
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Thermisch geactiveerde vloeren in woningen
een onderzoek naar de toepassing en advisering van vloerverwarming / -koeling en
betonkernactivering in woningen

van de Cruijs, I.A.

Award date:
2009

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/a89c7475-7a92-4334-9eaf-c28a09637d5c


ARR 
2009 4445 
BWK 



TU I tec.hn isd!e un iv·ersl teit eindho..,en 

Nelissen ingenieursbureau b.v. e 

Thermisch geactiveerde vloeren in woningen 

Een onderzoek naar de toepassing en advisering van 
vloerverwarming / -koeling en betonkernactivering in woningen. 

I.A. (lngrid) van de Cruijs 

Studentnummer: 0608431 

ingridvandecruijs@home.nl 

Afstudeercommissie: 

prof.dr.ir. J.L.M. Hensen 

dr.ir. M.G.L.C. Loomans 

ir. C.W.J. Cox 

TUle 

TUle 

Nelissen ingenieursbureau 

I echnische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Bouwkunde 

Unit Building Physics and Systems 

Mastertrack Physics of the Built Environment 

10 november 2009 



TU I !e<-hnis<he universiteit eind hoven 

Nelissen ingenieursbureau b.v. e 

SAME VATTI G 
Door de opwarming van de aarde en de hogere eisen aan het thermisch comfort is er naast 
verwarming steeds meer vraag naar koeling in woningen. Aangezien energiebesparing tevens erg 
belangrijk is vanwege de eindige energiebronnen en de beperken van de C02 -uitstoot, stijgt de 
vraag naar energie-efficiënte verwarming- I en koeltechnieken. Een belangrijke ontwikkeling in de 
bouw is de toepassing van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering voor het verwarmen 
en koelen van een gebouw. Hierbij wordt de vloerconstructie in een gebouw thermisch geactiveerd 
door middel van watervoerende leidingen met gekoeld of verwarmd water. In het geval van 
vloerverwarming I -koeling worden watervoerende leidingen in de dekvloer toegepast waarbij een 
isolatielaag onder deze dekvloer aanwezig is. Bij betonkernactivering worden de watervoerende 
leidingen midden in de constructievloer toegepast waardoor deze hele vloer verwarmd of gekoeld 
wordt. De toepassing van vloerverwarming in woningen is al langere tijd bekend, vloerkoeling en 
betonkernactivering worden echter op dit moment vooral nog toegepast in de utiliteitsbouw. 
Onderzoek en ervaring ontbreken bij ingenieursbureaus om deze systemen te adviseren in de 
woningbouw. 

In dit onderzoek zijn de voor- en nadelen van de toepassing van vloerverwarming I -koeling en 
betonkernactivering onderzocht in woningen voor het koelen en verwarmen. Daarnaast zijn de 
verschillen tussen beide systemen onderzocht die tijdens het ontwerpproces de keuze tussen één 
van beide systemen kunnen beïnvloeden. Om overzichtelijk informatie weer te geven over deze 
onderwerpen, betreffende de vergelijking tussen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering, 
is tijdens de literatuurstudie een matrix opgesteld. Hierbij is met behulp van gegevens uit de 
literatuur een waardering gegeven voor verschillende aspecten van vloerverwarming I -koeling en 
betonkernactivering. Uit deze literatuurmatrix blijkt dat de voordelen van vloerverwarming I -koeling 
t.o.v. betonkernactivering zijn dat vloerverwarming I -koeling in meer situaties toepasbaar is, het in 
de uitvoering minder randvoorwaarden bevat, dat akoestische voorzieningen in het 
plafondoppervlak mogelijk zijn en dat de opwarm- en afkoeltijd korter is dan bij betonkernactivering. 
Het belangrijkste voordeel van betonkernactivering t.o.v. vloerverwarming I -koeling is dat 
betonkernactivering aan twee zijden koude (en warmte) afgeeft, waardoor deze een hogere 
koelcapaciteit kan realiseren. De grootste verschillen tussen beide systemen zitten in de 
uitvoerbaarheid, de koelcapaciteit en de opwarm- en afkoeltijd. Informatie die in de literatuur niet 
gevonden kan worden betreffende de vergelijking tussen vloerverwarming I -koeling wordt getracht 
te achterhalen met behulp van computersimulaties. 

Een belangrijke aanvullende vraag is welke simulatietools geschikt zijn voor het simuleren van 
vloerverwarming I -koeling in woningen en welke geschikt zijn voor gebruik door een 
ingenieursbureau tijdens de advisering van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering? Met 
behulp van een theoretische vergelijking tussen twee simulatietools in TRI\ISYS (TRNBuild met 
'active layer' en TRNSYS met 'type 360') en de simulatietooi VA 114 van Vabi Software zijn de 
mogelijkheden van de simulatietools vergeleken. Er blijken grote verschillen te zitten tussen de 
simulatietools met betrekking tot de in- en uitvoergegevens. Daarom is onderzoek gedaan naar de 
prestatie van beiden tools met behulp van twee simulatiecases. De beoordeling van de 
simulatietools heeft plaats gevonden door middel van intermodel vergelijkingen waarbij wordt 
gekeken naar de verschillen tussen de drie simulatietools, experimentele validatie waarbij de 
resultaten worden vergeleken met referentiewaarden van een fabrikant en analytische 
vergelijkingen waarbij beoordeling van de prestatie aan de hand van wiskundige vergelijkingen 
plaatsvindt. 
Uit de vergelijking tussen de drie simulatietools blijkt dat VA 114 resultaten geeft die vergelijkbaar 
zijn met de referentiewaarden van de fabrikant. Deze simulatietooi is vooral gericht op de praktijk 
en er zijn minder gedetailleerde invoergegevens benodigd waardoor deze tooi betrekkelijk 
eenvoudig toe te passen is. Daarnaast blijkt de simulatietooi TRNBuild 'active layer' redelijke 
resultaten te geven, hoewel in deze simulatietooi voor een aantal invoergegevens onduidelijk is hoe 
deze opgevat dienen te worden. De resultaten van de simulatietooi TRI\ISYS 'type 360' tonen in 



verschillende situaties geen gelijkenissen met de referentiewaarden van de fabrikant en de 
resultaten van de overige simulatietools. 

Met behulp van de simulatietooi VA 114 is een simulatiemodel gemaakt van een eengezinswoning 
met begane grond, eerste verdieping en zolder gebaseerd op referentiewoningen van 
SenterNovem. Om de effecten van een variatie in het simulatiemodel te onderzoeken wordt steeds 
één aanpassing gedaan in het simulatiemodel en daarna gekeken naar de optredende verschillen. 
Als varianten zijn onderzocht verschillende praktische uitvoeringen van vloerverwarming I -koeling 
en betonkernactivering, verschillen in glasoppervlakten, zonwering, interne warmtebelasting, 
wateraanvoertemperatuur, dag- en nachtbedrijf en stooklijn voor betonkernactivering. De resultaten 
uit de simulaties zijn beoordeeld op basis van thermisch comfort in de ruimten en energiebehoefte 
voor verwarming en koeling. 
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering zorgen voor 
goed thermisch comfort en een gunstige energiebehoefte doordat de combinatie mogelijk is met 
energie-efficiënte warmte I -koudeopwekkers. Er zijn wel een aantal belangrijke verschillen op te 
merken die de keuze tussen beide systemen kunnen beïnvloeden tijdens het ontwerpproces. Dit 
zijn de uitvoerbaarheid en toepassing van beide systemen in nieuwbouwsituaties, renovaties of in 
woningen en appartementen, de mogelijkheden voor akoestisch voorzieningen en de noodzaak van 
bijvoorbeeld aanvullende radiatoren op de eerste verdieping bij toepassing van betonkernactivering 
in de verdiepingsvloer. Verschillen tussen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering die in 
de uitvoeringsfase niet direct van invloed zijn, zijn bijvoorbeeld het verschil in opwarm- en afkoeltijd 
waarbij betonkernactivering een duidelijk trage opwarm- en afkoeltijd heeft, de verschillen in 
energiebehoefte van beide systemen en het verschil in de invloed van zonwering op het thermisch 
comfort. De energiebehoefte bij toepassing van vloerverwarming I -koeling in de begane grond en 
de verdiepingsvloer blijkt hoger te zijn dan bij toepassing van betonkernactivering in de 
verdiepingsvloer. 
Adviezen en richtlijnen waar ingenieursbureaus rekening mee dienen te houden tijdens het 
ontwerpproces betreffende de keuze tussen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering in 
woningen hebben onder andere betrekking op de keuze in geschikte regeling. Het wordt niet 
aangeraden een constante watertemperatuur toe te passen, een aparte regeling voor de dag- en 
nachtsituatie en het aanpassen van de watertemperaturen in de stooklijn voor betonkernactivering 
heeft weinig invloed op het thermisch comfort en de energiebehoefte. De toepassing van zonwering 
heeft wel een positief effect op het thermisch comfort en de energiebehoefte bij toepassing in 
combinatie met vloerverwarming I -koeling of betonkernactivering. Uit de simulaties blijkt tevens dat 
het lastig is om een duidelijk advies te geven voor welke situatie welk systeem het beste is toe te 
passen. ledere ontwerpopgave zal een combinatie van maatregelen vragen en dit zal in ieder 
ontwerp opnieuw bekeken moeten worden. 

Bij de advisering van energiebesparende voorzieningen door ingenieursbureaus blijken in veel 
gevallen de hoge initiële kosten en de EPC-berekening een belangrijke afweging voor 
opdrachtgevers om wel of niet te kiezen voor deze voorzieningen. Ingenieursbureaus zouden ten 
behoeve van een goede advisering van energiebesparende voorzieningen die meer 
randvoorwaarden bevatten graag zien dat er meer integrale ontwerpen worden toegepast. 
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SUMMARV 
Global warming and higher requirements tor thermal comfort have, besides the heating demand, 
increased the cooling demand in houses. Because energy reduction is of importance, due to limited 
energy sourees and a required reduction of C02 emissions, the need tor energy efficient heating 
and cooling technologies increases. An important development in building engineering is the use of 
floor heating and cooling systems and concrete care conditioning tor heating and cooling of a 
building. Bath systems are based on thermal activation of the floor by circulating warm or cool water 
in pipes that are laid into the floor. A floor heating or cooling system is usually placed in the subfloor 
above an insulating layer, so that heating or cooling is only supplied to the upper side of the floor. In 
a concrete care conditioning system, the water carrying pipes are placed in the centre of the 
concrete slab, so that the entire floor is heated or cooled. While nowadays floor heating and cooling 
systems are aften applied in houses, the use of concrete care conditioning is currently mainly 
restricted to office buildings, because consulting engineers have lack of knowledge and experience 
about the use of this system in houses. 

In this report, the advantages and disadvantages of the use of floor cooling and heating systems 
and concrete care conditioning in houses tor regulation of the indoor temperature are investigated. 
Furthermore, the ditterences between bath systems that can be of influence on the selection of one 
of the systems during the design process are described. To present an accurate overview of these 
subjects, considering the comparison between a floor heating and cooling system and concrete 
care conditioning, a matrix has been developed during the literature study. In the matrix, the various 
aspects of bath systems are rated according to the information in the literature. Based on this 
literature matrix, the advantages of floor heating and cooling compared with concrete care 
conditioning are that the first system can be applied in a larger variety of situations, that the 
construction requires less boundary conditions, that acoustic materials can be applied to the ceiling 
and that less time is required to warm up and cool down the system. For concrete care 
conditioning, the main advantages in comparison with floor heating and cooling are that concrete 
care conditioning provides heat or cooling at bath sides, which enables the system to reach a larger 
heating or cooling capacity. The largest ditterences between the two systems are the practicability 
of the construction of the systems, the cooling capacity and the time required tor warming up and 
cooling down. Because nat all information needed to campare bath systems can be found in 
literature, numerical simulations are performed. 

Important additional questions are which simulation tools are suitable to simulate floor heating and 
cooling in houses and which tools can be used by engineering consultancies to select the most 
feasible system. A comparison has been made between two simulation tools in TRNSYS (TRNBuild 
with 'active layer' and TRNSYS with 'Type 360') and the simulation tooi VA114 of Vabi Software. 
Significant ditterences have been found between the tools with regard to the input and output. 
Therefore, two case studies have been used to investigate the performance of the three tools. The 
simulation tools have been assessed using intermodel equations by camparing the ditterences 
between the tools, experimental validation by camparing the results with reference values and 
analytica! validation by assessing the performancebasedon numerical models. 
The comparison between the three tools shows that the results of VA 114 are camparabie with the 
reference values of the manufacturer. This tooi mainly focuses on practical consulting. Because 
less input is required, this tooi can relatively easy be applied. TRNBuild 'active layer' generates 
reasanabie results, although the required input torsome fields is unclear. In different situations, the 
results of TRNSYS 'type 360' do nat comply with the reference values and the results of the other 
simulation tools. 
VA 114 has been used to set up a si mulation model of a family house with a ground floor, second 
floor and attic basedon the reference houses of SenterNovem. In each simulation, one modification 
has been made in order to investigate the effects of these modifications. The investigated variables 
are the various practical applications of floor heating and cooling and concrete care conditioning, 
ditterences between glass surfaces, solar protection, internal heat laad, temperature of water 
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supply, day and night use, and the heating regulation scheme of concrete core conditioning. The 
simulation results are assessed with regard to the indoor thermal comfort and required energy 
demand tor heating and cooling. 
The literature study shows that floor heating and cooling and concrete core conditioning generata 
good results tor the thermal comfort and energy demand because of the possible combination with 
energy efficient generators. There are important ditterences between both systems that are of 
influence during the design process. This is the execution and applicability in new buildings, 
renovations or in dwellings and apartments, de possibilities tor acoustic absorption and the 
inevitability tor additional heating on the first floor when core conditioning is used in the first floor. 
Ditterences between floor heating and cooling and concrete core conditioning that are of no 
influence during the design process are the warming up and cooling down period in which concrete 
core conditioning is more slow than floor heating and cooling, the ditterences in energy demand 
and the ditterenee in influence of sunscreens to the thermal comfort. The energy demand tor floor 
heating and cooling in the ground floor and first floor is higher in comparison with the situation when 
only concrete conditioning is used in the first floor; 
Recommendations and guidelines that need to be taken in account by consulting engineers during 
the design process regarding the selection of floor heating and cooling or concrete core 
conditioning in dwellings have effect on the decision concerning the control strategy. lt is not 
recommended to use a constant water temperature in the pipes, a variabie regulation tor day and 
night situations or modifying the heating regulation of concrete core conditioning to higher water 
supply temperatures. The applicability of sunscreens in combination with floor heating and cooling 
or concrete core conditioning is of positive influence regarding the thermal comfort and energy 
demand. 
The simulations prove that it is ditticuit to define recommendations regarding which tooi should be 
used in which situation; because each design problem has a different combination of requirements, 
the selection of the suitable simulation tooi has to be redone tor each design. 

Concerning the recommendations of engineering consultancies regarding energy saving 
applications, the high initial costs and EPC calculation are in many cases of importance to clients in 
the selection process of these applications. To be able to give good advice on energy saving 
applications that contain more boundary conditions, engineering consultancies would preter that 
more designers would make use of an integral design. 

iv 
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INLEIDING 

1.1 Koeling in woningen 
Het klimaat op aarde verandert. Geleidelijk wordt het deze eeuw 1 ,5 - 6 °C warmer dan de vorige 
eeuw waarbij de kans op droge en extreem warme zomers groter wordt. Nederland zal steeds 
vaker met hittegolven te maken krijgen. Hittegolven hebben ingrijpende gevolgen voor vele mensen 
en er kunnen levensbedreigende situaties door ontstaan. De hittegolf in 2003 in Nederland heeft 
aan 1 .400 mensen het leven gekost. Vooral ouderen, personen met een chronische ziekte of 
handicap en zeer jonge kinderen zijn erg kwetsbaar [Goeij, 2006]. Naast gezondheidsredenen 
stellen mensen tegenwoordig steeds hogere eisen aan het binnenklimaat in hun woning. Het 
gebruik van airconditioning in woningen wordt steeds populairder in het zomerseizoen. Door het 
gebruik van airconditioners neemt het energiegebruik van een woning sterk toe en dit is tegen het 
streven in van de overheid die juist veel actie onderneemt om het energiegebruik te verlagen. 

1.2 Energiebesparing 
Energiebronnen zijn eindig en de overheid wil niet afhankelijk zijn van een beperkt aantal landen 
voor de energievoorziening. Één doel van de overheid is dus om meerdere energiebronnen te 
ontwikkelen. Een ander doel is om de versterking van het natuurlijke broeikaseffect te reduceren . 
Energiebesparing is de beste manier om een positieve bijdrage te leveren aan het energie- en 
klimaatprobleem. De overheid stimuleert al 20 jaar energiebesparing in alle sectoren van de 
economie. Het isoleren van woningen bleek veel winst op te leveren, de laatste 15 jaar is het 
energiegebruik voor verwarming van woningen gedaald. Zie afbeelding 1.1 voor het energiegebruik 
in woongebouwen in Europa en het aandeel dat hiervan voor verwarming wordt gebruikt. Zie 
afbeelding 1.2 voor het totale energiegebruik in eèn woning van 1977 tot 2007 waarbij een 
duidelijke daling in energiegebruik is waar te nemen. 

57 0 
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Afbeelding 1. 1: 

koken 7% 

Verdeling van het energiegebruik in Europa in woongebouwen [European Concrete Platform, 2008}. 

57% van de totale energie die gebruikt wordt in een woongebouw is bestemd voor het 

verwarmen van gebouw. 
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Afbeelding 1.2: Energiegebmik in een woning [Heuveling, 2001] 

Oe kubieke meters gas per jaar die gebruikt worden in een woning zijn van 

3000 m3 gas per jaar in 1977, gedaald tot500m3 gas per jaar in 2008. 

1.3 Ontwikkelingen 
De ontwikkeling van energiebesparende systemen gaat heel snel. Het toepassen van de 
constructie van een woning als warmte- en koudeafgifte systeem in combinatie met een 
bronsysteem en een hoog rendement warmteopwekker is een manier om het energiegebruik 
behoorlijk te verlagen . Deze wijze van verwarmen en koelen is een alternatief voor conventionele 
klimaatinstallaties, zoals radiatoren, en kenmerken zich door een comfortabel binnenklimaat in 
combinatie met een laagwaardig energiegebruik. De meest bekende systemen, vloerverwarming I
koeling en betonkernactivering (bka), worden al lange tijd toegepast als verwarming en men is nu 
aan het onderzoeken in theorie en de praktijk of en hoe deze het beste toe te passen zijn voor het 
koelen van ruimten en wat de beperkingen hiervan zijn. 
Vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering worden vaak toegepast in utiliteitsgebouwen, 
scholen, gezondheidszorggebouwen en defensiegebouwen. In de woningbouw is men al langere 
tijd gewend aan vloerverwarming I -koeling maar de toepassing van betonkernactivering in 
woningen blijkt minder bekend te zijn. Er is weinig onderzoek naar gedaan en nauwelijks praktische 
ervaring mee. 

1.4 Probleemstelling 
Door gebrek aan onderzoek en ervaring zijn niet alle randvoorwaarden en eventuele moeilijkheden 
bekend van de toepassing van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering in woningen. 
Hierdoor is het voor ingenieursbureaus vaak moeilijk een goed gefundeerd advies te geven en om 
eventuele problemen te voorzien . 

Zie afbeelding 1.3 voor een grafisch overzicht van de probleemstelling. 
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Afbeelding 1. 3: Overzicht probleemstelling onderzoek 

Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 
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Energie-efficiënte 
verwarming en koeling: 

- vloerverwarming I -koeling 
- betonkernactivering 

- ontwerpcriteria 
- beperkingen 
- simulatiemogelijkheden 

Wat zijn de voor- en nadelen van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering 
toegepast in woningen voor koeling en verwarming? 

Welke verschillen zijn er tussen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering waar 
men tijdens het ontwerpproces bewust van moet zijn en die de keuze tussen beide 
systemen kunnen beïnvloeden? 

Welke software mogelijkheden zijn er voor het simuleren van een woning met 
vloerverwarming I -koeling of betonkernactivering en welke zijn geschikt voor gebruik door 
ingenieursbureaus? 

Wat zijn concrete adviezen, richtlijnen en vuistregels waar ingenieursbureaus rekening mee 
dienen te houden tijdens het ontwerpproces betreffende de keuze tussen vloerverwarming I 
-koeling en betonkernactivering in woningen? 

1.5 Leeswijzer 
In dit afstudeeronderzoek wordt in het volgende hoofdstuk gestart met een uitgebreid 
literatuuronderzoek om informatie te verzamelen over 'thermisch geactiveerd bouwen' en 
aanvullende energiezuinige systemen. Met behulp van literatuur wordt verder in kaart gebracht wat 
al onderzocht is over de toepassing van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering in 
woningen en wat nog onderzocht dient te worden om antwoord te kunnen geven op de 
onderzoeksvragen . Dit onderdeel van het literatuuronderzoek is uitgewerkt in een matrix waarbij 
tevens een waardering wordt gegeven aan verschillende aspecten per verwarming- I koelingtype 
en woningtype. Ook zijn drie praktijksituaties onderzocht door middel van een interview en een 
enquête. In de tekst wordt verwezen naar de betreffende bijlage voor een uitgebreide beschrijving 
van deze praktijksituaties. 
Met behulp van computersimulaties wordt aanvullend geprobeerd de ontbrekende informatie uit het 
literatuuronderzoek te achterhalen. Hiervoor is het eerst noodzakelijk dat er onderzocht wordt wat 
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de meest geschikte simulatietooi is om toe te passen in dit onderzoek en welke tooi het meest 
geschikt is om toe te passen bij de advisering in de praktijk. In hoofdstuk 3 worden drie 
simulatietools met elkaar vergeleken op basis van de theorie en de praktische mogelijkheden. In 
hoofdstuk 4 worden de resultaten van drie simulatietools voor twee simulatiecases vergeleken met 
informatie uit de praktijk. Het doel hiervan is onderzoeken welke simulatietooi het meest geschikt is 
betreffende gebruiksgemak en nauwkeurigheid voor verder onderzoek naar antwoorden op de 
gestelde onderzoeksvragen. In hoofdstuk 5 wordt met behulp van de gekozen simulatietooi en een 
basissimulatie met meerdere simulatievarianten geprobeerd antwoord te geven op de 
geformuleerde onderzoeksvragen. 
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THERMISCH GEACTIVEERD BOUWEN 

Tijdens de literatuurstudie is informatie gezocht over het 'thermisch geactiveerd bouwen' in 
woningen en alle aanvullende energiezuinige voorzieningen die hiermee in verband staan. Het doel 
van deze literatuurstudie is het zoeken naar theorieën en eventueel beschikbare modellen die 
ingezet kunnen worden om de onderzoeksvragen te beantwoorden. 

De term 'thermisch geactiveerd bouwen' staat voor het toepassen van een verwarmd of gekoeld 
medium in leidingen om een deel van de constructie in een gebouw te verwarmen of te koelen. De 
meest bekende toepassingen van thermisch geactiveerd bouwen zijn vloerverwarming I -koeling, 
waarbij niet de hele constructie wordt verwarmd of gekoeld en betonkernactivering waarbij wel de 
hele constructie wordt verwarmd of gekoeld. In dit verslag wordt gekozen voor de term 
betonkernactivering in plaats van bijvoorbeeld thermo actieve bouwdeel systemen (TABS) of 
bijvoorbeeld concrete core conditioning (eee). 

Thermisch geactiveerd bouwen blijkt veel raakvlakken te hebben met de drie stappen van de Trias 
Energetica. De drie stappen van de Trias Energetica, die leiden naar een zo duurzaam mogelijke 
energievoorziening, zijn: 
1. de energievraag beperken door energiebesparing ; 
2. de energie die toch gebruikt moet worden duurzaam opwekken; 
3. fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk gebruiken [Vrom 2, 2009]. 

In de volgende paragraaf wordt van het thermisch geactiveerd bouwen de lage temperatuur 
verwarming (LTV) en de hoge temperatuur koeling (HTK) toegelicht waarna de aanvullende 
energiezuinige systemen worden toegelicht. Deze systemen horen bij stap 1 van de Trias 
Energetica aangezien deze afzonderlijk of in samenwerking met een bijbehorende installatie de 
energievraag beperken. In paragraaf 2.2 worden aanvullende voorzieningen beschreven volgens 
de drie stappen van de Trias Energetica. 

Aangezien de focus van dit onderzoek ligt bij thermisch geactiveerd bouwen en voornamelijk bij de 
toepassingen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering, worden deze systemen in 
paragraaf 2.3 uitvoerig besproken. Tevens wordt de onderzochte informatie weergegeven in een 
overzichtelijke literatuurmatrix waardoor een snelle vergelijking tussen vloerverwarming I -koeling 
en betonkernactivering mogelijk is. 

