 37 kWh/m2 

Figuur 38: Figuur toont de warmte/ koude vraag in relatie tot twee klimaatjaren [Bron: dit rapport] 
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50 kWh/m2 

45 kWh/m 2 

40 kWh/m 2 

35 kWh/m 2 

30 kWh/m2 

25 kWh/m 2 

20 kWh/m2 

15 kWh/m2 

10 kWh/m 2 

5 kWh/m2 

kWh/m2 

• gebouw 1 

• gebouw 2 

Verwarmen totaal Koelen totaal 

43 kWh/m 2 16 kWh/m2 

41 kWh/m2 40 kWh/m2 

Figuur 39: Figuur toont resulterende warmte/koude vraag van de gebouwen behorend 

bij voorbeeld 2 [Bron: dit rapport] 

• gebouw 1 

• gebouw 2 

8mWh 

• koude onttrokken 

• totaal koude geladen 

compensatie droge 
koeler 

Figuur 40: Figuur toont de resulterende bronbalans van de gebouwen behorend bij 

voorbeeld 2 [Bron: dit rapport] 
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Voorbeeld2: Gebouwen met afwijkende warmte/koudevraag 

Dit voorbeeld toont een situatie waarin de energievraag van de gebouwen samen een juiste warmte/koude balans 
vormen voor de bron(nen). De afwijkende energievraag komt door het verschil in interne warmtelast Gebouw 1 heeft 
een interne warmtelast van 20 W/m

2 
en gebouw 2 heeft een interne warmtelast van 40 W/m2

. De gebouwen zijn 
dezelfde als in voorbeeld 1 echter nu met een ventilatievoud van 2 h-1

. De warmte en koudevraag is getoond in figuur 
39. 

De warmtevraag en koudevraag van de gebouwen verhouden zich tesamen 60%/40%. Combinaties van 
bedrijfsgebouwen die samen een dergelijk warmte/koude profiel hebben, resulteert in een optimale bronbalans (zie 
figuur 40). Wanneer de energievraag onttrokken aan de bron gedurende een seizoen 60% warmte en 40% aan koude 
energie onttrekt vind er een optimale balans in de bodem plaats. Dit is van belang daar een warmtepomp efficiënter 
warmte laadt dan koude. Het maakt dan ook niet uit als de gebouwfuncties van elkaar afwijken in relatie tot de 
benodigde energiebehoefte. 
Bij toepassing van een warmtepompsysteem met LTEO is reducering van de warmtevraag niet altijd wenselijk. Met 
CEPT kan er een balans gevonden worden tussen het gebouwgebruik, gekozen gebouwschil en de opwekking. 

Mocht de bronbalans erg uit balans zijn worden er vaak extra droge koelers geplaatst. Er kan gekozen worden voor 
andere oplossingen in CEPT. De oplossing hangt af van het project en waar in overleg met de opdrachtgever de 
kansen liggen. Bij een surplus aan warmte kan gekozen worden om meer vrije koeling toe te gaan passen (ventilatie) 
bijvoorbeeld door de ventilatie in één van de gebouwen niet uit te zetten (buiten werktijd). Een geveldeel kan van 
meer glas worden voorzien. Zo een oplossing kan tegemoet treden aan de wens van een architect en tevens tot een 
gunstig gebalanceerd energieplan resulteren. Ook kan gekozen worden om één van de gebouwen te roteren. 
Bij een surplus aan koelenergie van de bronbalans kan het ventilatievoud omlaag gebracht worden wat tevens de 
energievraag voor ventilatie reduceert. Tevens kan gekozen worden voor een kwalitatief iets minder zonwerend 
glastype om het overschot aan koelenergie te minimaliseren. Mocht een wens zijn in het project om een atrium toe te 
passen dan kan een beslissend element zijn hoe het atrium geconditioneerd wordt. De surplus aan koeling kan dan 
ingezet worden en meehelpen om tot een beslissing te komen. Zo ontstaat in de beginfase van een project een 
samenhangend plan waarin de gebouwen, het gebruik en de energieopwekking op elkaar afgestemd worden. 
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HOOFDSTUK 5 
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Dit onderzoek is gericht op het vroeg inpassen van het energetisch aspect tijdens de ontwikkeling van één 