2.1 LTV en HTK 
Een goede optie om het energiegebruik van een woning te reduceren is het toepassen van 
verwarming op relatief lage temperatuur, lage temperatuur verwarming (L TV) en te koelen op 
relatief hoge temperatuur, hoge temperatuurkoeling (HTK). Dit wil zeggen dat de verwarming- en 
koeltemperaturen niet veel afwijken van de ruimtetemperatuur en er daardoor minder verlies op zal 
treden door de constructie [IEA Annex 37, 2007]. LTV en HTK worden voor het meest effectieve 
laagwaardige energiegebruik gecombineerd met een warmtepomp en eventuele warmte- I 
koudeopslag in de bodem . De conventionele aanvoerwatertemperatuur voor verwarmen in 
Nederland is 90 °e, met een retourtemperatuur van 70 °e. Voor het bereiken van een 
comforttemperatuur van 20 oe is het niet noodzakelijk om een hoge aanvoertemperatuur toe te 
passen. Met lage temperatuur verwarming (LTV) zijn de aanvoerwatertemperaturen ongeveer 35 
tot 55 °e. De conventionele aanvoertemperatuur voor koelen is 12 tot 15 °e, dit is bij toepassing 
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van hoge temperatuurkoeling ongeveer 15 tot 20 °C [Boerstra, 2000]. In Zweden, Denemarken en 
Zwitserland is lage temperatuur verwarming tegenwoordig verplicht, in Nederland wordt het steeds 
meer aangemoedigd [SenterNovem, 2008]. 

2.1.1 Voordelen 
Een studie die is uitgevoerd in opdracht van SenterNovem naar de kwalitatieve aspecten van lage 
temperatuur verwarmingsystemen geeft aan dat er vrijwel uitsluitend positieve effecten 
waarneembaar zijn. In deze studie zijn vloer- en wandverwarming, LT-radiatoren, LT-convectoren 
en L T-luchtverwarming bij een ontwerp-aanvoertemperatuur lager dan 55 °C, vergeleken met 
conventionele systemen op hoge temperatuur. Lage temperatuur verwarming blijkt beter te 
presteren dan traditionele systemen ten aanzien van thermisch comfort en luchtkwaliteit 
[SenterNovem, 2008]. In de IEA ECBCS Annex 37 [Aie-Juusela, 2008] (International Energy 
Agency's (IEA) en Energy Ganservation in Buildings and Community Systems programme 
(ECBCS)) wordt geconcludeerd dat bewoners van woningen waarin een L TV systeem is toegepast 
erg tevreden zijn met het thermisch comfort en de luchtkwaliteit Daarnaast zeggen de bewoners 
een vermindering in huisstof en tochtklachten door koudeval te ondervinden. 
In de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de voordelen van lage temperatuur 
verwarming en hoge temperatuur koeling. 

Thermisch comfort 

Het thermisch comfort wordt bepaald door meerdere factoren die samen bepalen in welke mate 
men het koud of warm heeft. Deze factoren zijn onder andere de luchttemperatuur, de gemiddelde 
stralingstemperatuur, de luchtsnelheid en de luchtvochtigheid. De lokale thermische behaaglijkheid 
wordt bepaald aan de hand van vier soorten lokale thermische onbehaaglijkheden, namelijk 
temperatuurgradiënten in de hoogte, stralingsasymmetrie, tocht en koude of warme vloeren [ISO 
7730, 2005]. 

luchttemperatuur en stralingstemperatuur: 
Bij toepassing van L TV kan een lagere luchttemperatuur toegepast worden doordat deze 
gecompenseerd wordt door een hogere stralingstemperatuur. Warmteafgiftesystemen zoals 
vloer- en wandverwarming hebben een groter stralingsaandeel dan conveetiet aandeel 
vergeleken met traditionele hoge temperatuur verwarming zoals radiatoren, doordat grotere 
oppervlakken verwarmd worden met relatief lagere watertemperaturen. De uiteindelijke 
verlaging in luchttemperatuur wordt door bewoners als positief ervaren. Tevens beperkt de 
lagere luchttemperatuur de ventilatieverliezen [SenterNovem, 2008]. 

luchtsnelheid: 
De luchtsnelheden zijn bij toepassing van L TV en HTK vergelijkbaar met de toepassing van 
radiatorverwarming. Het voordeel van L TV is dat fluctuaties in luchtsnelheid geringer zijn, door 
de constante temperatuur van de L TV, bij toepassing van wand- of vloerverwarming. Dit is 
tevens positief ten aanzien van tochtklachten [SenterNovem, 2008]. Volgens tabel A.5 in ISO 
7730, categorie B voor kantoren, dient de gemiddelde luchtsnelheid in de zomer maximaal 0,19 
m/s en in de winter maximaal 0,16 m/s te zijn [ISO 7730, 2005]. 

temperatuurgradiënten: 
Wanneer het temperatuurverschil in de hoogte, oftewel de temperatuurgradiënt tussen het 
hoofd en de enkels, te groot is kan dit voor mensen onbehaaglijk zijn [ISO 7730, 2005]. 
Volgens ISO 7730 tabel A.1 voor categorie B, dient het temperatuurverschil tussen 1,1 meter 
boven de vloer en 0,1 meter boven de vloer, kleiner te zijn dan 3 °C [ISO 7730, 2005]. 
Zie afbeelding 2.1 voor een overzicht van de verhouding tussen verticale 
temperatuurgradiënten en ontevredenen. Bij toepassing van L TV is de temperatuurverdeling in 
een vertrek gelijkmatiger dan bij hoge temperatuur verwarmingsystemen [SenterNovem, 2008]. 
Zie afbeelding 2.2 voor de weergave van de temperatuur in de hoogte in relatie met de afstand 
tot de vloer [Oiesen, 2008]. 

6 



~ 
80 

60 

40 

20 

10 
8 
6 

4 

2 

TU I lech nische universiteit eindhaven 

Nelissen ingenieursbureau b.v. @ 

1L---~--L-------L-------~------~------~--· 
0 

Afbeelding 2. 1: 
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Lokaal discomfort veroorzaakt door verticale temperatuurgradiënten [ISO 7730, 2005/ 

PD =percentage ontevredenen[%} 

Llta,v= verticale temperatuurverschil tussen het hoofd en de voeten [ 0 C} 

verschil tussen luchttemperatuur en vloertemperatuur [KJ 

Afbeelding 2.2: Verdeling temperatuur in de hoogte bij toepassing van vloerkoeling [Oiesen, 2008/ 

stralingsasymmetrie en tocht: 
Wanneer een persoon door warmte- of koudestraling aan één zijde veel sterker afkoelt of 
opwarmt dan aan de andere, spreekt men van stralingstemperatuurasymmetrie. Als dit verschil 
in warmteoverdracht tussen twee zijden erg groot wordt gaat men zich onprettig voelen en 
kunnen tochtklachten ontstaan [ISO 7730, 2005]. De stralingstemperatuurasymmetrie dient 
volgens tabel A.1 in ISO 7730, categorie B, voor een warm plafond kleiner te zijn dan 5 oe en 
voor een koel plafond kleiner te zijn dan 14 oe [ISO 7730, 2005]. Bij radiatorverwarming op 
hoge temperatuur kan sprake zijn van stralingstemperatuurasymmetrie aangezien eenzijdige 
straling op hoge temperatuur plaatsvindt. Bij L TV is sprake van een lagere stralingstemperatuur 
waardoor het verschil met de omgevingstemperatuur kleiner is [Aie-Juusela, 2008]. 

7 



c 
11. 

80 

60 

40 

20 

10 
8 
8 

4 

2 

1 
5 

koude of warme vloeren: 
Koude vloeren worden als onprettig ervaren aangezien door geleiding warmte wordt onttrokken 
van de personen die over deze vloer lopen. De vloertemperatuur volgens tabel A.1 in ISO 7730 
dient voor categorie B, tussen de 19 en 29 °C te liggen [ISO 7730, 2005]. Zie afbeelding 2.3 
voor een overzicht van vloertemperaturen in combinatie met de ervaring van thermisch comfort. 
In de winter wordt het als erg prettig ervaren wanneer de bewoners van een woning over een 
licht verwarmde vloer kunnen lopen. Andersom is het in de zomer prettig wanneer de vloer 
koude afgeeft aan de ruimte. 

10 15 20 25 30 36 40 t, 

Afbeelding 2.3: Lokaal thermisch discomforl veroorzaakt door warme en koude vloeren [ISO 1130, 2005] 

PO= percentage ontevredenen[%] 

LJ.I,t = vloeitemperatuur [ 0 C} 

Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit kan beoordeeld worden op basis van een aantal aspecten. Dit zijn bijvoorbeeld 
geuren in de lucht of de aanwezigheid van huisstof. 

geurhinder en comfort: 
Voor de luchtkwaliteit in een ruimte is het gunstig om een lagere luchttemperatuur toe te 
passen. Onderzoek van onder meer Fang en Fanger heeft aangetoond dat men bij lagere 
temperaturen en een lagere relatieve vochtigheid minder geurhinder ondervindt en men meer 
tevreden is over de kwaliteit van de lucht [Boerstra, 2000]. 

stofschroei: 
Door de toepassing van L TV zijn er minder oppervlakken met hoge temperaturen. Hierdoor is 
er minder kans op 'stofschroei'. Stofschroei treedt op wanneer stof blijft liggen op een 
verwarmd oppervlak en er daardoor een hinderlijke geur kan optreden. De vermindering aan 
hoge temperatuur oppervlakken heeft als gevolg minder irritatie aan de luchtwegen en de ogen 
[SenterNovem, 2008] [Boerstra, 2000]. 

minder zwevende stofdeeltjes: 
Bij toepassing van L TV neemt het aantal stofcirculaties in de lucht af aangezien er lagere 
luchtsnelheden optreden door het kleinere temperatuurverschil van het verwarmde oppervlak 
met de luchttemperatuur [SenterNovem, 2008]. 

huisstofmijt 
Wanneer gekozen wordt voor een L TV uitgevoerd als vloerverwarming wordt er ter plaatse van 
de vloerafwerking een hogere temperatuur gemeten dan de binnenlucht Door deze hogere 
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temperatuur is de relatieve vochtigheid in de grenslaag van vloer en vloerafwerking lager, dit 
belemmert de ontwikkeling van huismijt wat positief is voor Carapatiënten [SenterNovem, 2008] 
[Boerstra, 2000]. 

Overige voordelen 

L TV en HTK hebben meer voordelen dan alleen ten aanzien van thermisch comfort en 
luchtkwaliteit. 

veiligheid: 
Vanaf 40 °C kunnen aanrakingen met de huid brandwonden veroorzaken. Bij toepassing van 
L TV is de kans op verbranding erg gering. Tevens zijn hoge temperatuur radiatoren vaak 
obstakels waaraan men zich eenvoudig kan stoten [SenterNovem, 2008]. 

bouwvocht: 
Bouwvocht verdwijnt sneller uit de constructie bij toepassing van L TV als vloer- of 
wandverwarming. Bouwvocht kan vochtplekken en gezondheidsklachten veroorzaken 
[Boerstra, 2000] . 

2. 1.2 Nadelen 
De lage temperatuur warmteafgifte leidt volgens het onderzoek van SenterNovem tot een 
verbetering van de woonkwaliteit , onder andere door een homogenere temperatuurverdeling, 
minder tocht, lagere luchttemperaturen, minder mijten en stof. Volgens dit onderzoek dient er 
echter wel rekening gehouden te worden met grote glasvlakken en natuurlijke ventilatie. In deze 
situatie is het namelijk mogelijk hinder te ondervinden van koudeval langs de glasvlakken. Andere 
nadelen van lage temperatuur verwarming kunnen zijn de hogere kosten en bij vloer- en 
wandverwarming de langere opwarmtijd , hoewel dit in goed geïsoleerde woningen zonder 
nachtverlaging geen groot probleem is [SenterNovem, 2008]. 
Hieronder word een overzicht gegeven van de nadelen van lage temperatuur verwarming en hoge 
temperatuur koeling. 

Kosten: 
De begininvestering van een LVT systeem is groter dan bij een traditioneel systeem [Aie
Juusela, 2008]. Een LTV systeem blijft ongeveer 30 - 40 jaar werkzaam. In deze jaren is het 
systeem energiebesparend. Wanneer men kijkt naar de gehele levenscyclus blijkt het systeem 
nagenoeg hetzelfde te kosten als een traditioneel hoge temperatuur systeem met radiatoren . 

koudeval bij ramen: 
Wanneer L TV toegepast wordt als vloer- of wandverwarming is het mogelijk dat er een koude 
luchtstroom ontstaat nabij beglazing. Wanneer gekozen wordt voor goed isolerend glas is de 
kans op koudeval minimaal. Het is eventueel mogelijk om extra verwarming toe te passen bij de 
beglazing. Koudeval is vooral een probleem bij natuurlijke ventilatie en grote glasvlakken 
[SenterNovem, 2008]. 

condensatie: 
Bij het toepassen van LTV in combinatie met HTK is het belangrijk om de oppervlakte- of 
watertemperatuur te begrenzen om condensatie in de vloer te voorkomen. Condensatie kan 
ontstaan bij hoge relatieve vochtigheden in combinatie met een lage temperatuur. Wanneer de 
temperatuur begrensd wordt tot een minimale waarde op vochtige dagen kan condensatie 
voorkomen worden. Dit betekent dus een beperkt koelvermogen omdat de watertemperatuur 
niet te laag mag worden [SenterNovem, 2008] . 

afwezigheid visuele stralingsbron : 
De afwezigheid van een visuele stralingsbron kan de beleving van mensen negatief 
beïnvloeden. Mensen vinden het vaak prettig om iets te kunnen drogen op een radiator. Een 
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oplossing hiervoor kan zijn aanvullend radiatoren toe te passen en om mensen goed te 
informeren over de L TV [SenterNovem, 2008]. 

traagheid systeem: 
L TV is bij toepassing als vloer- of wandverwarming traag in het opwarmen van een ruimte. 
Hoge temperatuur systemen zijn meer geschikt voor het snel opwarmen. Bij een L TV is het 
belangrijk dat de regeling goed afgestemd is op de behoefte van de gebruiker en dat de 
binnentemperatuur constant blijft [SenterNovem, 2008]. 

2. 1.3 Toepassingen 
L TV en HTK systemen kunnen uitgevoerd worden als verschillende afgiftesystemen. In de 
volgende paragrafen worden de voor dit onderzoek interessante afgiftesystemen nader toegelicht. 

Vloerverwarming en vloerkoeling 

Vloerverwarming werd in een andere vorm tweeduizend jaar geleden al door de Romeinen 
toegepast. Zij hadden ontdekt dat het erg efficiënt is om gebruik te maken van deze soort 
verwarming. Ze stookten vuur in de ruimte onder de vloer en lieten warme lucht via een spouw in 
de wand wegstromen waardoor vloer en wand werden verwarmd (hypocaustum). In het koudere 
deel van het Romeinse Rijk werd deze vorm van verwarming veel toegepast, vooral omdat het 
geen grote verwarmingsbron vereist. In de jaren '60 werd in Engeland de elektrische 
vloerverwarming populair. Dit systeem had echter grote nadelen zoals de kosten, de gevoeligheid 
voor mechanische defecten en het lage verwarmingsvermogen. In de rest van Europa werd 
gelijktijdig de vloerverwarming met gebruik van water als verwarmingsbron ontwikkeld. Dit systeem 
werd vooral populair in de noordelijke Europese landen [Underfloor Heating Online Magazine, 
2008]. 

Principe 

Vloerverwarming I -koeling is het toepassen van veelal kunststof buizen waarin gekoeld of 
verwarmd water stroomt die in de dekvloer van een begane grondvloer of verdiepingsvloer worden 
aangebracht. Er zijn drie soorten vloerverwarmingssystemen, de 'zware' systemen, de 
'middelzware' en de 'lichte' systemen. Het 'zware' systeem bestaat uit een constructievloer met 
direct hierop een dekvloer waarin de kunststof buizen worden ingegoten. Het 'middelzware' 
systeem is een optimalisatie van het 'zware' systeem door isolatie aan te brengen tussen de 
dekvloer en de constructievloer. Aan de randen van de vloer wordt tevens isolatie aangebracht. 
Hiermee wordt een zwevende dekvloer gecreëerd die goede geluidsisolerende eigenschappen 
heeft. Het 'lichte' systeem is een systeem waarbij waterleidingen gedeeltelijk bovenin de isolatie 
worden aangebracht. Het wordt vooral toegepast bij bestaande bouw of bij houtskeletbouw omdat 
dit systeem geen gegoten dekvloer bevat. Zie afbeelding 2.4 voor de vloeropbouw van het 'zware', 
'middelzware' en het 'lichte' vloerverwarmingssysteem en afbeelding 2.5 voor de 3D weergave van 
vloerverwarming I -koeling. In bijlage A worden meerdere varianten van vloerverwarming I -koeling 
in een vloer weergegeven. In bijlage B wordt een praktijkvoorbeeld gegeven van een woning in 
Eindhoven met vloerverwarming I -koeling. Aanvullende informatie over vloerverwarming I -koeling 
wordt weergegeven in de literatuurmatrix in paragraaf 2.3. 
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Afbeelding 2.4: 

Afbeelding 2. 5: 

TU I le<.hnische universiteit eindhaven 

Nelissen ingenieursbureau b.v. e 

Het zware; het middelzware' en het 'lichte' vloerverwanning- I -koelsysteem.[SenterNovem 2, 2008]. 

Opbouw 'middelzware' vloerverwanning I -koeling van een 

verdiepingsvloer en een begane grondvloer. 

/ vloerafwerking 
- dekvloer 
- isolatie 

- constructievloer 

_,.... isolatie 

Betonkernactivering 

Betonkernactivering is een uitvinding die rond 1990 in Zwitserland is ontstaan. Tien jaar later is 
Nederland er via Duitsland mee in aanraking gekomen. Betonkernactivering wordt nog steeds 
voornamelijk toegepast in de utiliteitsbouw [Prefab Casco Bouw, 2008]. 

Principe 

Betonkernactivering houdt in dat waterleidingen voor het verwarmen of koelen van een gebouw in 
de kern van de vloer of het plafond zijn aangebracht en niet in de dekvloer of direct onder het 
vloeroppervlak. De temperatuur van de gebouwmassa wordt door betonkernactivering beïnvloed 
met als doel een exergetisch energiegebruik en een aangenaam binnenklimaat te realiseren [WTH 
Vloerverwarming, 2008]. Exergetisch energiegebruik kan gerealiseerd worden door lagere 
wateraanvoertemperaturen te kiezen waardoor het temperatuurverschil en dus het energieverlies 
tussen de bron en de wateraanvoertemperatuur kleiner is. 

De positie van de leidingen in de constructievloer kan afhankelijk zijn van de opbouw van de 
constructievloer of de toepassing in een gebouw. Als de betonkernactivering voornamelijk als doel 
heeft ruimten te voorzien van koude, worden de leidingen in de constructievloer meer naar onder 
geplaatst zodat deze dienen als plafondkoeling. Betonkernactivering kan tevens toegepast worden 
in de begane grondvloer waarbij in ieder geval een isolatielaag aangebracht dient te worden onder 

11 



deze begane grondvloer. Zie afbeelding 2.6 voor de vloeropbouw van een constructievloer met 
betonkernactivering. 

Tegenwoordig worden steeds meer vloeren ontwikkeld waarbij de leidingen ten behoeve van de 
betonkernactivering al in de fabriek aangebracht worden. Zie bijlage C voor meerdere varianten van 
vloeren met betonkernactivering [WTH Vloerverwarming, 2008] en bijlage D voor een tweetal 
praktijkvoorbeelden van woningen waarin betonkernactivering is toegepast. 
Aanvullende informatie over de toepassing van betonkernactivering wordt weergegeven in de 
literatuurmatrix in paragraaf 2.3. 

Afbeelding 2. 6: Opbouw vloer bij toepassing van betonkernactivering in een 

verdiepingsvloer en een begane grondvloer. 

Overige afgiftesystemen 

- constructievloer 

Hieronder wordt een opsomming gegeven van een aantal andere afgiftesystemen die regelmatig 
toegepast worden in woningen: 

wandverwarming I -koeling: 
Wandverwarming I -koeling is het toepassen van kunststof buizen in de wandopbouw. Deze 
toepassing kan meer naar het oppervlak zijn of midden in de wandconstructie [SenterNovem, 
2008]. Het is mogelijk om complete panelen met geïntegreerde wandverwarming toe te passen, 
deze worden vooral toegepast in bestaande situaties. In nieuwbouwsituaties kunnen panelen 
met leidingen tegen de binnenzijde van een wand bevestigd worden. Tevens is het nog 
mogelijk de leidingen zelf in een zelfgekozen patroon op de wand te bevestigen [WEM, 2009]. 

plafondverwarming I -koeling: 
Bij plafondverwarming I -koeling wordt via het plafond de warmte I koude aan de ruimte 
afgegeven. Men noemt dit ook wel een klimaatplafond en deze wordt vooral toegepast in de 
utiliteitsbouw. 

lage temperatuur radiatoren: 
Deze radiatoren zijn hetzelfde als conventionele radiatoren alleen is de aanvoertemperatuur 
maximaal 55 °C en de retourtemperatuur 45 °C. Bij goed geïsoleerde woningen kunnen 
radiatoren van dezelfde afmeting gebruikt worden als de hoog temperatuur radiatoren 
[SenterNovem, 2008]. 

lage temperatuur convectoren: 
Convectoren zijn dunne warmwaterleidingen met daaromheen, op korte afstand van elkaar, 
een groot aantal dunne metalen lamellen. Convectoren geven nagenoeg alleen warmte via 
conveelieve warmteoverdracht door de warme stijgende lucht [SenterNovem, 2008]. 
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lage temperatuur luchtverwarming: 
Indirecte luchtverwarmingssystemen zijn erg geschikt voor een maximale watertemperatuur 
van 55 °C. Hierbij wordt met behulp van een warmtewisselaar de toevoerlucht verwarmd met 
behulp van water [SenterNovem, 2008]. 

In dit onderzoek wordt de nadruk vooral gelegd op de vergelijking tussen vloerverwarming I -koeling 
en betonkernactivering toegepast in woningen. In paragraaf 2.3 worden de twee L TV systemen 
nader toegelicht en vergeleken. De overige afgiftesystemen worden niet nader verklaard in de 
vergelijking. 

2.2 Aanvullende voorzieningen volgens Trias Energetica 
In de volgende paragrafen worden een aantal energiezuinige systemen toegelicht, in de volgorde 
van de Trias Energetica, die een positieve invloed hebben op het energiegebruik en die door 
adviesbureaus op het gebied van energiebesparing regelmatig geadviseerd worden. Vooral de 
combinatie van verschillende energiezuinige systemen is een effectieve manier om een 
energiezuinig ontwerp te realiseren. Zie de inleiding van hoofdstuk 2 voor informatie over de drie 
stappen van de Trias Energetica. 

2.2. 1 Stap 1: energievraag beperken door energiebesparing 
Er zijn verschillende mogelijkheden om te voldoen aan stap 1 van de Trias Energetica. Twee 
belangrijke voorzieningen zijn energiebesparende ventilatiesystemen en passieve maatregelen 
zoals passieve koeling in woningen. 

Energiebesparende ventilatiesystemen 

Vroeger had men alleen natuurlijke ventilatiemogelijkheden waarbij koude buitenlucht toegevoerd 
werd en opgewarmde lucht afgevoerd naar buiten, dit is niet energiezuinig. Bewoners hebben vaak 
last van tochtklachten waardoor ventilatievoorzieningen gesloten worden en er dus weinig ventilatie 
plaats vindt. In combinatie met steeds luchtdichter uitgevoerde woningen is ventileren erg belangrijk 
om een gezond binnenklimaat te behouden. De overheid probeert nieuwe ontwikkelingen te 
stimuleren en tevens mogelijkheden te bieden de toepassing van deze ventilatiesystemen te 
verwerken in de berekening voor de energetische prestatie van een woning. 

Een tweetal belangrijke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ventilatie in woningen zijn: 

vraaggestuurde ventilatie : 
Een frequent toegepast en geadviseerd ventilatiesysteem in de woningbouw is natuurlijke 
luchttoevoer in de gevel door middel van C02 of tijdgestuurde roosters in combinatie met 
mechanische afzuiging, De roosters in de gevel zijn tijdgestuurd of reageren op het gemeten 
C02 niveau in de ruimte. Het afvoeren van de lucht vindt plaats door mechanische afzuiging in 
de woning. De vraagsturing en de sensortechnologie voor het bepalen van de 
ventilatiebehoefte zijn nieuwe technologieën die voortdurend in ontwikkeling zijn . 

balansventilatie: 
Balansventilatie in combinatie met warmteterugwinning (wtw) is het mechanisch toe- en 
afvoeren van lucht in de woning waarbij de warmte uit de afgevoerde lucht wordt gebruikt om 
de toegevoerde lucht op te warmen, zie afbeelding 2.7. Er zijn in het verleden fouten gemaakt 
bij de uitvoering en het gebruik van balansventilatie in woningen , die geleid hebben tot 
ongezonde leefsituaties. Fouten zijn te voorkomen door een goed ontwerp, een goede 
uitvoering, goed onderhoud en een goed gebruik waarbij de bewoners instructies krijgen over 
het gebruik van balansventilatie. In veel landen is balansventilatie een goed werkend 
ventilatiesysteem gebleken, door adviesbureaus in Nederland wordt het dan ook regelmatig 
voorgeschreven en heeft men vertrouwen in het systeem [Milieu Centraal, 2008]. 
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Afbeelding 2 7: Woning met balansventilatie en warmteterugwinning van de afvoerlucht. [Eco Systems, 2008} De af te 

voeren lucht kruist de toe te voeren lucht, zonder te mengen, zodat de warmte van de af te voeren lucht 

wordt gebruikt voor het voorverwarmen van de toe te voeren lucht [Piaform woninginstallaties, 2009} 

Passieve koeling 

Passieve koeling is koeling waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een koelinstallatie maar van 
bijvoorbeeld de thermische massa [SenterNovem 3, 2008]. Een grotere thermische massa, dus 
massieve betonnen wanden en vloeren zorgen voor een stabiliserend effect in het binnenklimaat 
wanneer buiten extreme temperaturen heersen, zie afbeelding 2.8. Dit is goed te combineren met 
verwarming en koeling in de constructie, zie paragraaf 2.1.3. 
Andere voorbeelden van passieve maatregelen voor koeling zijn: 

effectieve raamoriëntatie: 
meer glas op het noorden en minder op het zuiden is gunstig in de zomer; 
meer glas op het zuiden is gunstig in de winter. 

zonwering; 
overstekken boven beglazing; 
verhogen ventilatievoud; 
type glas, hogere U-waarden, lagere ZTA-waarden . 

!4-- -+l vertraging maximale 
temperatuur: 6 uur 

dag nacht dag 

6- 8 graden verschillussen 
maximale temperatuur 
binnen • buiten 

binnentemperaturen 
hoge thermische massa 

bultentemperaturen 

Afbeelding 28: Stabiliserend effect van de thermische massa op de binnentemperatuur 

[European Concrete Platform, 2008} 
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2.2.2 Stap 2: benodigde energie duurzaam opwekken 
Het opslaan van warmte en koude in de bodem is een systeem dat steeds meer wordt toegepast, 
dit wordt ook wel warmte- I koudeopslag (WKO) genoemd. Deze stap 2 van de Trias Energetica 
wordt hieronder toegelicht. 

Warmte- I koudeopslag in de bodem 

Er zijn verschillende soorten systemen om de energie in de bodem op te slaan. Wanneer kleinere 
systemen worden toegepast maakt men vaak gebruik van bodemwarmtewisselaars. Deze 
bodemwarmtewisselaars worden veelal gebruikt in combinatie met een warmtepomp, zie paragraaf 
2.2.4 voor meer informatie over de warmtepomp. De bodemwarmtewisselaars zijn in twee soorten 
te verdelen, namelijk de 'gesloten systemen' en de 'open systemen'. De open systemen bestaan uit 
twee bronnen, een warme en een koude bron. In de winter wordt het water uit de warme bron 
gebruikt voor verwarmingsdoeleinden en na gebruik geïnfiltreerd in de koude bron. De gesloten 
systemen zijn kunststof slangen die in een boorgat worden gehangen in de vorm van lus. Deze 
slangen zijn gevuld met een mengsel van water en glycol en zijn in staat warmte of koude aan de 
bodem te onttrekken en er warmte of koude in terug te brengen. Het aantal lussen is afhankelijk 
van de bodemgesteldheid en de gevraagde verwarming- en/of koelcapaciteit Zie afbeelding 2.9 
voor een weergave van het open en het gesloten systeem. Gesloten systemen zijn wat betreft de 
kosten beter geschikt voor kleinschalige toepassingen dan de open systemen. Open systemen 
hebben echter wel een hoger rendement dan gesloten systemen [Ros, 2007). 

open systeem (met bronnen) en Qesloten systeem (met lussen} 

Afbeelding 2. 9: Twee typen warmte-/ koude opwekking, het open systeem en het gesloten systeem 

[Provincie Noord-Brabant, 2007]. 
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2.2.3 Stap 3: fossiele brandstoffen efficiënt en schoon gebruiken 
Een belangrijke voorziening ten behoeve van stap 3 van de Trias Energetica is de warmtepomp. 
Hieronder wordt de werking en de toepassing van de warmtepomp nader beschreven. 

Warmtepomp 

Warmtepompen worden vaak toegepast als collectieve installatie, tegenwoordig groeit het aantal 
individuele waterpompen echter steeds meer. De aanwezigheid van L TV is een voorwaarde bij 
toepassing van een warmtepomp. Een warmtepomp ontrekt met behulp van een circulerend 
koudemiddel warmte aan een bron . Deze bron kan ventilatielucht, grondwater of de bodem zijn. 
Meestal wordt de warmte doorgegeven aan het medium water voor verdere distributie 
[SenterNovem , 2008]. Volgens een fabrikant van warmtepompen komt bij toepassing van de 
bodem als bron, 75% van de warmte uit de bodem en de overige 25% wordt door de warmtepomp 
gegenereerd. Dit is dus een milieuvriendelijke en kostenbesparende optie [Techneco, 2008]. Zie 
paragraaf 2.2.3 voor meer informatie over energieopslagsystemen in de bodem . 

Cyclus met warmtepomp 

De warmte uit de bodem wordt door middel van verticale bodemwarmtewisselaars en 
grondleidingen overgedragen aan de warmtepomp die dit op de juiste temperatuur brengt en 
gebruikt voor bijvoorbeeld vloerverwarming. Na gebruik wordt het afgekoelde water teruggebracht 
in de grond om weer op te kunnen warmen. In de zomer wordt de koude uit de bodem gebruikt voor 
het koelen van de woning. Zie afbeelding 2.10 voor een weergave van de totale cyclus met 
bodemwarmtewisselaar, warmtepomp en vloerverwarming. 

-------------------1 

expansieventiel 

warmtepomp 

I 
I 
I 
I 

aanvoer 

retour 

war":'te 100% 
levenog 

verwarming 

Afbeelding 2. 10: Warmtepompprincipe met grondwater als wanntebron [Techneco, 2008}. 

Werking van de warmtepomp 

Het rendement van een warmtepomp hangt af van het verschil tussen de brontemperatuur en de 
afgiftetemperatuur voor verwarming [Krevel, 2009]. De maximale 'Coefficient Of Performance' 
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(COP) van een warmtepomp kan met behulp van de bevindingen van Carnot, een cyclus waarmee 
het rendement van dergelijke energieomzettingen berekend kan worden, bepaald worden: 

in geval van verwarming: 

~oog 
COP,;arnot = ----"--

Thoog - T,aag 

Hierin is: 

[-J 

in geval van koeling: 

Th oog 
COP,;arnot = ----"--

Thoog - T,aag 

[-J (2.1a en b) 

Thoog condensatietemperatuur, ± 5 K hoger dan de verwarmingsaanvoertemperatuur ["Cl 

T,aag verdampingstemperatuur, ± 5 K lager dan temperatuur van medium dat de verdamper uitstroomt ["Cl 

De warmtepompen die tegenwoordig gebruikt worden hebben een COP van drie tot vijf, dit 
betekent dat de warmtepompen drie tot vijf maal zo veel warmte afgeven dan ze nodig hebben. 
Deze warmtepompen hebben dus een rendement van 300 tot 500%. Zie afbeelding 2.11 voor een 
grafische weergave van het warmtepompprincipe. Warmtepompen hebben het hoogste rendement 
wanneer deze toegepast worden bijL TV en HTK gezien het relatieve kleine verschilinThoog- T1aag · 

COP 3tot5 

Afbeelding 2. 11: Warmtepompprincipe waarbij Qin afkomstig is van de bodemwarmtewisselaar 

en Quit naar de vloerverwarming of bka gaat. 

Overige warmteopwekkers 

Voor het opwekken van warmte of koude ten behoeve van lage temperatuur verwarming (L TV) of 
hoge temperatuur koeling (HTK) bestaan, naast de warmtepomp, meerdere systemen die voldoen 
aan stap 3 van de Trias Energetica. De meest bekende en toegepaste warmteopwekkers zijn: 

Hoogrendement ketel: 
De hoogrendement ketel (HR-ketel) is een ketel die ruimteverwarming en warmtapwater kan 
combineren en die het beste werkt bij lage temperatuur verwarming (L TV). In verband met een 
condensatieproces mag de retourtemperatuur van het water niet hoger zijn dan 50 oC 
[SenterNovem, 2008]. 

Zonneverwarmingsinstallatie: 
De zonneverwarmingsinstallatie, ook wel een zonneboiler genoemd, kan net als de HR-ketel de 
verwarming verzorgen en het warmtapwater. De zonneboiler is meestal gekoppeld aan een 
zonnecollector van minimaal 5 m2 die in veel gevallen op het dak geplaatst wordt. Bij 
onvoldoende zon kan de zonneboiler het water met behulp van de geïntegreerde gasbrander 
naverwarmen [SenterNovem, 2008]. 
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Warmtelevering: 
Warmtelevering die collectief gedistribueerd wordt is mogelijk in bepaalde gebieden, dit wordt 
ook wel stadswarmte genoemd. Bij L TV is deze warmtelevering optimaal omdat de 
warmteverliezen, door de lagere aanvoertemperatuur van de warmte, in vergelijking met de 
gewenste aanvoertemperatuur van het water beperkt zijn en er niet veel bijverwarmd hoeft te 
worden [SenterNovem, 2008]. 

2.3 Vergelijking vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering 
In deze paragraaf wordt weer verder ingegaan op de toepassing van vloerverwarming I -koeling en 
betonkernactivering als lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling in woningen. 

Voor woningbouw is weinig informatie beschikbaar over de toepassing van vloerverwarming I -
koeling en betonkernactivering. Voor vloerverwarming zijn al eerder normen geschreven door NEN 
en ISSO, voor vloerkoeling is pas vanaf november 2008 een NEN-norm beschikbaar [NEN-EN 
1264-5, 2008]. Specifiek voor betonkernactivering is nog geen norm beschikbaar. Op het moment 
is ISSO in samenwerking met DWA installatie en energieadvies een publicatie aan het ontwikkelen 
voor installatietechnische ontwerpers. 

Ten behoeve van de vergelijking tussen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering is een 
matrix opgesteld die voor verschillende aspecten van vloerverwarming I -koeling en 
betonkernactivering bij zeven woningtypen informatie weergeeft afkomstig uit de literatuur. 
Aanvullend wordt een beoordeling gegeven op basis van opgestelde criteria van ieder aspect, 
hierdoor kunnen de verschillende aspecten van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering 
per woningtype eenvoudig vergeleken worden. 

In paragraaf 2.3.1 wordt beschreven hoe de matrix is opgebouwd, de uitwerking van de 
literatuurgegevens betreffende de vergelijking tussen vloerverwarming I -koeling en 
betonkernactivering wordt weergegeven in paragraaf 2.3.2. De uiteindelijke matrix is zichtbaar in 
paragraaf 2.3.3 en de uitgebreide variant in bijlage E. 

2.3. 1 Opbouw matrix 
De matrix is opgebouwd uit verschillende onderdelen om een goede vergelijking te maken aan de 
hand van bestaande literatuur. 

Verwarming- I koelsystemen 

Er zijn twee verwarming- I koelsystemen onderzocht, zie afbeelding 2.12: 
vloerverwarming I -koeling; 
betonkernactivering. 

Vloerverwarming I -koeling betonkernactivering 

Afbeelding 2. 12: Te vergelijken verwarming- I koelsystemen. 
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Woningtypen 

In dit onderzoek wordt de toepassing van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering 
onderzocht in woningen. Aangezien er meerdere typen woningen zijn dient hiertussen in de 
vergelijking onderscheid gemaakt te worden. Dit wordt gerealiseerd door middel van zeven 
woningvarianten, zie afbeelding 2.13: 

villa; 
vrijstaande woning; 
twee-onder-één-kap of hoekwoning; 
rijtjeswoning; 
renovatie sociale woningbouw; 
bungalow I vakantiewoning; 
appartementencomplex I etagewoning I portiekwoning. 

één-kap 
of hoekwoning 

Afbeelding 2 13: Zeven verschillende woningtypen 

Aspecten verwarming- I koelsysteem 

sociale 
woningbouw 

vakantiewoning complex I 
etagewoning I 

ing 

Om een goede vergelijking te maken tussen de twee verwarming- I koelsystemen en hierbij de 
toepassing per woningtype te onderzoeken, zijn verschillende aspecten onderzocht: 

uitvoerbaarheid I toepassing; 
gebruik; 
regeling; 
regelbaarheiden mogelijkheid tot regelen; 
comfort in zomer en winter; 
opwarm- en afkoeltijd; 
verwarming- I koelcapaciteit; 
invloed van : 

zoninstraling; 
thermische dichtheid en warmteweerstand van de gevel ; 
wisseling interne warmtebelasting; 
wisseling seizoenen; 

energiegebruik; 
ventilatiesystemen: 

natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; 
mechanisch gebalanceerde ventilatie. 

kosten: 
energiekosten; 
terugverdientijd. 

Beoordeling 

De beoordeling van de verschillende aspecten van vloerverwarming I -koeling en 
betonkernactivering voor ieder woningtype wordt gegeven met behulp van een groene, oranje of 
rode kleur. Bij onvoldoende geschikte informatie is een grijze kleur ingevuld, zie tabel 2.1. 
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Tabe/2. 1: Waardering aspecten verwarming- I koelsystemen 

2.3.2 Uitwerking 
In deze paragraaf wordt meer informatie gegeven, afkomstig uit de literatuur, over de in de vorige 
paragraaf genoemde aspecten van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering. Het 
uiteindelijke resultaat van de literatuurmatrix met een beoordeling aan de hand van kleuren is te 
zien in paragraaf 2.3.3 en bijlage E. 

Vloerverwarming I -koeling 

Voor vloerverwarming I -koeling is bij ieder te vergelijken aspect aanvullende informatie toegevoegd 
die afkomstig is uit de literatuur en meer informatie geeft dan alleen de waardering met kleuren. 

Uitvoerbaarheid I toepassing 

Vloerverwarming I -koeling wordt veelvuldig toegepast in de keuken en woonkamer in de begane 
grondvloer bij grondgebonden woningen [Bruggema, 2007]. In de slaapkamer is vaak een lagere 
temperatuur en een afzonderlijke regeling gewenst [SenterNovem 4, 2008]. Drie typen 
vloerconstructie zijn mogelijk: de 'zware' systemen, de 'middelzware' en de 'lichte' systemen, zie 
bijlage A [Bruggema, 2007]. Door de hoge koelcapaciteit bij directe instraling van zonlicht wordt 
vloerkoeling vaak toegepast in ruimten met grote glasvlakken zoals atriums, toegangshallen en 
vliegvelden [Oiesen, 2008]. In een appartementencomplex is het mogelijk om vloerverwarming I -
koeling toe te passen in de zwevende dekvloer die aangebracht wordt ter bevordering van de 
verticale geluidisolatie tussen appartementen [SenterNovem 4, 2008]. 

Gebruik 

Vermijdt vloerbedekking met een te grote warmteweerstand zoals tapijten die de vloer volledig 
bedekken [Oiesen, 2008]. Bewoners van een woning met betonkernactivering of vloerverwarming I 
-koeling moeten op de hoogte worden gebracht van het betreffende systeem om onrealistische 
verwachtingen te voorkomen [Nicolaas, 2005]. 

Regeling 

Een mogelijke regeling voor verwarmen is dat de gemiddelde waarde van de toe- en 
afvoerwatertemperatuur wordt geregeld aan de hand van de buitentemperatuur met behulp van een 
stooklijn voor verwarming. Voor koelen kan de gemiddelde toe- en afvoertemperatuur geregeld 
worden aan de hand van de buitentemperatuur met behulp van een stooklijn voor koeling. Om 
condensatie op een gekoeld oppervlak te voorkomen is het noodzakelijk een limiet in te stellen voor 
de watertemperatuur, gebaseerd op de dauwpuntstemperatuur in de ruimte. De watertemperatuur 
in een vloer dient hoger te zijn dan 17 - 20 °C. De stooklijnen zijn afhankelijk van interne 
warmtelasten, type woning en het buitenklimaat. Voorbeelden van stooklijnen zijn in de bronnen 
niet aangegeven. Een vloerkoelingsysteem moet ontworpen worden met een LH (verschil 
wateraanvoer temperatuur en waterafvoer temperatuur) van 3 tot 9 graden. Hierdoor kan het 
noodzakelijk zijn om de waterdruk en de stroomsnelheid te vergroten [Oiesen, 2008]. 

Mogelijkheid tot regelen 

Het is aan te bevelen voor de algemene regeling gebruik te 
watertemperatuurregeling [Brussé, 2008]. Regeling op ruimteniveau is 
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beïnvloeden van de waterstroomsnelheid [Oiesen, 2008). De regeling op ruimteniveau heeft echter 
wel een trage reactietijd [Brussé, 2008]. 

Comfort 

Onderzoek naar beheersbaarheid van vloerverwarming I -koeling heeft aangetoond dat met 
vloerverwarming I -koeling de ruimtetemperatuur net zo goed beheerst wordt als bij toepassing van 
radiatoren [Oiesen, 2008]. Er worden tevens weinig temperatuurgradiënten in de hoogte 
geconstateerd [Boerstra 2, 2000]. 

comfort in de zomer: 
Door de bewoners wordt een goed zomercomfort ervaren in een vrijstaande woning I villa 
[Nelissen, 2009). Uit metingen in een appartementencomplex blijkt dat vloerkoeling zorgt voor 
een stabiele binnentemperatuur, zelfs tijdens een hittegolf [Kalkman, 2006]; 

comfort in de winter: 
Een goed wintercomfort wordt door de bewoners waargenomen in een vrijstaande woning I villa 
[Nelissen, 2009); 

akoestisch comfort : 
Toepassen van akoestische absorptie is gewenst in een vrijstaande woning I villa. Eenvoudig 
als plafondafwerking toe te passen [Nelissen, 2009). 

Opwarmtijd 

De opwarmtijd is de benodigde tijd voor opwarming van stationaire temperatuur naar 
bedrijfstemperatuur van de constructie. Bijvoorbeeld de tijd dat het duurt voor de constructie is 
opgewarmd van 22 °C, als stationaire temperatuur, naar de temperatuur voor verwarming van de 
ruimte van 26 °C. De opwarmtijd van een 'lichte' wandconstructie is meer dan één uur, de 
opwarmtijd van een 'zware' wandconstructie is meer dan twee uur [ISSO 49, 2005). 

Afkoeltijd 

De afkoeltijd is de benodigde tijd voor de constructie om van bedrijfstemperatuur af te koelen naar 
stationaire temperatuur. Bijvoorbeeld de tijd dat het duurt voor de constructie is afgekoeld van 
22 °C, als stationaire temperatuur, naar de temperatuur voor koeling van de ruimte van 18 °C. De 
afkoeltijd van vloerverwarming I -koeling is minimaal 0,05 °C per uur volgens metingen van 
Cauberg-Huygen in de situatie van een hechtende dekvloer op de begane grond waarbij de 
buitentemperatuur varieert tussen de nul en de tien graden [Kalkman, 2006]. 

Verwarmingcapaciteit 

Door beperkte temperaturen in verband met het voetcomfort is een beperkt temperatuurbereik 
mogelijk voor de vloerverwarming I -koeling. De maximale vloertemperatuur aan het oppervlak mag 
volgens klasse B, 29 °C zijn [ISO 7730, 2005). 

De vereenvoudigde formule voor het berekenen van het vermogen voor koelen of verwarmen is 
[Center, 2008) : 

q = !:lT · h re 

Hierin is : 

Verschil tussen ruimtetemperatuur en oppervlaktetemperatuur 

Totale warmteoverdrachtscoëfficiënt (straling + convectie) 
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In deze formule wordt aangenomen dat de oppervlaktetemperatuur van de wand hetzelfde is als de 
luchttemperatuur. 

Het maximale verwarmingsvermogen is 70 Wlm2 volgens [Aia-Juusela, 2008]. Volgens [Oiesen, 
2008] is dit 99 Wlm2 bij een binnentemperatuur van 20 graden, een vloeroppervlaktetemperatuur 
van 29 graden en een warmteoverdrachtscoëfficiënt van 11,0 Wlm2 K. 

Koelcapaciteit 

Vloerkoeling heeft een gering koelvermogen [Bruggema, 2006]. Door beperkte temperaturen in 
verband met het voetcomfort is een beperkt temperatuurbereik mogelijk van de vloerkoeling. De 
minimale vloertemperatuur aan het oppervlak mag volgens klasse B, 19 °C zijn [ISO 7730, 2005] . 
Het maximale koelvermogen voor vloerkoeling is 40 Wlm2 volgens [Aia-Juusela, 2008]. Volgens 
[Oiesen, 2008] is dit 42 Wlm2 bij een binnentemperatuur van 26 graden, een 
vloeroppervlaktetemperatuur van 20 graden en een totale warmteoverdrachtscoëfficiënt van 7,0 
Wlm2 K. De maximale koelcapaciteit is afhankelijk van de minimale watertemperatuur die toegepast 
kan worden zonder dat condensatie optreedt. 

Verschillende invloeden 

zoninstraling: 
Bij directe zoninstraling warmt de ruimte erg snel op [Spierings, 2008]. Dit is niet het geval bij 
toepassing van zonwering [Nelissen, 2009]; 
thermische dichtheid en warmteweerstand van de gevel : 
Hier is geen informatie over beschikbaar; 
wisseling interne warmtebelasting: 
Volgens de bewoners blijft het comfort goed wanneer de interne warmtebelasting verhoogd 
wordt in een vrijstaande woning I villa [Nelissen, 2009]. De temperatuur blijft constant door het 
grote warmteaccumulerende vermogen van de constructie 
wisseling seizoenen: 
Bij de wisselingen van seizoenen en dus van buitentemperaturen kan het zijn dat met een 
regeling op buitentemperatuur de installatie afwisselend blijft verwarmen en koelen, dus dat de 
koeling en verwarming elkaar gaan tegenwerken. Het kan verstandig zijn het systeem tijdelijk 
uit te zetten [Wijsman, 2008]. Deze maatregel vraagt wel inzicht van bewoners in de werking 
van het systeem. 

Energiegebruik 

Over het energiegebruik is weinig tot geen informatie te vinden in de literatuur. 

Ventilatiesystemen 

natuurlijke toevoer en mechanische afvoer: 
Het is mogelijk natuurlijke ventilatie toe te passen. Ter voorkoming van tochtklachten en voor 
een comfortabel binnenklimaat kan dit in de vorm van vraaggestuurde ventilatie toegepast 
worden [Weening, 2008]. In de woningbouw wordt aangeraden voorverwarmde lucht in een 
woning in te brengen wanneer vloerverwarming I -koeling wordt toegepast. Regelende roosters 
zouden ook toegepast kunnen worden, mits de bewoners op de hoogte zijn van de werking en 
het effect van deze roosters [Wisse, 2006]; 
mechanisch gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning: 
Het is wenselijk mechanisch gebalanceerde ventilatie toe te passen, want: 

het beperkt het benodigde verwarmingsvermogen van de vloer zodat de vloertemperatuur 
niet te hoog wordt en maakt snelle aanvullende verwarming van de ruimte mogelijk; 
het voorkomt een niet-homogene temperatuurverdeling en tocht [Rooijakkers, 2004]. 

De bewoners van de vrijstaande woning I villa hebben goede ervaringen met gebalanceerde 
ventilatie in combinatie met vloerverwarming I -koeling [Nelissen, 2009]. 
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Kosten 

zie tabel 2.3 voor de kosten in energiegebruik en de investeringskosten per woningtype; 

Tabel2.2: Overzicht kosten voor vloerverwarming I -koeling [SenterNovem, 2005/. 

I I 

trneer)mvHs!e~ti19So\usten . 

l(aste•• 1n enery•~getJnll>l gcl'lSifilleero lf1CilrStel otw er• ops!a!J"'~ 

W0'1•'1gtype 
t<ostml oer Jilat 

I 
ge:Jrutksoooervlul< 

1 
I<OSlCil 00' m> •<05[811 

I 
·<Osiefl oer n1 ,. 

l€1 l'n:l IEl 1€1 1€1 
2 onder 1 kap woning 854 133,7 6,4 7.700 57,6 

Tussenwoning 732 123,5 5,9 7.500 60,7 

urban villa 570 105,0 5,4 9.000 85,7 

galerijwoning 410 90,0 4,6 8.400 93,3 

terugverdientijd: 
De terugverdientijd voor de investering in een vrijstaande woning I villa in Eindhoven is 8 jaar 
[Nelissen, 2009]. 
levensduur: 
Over de levensduur van het vloerverwarming- I -koelsysteem is geen concrete informatie te 
vinden in de literatuur. Dit heeft tevens te maken met het feit dat het systeem nog niet zo lang 
toegepast wordt waardoor de ervaring op langere termijn ontbreekt. 

Betonkernactivering 

Voor betonkernactivering (BKA) is tevens bij ieder te vergelijken aspect aanvullende informatie 
toegevoegd die afkomstig is uit de literatuur en meer informatie geeft dan alleen de waardering met 
kleuren. 

Uitvoerbaarheid I toepassing 

Bij het toepassen van betonkernactivering moet sprake zijn van een integraal ontwerp. Er dient in 
de ontwerp- en uitvoeringsfase veelvuldig overleg plaats te vinden en uiteindelijk een controle op 
de bouwplaats [Nicolaas, 2005]. Verlichtingspunten in het plafond dienen in het ontwerp 
meegenomen te worden zodat er niet geboord hoeft te worden in het plafond, dit geldt ook voor 
brandmelders aan het plafond [1\licolaas, 2005]. Bij het toepassen van isolatie onder de vloer dient 
deze minimaal 150-200 mm te zijn om het warmteverlies te beperken [Aia-Juusela, 2008]. In 
appartementen kan het voorkomen dat tussen twee boven elkaar liggende appartementen zowel in 
de vloer van het bovenliggende appartement als in het plafond van het onderste appartement een 
apart systeem wordt aangelegd. Dit wordt ook gedaan om een akoestische scheiding mogelijk te 
maken [Nicolaas, 2005]. 