bedrijventerrein. Dit heeft geresulteerd tot een tooi genaamd CEPT. Invoering van bepalende parameters die te 

maken hebben met de energiehuishouding van een bedrijventerrein (locatie, gebouw, intern gebruik etc.) maakt een 

juiste afstemming mogelijk tussen de resulterende energievraag en de energieopwekking. Zo is geprobeerd om aan de 

doelstelling te beantwoorden om in een vroeg stadium van het ontwerpproces een energetisch uitgebalanceerd 

concept aan te reiken. 

5.1 Conclusie 
Afstemming van gebouweigenschappen, gebouwgebruik en energieopwekking d.m.v. parameterinvoering 
maakt een goed energetisch gebalanceerd plan mogelijk voor een bedrijventerrein. 
Een conservatief klimaatscenario is al van invloed op de energie-inrichting van de gebouwen tijdens hun 
levensduur (+/-75 jaar). 
CEPT geeft vroegtijdig inzicht wat mogelijkheden zijn voor energie-uitwisseling d.m.v. collectieve LTE-opslag 
op het terrein. 
Toepassing van een overdaad aan eenzijdige energiereducerende maatregelen maakt het gewenste doel 
"energie reductie" samen teniet. 

5.2 Aanbevelingen/nabespreking 
Tijdens de ontwikkeling van CEPT zijn veel ideeën op papier gezet. Helaas hebben niet alle ideeën de 
uitwerkingsfase gehaald. Het ontwikkelen van een tooi betekent tijd steken in factoren die in eerste instantie niets 
met installatietechniek te maken hebben. Modulen ontwikkelen die begrijpbaar zijn voor derden, het opslaan en 
ophalen van data, data tussen modulen uitwisselen zijn enkele voorbeelden. Er is geprobeerd een balans te vinden 
tussen installatietechnische aspecten en de communicatieve eigenschappen die een tooi bezit. Het resultaat heeft 
geleid tot CEPT waarin naar mijn inziens de twee elementen elkaar versterken. 
Verdere ontwikkeling van de tooi is nodig om naast de energetische besparingen ook beslissende factoren mee te 
laten wegen als bijvoorbeeld investeringskosten van een kansrijk systeem. Ook dienen fysische eigenschappen van 
een gebouw bij verdere ontwikkeling aandacht zoals de gebouwmassa of vochtgehalte van de lucht. Tevens is er 
ontwikkeling mogelijk door samenwerking met andere disciplines in het vakgebied die aan elkaar verwant zijn. Dit 
kan binnen Arup zijn (Arup beheerst een brede range van disciplines) of buiten Arup waarin projectontwikkelaars 
data genereert die als input dient en vise versa. Zo kan wellichtdeC van CEPT ooit i.p.v. conceptueel plaats maken 
voor de C van collectief. 
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81 EEN QUI CKSCAN 

Figuur Bl: Quickscan die gebruikt wordt voor het 

bepalen van de rendabelheid van lange termijn 

koude opslag. (Bron : ISSO publicatie 39) 
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8°e (injectietemperatuur) ,------1 

Koude bron 

Figuur B2-A: Principeschets schakelinggebouw op bron in de wintersituatie. 
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B2 BASISOPSTELLING LTEO +WARMTEPOMP & DROGE KOELER 

Zomer 
situatie 

9 oe (temperatuur 
onttrekking uit de bron) 

DDD 
DDD 
DDD 

10 oe 18 oe 

Koude bron 

Gebouw met LTK 
(lage temperatuur koeling) 

- WP + 

BOOEM 

AQUIFER 
(doublet 
systeem) 

Figuur B2-B: Principeschets schakelinggebouw op bron in de zomersituatie 

17 °e (lnjectietemperatuur) 

Warme bron 
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83 KNMI KLIMAAT VERWACHTINGEN 

Figuu r B3.1 toont de spreiding verdeeld in zomer en winter. De verwachtingen zijn gemaakt door het KNMI en de 