Gebruik 

Er zijn beperkte mogelijkheden voor het boren van gaten in het plafond en de vloer [Buitenhuis, 
2007]. Bewoners van een woning met BKA of vloerverwarming I -koeling moeten op de hoogte 
worden gebracht van het BKA systeem om onrealistische verwachtingen te voorkomen [Nicolaas, 
2005]. Bij toepassing van BKA kunnen ongestraft ramen worden geopend zonder dat de 
verwarming- I koelinstallatie wordt ontregeld, BKA wordt meestal niet op de binnentemperatuur 
geregeld [VBI, 2008]. 

Regeling 

In veel gevallen is het verstandig een zoneverdeling te maken (noord-zuid) waarbij gevarieerd kan 
worden in de toegevoerde watertemperatuur, de gemiddelde watertemperatuur en de 
stromingssnelheid [Oiesen, 2002]. De meest effectieve regeling betreffende het comfort en 
energiegebruik wordt bereikt door de toevoertemperatuur of gemiddelde watertemperatuur te 
bepalen als een functie van de buitentemperatuur. Er hoeft dan geen rekening gehouden te worden 
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met de binnentemperatuur [Oiesen, 2004]. De helling van de stooklijn dient wel klein te zijn om de 
temperatuur redelijk constant te behouden [Oiesen, 2002]. 

Voorbeelden van regelingen zijn: 

1. Tw·in = -Û, 2. Tbuiten + 24, 5 [C] (2.3) 

Hierin is: 

Tw ;in ingaande watertemperatuur ( "CJ 

Tbuiten buitentemperatuur ["Cl 

17 oe~ Tw;in ~ 27 oe [WTH Vloerverwarming, 2008]; 

2. een stooklijn zoals in afbeelding 2.14 wordt weergegeven [Wijsman, 2008]; 

stooklijn bka 

24 

3 

~ 
2t 
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t 
Q) 
0 
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buitentemperatuur 

Afbeelding 2. 14: Voorbeeld stooklijn bka 

3. een constante wateraanvoertemperatuur in de zomer van 22 "C en 25 "C in de winter [Oiesen, 
2004]. Waar de grens ligt tussen zomer en winter en hoe de wisseling tussen zomer en winter 
dient opgegeven te worden is onduidelijk. 

Mogelijkheid tot regelen 

Goede zonering is erg belangrijk bij het adviseren van betonkernactivering, in verband met de juiste 
regeling van de ruimte en de wensen voor het thermisch comfort. Tevens zijn de inregeling en de 
nazorg langer dan bij een conventioneel systeem, dit gezien de thermische traagheid van de 
betonconstructie. lnregeling moet plaats vinden in de zomer en in de winter [Nicolaas, 2005]. 

Comfort 

Bij toepassing van betonkernactivering wordt door de bewoners een goed thermisch comfort 
ervaren [Buitenhuis, 2007]. Verticale temperatuurgradiënten zijn uitzonderlijk klein, 0,5 K/m 
[Weening, 2008]. Het thermisch benutten van de gebouwmassa heeft een stabiliserende werking 
op de ruimtetemperatuur. Dit geldt voornamelijk indien het temperatuurverschil tussen ruimte- en 
oppervlaktetemperatuur beperkt is tot 5 K [Bruggema, 2007]. 

comfort in de zomer : 
Volgens metingen van Arie Kalkman (eauberg-Huygen raadgevende ingenieurs) voldoet het 
zomercomfort ruimschoots aan de GIW-eisen. De GIW-eis voor de woonkamer is dat er minder 
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dan 300 uur per jaar een temperatuur boven de 27,6 2C mag voorkomen [GIWIISSO, 2008]. 
Tevens valt het concept in de ++ klasse van de Tooikit Duurzame Woningbouw (Klasse ++ is 
minder dan 50 uur per jaar boven de 25 2C) [Betonson, 2006]. 
In de vrijstaande woning I villa met betonkernactivering in Uden is sprake van een uitstekend 
zomercomfort volgens de bewoners [Spierings, 2008]; 
comfort in de winter: 
In de vrijstaande woning I villa met betonkernactivering in Uden wordt het comfort in de winter 
als goed ervaren [Spierings, 2008]; 
akoestisch comfort: 
Toepassen van akoestische absorptie is gewenst in vrijstaande woningen I villa. Plafondplaten 
zijn niet geschikt i.v.m. warmte- I koudeafgifte van het plafond [Nelissen, 2009]. 

Opwarmtijd 

De opwarmtijd is de benodigde tijd voor opwarming van stationaire temperatuur naar 
bedrijfstemperatuur van de constructie. De opwarmtijd van betonkernactivering is erg traag, 
hierdoor is een beperkt temperatuurbereik mogelijk [Bruggema, 2006]. 

Afkoeltijd 

De afkoeltijd is de benodigde tijd voor de constructie om van bedrijfstemperatuur af te koelen naar 
stationaire temperatuur. Bij utiliteitsbouw is het mogelijk om 's nachts te koelen met behulp van de 
betonkernactivering zodat overdag geen koeling nodig is. De koude is opgeslagen in het beton en 
door de traagheid van het systeem wordt dit overdag afgegeven [Rijksen, 2007]. In de woningbouw 
zijn hier geen ervaringen mee bekend. Zie afbeelding 2.15 voor een overzicht van de traagheid van 
betonkernactivering. Dit is vooral bedoeld ter vergelijking van de vloeren onderling. 

Tijdsconstanten [uur] 

Onderzijde Bovenzijde 

Breedplaatvloer 
17 4 

9 11 

5 17 

Kanaalplaat-vloer 
6 15 

Intraplus-vloer 
3 5 

Wing-vloer mp 4 8 

Radiator 

3 à 4 minuten 

Afbeelding 2 15: Traagheid van belonkernactiven"ng. De Tijdsconstanten geven aan hoeveel uren hel duurt voor de 

oppervlaktetemperatuur aan de onderzijde of bovenzijde van de vloer verandert met Ll T = 1, 0 K bij een 

bepaald vermogen [Arkesteijn, 2008/ Deze grafiek is bedoeld ter vergelijking van de vloeren. 
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Verwarmingcapaciteit 

De warmteafgifte is afhankelijk van de thermische traagheid van de vloer en de thermische 
weerstand van de vloerbedekking. Wanneer er een noodzaak is voor bijverwarmen is het mogelijk 
een randzone aan de gevel te creëren die apart geregeld wordt of men kan bijvoorbeeld de 
ventilatielucht naverwarmen [Nicolaas, 2005]. Afhankelijk van onder andere de watertemperatuur, 
de doorstroomsnelheid, de slanglengte per register en de luchtsnelheid is de capaciteit van de VBI 
kanaalplaatvloer met betonkernactivering 35 à 45 Wlm 2

. Voor verwarmen is dit bij een 
binnentemperatuur van 20 graden en een gemiddelde watertemperatuur van 27 graden, zie 
afbeelding 2.16 [VBI , 2008] [Center, 2008]. De berekende verwarmingscapaciteit in de vloer is 
ongeveer 40 Wlm2 voor verwarmen. De berekende verwarmingscapaciteit in het plafond is 
ongeveer 28 Wlm 2 voor verwarmen. De werkelijke afgifte is afhankelijk van de 
oppervlaktetemperatuur, het actuele temperatuurverschil tussen de ruimte en de constructie, de in 
de ruimte optredende temperatuurgradiënten, de afwerking van de ruimte en eventuele 
belemmeringen zoals meubilair. De totale warmteoverdrachtscoëfficiënt voor het verwarmen van de 
vloer is 8,1 W l(m2 K) en 5, 7 W l(m2K) voor het plafond (Bruggema, 2007]. 
Door beperkte temperaturen in verband met het voetcomfort is een beperkt temperatuurbereik 
mogelijk van de betonkernactivering . De maximale vloertemperatuur aan het oppervlak mag 
volgens klasse B, 29 °C zijn [ISO 7730, 2005]. Het gehele vloer- en plafondoppervlak dienen 
gebruikt te worden voor verwarming en koeling om aan het gestelde verwarming- I koelvermogen te 
voldoen. [Aia-Juusela, 2008]. 

Koelcapaciteit 

De berekende koelcapaciteit aan de bovenzijde van de vloer is ongeveer 28 Wlm 2 en 40 Wlm2 aan 
de onderzijde van de vloer. De totale warmteoverdrachtscoëfficiënt voor het koelen van de vloer is 
5,6 Wl(m2K) en 7,3 Wl(m2K) voor het plafond [Bruggema, 2007] . 
Door beperkte temperaturen in verband met het voetcomfort is een beperkt temperatuurbereik 
mogelijk van de betonkernactivering. De minimale vloertemperatuur aan het oppervlak mag volgens 
klasse B, 19 °C zijn [ISO 7730, 2005]. Het vermogen voor koelen van een kanaalplaatvloer is 
ongeveer 38 tot 42 Wlm2

, bij een binnentemperatuur van 26 graden en een gemiddelde 
watertemperatuur van 19 graden, zie afbeelding 2.16 (Center, 2008]. Het gehele vloer- en 
plafondoppervlak dienen gebruikt te worden voor koeling om aan het gestelde verwarming- I 
koelingvermogen te voldoen. 
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Afbeelding 2. 16: Verwarmingscapaciteit en koelcapaciteit V81200 klimaatvloer. 
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Verschillende invloeden 

zoninstraling: 
In de woning in Uden wordt ervaren dat de ruimten bij directe zoninstraling erg snel opwarmen 
[Spierings, 2008], hier is geen gebruik gemaakt van zonwering. 

thermische dichtheid en warmteweerstand van de gevel: 
De bouwkundige detaillering van de gevel bij betonkernactivering is uiterst kritisch . Extra 
aandacht moet worden besteed aan het voorkomen van koudebruggen en kieren. De reden 
hiervoor is dat de temperaturen van betonkernactivering dicht bij comforttemperatuur liggen 
waardoor deze de koudebrug niet kan compenseren [Schijndel, 2006). Het is belangrijk om 
tijdens de bouw voldoende aandacht aan naad- en kierdichting te besteden in verband met 
mogelijke tochtklachten [Veldhuis, 2006). 

wisseling interne warmtebelasting: 
Bij een sterk wisselende warmtebelasting zal de ruimtetemperatuur ook variëren. Een optie om 
dit te beperken kan zijn het naverwarmen van de ventilatielucht [Aia-Juusela, 2008). 

wisseling seizoenen: 
Bij de wisselingen van seizoenen en dus van buitentemperaturen kan het zijn dat met een 
regeling op buitentemperatuur de installatie afwisselend blijft verwarmen en koelen, dus dat de 
koeling en verwarming elkaar gaan tegenwerken. Het kan verstandig zijn het systeem tijdelijk 
uit te zetten [Wijsman, 2008). Deze maatregel vraagt wel inzicht van bewoners in de werking 
van het systeem. 

Energiegebruik 

Over het precieze energiegebruik is weinig tot geen informatie te vinden. 

Ventilatiesystemen 

natuurlijke toevoer en mechanische afvoer: 
Uit onderzoek blijkt dat de combinatie van betonkernactivering en ventilatie met natuurlijke 
toevoer, gevoelig is voor de detaillering van bouwkundige aansluitingen, de positie van de 
roosters in de gevel en koudebruggen [Schijndel , 2006). In de utiliteitsbouw kan een 
plafondeiland worden toegepast voor de opwarming van de binnenkomende lucht zodat deze 
niet direct naar beneden valt en tochtklachten kan veroorzaken. Dit plafondeiland beperkt de 
warmteafgifte van het plafond, zie afbeelding 2.17 voor een weergave van het plafondeiland. In 
een woning zal toepassing van een plafondeiland niet altijd wenselijk zijn. 
mechanisch gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning: 
Het is wenselijk gebalanceerde ventilatie toe te passen want: 

het beperkt het benodigde verwarmingsvermogen zodat de vloertemperatuur niet te hoog 
wordt; 
het voorkomt een niet homogene temperatuurverdeling en tocht [Rooijakkers, 2004). 

De bewoners van de vrijstaande woning I villa in Uden hebben goede ervaringen met 
gebalanceerde ventilatie in combinatie met de betonkernactivering [Spierings, 2008). 
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Afbeelding 2. 17: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer in combinatie met een klimaateiland De lucht boven het 

klimaateiland wordt verwarmd door de bovenliggende vloer en de eventueel aanwezige 

ve!Warmingsbuizen in het klimaatplafond om tochtklachten te voorkomen [Buüenhuis, 2006}. 

Kosten 

energiekosten : 
Enkele voorbeelden in kosten van energiegebruik zijn: 

vrijstaande woning I villa, € 114,- per maand (incl. alle energiegebruik) [Spierings, 2008]; 
vrijstaande woning I villa in Kampen, € 625,- per jaar voor het energiegebruik van 
verwarming I -koeling [Weening, 2008]. 

investeringskosten: 
Voorzichtige schattingen van de meerkosten van betonkernactivering zijn € 35,- tot € 50,- per 
m2 vloeroppervlak, inclusief bodemopslag en warmtepomp [Nicolaas, 2005]. Praktijkervaringen 
laten zien dat het op te stellen opwekkingsvermogen van betonkernactivering lager is dan bij 
bijvoorbeeld klimaatpanelen. Hierdoor worden de investeringskosten lager voor de 
koudeopwekkingsinstallatie [Rijksen, 2007]; 
terugverdientijd: 
De terugverdientijd door energiebesparing is 5 tot 10 jaar [Nicolaas, 2005]. De terugverdientijd 
van de woning in Uden is 5 tot 8 jaar, waarbij de gunstige koeling in de zomer niet is 
meegerekend [Spierings, 2008]. 

Levensduur 

Over de levensduur van betonkernactivering is geen concrete informatie te vinden in de literatuur. 
Dit heeft tevens te maken met het feit dat het systeem nog niet zo lang toegepast wordt waardoor 
de ervaring op langere termijn ontbreekt. 

2.3.3 Resultaat 
Uit de vergelijking tussen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering komen een aantal 
verschillen en overeenkomsten naar voren tussen de beide systemen en een aantal aspecten 
waarvan nog weinig informatie te vinden is in de literatuur. Zie tabel 2.3 voor de beoordeling met 
kleuren per aspect voor vloerverwarming I - koeling en betonkernactivering. In paragraaf 2.4 
worden de resultaten bediscussieerd. 
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Tabel2.3: Vergelijking tussen vloerverwarming I -koeling en be/onkemactivering 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er geringe informatie voorhanden is over de toepassing en 
ervaring met vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering in woningen. Vooral op vele 
specifieke vragen zoals capaciteiten en uitvoeringsmogelijkheden voor ieder woningtype zijn geen 
concrete antwoorden in de literatuur te vinden. Om toch een invulling te geven aan deze 
onderwerpen is informatie toegevoegd die afkomstig is uit literatuur waarbij niet expliciet verwezen 
wordt naar de won ingbouw. Deze informatie heeft veelal betrekking op utiliteitsgebouwen. 
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2. 4 Discussie literatuur 
Hierbij wordt antwoord gegeven, voor zover mogelijk, op de eerste twee onderzoeksvragen met 
behulp van de beschikbare literatuur. 

Wat zijn de voor- en nadelen van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering toegepast 
in woningen voor koeling en verwarming? 

Welke verschillen zijn er tussen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering waar men 
tijdens het ontwerpproces bewust van moet zijn en die de keuze tussen beide systemen 
kunnen beïnvloeden? 

Voor- en nadelen 

De belangrijkste voordelen van vloerverwarming I -koeling t.o.v. betonkernactivering, zoals blijkt uit 
de literatuurmatrix in paragraaf 2.3, zijn : 

uitvoerbaarheid I toepassing; 
akoestisch comfort; 
opwarmtijd en afkoeltijd. 

De belangrijkste voordelen van betonkernactivering t.o .v. vloerverwarming I -koeling, zoals blijkt uit 
de literatuurmatrix in paragraaf 2.3, zijn: 

hogere verwarming- en koelcapaciteit 

Zie tabel 2.5 voor een schematisch overzicht van de grootste verschillen tussen vloerverwarming I
koeling en betonkernactivering. 

Tabel2.4: Verschil in toepassing verwarming /-koelsystemen in woningen 

Verschillen 

Opvallende verschillen tussen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering zijn : 

uitvoerbaarheid I toepassing: 
Betonkernactivering bevat meer randvoorwaarden dan vloerverwarming I -koeling waarmee 
tijdens de uitvoering en het gebruik rekening mee gehouden moet worden. In de uitvoering is 
het bij het toepassen van betonkernactivering erg belangrijk dat er sprake is van een integraal 
ontwerp en er dient veel controle te worden uitgevoerd op de bouwplaats. In het gebruik is het 
belangrijk dat er geen boringen plaats vinden in het plafond gezien de aanwezige 
waterleidingen . Een ander verschil is dat betonkernactivering niet kan worden toegepast in 
renovatieprojecten, vloerverwarming I -koeling kan hier wel toegepast worden. 
Vloerverwarming kan in een appartementencomplex eenvoudig toegepast worden in de 
zwevende dekvloer, bij de toepassing van betonkernactivering dienen twee aparte systemen in 
de verdiepingsvloer toegepast te worden wat kostentechnisch een nadeel is; 

akoestisch comfort: 
Bij betonkernactivering in de verdiepingsvloer is het niet mogelijk een akoestisch plafond toe te 
passen onder de vloer aangezien deze de warmte- en koudeafgifte belemmerd. Akoestische 
absorptie kan bijvoorbeeld op de wand of op objecten toegepast worden; 
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verwarming- en koelcapaciteit 
De verwarming- en koelcapaciteit van vloerkoeling is kleiner dan van betonkernactivering in 
een verdiepingsvloer, gezien betonkernactivering tevens warmte I koude afgeeft aan de 
onderzijde van de vloer. De koelcapaciteit naar boven toe is voor beide systemen vergelijkbaar; 

opwarm- en afkoeltijd: 
De opwarm- en afkoeltijd van betonkernactivering is langer dan van vloerverwarming I -koeling 
door het grote verschil in massa, die geconditioneerd wordt. 

Overeenkomsten 

Opvallende overeenkomsten tussen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering zijn: 

gebruik: 
Bij correct inregelen van het systemen vraagt dit nauwelijks input van bewoners; 

comfort: 
Beide systemen worden als erg comfortabel ervaren, dit is ook direct het grote voordeel van 
deze systemen ten overstaande van conventionele systemen: 

groot aandeel van de afgifte in straling; 
kleine temperatuurverschillen tussen vloer en omgeving. 

mogelijkheid tot regelen : 
De mogelijkheid tot regelen is voor beide systemen redelijk vergelijkbaar, een regeling van de 
wateraanvoertemperatuur op basis van de buitentemperatuur wordt aanbevolen; 

verwarming- en koelcapaciteit: 
De verwarming- en koelcapaciteit van beide systemen is erg afhankelijk van de vloerconstructie 
en de heersende temperaturen. Voor beide systemen is het mogelijk deze als hoofdverwarming 
toe te passen met tevens voldoende koelcapaciteit om in de zomerperioden een woning te 
koelen. Hierbij dient het gehele vloer- en I of plafondoppervlak gebruikt te worden; 

ventilatie: 
Beide systemen functioneren het beste in combinatie met mechanische balansventilatie, 
wanneer voor natuurlijke toevoer van ventilatielucht wordt gekozen zijn aanvullende 
voorzieningen noodzakelijk; 

investeringskosten: 
De investeringskosten voor beide systemen zijn groter dan bij een conventioneel systeem, dit in 
verband met de aanleg van warmte- I koudebron en een warmtepomp. Mogelijkheid tot koelen 
is inbegrepen, conventionele systemen bevatten die mogelijkheid niet; 

terugverdientijd 
De terugverdientijd is voor beide systemen 5 tot 1 0 jaar. 

Ontbrekende informatie 

zoninstrali ng: 
De effecten van directe zoninstraling zijn voor beide systemen niet voldoende onderzocht; 

thermische dichtheid en warmteweerstand: 
De thermische dichtheid en warmteweerstand van de gevel heeft invloed op het binnenklimaat 
en eventuele tochtklachten. Aandacht moet worden besteed aan het voorkomen van 
koudebruggen en kieren. Het effect van de thermische dichtheid en warmteweerstand bij de 
toepassing van vloerverwarming I -koeling is nog onvolledig onderzocht; 

31 



wisselende interne belasting: 
De effecten van wisselende interne belastingen zijn nog niet volledig onderzocht; 

wisselingen in seizoen: 
De effecten op het binnenklimaat bij grote schommelingen in de buitentemperatuur zijn niet 
bekend; 

energiegebruik: 
Het energiegebruik blijkt van vele factoren afhankelijk te zijn. Voor de woningbouw zijn nog niet 
veel gegevens beschikbaar over het energiegebruik van de systemen per woningtype en de 
terugverdientijd; 

levensduur: 
De levensduur van de systemen is nog niet bekend, dit zal in dit onderzoek niet nader 
onderzocht worden. 

Om volledig antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag en de in de literatuur onbrekende 
informatie te verkrijgen is ervoor gekozen om computersimulaties uit te voeren. In het volgende 
hoofdstuk wordt aandacht besteed aan enkele simulatietools die toegepast kunnen worden voor het 
simuleren van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering in woningen. 
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3 NUMERIEKE SIMULATIEPROGRAMMA'S 

Op basis van de resultaten van de literatuurstudie in hoofdstuk 2 naar de toepassing van 
vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering in woningen, is gebleken dat er nog 
verschillende aspecten onduidelijk zijn. Om invulling te kunnen geven aan deze lege plekken in de 
literatuur is gekozen computersimulaties uit te voeren. 

Voor het uitvoeren van computersimulaties is het belangrijk de meest geschikte simulatietooi voor 
deze situatie te kiezen . Bij de keuze van de geschikte simulatietooi is de volgende 
onderzoeksvraag van toepassing: 

Welke software mogelijkheden zijn er voor het simuleren van een woning met vloerverwarming 
I -koeling of betonkernactivering en welke zijn geschikt voor gebruik door ingenieursbureaus? 

Er zijn vele verschillende simulatietools beschikbaar ten behoeve van vele verschillende doelen 
[DOE, 2009]. Voor het simuleren van betonkernactivering en vloerverwarming I -koeling in 
woningen zijn VA 114 van Vabi Software en TRNSYS bekende en veel toegepaste software in 
Nederland [SBR, 2008] . In de volgende paragrafen worden beide simulatietools nader toegelicht 
waarbij wordt onderzocht of beide simulatiesoftware geschikt zijn voor het simuleren van 
vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering in woningen. 

In hoofdstuk 4 zal met behulp van eenvoudige simulatiemodellen onderzocht worden welke 
simulatietooi het meest geschikt is voor verdere simulaties in dit onderzoek. Tevens wordt de 
bruikbaarheid en toepasbaarheid van de simulatietools voor bijvoorbeeld advisering van 
vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering door adviesbureaus onderzocht. 

3.1 TRNSYS 
TRNSYS (TRaNsient SYstem Simulationprogram) is een simulatieprogramma voor 
energiesystemen of meerzone modellen dat in 1975 is ontwikkeld voor het simuleren van de 
prestaties van thermische energiesystemen [TRNSYS 01, 2007]. TRNSYS bevat standaard 80 
componenten met aanvullend nog 300 componenten . Op dit moment wordt TRNSYS wereldwijd 
toegepast door diverse partijen voor vele verschillende vraagstukken. Distributeurs van TRNSYS 
zijn aanwezig in verschillende Europese landen, de VS en Japan. 

De algemene interface van TRNSYS is de 'TRNSYS Simulation Studio', oftewel de simulatiestudio. 
In de simulatiestudio kunnen verschillende componenten grafisch met elkaar verbonden worden. 
Elk component bevat een mathematische beschrijving in de 'TRNSYS simulation engine' waarvan 
in de simulatiestudio alleen een lijst met invoermogelijkheden, uitvoermogelijkheden, parameters en 
eventueel andere opties te zien is. Bij het maken van een verbinding tussen componenten kan 
aangegeven worden welke uitvoer van de ene component met welke invoer van de volgende 
component verbonden dient te worden. ledere component heeft een eigen typenummer en wordt 
zodanig benoemd. Bijvoorbeeld Type 56 is het 'Multizone building model' en Type 360 is de 
component voor de simulatie van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering [TRNSYS 01, 
2007]. 

Het componenttype 56 is het meerzone model waarin de gebouwgegevens worden ingevoerd. Dit 
gebeurt met behulp van TRNBuild, een programma met een eigen interface. In deze component 
kunnen meerdere thermische zones, constructies, materialen, glasopeningen, interne warmtelasten 
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en informatie over het ventilatiesysteem, het koel- en verwarmingsysteem en binnencondities 
opgegeven worden . In TRNBuild is een mogelijkheid aanwezig voor het simuleren van 
vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering genaamd de 'active layer'. 