1Pee17 
die is gesplitst in 4 scenario's. Een scenario met een matige stijging van 1 oe en een scenario met een hoge 

stijging van + 2°e t.o.v. referentiejaar 1990. Deze zijn weer verdeeld in een scenario zonder verandering van 

windstromen en een scenario met verandering van de windstromingen (in 2012 volgt een aanscherping op de 

scenario's). Het KNMI heeft in kaart gebracht hoeveel dagen (frequentie) het klimaat boven een bepaalde 

temperatuurreeks komt (-5°e, 0°e, >20°e, >25°e etc). Figuur B3.2 toont dit voor het aantal dagen dat de 

buitentemperatuur boven de 20°e en 25 °e, zal komen voor de verschillende klimaatscenario's en locaties. 

senaria's 
!>+ - -!>+ 

voorwaarde locatle frequntie rreq.aenUe (la dagea) 

(max. temperatuur >•2D-C) Dt l<ooy • .. 
(max. temptratuur > •2D-C) o. ... • .. 
(max. temptratuur > • 2<PC) ..... N .. 
(milt. llmplrlluur > •20"C) VIIYiftOtn n • 
(max. llmptUituur > •20"C) E•ndhOwtn llll lU 

(max. temperMuur > •20"-C) MIISUidll ., IJle 

G• -G• 

voo!'WIIarde. loatle 

(,...11. ltm(le,fiiUUf > •l5~) "....., u .. 
(,.,.x. t~Jatuur >•15-<:) 0. ! 111 • .. 
(mex. t~retuur >•lS-<:) ..... • » 
(mu. temperttuur ,. .;zs-c) Vfin6nttn .. u 
(miiX. tempeutuur > • 25-<:) &ndhovtn • .. 
(mex. ttmPirlhJilr > •25-<:) Mlutrictu • OI 

Figuur B3.2: verschuiving van warmere dagen volgens KNMI/IPPC [bron: KNM I] 

17 IPCC= lntergovernmental panel on elimate change 
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Figuur 83.1: Temperatuurstijging winter en zomer [bron: KNMI] 
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84 STATISTISCHE VERWERKING BU ITE NTEMPERAT UUR 

In CEPT zijn meerjarige klimaatdata (KNMI frequentiereeksen 1981-2000) omgezet naar statistische waarden. 
Zie figuur B4.1. De uurlijkse frequentiewaarden zijn verdeeld in een winter, zomer en tussenseizoen (zie figuur 
B4.2). Het tussenseizoen (maart, april, mei, september, oktober, november) is onder te verdelen als een normaal 
verdeling. De winter en zomerperiode zijn te splitsen in ieder twee halve normaalverdelingen (figuur B4.3). De 
meetwaarden zijn per locatie in Nederland verdeeld en per uur is er een deviatie, gemiddelde buitentemperatuur 
en frequentie vast gelegd (figuur B4.4, .. ,B4.6). Deze verdeling maakt het mogelijk om door aanpassing van de 
gemiddelde zomertemperatuur en wintertemperatuur de kl imaatsverwachtingen gemaakt door het KNMI te 
verwerken. De relatieve toename van warmere dagen is tevens verwerkt. 

- dec/jan/feb 

- jun/jul/aug 

- overig 
25011111 

ISO....,, 

.. ... 

Figuur B4.2 Klimaatjaar (meetwaarden de Bilt cumulatief) waarin de 

frequentieverdeling is in verdeeld in drie delen, deell: december+ januari + 

februari, deel2: juni+juli+ augustus deel3: overige maanden 

Figuur B4.3 Zomerseizoen opgebouwd uit 

twee normaalverdelingen (1) met elk hun 

eigen spreiding en frequentie. Een combinatie 

van deze twee resulteert in een kromme (2) 

die representatief is voor het zomerseizoen 

figuur B4.4 toont de jaarlijks gemiddelde spreiding van de temperatuur ten opzichte van de gemiddelde 

temperatuur. Kustgebieden (Vlissingen, den Helder) hebben een lage spreiding t.o.v. gebieden in het binnenland 

(Eindhoven, Maastricht). Nederland is opgesplitst in 12 gebieden waaruit in de ontwerptooi de juiste 

klimaatgegevens gekozen kan worden. 
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Figuur B4.1: Statistische uurlijkse frequentieverdeling van de buitentemperatuur gedurende een jaar. De figuur toont op de x-as (B) de 

werkelijk gemeten waarden (gemiddeld gedurende 20 jaar (1981 t/m 2000, locatie de Bilt) . In de figuur op de x-as(A) is de gegenereerde 

statistische verdeling getoond. 
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Figuur 84.4: Spreiding van de temperatuur (verticale as) per tijdstip van de dag 

(horizontale as). Waarin elke curve behoort bij een locatie. Na het middag uur is de 

grootste spreiding te waarnemen . De zon heeft dan zijn warmte afgestaan. In de avond en 

net voor zonsopkomst is de spreiding het minst door afkoeling gedurende deze periode. 

Kuststreken hebben een minder grote spreiding door dempend effect van de zee. Bron : 

waarden zijn onttrokken door temperaturen te sorteren uit meetwaarden van het KNMI 

(1981-2000) 
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Figuur 84.5: Jaarlijks Verloop van de gemiddelde temperatuur gesorteerd 

op tijdstip van de dag (bron : data gegenereerd mbv klimaatdata KNMI) 

Figuur 84.6 Gemiddeld temperatuursverloop per locatie (bron : KNMI 

meetwaarden 1981 - 2000 
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De relatie tussen de spreiding, frequentie is te vinden door een product te nemen van 

f =frequentie [uur] 
h =maximale frequentie [uur] 
a = deviatie [-] 

. ....,..t!Wic::LJ 
, .... _ 

-·.c::L:J 0 
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Figuur B4.7 Impressie resulterende statistische waarden voor de frequentie van de buitentemperatuur voor 1 locatie (De Bilt). Verdeeld in 

winter, zomer en de overige maanden. 
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85 SCHAKELING WARMTE/KOUDE OPWEKKING 

CEPT hanteert in deze fase van de ontwikkel ing een regelstrategie voor de opwekkingswijze met een vooraf 

bepaalde volgorde. Om te voldoen aan de warmtevraag van een gebouw kan in moduul Energetische indeling een 

indelingswijze voor de opwekking worden geselecteerd (zie figuur 5.1). Per gebouw is een wtw-unit (A) voor de 

ventilatielucht te selecteren. Een warmtepomp geschakeld op een warmte/koude bron (dmv een collectief 

distributienet, zie figuur 85) geld als basisopwekking voor het gebouw (8). Een pieklastketel (C) verzorgt 

additionele warmtelevering mocht de basisopwekking niet aan de gehele vraag kunnen voldoen. 

De schakeling tussen warmtepomp en pieklastketel werkt bi-valent. Tevens is het type warmtepomp elektrisch 

aangedreven en omkeerbaar. De warmtepomp functioneert dan tevens voor koeling. Het aandeel dat de 

warmtepomp levert t.o.v. de warmtevraag is door de gebruiker in te stellen (moduul Energetische resultaten). Het 

piekvermogen van de warmtepomp voor het koelaandeel hangt hier mee samen (zie figuur 85.3). 

276 kW 2s1 ~w 

250 kW 
25o ~w 

200 kW 200 ~w 

150 kW 150 ~w 
Piek warmtevraag Piek koelvraag 

100 kW 100 ~w 

50 kW 50 ~w 

Figuur 85.1: Voorbeeld van de energievraag in een gebouw voor een koude dag (links) en een warme dag (rechts) 

Afhankelijk van de situatie kan een ongunstig warmtepompaandeel voor de warmtevraag gunstig voor de 

koelvraag van het gebouw zijn. De koelvraag van de gebouwen wordt opgewekt door koude van de bron(nen) te 

benutten (D). Als dat niet voldoende is wordt de warmtepomp benut (E). Mocht dit niet voldoende zijn dan wordt 

additionele koeling toegepast d.m.v. een compressiekoelmachine (F). 
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l t 

Gebouwen geschakeld op distributienet voor 

energielevering. Additioneel vind er individuele 

opwekking indien nodig. 