Uitvoer 

In TRNBuild is een grote hoeveelheid uitvoermogelijkheden beschikbaar. De uitvoermogelijkheden 
zijn onderscheiden in uitvoer per thermische zone, uitvoergegevens van oppervlakken, 
uitvoergegevens van groepen zones en energiebalansen. De uitvoer van TRNBuild wordt in de 
simulatiestudio verbonden met een uitvoer-component waardoor deze grafisch weergegeven kan 
worden of als een tekstfile kan worden opgeslagen. 

3. 1. 1 Active layer in TRNBuild 
In de gebouw-component uit de simulatiestudio kan bij het aanmaken van een nieuwe 
constructielaag gekozen worden voor de optie 'active layer'. Dit betekent dat de constructie 
watervoerende leidingen bevat die koude of warmte afgeven aan de constructie [TRNSYS 06, 
2007). Het voordeel van de 'active layer' in TRNBuild is dat de vloerverwarming I -koeling of 
betonkernactivering geïntegreerd wordt in de gebouw-component. Er zijn dus zijn geen extra 
componenten nodig. Zie afbeelding 3.1 voor een grafisch overzicht van de simulatie zoals deze in 
de simulatiestudio van TRNSYS is opgebouwd. 

Bultenklimaat 

calculator 

Afbeelding 3. 1: Ovetzicht simulatie in de simulatiestudio met 'active layer' in TRNBuild. 

De volgende gegevens worden als invoergegevens gevraagd voor de 'active layer' of zijn de uitvoer 
van TRNBuild: 

invoer: 
temperatuur van het ingaande water; 
massastroom van het water; 
aantal bochten in de leidingen; 
leidinggegevens zoals: 

afstand tussen de leidingen (steek); 
diameter van de leiding; 
dikte van de leiding; 
warmtegeleidingscoëfficiënt van de leiding in [KJihm K). 

uitvoer: 
temperatuur van het uitgaande water; 
de hoeveelheid toegevoerde energie aan de vloer; 
alle standaard uitvoergegevens in TRNSYS waaronder bijvoorbeeld de ruimtetemperatuur, 
oppervlaktetemperaturen en specifieke vermogens. 
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Constructie 

Bij het simuleren van een constructie met vloerverwarming I -koeling dient rekening gehouden te 
worden met bepaalde minimale afmetingen. Zie afbeelding 3.2 voor een grafisch overzicht van de 
minimale afmetingen voor de constructie. 