Collectief distributienet voor warmte en koude opslag 

Waterhoudende laag in de bodem aquifer). Gebruikt 

als bron voor warmte en koude opslag (een of 

meerdere bronnen afhankelijk van project) 

Figuur BS.2: Overzicht uitgangspunt schakeling gebouwen op distributienet. Het collectieve distributienet is aangesloten op de warmte en koude bron( en) Op het dist ributienet staat tevens een droge 

koeler geschakeld (niet getoond). Deze koeler houdt de bron in balans wanneer de som van de energieonttrekking uit de bodem door de gebouwen een a.fwijkende warmtebehoefte heeft ten 

opzichte van de koudevraag (bron : dit rapport( 
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Moduul Energetische resultaten 

3SOKW 

300KW 

2SOKW 

200KW 70% 

lSO KW 

lOOKW 

SOKW 

KW 

Selectie aandeel warmtepomp + 
bron op piekvraag warmte. 

Omkeerbare warmtepomp 

64 kW maximaal aandeel 

warmtepomp (exclusief bron) 

Figuur 85.3: Uitleg werking dimensioneren omkeerbare warmtepomp voor warmte en koude opwekking. In dit voorbeeld is een cop gehanteerd van 3,5 en de relatie tussen warmtecapaciteit en 

koelcapaciteit= Pkoel = Pverwarm- (Pverwarm/cop). Overige opwekking gebeurt door aditinele opwekking van een pieklastketel of koelmachine wanneer nodig. [bron: dit rapport] 
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86 XML 
Extensible Marup Language is een bestandsformaat ontwikkeld om gegevens gestructureerd te ordenen. Deze 
standaard wordt veel gebruikt omdat de structurering leesbaar is voor zowel machine als mens. CEPT gebruikt XML 
bestandsformaat om data gegenereerd in de modulen te versturen of op te halen. Figuur 66 geeft toont een XML
Indeling. In CEPT genereert iedere moduul een of meerdere XML bestanden. Moduul comfort genereert per 
gebouw een XML bestand. 

pr ...... 

ahdoto_t.,..,.XIIII 
prllllboi.XJIII 
boldato_terrein.xml 

~--~ E-ividölgolo.xml ZKB 

IE~-- 71(8 
Eflidltinabol.xml ZKB 
Int .xml 

3KB 
IKB 

Z3KB 
Z03KB 

ZKB 
8KB 

Gebouw5c1"61otooh.,... IZKB 
GeiJcuwScNdolabol ..... IZKB 
Gebouw5c1"61ototypo A. XIIII IZKII 
Coorlottllel.xml 7KB 
COlliorttypo A.xml KB 
lntornGebrut.alo.xml 
~.XIIII 

XM. !loc.-.1 

XM. !loc.-.1 

XM.Docunri 
XM.Docunri 
XM. Docunont 
XM.Docunri 
XM.Docunri 

XM. !loc.-.1 
XM.Docunri 
XM.Docunri 

XM.Docunri 
XM. Doellillint 

XM. !loc.-.1 

- <data > 
- c:variable name="result"> 

- <rOW> 
<column>117</column > 

</row > 
- <rOW > 

<e.olumn>191</column> 
</row > 

- <rOW> 
<Column >265</column > 

</row > 
- <rOW > 

<column>339 </column > 
<Jrow> 

- <rOW > 
<eolumn>413</column > 

</row> 
- <rOW> 

<eolumn >487</column > 
</row > 

- <rOW > 
<column >561 </column > 

</row > 
<Jv;om;abl > 

- <Van:able name="map'> 
- <TOW> 

<column >project 1 </column> 
</row> 

.;lvariable> 
- <V:anable name="functie"> 

- <rOW> 
<eolumn>ecergie</column> 

</rOW > 
</v:ariable> 

</áata> 

Figuur 86: Voorbeeld van de structuur van een XML opmaak. Links mappen met speciefieke data van een bedrijventerrein. Rechts geopend 

xml bestand. 
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87 FLOWCHART GEBOUW ALPHA/BETA 

,/ 

-'••-go""""" 

r 

-

• 

Gcbouwtklimn ttypc 
Bèta 

-

,. 

. ...., 

" 
•• 

Cr ~ - 2pet"'1~1 
mJllm'\llat • A .,I r 

.. 

c;. eh,...' '11 

G bouw/llllmeuttyp_ 
Alpha 

Figuur B7: Flowchart voor bepaling welk gebouw het ontwerpgebouw behoort [bron: ISSO 74} 
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88 METHODISCH ONTWERPEN 

Methodisch ontwerpen is een wetenschappelijke methode welke bruikbaar is voor een ontwerper tot het 

komen tot een ontwerp. Er zijn twee vragen die men stelt bij methodisch ontwerpen: 

a. wat is de essentie van het gebouw of ontwerp; 
b. hoe moet het ontwerpproces aangepakt worden zodat deze effectief en efficiënt bruikbaar is. 

Deze twee vragen kun je vertalen in een viertaltal hoofdfases: de probleemdefiniërende fase, werkwijze 
bepalende fase, keuze bepalende fase en de vormgevende fase. Figuur B8 toont de stappen die gemaakt dienen te 
worden bij zo'n aanpak 

Figuur B8: Stappen aanpak 

'-----------------------' methodisch ontwerpen 

Het doorlopen van deze fasen zal hulp bieden tot het komen tot een ontwerp. Dit proces (stappen) is niet 

eenmalig. Het is een iteratief proces. In elke fase kom je onjuistheden of onvolledigheden tegen welke het 

resultaat beïnvloeden. Hierdoor is het noodzakelijk terug te keren naar de bovenliggende fase en de nieuwe 

informatie mee te nemen in de keuze van de oplossing Voor een complete uitleg is boek Methodisch ontwerpen 

volgens H.H. van den kroenenberg (6) aan te raden . 
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89 MORFOLOGISCH SCHEMA VOOR VERWARMEN 

Methodisch Figuur B9 toont de oplossingsmogelijkheden per deel probleem. De figuur geeft de mogelijkheden 
weer om op gebouwniveau te verwarmen . De oplossingen zijn gesplitst in functies (opwekking, distributie, .... , 
afgifte). Per discipline (verwarmen, koelen, ... . , verlichting) is een overzicht te maken. Afhankelijk waarvoor je het 
morfologisch overzicht wil maken/toepassen zijn er niveau-indelingen (gebouwde omgeving, gebouw, verdieping, 
vertrek, werkplek). 

Figuur 89: Morfologisch schema voor verwarmen op gebouwniveau. De oplossingen zijn geordend per functie zoals bron, opwekking afgifte 

etc [bron : dit rapport) . 
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810 MATRICES 

Voor ieder gebouwtype wordt voor elk apart een klimaatjaar doorgerekend. Deze berekening is gesplitst in dagen 

dat het bedrijf actief is (werkdag) en voor de dagen dat het gebouw niet actief is (geen werkdag). Beide 

berekeningen zijn opgesplitst in matrices. Figuur BlO toont een overzicht van een aantal matrices. De matrices zijn 

opgebouwd in Excel. De matrices hebben ieder een naam. Dit maakt matrix bewerkingen overzichtelijk door de 

namen aan te roepen waarover de rekenactie's uitgevoerd worden. In totaal heeft ieder project 50 matrices in 

gebruik per gebouwtype (max. 5 gebouwtypen per project). De matrices gebruiken als input de xml bestanden 

gegenereerd door de modulen (zie hoofdstuk 3). CEPT gebruikt visual basic 6.0
18 

om de gegenereerde xml

bestanden te importeren. indien er nieuwe xml-data gegenereerd is wordt dit direct verwerkt. Visual basic is 

tevens gebruikt om de energetische gegenereerde resultaten te exporteren naar de server als xml-bestand. 