d, 2: 0.3 * dx 

a ctive la ye r 4l-- -c.l 
~~~~-=~~~~~~~~~ 

R~ 0.825 m2KIW 

Afbeelding 3.2: Vloer mei 'aclive layer' voor vloerverwarming I -koeling of belonkernacliven"ng. 

In de afbeelding word/ de opbouw van vloerverwarming I -koeling weergegeven. 

Warmteoverdrachtscoëfficiënt 

In TRI\IBuild wordt gebruik gemaakt van de volgende formules voor de convectieve 
warmteoverdrachtscoëfficiënt : 

verwarmen: 

{ Tvl ;opp - ~ucht ~ 0} 

h - 2 . (T - T. )0,31 
c - vl ;opp lucht 

(3 .1) 

Hierin is: 

T vl ;opp temperatuur van het geclimatiseerde oppervlak ["C] 

~ucht luchttemperatuur ["C] 

he conveelieve warmteoverdrachtscoëfficiënt [Wim2 K] 

koelen: 

{Tvl ;opp - ~ucht ~ 0} 

h - 1 08 · (T - T. )0
'
31 

c - ' vl ;opp lucht 

(3.2) 

Voor andere oppervlakken aan de binnenzijde wordt een constante conveelieve 
warmteoverdrachtscoëfficiënt aangehouden van 3,1 W /m2 K. 

Berekening warmteoverdracht 

De berekening van de warmteoverdracht in de x-y -richting is een tweedimensionale 
temperatuurverdeling in de doorsnede van de vloer. Zie afbeelding 3.3 voor twee figuren van de 
warmteoverdracht in de doorsnede van de vloer. 
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Afbeelding 3.3: 

' 
: K ..... 
' 

Room 2 

Links: stroefuur van het thermisch actieve element waarin de symbolen zijn aangegeven ten behoeve 

van de berekening van de warmteoverdracht. 

Rechts: warmtestroom in de doorsnede van een thermisch actief element. 

In de tweedimensionale situatie wordt de warmtestroom berekend vanuit de watertemperatuur. 
Omdat de werkelijke situatie een driedimensionale situatie betreft, is de watertemperatuur niet 
constant in de z -richting van de vloer. Zie afbeelding 3.4 voor de verandering in temperatuur in de 
z -richting. Met behulp van de veranderende watertemperaturen wordt de warmtestroom door de 
constructie berekend. 

Afbeelding 3.4: Verandering in watertemperatuur in de z -lichting. 

tJin = ingaande watertemperatuur, tJuit = uitgaande watertemperatuur 

Voor meer informatie wordt verwezen naar pagina 150 t/m 162 van [TRNSYS 06, 2007] betreffende 
de berekening van de warmtestroom in een vloer met thermisch geactiveerde leidingen. 

3.1.2 type 360 TRNSYS 
Het model type 360 is in de eerste plaats ontwikkeld voor vloerverwarmingssystemen met water als 
verwarmer. Het model is later uitgebreid met een hypocaust verwarmingssysteem waarbij warme 
lucht door buizen stroomt in een constructie. Het doel is dat vele varianten van vloerverwarming, 
hypoeausten en geometrieën gesimuleerd kunnen worden. Metingen ter validatie van het model 
hebben plaatsgevonden in een laboratoriumruimte met een vloerverwarmingsysteem [Fort, 2001]. 

In de simulatiestudio van TNRSYS wordt het component type 360 gekoppeld aan het 'multizone
component type 56' en aan de uitvoer-component. Zie afbeelding 3.5 voor een grafisch overzicht 
van de simulatie zoals deze in de simulatiestudio van TRNSYS is opgebouwd. 
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Afbeelding 3. 5: Overzicht simulatie met type 360 component in de simulatiestudio. 

De volgende gegevens worden als invoergegevens gevraagd of zijn de uitvoer van de component: 
invoer: 

geometrie van de constructie; 
aantal knooppunten dat opgegeven wordt om de opbouw van de vloer weer te geven; 
opbouw van de knooppunten inclusief afmetingen en materiaaleigenschappen, 
zie voor info over de geometrie met knooppunten paragraaf 3.1 van [Fort, 2001]; 
dikte van de leiding; 
warmtegeleidingscoëfficiënt van de leiding in [W/m K]. 

temperatuur van het ingaande water; 
massastroom van het water; 
thermische condities van de omringende ruimtes. 

uitvoer: 
temperatuur van het uitgaande water; 
warmtestroom op het oppervlak; 
oppervlaktetemperaturen; 
geaccumuleerde energie in de verwarmde I gekoelde constructie. 

Model 

Het model type 360 vraagt meer invoergegevens die met elkaar verbonden zijn om tot een 
realistische uitvoer te komen. 

Opbouw 

Met behulp van de eindige dittenUemethode wordt het model type 360 opgelost. De eindige 
differentiemethode is een methode van numerieke wiskunde om partiële differentiaalvergelijkingen 
op te lossen [Wikipedia, 2009]. De geometrie van de vloerverwarming of hypocaust wordt 
opgegeven door een deel van de doorsnede te definiëren in de vorm van een eindig-differentie
netwerk. Het aantal knooppunten dat dient opgegeven te worden is afhankelijk van de geometrie en 
van de verwachte temperatuurgradiënt Wanneer een grote temperatuurgradiënt verwacht wordt 
dienen meer knooppunten ingevoerd te worden met een maximaal aantal van 50. Dit is nodig om 
een gedetailleerdere berekening van de warmtestroom mogelijk te maken. Dus een constructielaag 
beton bijvoorbeeld wordt dan in een aantal lagen verdeeld ten behoeve van de verwachte 
temperatuurgradiënt De invoer van de geometrie is te controleren met behulp van het programma 
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GEOVIEW dat geleverd wordt bij het type 360. Zie afbeelding 3.6 voor een aanzicht van de op te 
geven geometrie van vloerverwarming. 

WIDTH 

geometrie vloer 
mei knoopponren 

Floor 

L.:·~~~·:···· ··r···· · · ··· · · · · 
~ 

......... ................................................ ..! 

Afbeelding 3. 6: Overzicht belangrijke geometdsche gegevens voor het invoeren van een vloerverwarmingsysteem 

{ Forl, 2001) In het rechter plaatje wordt de geometrie met de verschillende knooppunten opgegeven. 

Segment 

De geometrie van de vloer met knooppunten dient in symmetrie te zijn met een segment, dus 
vermenigvuldigbaar met een heel getal. Het aantal segmenten is zelf te bepalen en beïnvloed de 
nauwkeurigheid van de uitkomsten. Een segment is een deel van een groter paneel. In veel 
gevallen zijn drie segmenten al voldoende en zullen meer segmenten niet voor een groot verschil in 
uitkomsten zorgen [Fort, 2001]. 

Paneel 

Het paneel is de totale oppervlakte die met type 360 gesimuleerd wordt. Bij verschillende 
vloerpanelen in een ruimte dienen meerdere componenten type 360 toegepast te worden. De 
warmtestroom wordt voor ieder opgegeven geometrische vloerdeel berekend met behulp van de 
eindige differentiemethode. De verandering in watertemperaturen over de lengte van de leidingen 
wordt meegenomen in de berekening. De complexe 3-dimensionale warmtegeleiding wordt in dit 
model op een 2-d imensionale manier opgelost die dus gekoppeld is aan het stromende water. Zie 
paragraaf 3.1 .1 voor de meer uitgebreide uitleg betreffende de berekening van de warmtestroom. 

Warmteoverdracht 

In het geval van een verwarmd of gekoeld oppervlak in een gebouw zal de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt afhankelijk zijn van de oppervlaktetemperatuur waardoor 
automatische calculatie van de warmteoverdrachtscoëfficiënt aangeraden wordt [Fort, 2001]. In 
TRI\ISYS met type 360 wordt gebruik gemaakt van dezelfde relaties voor de conveelieve 
warmteoverdrachtscoëfficiënt als weergegeven bij 'active layer' in TRNBuild. Het is tevens mogelijk 
een eigen waarde te geven aan de conveelieve warmteoverdrachtscoëfficiënt. 
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3.2 VA114 
Het gebouwsimulatieprogramma VA 114 is een dynamisch model van Vabi Software (Vereniging 
voor Automatisering in de Bouw en Installatietechniek) dat veel in de l\lederlandse praktijk wordt 
toegepast om het thermisch comfort in een gebouw te voorspellen. De energie die nodig is om het 
gewenste comfort te bereiken wordt door het model berekend. Met behulp van het model kunnen 
verschillende soorten klimaatinstallaties en regelingen worden gesimuleerd. Dit kan 
radiatorverwarming, een fancoil- of inductieunit, een klimaatplafond, betonkernactivering of een 
combinatie hiervan zijn. Vabi Software maakt gebruik van een Uniforme Omgeving voor de 
basisgegevens van een project. 

3.2.1 Model 
Het VA 114 model is gebaseerd op Fourier vergelijkingen die met behulp van een eindige 
differentiemethode worden opgelost [Vabi Software, 2006]. Het voordeel van een impliciete eindige 
differentiemethode is dat deze absoluut stabiel is en er tegelijkertijd alle vergelijkingen kunnen 
worden opgelost [Hensen, 2007]. Om alle temperaturen in een vertrek te kunnen berekenen wordt 
een vertrekmatrix en meerdere wandmatrices opgesteld: 

vertrekmatrix : bevat de stralingswarmte-uitwisseling tussen de oppervlaktelagen van de 
wanden onderling en de conveelieve warmte-uitwisseling tussen de oppervlaktelagen van de 
wanden en het luchtknooppunt binnen het vertrek; 
wandmatrices: bevatten de warmtecapaciteiten in een wand en de warmtegeleiding binnen die 
wand. 

Een model in VA 114 wordt opgebouwd uit ruimtes die van elkaar en de omgeving gescheiden 
worden door vlakken. Aan deze vlakken worden materiaaleigenschappen toegekend waarbij een 
database beschikbaar is met standaard wanden en glassoorten . Tevens wordt er een omgeving 
toegekend aan de vlakken. De materiaaleigenschappen van een laag worden opgegeven in 
concrete getalswaarden voor de dikte, warmtegeleidingscoëfficiënt, dichtheid, soortelijke warmte en 
dam pdiffusie-weerstandsgetal. 

Uitvoer 

Er zijn verschillende uitvoermogelijkheden in VA114, die als dag-, maand- of jaaroverzicht 
weergegeven kunnen worden. In het overzicht kunnen onder andere de buitentemperatuur, 
binnentemperatuur, inblaastemperatuur van de ventilatielucht, warmte- en koudelevering van de 
lokale installatie (gesplitst in unit 1 en unit 2) en oppervlaktetemperaturen weergegeven worden. 
Het is niet mogelijk in VA114 om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de vloerverwarming I
koeling of betonkernactivering zoals de uitgaande watertemperatuur, het waterdebiet en de 
gemiddelde watertemperatuur in de leidingen. Deze gegevens worden in VA 114 wel berekend 
maar zijn op dit moment nog geen optie in de uitvoer. 
Een mogelijkheid in VA 114 is tevens om een visualisatie te maken van de uitvoergegevens. Hierin 
kunnen de gewenste temperaturen en vermogens in een grafiek worden weergegeven . Aanvullend 
is het mogelijk in de uitvoervisualisatie om een ATG (Adaptieve Temperatuurgrenswaarden) grafiek 
te maken van het gewenste vertrek. 

3.2.2 Bron in constructie 
Met een 'bron in constructie' wordt in VA 114 bedoeld een warmte- of koudebron in een constructie 
zoals vloerverwarming I -koeling, plafondverwarming I -koeling of betonkernactivering. In VA 114 
wordt niet gespecificeerd of het vloerverwarming I -koeling, plafondverwarming I -koeling of 
betonkernactivering betreft. De opbouw van de vloer dient opgegeven te worden waarbij het 
mogelijk is de plaats van de waterleidingen (bron) op te geven in de constructie en bijvoorbeeld 
isolatie onder de vloerverwarming I -koeling. Zie afbeelding 3.7 voor een overzicht van het 

39 



programmaschema van VA 114 waarbij in de grijze vlakken de informatie is toegevoegd die van 
toepassing is bij een 'bron in constructie'. 

Afbeelding 3. 7: Programmaschema van VA 114 waarbq in de grijze vlakken de informatie is toegevoegd 

die van toepassing is bij een 'bron in constructie'. 
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Regeling 

Er zijn in principe twee mogelijkheden voor het regelen van een 'bron in constructie': 
temperatuur geregeld: 
het debiet is constant, de wateraanvoertemperatuur (Tw;in) wordt geregeld door menging van 
het uitgaande water (Tw;uit) met toevoerwater van bijvoorbeeld een warmtepomp (Tw;pomp) ; 
debiet geregeld: 
de wateraanvoertemperatuur (Tw;in) is gelijk aan het toe te voeren water van bijvoorbeeld een 
warmtepomp (Tw;pomp), regeling vindt plaats door een gedeelte van het totale debiet over het 
apparaat te leiden. 

In VA 114 is gekozen voor een regeling van de aanvoerwatertemperatuur in plaats van een regeling 
van het waterdebiet, zie afbeelding 3.8 voor een schematische weergave van de twee mogelijke 
regelingen. Het is op dit moment in VA 114 nog niet mogelijk te regelen op het waterdebiet 

Tw;pomp 

Afbeelding 3.8: 

Tw;ult T w;in -· '0__::-D---

Tw;in 

pomp T w;pomp 

regeling op temperatuur regeling op debiet 

Schematische weergave werking van de twee mogelijke regelingprincipes. 

In VA 114 wordt geregeld op de wateraanvoertemperatuur. 

Tw:uit 

pomp 

De aanvoerwatertemperatuur, afhankelijk van de buitentemperatuur, is te variëren met behulp van 
een op te geven stooklijn. Naast de stooklijn voor de aanvoerwatertemperatuur dient tevens een 
temperatuursetpoint voor verwarming en koeling opgegeven te worden. Wanneer er geen setpoint 
wordt opgegeven, vindt er geen regeling plaats en zal met het constante debiet volgens de stooklijn 
water aangevoerd worden. 

Vermogen 

De invoer van het vermogen van een 'bron in constructie' dient te worden opgegeven met behulp 
van fabrikantgegevens . Fabrikanten publiceren steeds vaker grafieken met informatie over het 
vermogen van een vloer bij bepaalde condities. In VA 114 dient het vermogen opgegeven te worden 
van een 'bron in constructie' voor gedefinieerde condities: 

aanvoertemperatuur; 
retourwatertemperatuur; 
omgevingstemperatuur. 

Uit deze aan elkaar gerelateerde condities wordt de karakteristiek van de vloer bepaald. 

Warmteoverdracht 

De afgifte van warmte of koude vanuit de 'bron in constructie' naar de constructie vindt in VA 114 
plaats vanuit het water, via een buizenstelsel in de constructie, naar het materiaal in de constructie. 
Aan het oppervlak wordt de warmte via langgolvige straling en convectie afgegeven aan de 
omgeving. Hoewel het warmtetransport zich driedimensionaal afspeelt, neemt VA114 een 
eendimensionaal warmtetransport aan. Warmte of koude die geïnjecteerd wordt in het vlak van de 
buizen kan naar boven en naar beneden stromen. Met behulp van interne 
warmteoverdrachtscoëfficiënten wordt de overdracht van water via buizen naar het injectievlak 

41 



berekend. Het injectievlak is een fictieve laag die de feitelijke aanwezigheid van waterleidingen 
vervangt. 

In VA 114 worden de volgende warmteoverdrachten bepaald of berekend: 
1. warmteoverdracht van water naar injectievlak. De praktische waarde van de 

warmteoverdrachtscoëfficiënt is ongeveer 30 tot 50 W/(m 2·K), in VA114 wordt vooralsnog 25 
W/(m2"K) aangehouden [Vabi Software, 2006]. Deze lagere waarde wordt aangehouden om 
mogelijk te hoge en onjuiste resultaten te voorkomen; 

2. overgang van het injectievlak naar het andere oppervlak in de constructie. De waarde van de 
warmtestroom is afhankelijk van de laagopbouw van de constructie en de positie van het 
injectievlak. De materiaaleigenschappen en dikte van de verschillende constructielagen worden 
meegenomen in de berekening; 

3. overgang van dit oppervlak naar de omgeving in een warmteoverdrachtscoëfficiënt voor 
convectie en straling. De waarden van deze warmteoverdrachtscoëfficiënten zijn 3,0 W/m2 K 
voor convectie en 5,0 W/m2"K voor straling. De convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt is 
niet afhankelijk van de richting van de warmtestroom, hoewel aangegeven wordt dat dit in 
werkelijkheid wel is. 

Zie afbeelding 3.9 voor een grafisch overzicht van de warmteoverdrachten in een vloer met een 
'bron in constructie . 

Ttucht 

3Î T opp:v1oer Î3 

5l T opp:plafond 15 

Ttucht 

Afbeelding 3.9: Warmteweerstanden in een vloer met een 'bron in constructie: 

De waarden voor de warmteoverdrachten zijn in VA 114 bepaald of worden berekend. 

Mogelijkheden en beperkingen 

Door Vabi Software wordt in V A 114 geprobeerd voor de gebruiker om praktijksituaties zo 
eenvoudig mogelijk te kunnen vertalen naar simulaties. Echter de mogelijkheden voor het 
simuleren van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering in een woning heeft nog een 
aantal beperkingen : 

Er kan maar één type 'bron in constructie' opgegeven worden per zone, of in alle ruimten in de 
vloer of in alle ruimten in het plafond. Het is hierdoor niet mogelijk om in één ruimte 
vloerverwarming en plafondkoeling toe te passen. Het is wel mogelijk dit te simuleren door een 
extra ruimte toe voegen boven of onder de betreffende ruimte en hierin een 'bron in constructie' 
toe te voegen . Het is niet mogelijk om vanuit de betreffende ruimte beide systemen te regelen ; 
Er kan maar één 'bron in constructie' opgegeven worden per constructie. Hierdoor is het niet 
mogelijk om een constructie te simuleren waarin plafondkoeling gecombineerd wordt met 
vloerverwarming ; 
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Het is niet mogelijk de 'bron in constructie' te regelen met behulp van een regeling van het 
waterdebiet; 
De uitvoergegevens voor een 'bron in constructie' zijn beperkt, er is geen informatie 
beschikbaar over het waterdebiet, de uitgaande watertemperatuur, de gemiddelde 
watertemperatuur en de warmte- I koudeafgifte aan twee zijden van een thermisch actieve 
constructievloer. 

3.3 Resultaat vergelijking simulatietools 
De simulatietools die in de vorige paragrafen zijn toegelicht hebben ieder een aantal voor- en 
nadelen betreffende de mogelijkheden en het gebruik door adviesbureaus. In tabel 3.1 worden een 
aantal aspecten vergeleken van de simulatietools TRNSYS met 'active layer' in TRNBuild, 
TRNSYS met Type 360 en VA114 van Vabi Software. De simulatietools hebben in feite meer opties 
dan zijn weergegeven in tabel 3.1. De opties zijn niet weergegeven wanneer deze niet van invloed 
zijn bij het simuleren van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering. Zie tabel 3.2 voor de 
uitleg van de waardering in kleuren. 

Tabel 3. 1: Vergelijking aspecten simulatietools 

Levergeiltken aspecten I 1 RNBui 'CJ · r~cl •ve Jaye ·· I TNRSYS lyoa 360 I VA 11~ 
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Tabel 3.2: Waardering aspecten 

Uit de vergelijking blijkt dat de drie simulatietools onderling erg verschillen in de invoer- en 
uitvoergegevens. Door de grote verschillen is het niet duidelijk welke simulatietooi het meest 
geschikt is voor verdere simulaties in dit onderzoek of voor gebruik in de praktijk. In het volgende 
hoofdstuk zal met behulp van twee simulatiecases geprobeerd worden de verschillen tussen de 
simulatietools nader te onderzoeken en de simulatiemodellen te valideren. 
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4 STATIONAIRE NUMERIEKE MODELLERING 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 wordt in dit hoofdstuk met behulp van twee simulatiecases de 
prestatie van de drie simulatietools beoordeeld. Deze beoordeling gebeurt door middel van: 

intermodel vergelijkingen, waarbij wordt gekeken naar de verschillen tussen de drie 
simulatietools; 
experimentele validatie, waarbij de resultaten worden vergeleken met referentiewaarden; 
analytische vergelijkingen, beoordeling van de prestatie aan de hand van wiskundige 
vergelijkingen. 

De twee simulatiecases die toegepast worden voor de vergelijking van de drie simulatietools zijn 
een 1- en 2-zone model in een stationaire situatie. Gegevens van een fabrikant van 
kanaalplaatvloeren worden gebruikt als referentiewaarden om de gesimuleerde verwarming- en 
koelvermogens mee te vergelijken en te valideren . 

4.1 1- en 2-zone model 
Twee belangrijke kenmerken van een stationaire situatie zijn dat het een situatie is die in de tijd niet 
verandert en waarbij geen invloed ondervonden wordt van de accumulerende werking van de 
thermische massa. Het is een stabiele situatie waarin een evenwichtstemperatuur ontstaat. Om het 
warmteverlies over de wanden te minimaliseren zijn de wanden, vloeren en plafonds voorzien van 
isolatiemateriaal en is er geen beglazing aanwezig in de ruimten. De vloeren in de modellen zijn 
betonnen kanaalplaatvloeren voorzien van betonkernactivering [VBI, 2008]. Voor de 
kanaalplaatvloer is gekozen omdat deze in de woningbouw veel toegepast wordt. Zie afbeelding 
4.1 voor een weergave van het 1- en 2-zone model. 

Uit de simulaties zal het verwarming- en koelvermogen van de betonkernactivering blijken bij 
verschillende instellingen voor de ingaande watertemperatuur in een zomer- en wintersituatie. De 
binnenconditie wordt in de ruimte gecontroleerd door een luchtbehandeling met een ideale regeling 
die de temperatuur van de binnenlucht constant op de gewenste waarde kan houden. Om een 
wintersituatie na te bootsen is de inblaastemperatuur 20 oe en voor een zomersituatie 25 oe. Het 
ventilatievoud is 1 ,5 h. 1 

= 194,4 m3/h = 1,13 dm3/s per m2 vloeroppervlak per zone. Deze waarde 
voor het ventilatievoud is gekozen omdat dit een typische waarde is voor het ventilatiedebiet in een 
woning en aangezien de minimale ventilatie-eis volgens het Bouwbesluit 0,9 dm3/s per m2 

vloeroppervlak is. 
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Afbeelding 4. 1: Afmetingen 1- en 2-zone model in 'stationaire simulatie: 

4. 1. 1 Klimaatvloer 
In de simulaties wordt gebruik gemaakt van de VBI klimaatvloer. Dit is een kanaalplaatvloer van de 
fabrikant VBI in Huissen waarbij onderin de vloer waterleidingen ten behoeve van de klimatisering 
zijn aangebracht. In dit geval worden de gegevens van de 'VBI kanaalplaatvloer 200' gebruikt als 
standaard invoer voor de simulaties [VBI, 2008]. De VBI kanaalplaatvloer uitgevoerd als 
klimaatvloer is beschikbaar in 3 verschillende diktes. In deze situatie wordt gekozen voor de vloer 
van 200 mm dik met kanaalgaten van 1 00 mm en een betonnen druklaag van 80 mm dik. In de 
woningbouw zijn vaak geen grote overspanningen aanwezig waardoor dit kleinste vloertype de 
werkelijke situatie goed benadert. Door DWA installatie- en energieadvies zijn simulaties gemaakt 
om het vermogen van de vloer te bepalen [Buitenhuis, 2006]. 
De positie van de waterleidingen in de vloer is 68 mm vanaf de onderzijde van de vloer. De 
leidingen in de vloer hebben een uitwendige diameter van 20 mm en een inwendige diameter van 
15,5 mm. De steek van de leidingen is bij dit vloertype niet constant, gemiddeld is de steek per 
vloerpaneel 200 mm. Zie afbeelding 4.2 en 4.3 voor de werkelijke en gesimuleerde afmetingen en 
doorsneden van de kanaalplaatvloer VBI200. 

rç çooçoçooç 9\ 
L~o~O--:to 

Afbeelding 4.2: Klimaatvloer VBI 200 in werkelijke situatie, 30 model en doorsnede [VBI. 2008! 
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Doorsnede vloer 1-zone model en 2-zone model 

,( __________________________ ~ 
) 

( 
) 

5 C ______________________________________ ~ 

Afbeelding 4. 3: Doorsneden en verdeling van leidingen in een vloerplaat zoals toegepast in de modellen. 

4. 1.2 Materiaalgegevens 
Om de VBI klimaatvloer te simuleren in het 1-zone model dient er isolatiemateriaal aangebracht te 
worden onder de klimaatvloer. Zie tabel 4.1 voor de materiaalgegevens van de VBI klimaatvloer in 
combinatie met de isolatie die onder de vloer en in de wanden wordt toegepast in het model 
[Buitenhuis, 20061 [bone, 20001. 

Tabel 4. 1: Materiaalgegevens VBI klimaatvloer en wanden model. 
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4. 1.3 Capaciteiten 
De capaciteiten van de VBI klimaatvloer aan plafond en vloerzijde zijn door DWA installatie- en 
energieadviesbureau berekend en uitgezet afhankelijk van het verschil tussen de gemiddelde 
watertemperatuur in de waterleidingen en de luchttemperatuur in de ruimte . Zie afbeelding 4.4 voor 
beide grafieken. De linker grafiek geeft de verwarmingscapaciteit zonder vloerafwerking weer en de 
rechter grafiek de koelcapaciteit zonder vloerafwerking [Buitenhuis, 2006] . De modellering van de 
VBI klimaatvloer is door DWA installatie- en energieadviesbureau uitgevoerd met behulp van een 
eindig-elementen-pakket. 
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Afbeelding 4.4: Verwarmingscapaciteit en koelcapaciteit VBI200 klimaatvloer. 

Door DWA installatie- en energieadvies is tevens onderzoek gedaan naar de bijdrage van de 
luchtkanalen in de kanaalplaatvloer aan het warmtetransport. Uit dit onderzoek is gebleken dat het 
niet noodzakelijk is het effect van de luchtkanalen in de warmteoverdracht mee te nemen. De 
werkelijke warmteoverdracht is hierdoor naar verwachting een paar procent gunstiger dan de 
berekende waarden [Buitenhuis, 2006]. De warmteoverdracht van de lucht in de kanalen blijkt dus 
groter te zijn dan de warmteoverdracht in het beton. 

4. 1.4 Waterdebiet 
Het waterdebiet in de klimaatvloer wordt door Buitenhuis in het rapport [Buitenhuis , 2006] niet 
genoemd maar kan benaderd worden met een aangenomen watersnelheid in de leidingen van 0,5 
m/s. Deze waarde wordt door Nelissen ingenieursbureau aangehouden als realistische waarde. 
Een grotere watersnelheid kan resulteren in onwenselijke geluidsoverlast. 

De formule voor het berekenen van het waterdebiet in het leidingsysteem is: 

q =V · ..1 
v 1 'leiding (4.1) 

Hierin is : 
V waterstroomsnelheid [mis I 
..1 oppervlakte doorsnede van waterleiding [m 2

] 1 'leiding 

Bij een buisdiameter van 15,5 mm en een waterstroomsnelheid van 0,5 m/s is de massastroom 
0,094 kg/s. 
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4. 1.5 Watertemperaturen 
Omdat in simulaties vaak een ingaande watertemperatuur dient te worden opgegeven en geen 
gemiddelde watertemperatuur wordt in deze situatie de ingaande watertemperatuur berekend met 
behulp van het aangenomen waterdebiet en de grafieken met de verwarming- en koelvermogens 
van de fabrikant in afbeelding 4.4. 

Er wordt voor de berekening van de gemiddelde watertemperatuur in de leidingen uitgegaan van de 
volgende formule: 

T = Tw;in + Tw;uit 
w;gem 2 

Hierin is: 

Tw ;in ingaande watertemperatuur 

Tw;uir uitgaande watertemperatuur 

["CJ 

["Cl 

[ "CJ 

(4.2) 

Het toepassen van deze formule is een gesimplificeerde methode aangezien de temperatuur in de 
leidingen niet lineair toe- of afneemt [Buitenhuis. 2006]. 

Het verschil tussen de ingaande watertemperatuur en de uitgaande watertemperatuur is te 
berekenen met het gewenste waterdebiet. de soortelijke warmte van water en het vermogen 
afgelezen uit de grafiek in afbeelding 4.4, volgens onderstaande formule: 

m·c · (T - T ) 
P w·in w·uit q= . . 

J\t ;opp 

(4.3) 

Hierin is: 

J\1 ;opp oppervlakte van het geclimatiseerde oppervlak [mz) 

rh massastroom water [kg/s) 

CP soortelijke warmte water [Jikg KJ 

Tw;in ingaande watertemperatuur ["Cl 

Tw;uir uitgaande watertemperatuur ["C) 

Wanneer de vorige twee formules gecombineerd worden ontstaat de volgende formule voor het 
berekenen van de ingaande watertemperatuur in een situatie waarbij verwarmd wordt: 

Tw;in = T + Y. q . J\t ;opp 
w;gem riz·c 

p 

["Cl (4.4) 

De formule voor het berekenen van de ingaande watertemperatuur in een situatie waarbij gekoeld 
wordt is: 

T --T _ y·q·J\I ;opp 
W ., ,·n w;gem . 

m·cr 
[ "CJ (4.5) 

Met deze formules kunnen de invoergegevens berekend worden voor de verschillende 
simulatietools. 
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De volgende gegevens worden in de berekening aangehouden : 
- oppervlakte vloer: 48 m2 

massastroom water: 0,094 kg/s 
soortelijke warmte water: 4180 J/kgK 

De verdere invoergegevens betreffende de watertemperaturen, de omgevingstemperaturen en de 
bijbehorende vermogens zijn weergegeven in tabel 4.2. 

Tabe/4.2: Invoergegevens voor de simu/atietoo/s betreffende waterlemperaturen. 

Sll tl Ltll:llle I Tw.get ti I 'I .IIJt:hl I Q vlot!r.tijde I o.vlut;h ulalortdltld~ I Tw ,q I fW,Lltl 

I'Ci 
rgralt~t< aftJeeiCJt11!J 4 4 ) rgrarte·o~ atbe~.:rou1g 4 4) 

I'CI l'CJ ["C f (W!m'f f\N,nr'f 
1-zone model 
verwarmen 26 20 13 26,8 25,2 
verwarmen 36 20 35 38,1 33,9 
koelen 18 25 13 17,2 18,8 
koelen 21 25 8 20,5 21 ,5 
2-zone model 
verwarmen 26 20 33 28,0 24,0 
verwarmen 36 20 91 41,6 30,4 
koelen 18 25 43 15,4 20,6 
koelen 21 25 24 19,5 22,5 

4.2 Methoden voor vergelijken resultaten 
De kwaliteit van de simulatietools kan in een stationaire situatie op drie manieren getest worden: 

intermodel vergelijkingen, vergelijken van de resultaten van de ene simulatietooi met de andere 
simulatietools; 
analytische vergelijkingen, beoordeling van de prestatie aan de hand van wiskundige 
vergelijkingen. In een stationaire situatie is sprake van een energiebalans en dient iedere 
warmte- en koudeoverdracht dezelfde resultaten te geven; 
experimentele validatie, vergelijken berekende en gesimuleerde waarden van de verschillende 
simulatietools bij alle methoden met de referentiewaarden van de fabrikant. 

Ter validatie en vergelijking van de gesimuleerde modellen zijn de volgende vier methodes van 
toepassing voor het berekenen of simuleren van het benodigde verwarming- en koelvermogen: 

1. benodigd vermogen voor de ruimte afhankelijk van het volumedebiet van de mechanische 
ventilatie en de inblaastemperatuur, inclusief energieverliezen door de constructie: 

<I> 1 = Piuehl · C p ·V · (~uehl - T venl ;loe) + Aeonsir ·U · (Topp;bi - T opp;bu) [WI 

Hierin is: 

Piuehl soortelijke massa lucht 

CP soortelijke warmte lucht 

V volumedebiet van mechanische ventilatie 

~uehl luchttemperatuur in de ruimte 

T venl ;loe temperatuur toevoerlucht mechanische venti latie 

A eonsir oppervlakte constructie: niet geclimatiseerd 

U warmtedoorgangscoëfficiënt 

T opp;bi oppervlaktetemperatuur binnen 

T opp;bu oppervlaktetemperatuur buiten 
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2. afgegeven vermogen van het water in de waterleidingen: 

<I> = ril · c · (T - T ) 2 p w;in w;uit [W] 

Hierin is: 

ril massastroom water [kg Is] 

CP soortelijke warmte water [JI(kgK)] 

Tw ;in ingaande watertemperatuur ["C] 

~v;uit uitgaande watertemperatuur ["C] 

3. afgegeven vermogen van het gekoelde of verwarmde oppervlak aan de ruimte 
[Bruggema, 2007]: 

Hierin is: 

warmteoverdrachtscoëfficiënt voor straling 

bij verwarming= 4,8, bij koelen = 4,7 [Buitenhuis, 2006] 

~l;opp oppervlakte van het geclimatiseerde oppervlak 

Topp;bi oppervlaktetemperatuur binnen (niet geclimatiseerd) 

Tvl;opp temperatuur van het geclimatiseerde oppervlak 

he warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie 