~tijd -') 

1:00 ... 10:00 11:00 12:00 13:00 14 :00 ... 24.00 

•• •• • •••••• 0 •• •• 0 ' • ••••• 
0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 
I 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
••• ••••••••••••• •• 0 0 •••• 

0 ••••••••••••• ••••• ••••• 

0 0 0 0 I 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o 
•••• • ••••••• 0 •••• • • 0 •••• 

• • • • • • • - ••••••• 0 • 0 •••• 0 • 
• • • • • • .. • - 0 • 0 • 0 ••• 0 •••• 0 • . . . . . . . ---............. . ·······----·········-·'"' · ··-------------·-······ · ..... -- -

Figuur BlO: Matrices opgebouwd in Excel elke matrix is SS x 24 ( -lS + 40 = SS temperatuurstappen, 24 uur ). De positie in de matrix is 

gerelateerd aan het t ijdstip van de dag en de buitentemperatuur. Dit kan bijvoorbeeld de gewenste binnentemperatuur zijn of de interne 

warmtelast op dat moment. In dit figuur is de bruto energievraag uitgelicht voor een impressie. 

18 
Visual Basic 6.0 = programmeert aal geschikt voor webapplicaties 
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811 ZONSTRALING 

Figuur 811.1: Gemiddelde globale zonnestraling geordend naar temperatuur. Verkregen uit kl imaatbestanden 

die uurlij kse data bevat. [bron: klimaatbestanden de bilt 64' ,65', TRY, de bilt 1995] 
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Figuur 811.2: De gemiddelde zonnezonnestral ing op verschillende 

locaties in Nederland. [bron: knmi, langjarige klimaatdata 1980· 

2000] 
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Figuur 811.3: De verdeling van de uren zon gedurende de dag op verschillende 

locaties in Nederland. De verdeling op de locaties is nagenoeg gelijk. Afhankelijk 

van de locatie zijn er meer zonne-uren.. [bron : meerjarige klimaatdata knmi 

1980·2000] 
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812 ATG METHODE 

De toegepaste Adaptieve Temperatuur Grenswaarde methode maakt gebruik van een adaptieve buitentemperatuur. Welke als 

volgt is te bepalen: 

~ +T2 x0.8+J;x0.4+T4 x0.2 
Te,ref =-----------

2.4 
~ = etmaalgemiddelde temperatuur vandaag 

T2 = euroalgemiddelde temperatuur gisteren 

J; = etmaalgemiddelde temperatuur eergisteren 

T4 = etmaalgemiddelde temperatuur eer-eergisteren 

Om deze methoden te kunnen gebruiken In de ontwerptooi is er een omrekening benodigd. De ontwerptooi gebru ikt immers 

een statistische benadering (zie bijlage 84) waarin niet bekend is welke temperatuur het de dag er voor was. Er zijn twee 

stappen nodig om de benodigde relatie te krijgen tussen de buitentemperatuur en de adaptieve buitentemperatuur. Als eerst 

zijn gegevens nodig waaruit gemiddelde etmaaltemperaturen op te vragen zijn hetzij door omrekening van uurgegevens. 

Vervolgens kan voor iedere dag de adaptieve buitentemperatuur (Te,ref) berekend worden. 

De tweede stap die nu gemaakt wordt is de vergelijking met de etmaalgemiddelde temperatuur en de adaptieve 

buitentemperatuur (zie figuur 88.1). Ditzelfde is gedaan bij meerdere klimaatgegevens (uurlijks) te weten 64,65, TRY (zie bijlage 

87) en meetstation schiphoi (1995), waaruit eenzelfde relatie gevonden is welke geresulteerd heeft in Figuur 88.2 waarin de 

relatie tussen de Buitentemperatuur en de adaptieve buitentemperatuur is geplot. 

Figuur 88 laat zien dat de adaptieve buitentemperatuur als een gematigde buitentemperatuur kan worden beschouwd 

veroorzaakt door het meewegen van temperaturen in het verleden (gisteren, eergisteren, eer-eergisteren). Dit resulteert in 

dempende werking bij zeer hoge of lage buitentemperaturen. Deze komen gedurende een jaar ook minder vaak voor waarin de 

kans dat de buitentemperatuur de drie dagen ervoor ook op dat niveau zijn niet reëel is. De waarden in figuur in 88.2 is 

gebruikt om de gewenste comfortklasse (zie 3.2.2) gerelateerd aan de adaptieve buitentemperatuur te vertalen naar de 

werkelijke buitentemperatuur. De werkelijke buitentemperatuur wordt gebruikt in de ontwerptooi (moduul: klimaatgegevens 

zie 3.2.1). 
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30,0 relatle Bultentemperatuur & adaptieve bultentemperatuur 
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Figuur 88.1: Grafiek waarin de gemiddelde etmaaltemperatuur (blauwe lijn) en de berekende adaptieve 

buitentemperatuur (rode lijn) is geplot ( klimaatbestand TRY) 
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Figuur B8.3: Grafiek met een vergelijking tussen de 

klimaatgegevens TRY, de Bilt en schiphol. Waarin de 

gemiddelde buitentemperatuur per etmaal is berekend . 

Vervolgens is de Te,ref berekend. Figuur B8.2 toont de 

genomen gemiddelde waarden uit deze grafieken. 

Figuur B8.3: Grafiek met een plot waarin de gemiddelde 

etmaaltemperaturen (buitentemp) en de berekende 

adaptieve buitentemperatuur tegenover elkaar uitgezet is 

( gemiddelden van figuur Bl1.2. Bij hoge of lage 

buitentemperaturen (horizontale as) geeft de adaptieve 

buitentemperatuur een gematigdere temperatuurswaarde 

als resultaat . Dit komt door meeweging van eerdere dagen 
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813 WEBSERVICE & MODUULOPBOUW 

De modulen zelf zijn opgebouwd met Xcelsius
20

• Xcelsius zorgt voor de visualisatie van de interface parameters in 
Excel om te zetten in flash. Zo zijn parameters in Excel aan knoppen of sliders te koppelen (zie figuur B14). 
Communicatie geschied door url's gegenereerd door de webservice figuur B14.2) in te voeren waardoor 
communicatie tussen de modulen en de server mogelijk is De communicatie tussen de modulen en de server 
geschied door gebruik van een webservice. Deze webservice maakt communicatie mogenlijk tussen applicatie's. 
De webservice is Xport Wizard

21 
toegepast. 
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Figuur Bl3.2: Communicatiestructuur CEPT. 
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Een slider (knop) gekoppeld aan een cel in excel Invoer venster url 
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Ex cel 
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Figuur B13.1: Moduulopbouw 

110 



Referentielijst 

1 
Duurzame Energie in Nederland CBS 2005 

2 www.unep.org 

3 A Sustainable office van A. Dobbelsteen 

4 
Gegevens onttrokken uit centraal bureau voor statistiek (2006) 

5 Energierapport 2005, Nu voor later 

6 
Methodisch ontwerpen volgens H.H. van den kroenenberg 

7 
http://ec.europa .eu/energy/index en.html 

8 1550 publicatie 75-1 

9 www.energielabe!gebouw.nl 

10 http://www.dgmr.nl/71d=395 

11 http://www.greencalc.com/nl-introductie.html 

12 http://www.breeam.org/ 

13 http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CategoryiD=19 

14 http://www.knmi.nl/kllmatologie/freguentietabellen/uur.cgi 

15 http://www.knml.nl/klimaatscenarios/knmi06/samenvatting/index.html 

16 
I F technology 

111 



17 Methodisch Ontwerpen, volgens H.H. van den Kroonenberg. 
isbn 9001509010 9789001509019 

18 Thermische behaaglijkheid ISSO publicatie-74, ISBN : 90-5044-109-2 

19 ISSO publicatie 300 Energie-efficiente kantoorgebouwen, binnenklimaat en 
energiegebruik. ISBN 90-5044-034-7 

20 
http :/ /www .sap.com/sol utions/ sapbusinessobjects/sme/xcelsi us/index. epx 

21 
http://www .centigonsolutions.com/xportwizard/ 

112 