~uchr luchttemperatuur 

De totale warmteoverdrachtscoëfficiënt is te berekenen door: 

["Cl 

["Cl 

["C] 

De warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie is te berekenen voor twee situaties : 
Warmtestroom naar boven zoals vloerverwarming en plafondkoeling [Bruggema, 2007]: 

h - 2 (T T. )o,31 2. 
c - · opp - lucht [Wim K] 

Warmtestroom naar onder zoals vloerkoeling en plafondverwarming [Bruggema, 2007]: 

he = 0, 54. (Topp- ~ucht )0,31 [Wim2K] 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

4. In de vergelijking wordt ten vierde het gesimuleerde resultaat uit de simulatietooi weergegeven. 
In TRNBuild 'active layer' is dit de energiebehoefte voor verwarming of koeling, in TRNSYS met 
'type 360' de warmte- of koudeafgifte van de vloer aan de lucht en in VA 114 is dit het vermogen 
wat door de buizen aan de vloer wordt afgegeven. 

Met behulp van de drie formules worden voor verschillende warmte- en koudeoverdrachten in een 
stationair model, de verwarming- en koelvermogens berekend. Door minimale warmteverliezen in 
verband met de toegepaste isolatie dient iedere berekening naar het vermogen van de 
betonkernactivering nagenoeg gelijke resultaten te geven. Zie afbeelding 4.5 voor een grafisch 
overzicht van de te berekenen vermogens. 
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Afbeelding 4.5: Warmteoverdracht Q1 1/m QJ aangegeven in helt-zone model. 

4.3 Resultaten 

01ver11es 

In de volgende paragrafen worden de resultaten weergegeven van de vergelijking tussen de drie 
verschillende simulatietools met behulp van een 1-zone en een 2-zone model. Zie bijlage F voor de 
beschrijving van de simulatiemodellen en bijlage G voor in- en uitvoergegevens. 

1-zone model 
Voor het 1-zone model zijn de vier eerder genoemde methodes gebruikt om de resultaten van de 
berekeningen en de uitvoer van de simulatie onderling te vergelijken, de drie simulatietools te 
vergelijken met elkaar en al1le resultaten te vergelijken met de referentiewaarden van de fabrikant. 
In de volgende paragrafen worden de resultaten per methode weergegeven. 

Methode 1 

Met behulp van de eerste methode uit paragraaf 4.2 zijn twee grafieken opgesteld waarin de 
resultaten worden weergegeven . Het verwarming- en koelvermogen wordt uitgezet tegen het 
temperatuurverschil van de gemiddelde watertemperatuur in de leidingen en de ruimtetemperatuur. 
Zie afbeelding 4.6 en 4. 7 voor de vier grafieken. De gestippelde groene lijn in de grafieken is 
afkomstig van de grafieken in afbeelding 4.4. Deze lijn vertegenwoordigt de informatie over het 
verwarming- en koelvermogen aan de vloerzijde van de klimaatvloer afkomstig van de 
kanaalplaatvloeren-fabrikant De resultaten van de berekeningen worden met deze referentielijn 
vergeleken. 
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koelvermogen Q1 = 
P · Cp · V· (T,..,,_- Tludlr)+Aoono".· U · (Topp:orToÇP!Ou) 

80 
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Afbeelding 4. 7: Koelvermogen (Q1) per simulatielooi 

berekend met methode 1, inclusief 

transmissie door de constructie. 

12 

Uit de vergelijking tussen de twee grafieken blijkt dat deze niet dezelfde resultaten geven, zoals in 
een stationaire situatie wel verwacht wordt Tussen de drie simulatietools blijkt een terugkomend 
verschil te zitten in de grootte van het verwarming- en koelvermogen. TRNBuild 'active layer' geeft 
in alle vier de grafieken de hoogste waarden, daarna TRNSYS 'type 360'. 

Methode2 

Met behulp van de tweede methode uit paragraaf 4.2 zijn twee grafieken opgesteld waarin de 
resultaten worden weergegeven van het berekende verwarming- en koelvermogen. Deze grafieken 
worden weergegeven in afbeelding 4.8 en 4.9. 

verwarmingsvermogen Q2 = m · cp · (T ,.,",-T .. ,.n) 
100 

90 

l 80 

c 70 

- · fabrikant vloer 
- TRNBuild 'active fayer' 
- TRNSYS type 360 
- VA114 

"' 8' 60 
E 
Q; 50 > 
VI 
0> 40 c 
Ê 
(ij 30 
i': 
"' 20 > 

10 

~--
--------- ---.......-::: ~.:....---

~ -
~ 

0 8 16 
T w;gem - Tlucht 

Afbeelding 4. 8: Verwarmingsvermogen (Q2) per 

simulatielooi berekend met methode 2 
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Afbeelding 4.9: Koelvermogen (Q2) per simulatielooi 

berekend met methode 2 

In de grafieken is hetzelfde verschil in de grootte van het verwarming- en koelvermogen waar te 
nemen als bij de eerste methode. Het verwarmingsvermogen van VA114 komt dicht bij de 
gegevens van de fabrikant. 
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Methode3 

Met behulp van de derde methode uit paragraaf 4.2 zijn twee grafieken opgesteld waarin de 
resultaten worden weergegeven van het berekende verwarming- en koelvermogen. Deze grafieken 
worden weergegeven in afbeelding 4.10 en 4.11. 
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Afbeelding 4. 10: Verwarmingsvermogen (Q3) per 

simulatietooi berekend met methode 3 
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Afbeelding 4. 11: Koelvermogen (03) per simulatietooi 

berekend met methode 3 

12 

Uit de grafieken blijkt dat de simulatietools TRNBuild 'activa layer' en TRNSY 'type 360' grotere 
verwarming- en koelvermogens weergeven en dat VA 114 lagere waarden weergeeft. Een reden 
voor de grote verschillen is dat de toegepaste warmteoverdrachtscoëfficiënten voor straling en 
convectie niet juist zijn. Wanneer de warmteoverdrachtscoëfficiënten voor convectie en straling van 
de drie simulatietools worden teruggerekend, aan de hand van de uitvoer uit de simulaties 
(methode 4), komen daar de waarden uit die zichtbaar zijn in tabel 4.3. De berekende waarde voor 
de warmteoverdrachtscoëfficiënt volgens methode 3 in paragraaf 4.2 worden tevens weergegeven 
in de tabel. 

Tabel4.3: Warmteoverdrachtscoëff'!c!'ënt voor convectie +straling, w1 de simulatiegegevens en teruggerekend 

I 

warmteovcrdraclltscoelflclè:ll 

I 
Wll1111ICOVerdf<\Ch!SCOélfiCienl 

convect•e ~ stra!IIIY conv~<:CI1e • stral111g 
(o:> 08SIS van ve•Qf:liiJ•<tng 4 8) top bëlSIS vnn ou. en ve,geliJktrlg J. 81 

verwa•rpinu .<.oeltil'l vcrwarlt1Ulll I 
koet;ng 

lW m· t<J [W,•n'' i<l [W!r! i ~ lq · [Wm···J<I 
bij ingaande watertemperatuur: 26,9°C 17,2°C 26,9°C 17.2°C 

TRNBuild 'active layer' 6,9 5,3 7,2 6,2 
TRNSYS 'type 360' 6,9 5,3 7,1 6,1 

VA114 6,7 5,2 8,3 8,0 

bij ingaande watertemperatuur: 38,1 uc 20,5°C 38,1 °C 20.5°C 
TRNBuild 'active layer' 7,6 5,2 7,9 6,0 

TRNSYS 'type 360' 7,6 5,2 7,9 5,9 
VA114 7,4 5,2 8,5 7,6 

De berekende warmteoverdrachtscoëfficiënten in de rechter twee kolommen zijn allen hoger dan 
de waarden die berekend zijn met behulp van vergelijking 4.8. In de simulatietools blijken grotere 
waarden aangenomen te worden voor de warmtecoëfficiënten dan in de literatuur aangegeven zijn. 
Een reden voor dit verschil kan zijn dat de berekende warmteoverdrachtscoëfficiënten voor 
convectie en straling, afkomstig uit de literatuur, niet juist zijn. 
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Een ander opvallend gegeven zijn de warmteoverdrachtscoëfficiënten voor verwarming en koeling 
bij de simulatietooi VA 114. Tussen de berekende waarde op basis van vergelijking 4.8 en de 
terugberekende waarde is een groter verschil waarneembaar dan bij de andere twee simulatietools. 
Een reden voor dit verschil kan zijn dat in VA 114 constante waarden worden aangenomen voor de 
overdrachtscoëfficiënten en deze niet afhankelijk zijn van de richting van de warmtestroom, zie 
paragraaf 3.2.2 voor meer informatie. 

Methode4 

Met behulp van de vierde methode, de uitvoer van de simulatietools betreffende het verwarming
en koelvermogen, zijn twee grafieken opgesteld waarin de resultaten worden weergegeven. Deze 
grafieken worden weergegeven in afbeelding 4.12 en 4.13. 
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Afbeelding 4. 12: Verwarmingsvermogen (04) per 

simulatietooi berekend met methode 4 

Afbeelding 4. 13: Koelvermogen (04) per simulatietooi 

berekend met methode 4 

In de grafieken is tevens dezelfde verdeling in grootte van de verwarming- en koelvermogens 
zichtbaar als bij methode 1 en 2. De uitvoer van het verwarming- en koelvermogen van VA 114 
komt het dichtste bij de referentiewaarden van de fabrikant. 

Discussie 

In de discussie worden de volgende onderdelen met elkaar vergeleken: 
de resultaten van de vier methodes; 
de resultaten van de verschillende simulatietools; 
alle resultaten met de referentiewaarden van de fabrikant. 

Zie afbeelding 4.14 voor een overzicht van de simulatieresultaten in staafdiagrammen en bijlage G 
voor twee overige staafdiagrammen. 
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Afbeelding 4. 14: Vergelijking resultaten verwarming- en koelvermogen per methode en simulatietool. 

Methoden 

Met behulp van de vier methoden is onderzocht of de warmte- of koudestroom vanaf de bron of in 
de ruimte constant blijft en er dus sprake is van een energiebalans. De vier methoden zouden 
gelijke resultaten moeten geven aangezien er geen warmte- of koudeaccumulatie plaats vindt in de 
constructie en er geen verlies van warmte- of koude optreedt. 
De resultaten van de vier methoden per simulatietooi zijn redelijk vergelijkbaar. Methode drie geeft 
alleen duidelijk andere waarden dan methode één, twee en vier. De reden hiervoor zijn 
waarschijnlijk onjuiste warmteoverdrachtscoëfficiënten voor convectie en straling. In tabel 4.3 zijn 
de waarden weergegeven die toegepast zouden moeten worden per simulatietooi om gelijke 
resultaten te krijgen met de uitvoer van de simulatie (methode 4) . 

Si mulatietaais 

De simulatietools TRNBuild 'active layer' en TRNSYS 'type 360' geven consequent hogere 
waarden voor het verwarming- en koelvermogen dan de referentiewaarden van de fabrikant. De 
simulatietooi VA114 geeft consequent lagere waarden voor het verwarming- en koelvermogen dan 
de referentiewaarden, wel komt deze regelmatig dicht bij de referentiewaarden. 
Een reden dat de resultaten van VA 114 dicht bij de referentiewaarden komen is dat de opgegeven 
karakteristiek van het vermogen afhankelijk is van de ingaande en uitgaande watertemperaturen. 
De opgegeven karakteristiek is gelijk aan de referentiewaarden van de fabrikant waardoor de 
uiteindelijk simulatieresultaten hetzelfde moeten zijn als de referentiewaarden. 
Een andere reden is dat door een gebrek aan uitvoergegevens gunstige berekeningen worden 
toegepast om de betreffende uitvoergegevens te berekenen. Zo zijn de uitgaande en gemiddelde 
watertemperatuur met behulp van de methode in paragraaf 4.1.5 bepaald, in plaats van dat deze uit 
de uitvoer zijn afgelezen. 

Referentiewaarden fabrikant 

De vier methoden voor het valideren van de simulatieresultaten en de referentiewaarden van de 
fabrikant zijn weergegeven in de grafieken in afbeelding 4.6 t/m 4.13. 
Uit deze grafieken blijkt dat de simulatietooi TRNBuild 'active layer' hogere waarden voor het 
verwarming- en koelvermogen geeft dan de referentiewaarden van de fabrikant. De simulatietooi 
TRNSYS 'type 360' geeft waarden voor het verwarming- en koelvermogen die hoger zijn dan de 
referentiewaarden maar lager dan de waarden van simulatietooi TRNBuild 'active layer'. VA114 
geeft waarden voor het verwarming- en koelvermogen die redelijk dicht bij de referentiewaarden 
liggen. 
Gezien de resultaten betreffende het verwarming- en koelvermogen van de simulatietools 
TRNBuild 'active layer' en TRNSYS type 360 consequent hoger zijn dan de referentiewaarden van 
de fabrikant en hiervoor in de invoergegevens van de simulatietools geen reden voor gevonden kan 
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worden, worden de stationaire simulaties uitgebreid tot een 2-zone model. De resultaten van het 2-
zone model worden in de volgende paragraaf besproken. 

4.3.2 2-zone model 
In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de vergelijking tussen de drie 
verschillende simulatietools met behulp van een 2-zone model. Zie bijlage F voor de beschrijving 
van de simulatiemodellen en bijlage G voor in- en uitvoergegevens. 

De gestippelde gele, groene en rode lijnen in de grafieken zijn afkomstig van de grafieken in 
afbeelding 4.4. Deze lijnen zijn referentiewaarden van een kanaalplaatvloeren-fabrikant voor het 
verwarming- en koelvermogen aan de plafondzijde, vloerzijde en het totale vermogen van de 
klimaatvloer. De resultaten van de vier methoden worden met deze lijnen vergeleken. 

Methode 1 

Met behulp van de eerste methode uit paragraaf 4.2 zijn grafieken opgesteld waarin alle resultaten 
worden weergegeven. Het verwarming- en koelvermogen wordt uitgezet tegen het 
temperatuurverschil tussen de gemiddelde watertemperatuur in de leidingen en de 
ruimtetemperatuur. Zie afbeelding 4.15 tot en met 4.20 voor de grafieken. 
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Afbeelding 4. 15: Verwarmingsvermogen (Q1a zone 1) per Afbeelding 4. 16: Koelvermogen (Q1a zone 1) per 

simulatietooi berekend met methode 1, 

inclusief transmissie door de constructie. 
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Afbeelding 4. 1 T: VeJWarmingsvermogen (Q1b zone 2) per Afbeelding 4. 18: Koelvermogen (Q1b zone 2) per 

simulatietooi berekend met methode 1, 

inclusief transmissie door de constructie. 
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Afbeelding 4. 19: VeJWarmingsvennogen (Q1 zone 1 + 2) 

per simulatietooi berekend met methode 

1, inclusief transmissie door de 

constructie. 
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simulatietooi berekend met methode 1, 

inclusief transmissie door de constructie. 
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Afbeelding 4.20: Koelvennogen (Q 1 zone 1 + 2) per 

simulatietooi berekend met methode 1, 

inclusief transmissie door de constructie. 

12 

Uit de grafieken blijkt dat de resultaten van de simulatietools TRNBuild 'active layer' en VA 114 
redelijk in de buurt komen van de referentiewaarden van de fabrikant De resultaten van TRNSYS 
'type 360' wijken behoorlijk af van de referentielijnen. In veel gevallen begint deze lijn niet in het 
nulpunt waardoor onjuistheden in het simulatiemodel verwacht worden. 

Methode2 

Met behulp van de tweede methode uit paragraaf 4.2 zijn twee grafieken opgesteld waarin de 
resultaten worden weergegeven van het berekende verwarming- en koelvermogen. Deze grafieken 
worden weergegeven in afbeelding 4.21 en 4.22. 
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Afbeelding 4.21: Verwarmingsvermogen (Q2 zone 1+2) per Afbeelding 4.22: Koelvermogen (Q2 zone 1+2) per 

simulatietooi berekend met methode 2 simulatietooi berekend met methode 2 

Uit de grafieken blijkt dat de resultaten voor het berekende verwarmingsvermogen van TRNBuild 
'active layer', TRNSYS 'type 360' en VA114 erg dicht bij de referentiewaarden van de fabrikant 
liggen. Voor het berekende koelvermogen ligt vooral VA114 erg dicht bij de referentiewaarden, 
gevolgd door TRNBuild 'active layer' en TRNSYS 'type 360'. 

Methode 3 

De grafieken met de resultaten van de derde methode worden in afbeelding 23 t/m 26 
weergegeven. 
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Afbeelding 4.23: Verwarmingsvermogen (Q3a zone 1) per 

simulatietooi berekend met methode 3. 
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Afbeelding 4.24: Koelvermogen (Q3a zone 1) per 

simulatietooi berekend met methode 3. 



100 

N_90 

i 80 

c 70 

"' 8' 60 
E 
~ 50 
<I) 

verwarmingsvermogen Q3b (zone 2) = 
hr · A · (T T ) + he · A · (T T III 'OIJD ODD:OI. III'OOD , 111:000 luchl" 

- · fabrikant vloer 
fabrikant plafond 
fabrikant vloertplafond 

- TRNBuild 'active layer 
- TRNSYS type 360 
- VA114 

koelvermogen Q3b (zone 2) = 
III:OIIDJ 

80 
hr . A,,""" · (T opp;bl" T ,,""") + he . A,, . ."" . (T ludu· T ,,""") 

- · fabnkant vloer 
70 fabnkant plafond 

fabnkant vloertplafond 
- TRNBuild 'activa layer' 
- TRNSYS type 360 
- VA114 

g40 
E --l;; 30 
~ 

__ __,. 

~ ----=--= ----
"'20 > 

10 

0 

0 

-.-.-:::: f-""" 

8 
T w:gem - Tluchl ;zone 2 

10 

0 

16 0 

~ 
.--. ----

6 
Tluchl;zone 2 - T w;gem 

Afbeelding 4.25: Verwarmingsvermogen (Q3b zone 2) per Afbeelding 4.26: Koelvermogen (Q3b zone 2) per 

simulatietooi berekend met methode 3. simulatietooi berekend met methode 3. 

In de vier grafieken is te zien dat alleen bij het verwarmingsvermogen van de simulatietooi VA 114 
in zone 2, de resultaten hiervan erg dicht bij de referentiewaarden komen . Het 
verwarmingsvermogen in zone 1 wordt door alle drie de simulatietools veel lager berekend dan de 
referentiewaarden . De resultaten van het koelvermogen in zone 1 en 2 komen voor de 
simulatietools TRNBuild 'active layer' en VA 114 al dichterbij de referentiewaarden. TRNSYS 'type 
360' geelt voor het koelvermogen van zone 1 en het verwarmingsvermogen van zone 2 waarden 
die erg afwijken van de referentiewaarden. 

Net zoals bij het 1-zone model kan een reden voor de grote verschillen zijn dat de toegepaste 
warmteoverdrachtscoëfficiënten voor straling en convectie niet juist zijn. Zie tabel 4.4 voor de 
teruggerekende waarden voor de warmteoverdrachtscoëfficiënten voor convectie en straling van de 
drie simulatietools. De warmteoverdrachtscoëfficiënten zijn berekend met behulp van de uitvoer 
van de simulaties (methode 4) . 

Tabel4.4: Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie +straling, uit de simulatiegegevens en teruggerekend. 

Zoals te zien in de tabel zijn de teruggerekende warmteoverdrachtscoëfficiënten van de 
simulatietooi TRNSYS 'type 360' erg hoog. In dit simulatiemodel worden onjuistheden verwacht. De 
overige resultaten vertonen dezelfde trend als aangegeven bij het 1-zone model. namelijk dat in de 
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simulatietools grotere waarden voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt voor conveelieve en straling 
worden aangehouden dan in de literatuur aangegeven. 
Een ander opvallend gegeven zijn de warmteoverdrachtscoëfficiënten voor verwarming aan de 
plafondzijde en koeling aan de vloerzijde bij de simulatietooi VA114. Tussen de berekende waarde 
op basis van vergelijking 4.8 en de terugberekende waarde is een groter verschil waarneembaar 
dan bij de andere twee simulatietools. Een reden voor dit verschil kan zijn dat in VA 114 constante 
waarden worden aangenomen voor de overdrachtscoëfficiënten en deze niet afhankelijk zijn van de 
richting van de warmtestroom, zie paragraaf 3.2.2 voor meer informatie. 

Methode4 

Met behulp van de vierde methode, de uitvoer van de simulatietools betreffende het verwarming
en koelvermogen, zijn zes grafieken opgesteld waarin de resultaten worden weergegeven. Deze 
grafieken worden weergegeven in de afbeeldingen 4.27 t/m 4.32. 

verwarmingsvermogen koelvermogen 
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Afbeelding 4.2 7: Verwarmingsvermogen (Q4a zone 1) per 

simulatieloof berekend met methode 4 

verwarmingsvermogen 
Q4b (zone 2) = uitvoer simulatie vloer 
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Afbeelding 429.- Verwarmingsvermogen (Q4b zone 2) per 

simulatietooi berekend met methode 4 
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Afbeelding 4.28: Koelvermogen (Q4a zone 1) per 

simulatietooi berekend met methode 4 
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verwarmingsvermogen koetvermogen 
Q4c (zone 1 + 2) = uitvoer simulatie plafond + vloer Q4c (zone 1 + 2) = uitvoer simulatie plafond + vloer 
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Afbeelding 4.31: Verwarmingsvermogen (04 zone 1 + 2) 

per simulatietooi berekend met methode 4 
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Afbeelding 4.32: Koelvermogen (04 zone 1 + 2) per 

simulatietooi berekend met methode 4 

Uit de zes grafieken blijkt dat de waarden voor het gesimuleerde verwarming- en koelvermogen 
dicht bij de referentiewaarden van de fabrikant liggen. Een groot verschil tussen de drie 
simulatietools is niet op te merken. Opmerkelijk is wel dat de simulatietooi TRNSYS 'type 360' niet 
in alle grafieken vanuit het nulpunt begint. Dit zou kunnen duiden op onjuistheden in de simulatie. 

Discussie 

Zie afbeelding 4.33 voor een overzicht van de resultaten in staafdiagrammen. 

verwarmingsvermogen bilT.;~., = 28.0 °C 

Afbeelding 4.33 Vergelijking resultaten verwarmingsvermogen en koelvermogen per methode en simulatietool. 

Methoden 

De vier methoden beschreven in paragraaf 4.2 zouden gelijke resultaten moeten genereren voor 
het verwarming- en koelvermogen . In afbeelding 4.33 is te zien dat methode 3 lagere resultaten 
geeft voor het verwarming- en koelvermogen. De reden hiervoor is een onjuiste 
warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie en straling. In tabel 4.4 zijn de waarden weergegeven 
die toegepast zouden moeten worden per simulatietooi om gelijke resultaten te verkrijgen met de 
uitvoer uit de simulatie (methode 4). 
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Simulatietools 

De resultaten van de simulatietools TRNBuild 'active layer' en VA114 zijn redelijk vergelijkbaar. 
Beide komen dicht bij de referentiewaarden van de fabrikant. De resultaten van de simulatietooi 
TRNSYS 'type 360' wijken erg af. Mogelijk zitten er onjuistheden in het simulatiemodel. Een andere 
mogelijkheid kan zijn dat de methode die toegepast is om de karakteristiek van de simulatietools te 
bepalen per berekeningsmethode, niet nauwkeurig genoeg is. Er worden namelijk maar twee 
punten berekend waarna een rechte lijn wordt getrokken door deze punten. Mogelijk is de 
karakteristiek van TRNSYS 'type 360' geen rechte lijn. 

Referentiewaarden fabrikant 

De vier methoden voor het vergelijken van de simulatieresultaten en de referentiewaarden van de 
fabrikant zijn weergegeven in de grafieken in afbeelding 4.15 t/m 4.32. Uit deze grafieken blijkt dat 
de waarden van de simulatietools TRNBuild 'active layer' en VA 114 in diverse situaties redelijk in 
de buurt komen van de referentiewaarden van de fabrikant. De simulatietooi TRNSYS 'type 360' 
geeft niet altijd waarden die vergelijkbaar zijn met de referentiewaarden, deze wijkt sterk af in een 
aantal situaties. 

4.4 Discussie simulatietools 
Uit de analyse van de drie simulatietools blijkt dat VA 114 resultaten geeft die vergelijkbaar zijn met 
de referentiewaarden van de fabrikant. Een reden dat VA 114 goede resultaten geeft, is omdat de 
opgegeven karakteristiek van het verwarming- en koelvermogen hetzelfde is als de 
referentiewaarden van de fabrikant. In VA 114 dient als invoer een karakteristiek van het vermogen, 
zoals in grafiek 4.3 te zien is, opgegeven te worden. Dus de ingevoerde data wordt omgezet tot een 
fysisch model dat logischerwijs dezelfde resultaten geeft als de ingevoerde gegevens. 

TRNbuild 'active layer' geeft tevens redelijke resultaten in de situatie van het 2-zone model. In het 
1-zone model geeft deze simulatietooi erg hoge waarden. Mogelijk zitten hier nog onjuistheden in 
het simulatiemodel. Een onduidelijk aspect in het simulatiemodel van TRI\IBuild 'active layer' is het 
aantal 'fluid loops', dus het aantal bochten in de watervoerende leiding. Het is onduidelijk hoe deze 
term opgevat moet worden. Moet het aantal bochten opgegeven worden voor de gehele vloer, per 
werkelijk vloerpaneel of voor het aantal vloerpanelen? In dit onderzoek worden het aantal 
vloerpanelen ingevoerd als aantal bochten. 

De simulatieresultaten van TRNSYS 'type 360' zijn in het geval van methode twee en vier in het 2-
zone model vergelijkbaar met de referentiewaarden van de fabrikant. Bij de andere methoden zijn 
de resultaten niet goed vergelijkbaar met de referentiewaarden van de fabrikant en geeft deze 
simulatietooi resultaten die zouden kunnen duiden op onjuistheden in de simulatie. Door de 
gecompliceerdheid van de simulatietooi is het lastig fouten op te sporen in het simulatiemodel. Een 
mogelijke oorzaak voor de afwijkende resultaten kan zijn het onjuist interpreteren van de 
antwoorden die door de helpdesk van TRANSSOLAR Software Team zijn gegeven op vragen over 
onduidelijke definities van elementen in het simulatiemodel. De handleiding van 'type 360' verklaart 
niet duidelijk of in het geval van bijvoorbeeld vijf werkelijke vloerpanelen in een ruimte (zie 
afbeelding 4.2 en 4.3 voor een vloerpaneel), hiervoor één component 'type 360' voldoende is of dat 
er vijf toegevoegd dienen te worden in het simulatiemodel. In dit onderzoek is de werkelijke 
oppervlakte van één vloerpaneel aangenomen (1 ,2m 6m) als afmeting van één component 'type 
360'. In plaats van vijf 'type 360' componenten toe te voegen, worden de gesimuleerde waarden 
gedeeld door het aantal werkelijk panelen. Dit is dus de oppervlakte van één component of 
werkelijk paneel. Hierdoor worden alle waarden verschaald naar de afmeting van één paneel in 
plaats van het totale vloeroppervlak. Mogelijk zitten er nog onjuistheden in deze benadering. 

Voor verdere simulaties wordt de simulatietooi VA 114 toegepast omdat deze met behulp van de 
karakteristiek betreffende het vermogen van de gesimuleerde vloer de meest realistische resultaten 
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geeft. Verder bevat VA 114 minder onduidelijkheden in het gebruik doordat de invoer minder 
uitgebreid is. In de overige simulatietools zijn hiervoor meer invoergegevens benodigd. Zoals in 
hoofdstuk 3 beschreven is, is VA114 een simulatietooi die gericht is op de praktijk en daardoor 
realistische opties biedt voor installaties die in een woning toegepast worden. Hierdoor is VA 114 
voor een relatief snelle vergelijking tussen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering 
toegepast in een eenvoudig woningtype de beste optie. 
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NUMERIEKE MODELLERING VAN EEN WO NG 

In dit hoofdstuk worden de simulaties beschreven die worden uitgevoerd met behulp van de 
simulatietooi die gekozen is in hoofdstuk 4, namelijk VA114 van Vabi Software. Deze simulaties 
worden uitgevoerd om antwoord te kunnen geven op de volgende onderzoeksvragen betreffende 
de onderdelen waarvan in de literatuur niet voldoende informatie gevonden kan worden: 

Wat zijn de voor- en nadelen van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering toegepast 
in woningen voor koeling en verwarming? 

Welke verschillen zijn er tussen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering waar men 
tijdens het ontwerpproces bewust van moet zijn en die de keuze tussen beide systemen 
kunnen beïnvloeden? 

Wat zijn concrete adviezen, richtlijnen en vuistregels waar ingenieursbureaus rekening mee 
dienen te houden tijdens het ontwerpproces betreffende de keuze tussen vloerverwarming I
koeling en betonkernactivering in woningen? 

Om de vele mogelijkheden voor simulaties goed te kunnen ordenen wordt in paragraaf 5.1 het 
simulatiemodel beschreven en in paragraaf 5.2 de simulatievarianten. De simulatieresultaten 
worden toegelicht in paragraaf 5.3, waarna de discussie op de resultaten volgt in paragraaf 5.4. 

5.1 Simulatiemodel 
Zoals beschreven in paragraaf 2.3.1 is er een onderscheid gemaakt in 7 woningvarianten waarvan 
de toepassing van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering onderzocht is in de literatuur. 
Er is gekozen om één woningtype toe te passen voor verdere simulaties omdat dit het meest 
voorkomende woningtype is in Nederland. Dit woningtype is een combinatie van de woningtypen 
vrijstaande woning, de twee-onder-één-kap woning en de rijtjeswoning. De afmetingen en 
glasopeningen zijn voor deze drie typen woningen gemiddeld naar één woningtype. Voor de drie 
woningtypen zijn de gegevens overgenomen van de referentiewoningen van Senterl\lovem 
[SenterNovem 5, 2008]. 

Voor het gesimuleerde woningtype zijn schematisch de begane grond en de eerste verdieping 
weergegeven , dit zijn de verblijfsgebieden. De zolderverdieping is in dit geval een onbenoemde 
ruimte. Zie afbeelding 5.1 voor de geometrie van het gesimuleerde woningtype. 
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Afbeelding 5. 1: Geometrie gesimuleerde woning. 

5. 1. 1 Constructie en materialen 

In deze paragraaf wordt de standaard invoer voor het gesimuleerde woningtype nader toegelicht. 

in houd (exclusief constructie) 
• begane grond: 133,44 m3 

1 9 verdieping: 133,44 m3 

zolder: 111 ,33 m3 

constructie 
vloeren: betonnen vloeren met optie voor vloerverwarming I -koeling en I of 

betonkernactivering ; 

glas 

wanden: 
dak: 

spouwmuur met betonnen binnenblad en stenen buitenblad; 
houten dakconstructie. 

U-waarde beglazing: 1 ,8 W lm 2 K 
noordgevel: 2,0 x 2,0 = 4,0 m2 

oostgevel: 2,2 x 1 ,2 = 2,64 m2 

zuidgevel: 2,8 x 2,8 = 7,84 m2 

westgevel: geen beglazing 

(25% van de gevel) 
(1 0% van de gevel) 
(50% van de gevel) 

De ramen zijn niet te openen. Beschaduwing wordt in de basissimulaties niet meegenomen 
aangezien het effect van de zoninstraling onderzocht wordt voor de verschillende situaties. 

Zie afbeelding 5.2 voor een weergave van de vloer met vloerverwarming I -koeling en de vloer met 
betonkernactivering. Zie tabel 5.1 voor de materiaalgegevens van de constructie in de 
gesimuleerde woning 
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vloerverwarming I -koeling betonkernactivering 

Afbeelding 5.2: Vloer met vloerverwarming I -koeling en vloer met betonkernaclivering, 

toegepast als begane grondvloer en I of als verdiepingsvloer. 

Tabel 5. 1: Gegevens materialen in gesimuleerde woningtype 

(I 11 c 
cJrl1le 

I 
warrrltege'CidiiJgs 

I 
soorteiiJI\O warnuu 

coeflrcu~·ll 
[111] !W•ml<.l IJ II[Jl•\1 I 

p 
OJC:illtl€:1(1 

[Kq'rn l l I 

I ! ---------- betonnen afwerklaag vloer 0,05 1,000 840 2200 
- betonnen vloer 0,1 1,900 1050 2400 
- geëxpandeerd polystyreen 0,115 0,036 1470 30 
standaard spouwmuur (Re > 3,0 m2K/W) 
- betonnen wand 0,15 1,900 1050 2400 
- geëxpandeerd polystyreen 0,115 0,036 1470 30 
- verticale spouw 0 04 (R = 0 169 m2K/W) 1000 1 
- baksteen buitengevel 0,1 1,000 840 1800 
standaard prefab schuin dak (Re > 4,0 m2K/W) 
- houten beplating 0,01 0,15 600 1880 
- geëxpandeerd polystyreen 0,17 0,036 1470 30 
- houten beQiating 0 01 0,15 600 1880 
standaard verdiepingsvloer VBI kanaalplaatvloer 0.2 2,000 840 1510 
vloerverwarming I -koeling 

_tvan boven naar onder) 
- betonnen afwerklaag vloer 0,035 1,000 840 2200 
'bron in constructie ' 
- betonnen afwerklaag_ vloer 0,030 1,000 840 2200 
- isolatiemateriaal 0,04 0,04 1470 30 
- kanaalplaatvloer 0,2 2,000 840 2400 
isolatiemateriaal onder vloer bij toepassing als 
begane grondvloer 
- geëxpandeerd polystyreen 0,115 0,036 1470 30 
betonkernactivering in VBI klimaatvloer 
(van boven naar onder) 
- beton kanaalplaatvloer 0,212 1,9 1050 2400 
'bron in constructie ' 
- beton kanaalplaatvloer 0,068 1,9 1050 2400 
isolatiemateriaat onder vloer bij toepassing als 
begane grondvloer 
- geëxpandeerd polystyreen 0,11 5 0.036 1470 30 
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5. 1.2 Installatie 
In deze paragraaf wordt de installatie in het gesimuleerde woningtype beschreven. 

installatie 
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temperatuurniveau : 

uitvoering: 
regeling: 

stooklijn: 

watersnelheid: 

lage temperatuur verwarming (LTV) en hoge temperatuur koeling 
(HTK); 
vloerverwarming I -koeling en I of betonkernactivering; 
regeling van de ruimte op een setpoint voor de binnentemperatuur, 
20 oe voor verwarming en 22 oe voor koeling; 
toevoerwatertemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur, zie 
voor de stooklijn afbeelding 5.3. Deze stooklijn is voor 
vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering gelijk. De 
stooklijn is gekozen naar aanleiding van een aantal testen in de 
simulatietooi en geeft, door de gunstige watertemperaturen, de 
maximale mogelijkheden weer van vloerverwarming I -koeling en 
betonkernactivering; 
constante watersnelheid van 0,35 mis volgens gegevens van 
WTH vloerverwarming & -koeling . Uit de berekening (formule 4.1) 
blijkt dat bij een buisdiameter van 15,5 mm en een 
waterstroomsnelheid van 0,35 mis het waterdebiet 841 o·6 m31s is. 
Dit resulteert in een massastroom van 0,084 kgls; 

verwarmingsvermogen: het verwarmingsvermogen en de bijbehorende watertemperaturen 
zijn berekend met behulp van paragraaf 4.1.5. 
BijTgem = 26 oe en Tomg = 20 °e, dan Q = 33,0 Wlm2

. 

koelvermogen: 
Dit is dus Tw;in = 28,5 oe en Tw;uit = 23,5 oe; 
het koelvermogen is in VA114 berekend volgens de 
karakteristiek van het verwarmingsvermogen, koelvermogen wordt 
in de berekening dus niet opgegeven . 

verwarmbatterij ventilatie: batterij heeft een maximaal vermogen . Geen koelbatterij 
aanwezig. Wanneer de buitentemperaturen boven de 
inblaastemperatuur van 18 oe komen, wordt met buitenlucht 
ingeblazen; 

bedrijfswijze installatie: dagbedrijf van 07-23u, tijdens nachtbedrijf blijft de installatie 
continue met dezelfde instellingen draaien. 
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Afbeelding 5.3: Stooklijn vloeNerwarming I -koeling en betonkernactivering. 
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ventilatie 
mechanische toe- en afvoer (balansventilatie) in combinatie met warmteterugwinning: 
capaciteit ventilatie 0,9 dm31s per m2 vloeroppervlak -7 47,4 dm31s per verdieping 
-7 ventilatievoud = 1,3 h-l' inblaastemperatuur = 18 °C; 
infiltratie= 0,2 dm31s per m2 vloeroppervlak per verdieping, ventilatievoud = 0,28 h- 1

; 

spuiventilatie = 6,0 dm31s per m2 vloeroppervlak per verdieping, ventilatievoud = 8,7 h-1; 

interne warmtelast: 
zie tabel 5_2 voor een overzicht van de interne warmtebelasting in de woning [Bouwfysische 
ontwerpen 2, TUle]. 

Tabel 5.2: Wanntebelasting normale woonsituatie [bouwfysisch ontwerpen 2, TUle] 

• . . 
begane grond 
personen 120W 240W 240W 
elektrische apparatuur (incl. verlichting) 125W 515W 515W aow 
warmte tapwater + koken 140W 500W 140W 
1" verdieping 
personen (incl. verlichting) 100W 210W 

klimaatfile: 
Voor de simulaties is gebruik gemaakt van toekomstige klimaatfile RA2008EN in VA 114 die 
tegenwoordig standaard toegepast wordt. 

5. 1.3 Model validatie 
Validatie van de gesimuleerde woning is erg lastig aangezien er geen praktijkmetingen uitgevoerd 
zijn om de resultaten van de simulaties mee te vergelijken. De bedoeling van de simulaties die 
uitgevoerd zijn is in de eerste plaats dat het een parameterstudie is waarbij de effecten van één 
variatie in het simulatiemodel onderzocht wordt en vergeleken met de basissituatie. Hierbij wordt de 
gevoeligheid van een bepaalde variatie in het simulatiemodel in kaart gebracht. Met behulp van de 
ervaring die is opgedaan tijdens het simuleren van het 1- en 2-zone model in hoofdstuk 4 en 
informatie afkomstig uit de literatuur inclusief de praktijkvoorbeelden is het gesimuleerde 
woningtype ontstaan. De in- en uitvoergegevens zijn tevens gecontroleerd door een 
softwareontwikkelaar van VA 114 bij Vabi software. 

5.2 Simulatievarianten 
Met behulp van computersimulaties zijn een aantal varianten onderzocht. De basis van deze 
varianten is het woningtype zoals beschreven in de vorige paragraaf. Als varianten zijn 
verschillende praktische uitvoeringen van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering 
onderzocht aangevuld met verschillen in glasoppervlakten, zonwering, interne warmtebelasting, 
wateraanvoertemperatuur, dag- en nachtbedrijf en stooklijn voor betonkernactivering. 

A. Praktische uitvoeringen 

Als basismodellen zijn drie praktische toepassingen gekozen voor vloerverwarming I -koeling en 
betonkernactivering: 

variant A 1: vloerverwarming I -koeling in de begane grondvloer en de verdiepingsvloer, 
gebaseerd op de voorbeeldwoning in Eindhoven beschreven in bijlage B. De 
vloerverwarming I -koeling wordt per verdieping gescheiden geregeld vanuit de 
begane grond en de eerste verdieping; 

variant A2: betonkernactivering in de eerste verdiepingsvloer, gebaseerd op de 
voorbeeldwoning met betonkernactivering in Kampen beschreven in bijlage D. De 
betonkernactivering wordt geregeld vanuit de begane grond; 

variant A3: vloerverwarming I -koeling in de begane grondvloer en betonkernactivering in de 
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verdiepingsvloer, gebaseerd op de voorbeeldwoning in Uden beschreven in 
bijlage D. De vloerverwarming I -koeling wordt geregeld vanuit de begane grond, 
de betonkernactivering vanuit de eerste verdieping. 

In afbeelding 5.4 worden de drie praktische toepassingen weergegeven van vloerverwarming I -
koeling en betonkernactivering in het gesimuleerde woningtype. 

variant At variantA2 variant A3 

Afbeelding 5.4: Drie basisvarianten toepassing vloeNerwarming I -koeling en I of betonkernactivering. 

In een woning zijn meerdere praktische uitvoeringen mogelijk betreffende de wijze van verwarmen 
en koelen . Zie afbeelding 5.5 voor drie aanvullende praktische toepassingen van vloerverwarming I 
-koeling en betonkernactivering: 

variant A4: betonkernactivering in de begane grondvloer en de verdiepingsvloer. Beide 
systemen worden geregeld vanuit de verdieping die aan de bovenzijde grenst; 

variant A5: betonkernactivering in de eerste en tweede verdiepingsvloer. Beide systemen 
worden geregeld vanuit de verdieping die aan de onderzijde grenst; 

variant A6: vloerverwarming I -koeling in de begane grondvloer en betonkernactivering in 
beide verdiepingsvloeren. Alle drie de systemen worden geregeld vanuit de ruimte 
die grenst aan de bovenzijde. 

variant A4 variant A5 variantA6 

Afbeelding 5.5: Drie aanvullende praktische toepassingen van vloeNerwarming I -koeling en betonkernactivering. 

B. Glasoppervlakken 

De glasoppervlakken van het gesimuleerde woningtype, bij de drie praktische uitvoeringen, zijn in 
de simulaties gevarieerd om het effect hiervan op het binnenklimaat te onderzoeken. Zo is het 
effect van zoninstraling op het thermisch comfort en de energiebehoefte voor verschillende 
oriëntaties bekeken. Zie tabel 5.3 voor een overzicht van de varianten. De weergave tussen haken 
is de betreffende gevel waarvan het glaspercentage groter of kleiner is geworden. 
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Tabel 5.3: Variërende glasappelVlakken in het gesimuleerde woningtype. 

I 
Pcrçe111agc (,) 'as 111 de IJ8vel 

Bas1s 
I 

B I 
I 

82 I B3 
I 

84 
I 85 

( Z) (-Z I (iO) (+ 0 Z) (+ Ü ,TZ) 

basismodellen A1 llm A3 
noordgevel 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
oostgevel 10% 10% 10% 30% 30% 30% 
zuidg_evel 50% 30% 70% 50% 30% 70% 

C. Zonwering 

Zonwering is in de basissimulatie niet aanwezig. Een variant op de basissimulatie is het toepassen 
van automatisch bediende buitenzonwering voor alle glasopeningen. Bij een zonbelasting van 250 
W/m 2 op de gevel wordt de zonwering actief. 

D. Interne warmtebelasting 

Een variant op de drie basissimulaties is een verhoogde interne warmtebelasting van 20 personen, 
bedoeld om een extreme situatie weer te geven. Dit resulteert in een verhoogde warmtebelasting 
van 2200 W tussen 19.00 uur en 1.00 uur gedurende iedere dag in het hele jaar. 

E. Constante watertemperatuurregeling 

In plaats van een watertemperatuurregeling op basis van de buitentemperatuur is het ook mogelijk 
een constante wateraanvoertemperatuur te kiezen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een 
setpoint op binnentemperatuur. Olesen geeft aan dat een constante temperatuur van 22 oe in de 
zomer en 25 oe in de winter mogelijk is [Oiesen, 2005]. Vanuit dit gegeven is voor deze 
simulatievariant gekozen voor een constante watertemperatuur over het hele jaar van 23 °e. 

F. Dag- en nachtinstelling 

In de standaard simulatie wordt gekozen voor een constant werkende installatie die geen andere 
regeling heeft in de nacht- en dagstand. Een variant hierop is het instellen van een bedrijfstijd 
waarbij de installatie buiten deze bedrijfstijd (de nachtstand) een andere setpoint voor de 
binnentemperatuur heeft. In dit geval wordt gekozen voor een setpoint van 16 oe voor verwarming 
en 26 oe voor koeling van de luchttemperatuur in de betreffende ruimte tijdens de nachtstand. 

G. Andere stooklijn betonkernactivering 

Omdat betonkernactivering een verwarming- I koelsysteem is dat de hele constructie verwarmd of 
koelt, is het onduidelijk wat de temperaturen van een stooklijn dienen te zijn om voldoende 
thermisch comfort in de aanliggende ruimten te creëren. In deze variant wordt de standaard 
stooklijn die voor betonkernactivering toegepast wordt, weergegeven in afbeelding 5.3, aangepast 
naar een stooklijn met hogere watertemperaturen bij lage buitentemperaturen. Zie afbeelding 5.6 
voor de stooklijn die toegepast wordt in deze variant bij de vloer met betonkernactivering in 
basisvariant A2. 
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Afbeelding 5. 6: Stooklijn vloerverwarming /-koeling en betonkernactivering. 

Overzicht varianten 

Om een duidelijk overzicht te krijgen van het totaal aantal simulaties, worden deze in tabel 5.4 
schematisch weergegeven. 

Tabel5.4: Samenvatting simulatievarianten 

Smlu!at,evHrta\11 
luas1svHnanl 1 I bas1svanatil 2 I baslsvafla•ll3 

Basis A1 A2 A3 
A. praktische toepassing A4 A5 A6 
B._glaspercentages B1 tlm 5 B1 tlm5 B1 tlm 5 
C. zonwering C1 C2 C3 
0 . interne warmtelast 01 0 2 02 
E. constante regeling E1 E2 E3 
F. dag- en nachtregeling F1 F2 F3 
G. andere stooklijn bka n.v.t. G2 n.v.t. 

5.3 Resultaten 
In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de varianten die in de vorige paragraaf 
zijn beschreven . Eerst worden de resultaten voor de drie basisvarianten getoond en kort toegelicht. 
Daarna worden de basisvarianten gevarieerd in één aspect zodat telkens het effect van één variatie 
onderzocht wordt (zie paragraaf 5.2). Betreffende de resultaten van de simulaties is het thermisch 
comfort onderzocht in de woning en de energiebehoefte van de woning voor verwarming en 
koeling. Het thermisch comfort in de woning is beoordeeld door de minimum en maximum 
luchttemperaturen per verdieping te vergelijken en het aantal uren luchttemperatuuroverschrijding 
van 25 oe en 28 oe. Als comfortabel wordt aangenomen een minimum temperatuur van 18 oe 
[Bone, 2000] en maximaal 250 uren luchttemperatuuroverschrijding van 25 oe [SenterNovem 6, 
2008]. De GIW-eisen voor woningen zijn voor het thermisch comfort minder streng, maximaal 300 
uren temperatuuroverschrijding van een luchttemperatuur van 27,6 oe in de woonkamer 
[GIW/ISSO, 2008]. Hierdoor worden de eerder genoemde uitgangspunten aangenomen. Het 
energetische deel wordt beoordeeld middels het maximaal afgegeven vermogen voor verwarming 
en koeling en de totale energiebehoefte in de woning voor verwarming en koeling gedurende de 
periode van een jaar. De totale energiebehoefte die weergegeven wordt geeft niet het totale 
energiegebruik weer dat nodig is in de woning maar de behoefte aan energie voor de betreffende 
ruimten om deze te verwarmen of koelen. Het opwekkingsrendement van de installatie wordt niet 
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meegenomen, bijvoorbeeld het rendement van een warmtepomp. Tevens worden de 
distributieverliezen van de waterleidingen buiten beschouwing gelaten. 

5.3.1 Basisvarianten 
Hieronder worden de simulatieresultaten weergegeven van de drie basisvarianten A 1 tlm A3. Zie 
afbeelding 5.4 voor de praktische uitvoering van de vloerverwarming I -koeling of 
betonkernactivering in de drie basisvarianten. 

Thermisch comfort 

Zie afbeelding 5. 7 en 5.8 voor twee afbeeldingen betreffende het thermisch comfort in de drie 
basisvarianten A 1 tlm A3. 
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Afbeelding 5.8: Uren overschrijding luchttemperatuur 25 oe 
en 28 oe per verdieping voor de drie 

basisvarianten A 1 1/m A3. Het totale 

oppervlak van de staaf is het aantal uren 

overschrijding van 25 oC, het lichter 

gekleurde gedeelte is het aantal uren 

overschrijdingen van 28 oe. 

Zie afbeelding 5.9 en 5.10 voor een weergave van het maximaal afgegeven vermogen per vloer en 
de energiebehoefte voor het verwarmen en koelen van de basisvarianten. 
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Afbeelding 5.9: Maximaal afgegeven vermogen voor 

verwarming en koeling per vloer voor de 

dde basisvadanten A 1 1/m A3. 

Toelichting resultaten 
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Afbeelding 5. 10: Energiebehoene voor verwarming en koeling 

per basisvadanten A 1 1/m A3. 

Uit de vergelijking van de drie basisvarianten A 1 1/m A3 betreffende comfort in de ruimten en de 
energiebehoefte geeft basisvariant A 1 betreffende comfort de beste resultaten. Wel blijkt deze de 
grootste energiebehoefte te genereren. Basisvariant A3 heeft vergelijkbare resultaten met 
basisvariant A 1, alleen het aantal uren overschrijding van 25 oe is op de begane grond lager en op 
de eerste verdieping hoger. De minimale luchttemperatuur op de begane grond van basisvariant A3 
wordt in VA 114 veroorzaakt door een enkele plotselinge daling in de luchttemperatuur. Er zijn geen 
aanwijzingen in de simulatietooi gevonden voor een verklaring van deze daling in de 
luchttemperatuur. Er wordt aangenomen dat deze daling is ontstaan door een onvolkomenheid in 
de simulatietool. Dit betekent dat de werkelijke minimale luchttemperatuur dus hoger zal zijn. De 
energiebehoefte van basisvariant A3 is nauwelijks lager dan die van basisvariant A 1. Basisvariant 
A2 zorgt voor een grote range in minimale en maximale temperatuurverschillen en veroorzaakt 
aanzienlijk meer uren overschrijding van de luchttemperatuur van 25 °e. De energiebehoefte van 
basisvariant A2 is ongeveer 1500 kWh lager voor verwarmen en 1300 kWh lager voor koelen dan 
basisvarianten A 1 en A3. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat in basisvariant A2 maar één vloer 
thermisch geactiveerd is en deze aan twee zijden warmte en koude afgeeft. Hierdoor heeft deze 
basisvariant tevens minder capaciteit om het thermisch comfort aan de twee zijden van de vloer te 
controleren. 

Zoals in paragraaf 5.1 is aangegeven, is de gesimuleerde woning een combinatie van drie 
referentiewoningen van SenterNovem. Van deze drie referentiewoningen is het energieverbruik 
voor ruimteverwarming (Qprim ;verw) berekend met behulp van een EPe-berekening. 
[SenterNovem 5, 2008] . De EPe is een getalwaarde die de energetische efficiëntie van een 
gebouw weergeeft. 

De resultaten van de EPe-berekeningen, omgerekend naar kWh, zijn: 
- vrijstaande woning: 418 MJ/m2 7 8134,2 kWh; 

twee-onder-één-kap woning: 391 MJ/m2 7 6143,1 kWh; 
tussenwoning: 339 MJ/m2 7 2496,9 kWh. 

De resultaten van de energiebehoefte voor verwarming afkomstig uit de simulaties voor 
basisvarianten A 1 en A3 bevinden zich tussen de 5439 en 5656 kWh. Betreffende basisvariant A2 
is het resultaat van de energiebehoefte voor verwarming 3871 kWh. Wanneer het gemiddelde 
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wordt genomen van de drie referentiewoningen, namelijk 5591,4 kWh, zijn de resultaten van de 
basisvarianten A1 en A3 goed vergelijkbaar. Aangezien de gesimuleerde woning een combinatie is 
van de drie eerder genoemde referentiewoningen, is een één op één vergelijking niet mogelijk. 

5.3.2 Praktische toepassingen 
In deze paragraaf worden de simulatieresultaten weergegeven van de drie aanvullende praktische 
toepassingen van vloerverwarming I -koeling of betonkernactivering A4 t/m A6 zoals te zien in 
afbeelding 5.5. Deze praktische toepassingen worden vergeleken met de drie basisvarianten A 1 
t!m A3. 

Thermisch comfort 

Zie afbeelding 5.11 en 5.12 voor twee afbeeldingen betreffende het thermisch comfort in de drie 
basisvarianten A 1 t/m A3 en de drie aanvullende praktische toepassingen A4 t/m A6. 
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Afbeelding 5. 11: Minimum en maximum luchttemperaturen per verdieping voor de drie basisvarianten A 1 1/m A3 en de 

dde praktische varianten A4 1/m A6. 

75 



'·" c 
'ö :c 
.c 
(.) 

~ 
(!) 

> 
0 
c 
~ 
:::1 

"]§ 
c 
!U 
!U 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

aantal uren overschrijding 
luchttemperatuur 25 oe en 28 oe 

Afbeelding 5. 12: Uren overschrijding luchttemperatuur 25 oe en 28 oe per verdieping voor de drie basisvarianten A 1 t/m 

A3 en de drie praktische varianten A4 t/m A6. Hettotale oppeNiak van de staaf is het aantal uren 

overschrijding van 25 oe, hetlichter gekleurde gedeelte is het aantal uren overschrijdingen van 28 oe. 

Energiebehoefte 

Zie afbeelding 5.13 voor een weergave van de energiebehoefte voor het verwarmen en koelen per 
simulatievariant. Zie bijlage I voor de weergave van het minimale en maximale afgegeven 
vermogen van de vloeren per variant. 
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Afbeelding 5. 13: Energiebehoefte voor vetwarming en koeling van de drie basisvarianten A 1 t/m A3 en de drie 

praktische varianten A4 t/m A6. 
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Toelichting resultaten 

Uit de vergelijking tussen de zes verschillende praktische toepassingen blijkt dat de resultaten van 
variant A4 redelijk vergelijkbaar zijn met basisvarianten A 1 en A3. Wel is het aantal uren 
overschrijding van 25 oe hoger bij variant A4. Variant A5 is door het grote aantal uren 
overschrijding van 25 oe op de begane grond in warmere perioden thermisch minder comfortabel 
en heeft een grote energiebehoefte in vergelijking met de overige varianten. De eerste verdieping 
en de zolderverdieping zijn in deze variant thermisch wel comfortabel. Variant A6 is door de 
aanwezigheid van betonkernactivering in alle vloeren thermisch het meest comfortabel in 
vergelijking met overige varianten, maar heeft hierdoor wel een grotere energiebehoefte dan de 
overige varianten. 

5.3.3 Glaspercentages 
In deze paragraaf worden de simulatieresultaten weergegeven van de vijf varianten betreffende 
glasoppervlakken in de gevel per basisvariant: glasvarianten 91 t/m B5 voor de drie basisvarianten 
A 1 t/m A3. Zie tabel 5.3 voor een overzicht van de afmetingen van de glasoppervlakken in de 
basissimulatie en de vijf varianten hierop. 

Thermisch comfort 

Zie afbeelding 5.14 t/m 5.16 voor drie afbeeldingen betreffende het aantal uren overschrijding van 
de luchttemperatuur van 25 oe en 28 oe in de drie basisvarianten en de varianten in 
glaspercentages. De afbeeldingen waarin de minimale en maximale luchttemperaturen in de 
ruimten worden weergegeven per variant zijn zichtbaar in bijlage I. 

aantal uren overschrijding 
luchttemperatuur 25 oe en 28 °e: basisvariant A1 

600 --~~~~~~~~~~--~--~~~~--~~~ 

100 

0 

Afbeelding 5. 14: Uren overschrijding luchttemperatuur 25 oe en 28 oe per verdieping voor de basisvariant A 1 en de vijf 

varianten in glaspercentages 81 1/m 85. Het totale oppervlak van de staaf is het aantal uren 

overschrijding van 25 oe, het lichter gekleurde gedeelte is het aantal uren overschrijdingen van 28 oe. 
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aantal uren overschrijding 
luchttemperatuur 25 oe en 28 °e: basisvariant A2 

600 ~-,.-,-,~.-~-.-.-..-.-.--.-,--,-~--~-,~ 

500 +-~-r-+-1--r-+-,_-r-+-1--r-+-,_-r-4 

400 +-~-r-+-1,-r-+-,_-r-

300 +-+--r-+-1--t-

Afbeelding 5 15: Uren overschrijding luchttemperatuur 25 oe en 28 oe per verdieping voor de basisvariant A2 en de vijf 

varianten in glaspercentages 81 Vm 85 Hettotale oppervlak van de slaaf is hel aanlal uren 

overschrijding van 25 oe. het lichter gekleurde gedeelte is het aantal uren overschrijdingen van 28 oe. 

aantal uren overschrijding 

luchttemperatuur 25 oe en 28 °e: basisvariant A3 
600 .-.--.-.~.-.-.--.-.-.--.-.--.-,-,--,-,-.-~ 

500 +-~-r-+--r-+-,_-r-+-1--+-+-~-+-1--r-+-+-~ 

400 +-+--r-+--r-+-,_-r-+-1--+-+-~-+-1--r-+-+-~ 

Afbeelding 516: Uren overschrijding luchttemperatuur 25 oe en 28 oe per verdieping voor de basisvariant A3 en de vijf 

varianten in glaspercentages 8 1 Vm 85 Het totale oppervlak van de staaf is het aantal uren 

overschrijding van 25 oe. het lichter gekleurde gedeelte is het aantal uren overschrijdingen van 28 oe. 
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Energiebehoefte 

Zie afbeelding 5.17 t/m 5.19 voor een weergave van de energiebehoefte per basisvariant. De 
afbeeldingen waarin het maximale afgegeven vermogen per vloer wordt weergegeven per variant 
zijn zichtbaar in bijlage I. 

energiebehoefte per woning: basisvariant A1 
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Afbeelding 5. 17: Energiebehoefte voor verwarming en koeling basisvariant A 1 en varianten in glaspercentages 81 tlm 85. 
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Afbeelding 5. 18: 

energiebehoefte per woning: basisvariant A2 

lokale verwarming lokale koelirg 

• basis A2 

081 (·Z) 

Energiebehoefte voor verwarming en koeling basisvariant A2 en varianten in glaspercentages 81 tlm 85. 

energiebehoefte per woning: basisvariant A3 
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Afbeelding 5. 19: Energiebehoefte voor verwarming en koeling basisvariant A3 en varianten in glaspercentages 81 t/m 85. 
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Toelichting resultaten 

Uit de afbeeldingen met het aantal uren overschrijding van luchttemperatuur 25 en 28 oe blijkt een 
trend waarneembaar, namelijk dat variant B5 de hoogste aantal uren temperatuuroverschrijdingen 
veroorzaakt. Deze wordt gevolgd door variant B3, B2, B4, de basisvariant en B1 veroorzaakt de 
minste luchttemperatuuroverschrijdingen. Dat variant B5 de hoogste waarden geeft is niet 
onverwacht aangezien de glaspercentages aan twee gevelzijden met 20% vergroot zijn. Uit de 
vergelijking blijkt tevens dat voor het aantal uren temperatuuroverschrijding van 25 °e, het 
gunstiger is het glaspercentage aan de zuidzijde te vergroten met 20% dan het glaspercentage aan 
de oostzijde te vergroten met 20%. Of deze optie in de praktijk hetzelfde effect heeft wordt 
betwijfeld. De verhouding van het percentage glas en de grootte van de gevel is hierbij van belang. 
Een effectieve manier om de overschrijdingsuren te verminderen, zoals blijkt uit de afbeeldingen, is 
het verkleinen van het glaspercentage aan de zuidzijde. 

5.3.4 Zonwering 
In deze paragraaf worden de simulatieresultaten weergegeven van de drie basisvarianten A 1 t/m 
A3 en de resultaten van de variant waarbij zonwering is toegepast voor alle glasopeningen e1 t/m 
e3. Zie tabel 5.3 voor een overzicht van de afmetingen van de glasoppervlakken in de 
basissimulatie. 

Thermisch comfort 

Zie afbeelding 5.20 en 5.21 voor twee afbeeldingen betreffende het thermisch comfort in de drie 
basisvarianten met en zonder buitenzonwering voor de aanwezige beglazing e1 t/m e3. 
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Afbeelding 5.20: Minimum en maximum luchttemperaturen per verdieping voor de drie basisvarianten A 1 1/m A3 met en 

zonder toepassing van automatische bwlenzonwering Ct 1/m C3. 
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aantal uren overschrijding 
luchttemperatuur 25 oe en 28 oe 
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Afbeelding 52t: Uren overschrijding luchttemperatuur 25 oe en 28 oe per verdieping voor de basisvadanten At t/m A3 

met en zonder toepassing van automatische buitenzonwedng Ct t/m C3. Het totale oppervlak van de 

staaf is het aantal uren overschrijding van 25 oe, het lichter gekleurde gedeelte is het aantal uren 

overschrijdingen van 28 oe. 

Energiebehoefte 

Zie afbeelding 5.22 voor een weergave van de totale energiebehoefte voor verwarming en koeling 
per simulatievariant met en zonder zonwering C1 tlm C3. Zie bijlage I voor de weergave van het 
minimale en maximale afgegeven vermogen van de vloeren per variant. 
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Afbeelding 522: Energiebehaene voor verwarming en koeling per basisvadani met en zonder zonwedng Ct t/m C3. 
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Toelichting resultaten 

Uit de twee afbeeldingen betreffende het thermisch comfort in de woning blijkt dat zonwering een 
groot effect heeft. De maximale luchttemperaturen van basisvariant A 1 worden minimaal 2,0 oe 
lager in de variant met zonwering. Op de eerste verdieping en de zolderverdieping worden de 
maximum temperaturen zelfs minimaal 5,0 graden lager waardoor het aantal uren overschrijding 
van de luchttemperatuur van 25 oe afneemt tot nul uren. De reden dat de maximum temperatuur op 
de begane grond hoger is dan op de eerste verdieping is dat er op de begane grond sprake is van 
een hogere interne warmte last. Voor basisvariant A3 geldt dezelfde trend als bij basisvariant A 1, 
hoewel in deze variant nog wel 3 tot 11 uren luchttemperatuuroverschrijding van 25 oe 
geconstateerd wordt. De maximale luchttemperatuur op de eerste verdieping is door de 
betonkernactivering in de verdiepingsvloer minder afgenomen dan in het geval van 
vloerverwarming I -koeling in de verdiepingsvloer. Een reden hiervoor is dat betonkernactivering 
trager is in het koelen van de eerste verdieping. Voor basisvariant A2 is op te merken dat de 
maximum luchttemperatuur tevens in deze situatie daalt bij toepassing van zonwering. Het aantal 
uren overschrijding van de luchttemperatuur van 25 oe wordt voor de begane grond 123 uur lager. 

In de energiebehoefte voor verwarming en koeling wordt een duidelijk verschil waargenomen 
tussen de situatie zonder zonwering en met toepassing van zonwering. Er kan opgemerkt worden 
dat de toename in de energiebehoefte voor verwarming ontstaat doordat het gunstige 
verwarmende effect van de zoninstraling in de koude perioden niet benut wordt wanneer er 
zonwering aanwezig is. In het geval van koeling blijkt zonwering wel tot een verlaging in de 
koelbehoefte te leiden. Ongewenste opwarming door zoninstraling wordt belemmerd door de 
zonwering en hoeft niet gekoeld te worden door de installatie. In basisvariant A2 is de afname van 
de koelbehoefte kleiner dan de toename van de verwarmingbehoefte . Bij toepassing van 
betonkernactivering is het dus ongunstig om in de koude perioden automatische zonwering toe te 
passen. 

5.3.5 Interne warmtebelasting 
In deze paragraaf worden de simulatieresultaten weergegeven van de drie basisvarianten en de 
variatie in interne warmtebelasting. 

Thermisch comfort 

Zie afbeelding 5.23 voor een overzicht betreffende het aantal uren overschrijding van de 
luchttemperatuur van 25 oe en 28 oe in de drie basisvarianten met en zonder verhoging van de 
interne warmtebelasting op de begane grond 01 t/m D3. De afbeelding waarin de minimale en 
maximale luchttemperaturen in de ruimten worden weergegeven per variant is zichtbaar in bijlage I. 
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aantal uren overschrijding 

luchttemperatuur 25 oe en 28 oe 

Afbeelding 5.23: Uren overschrijding luchttemperatuur 25 oe en 28 oe per verdieping voor de basisvarianten A 1 t/m A3 

met en zonder verhoging van de interne warmtelast 01 t/m 03. Het totale oppervlak van de staaf is het 

aantal uren overschrijding van 25 oe, het lichter gekleurde gedeelte is het aantal uren overschrijdingen 

van28 °C. 

Energiebehoefte 

Zie afbeelding 5.24 voor een weergave van de energiebehoefte in de drie basisvarianten met en 
zonder verhoging van de interne warmtebelasting 01 t/m 03. Zie bijlage I voor de weergave van 
het minimale en maximale afgegeven vermogen van de vloeren per variant. 
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Afbeelding 5.24: Energiebehoefte voor verwarming en koeling per variant met en zonder verhoging van de interne 

warmtelast 0 1 t/m 03. 
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Toelichting resultaten 

Betreffende het thermisch comfort na het verhogen van de interne warmtebelasting op de begane 
grond blijken de minimale luchttemperaturen in de ruimte te veranderen. Bij alle basisvarianten 
wordt deze na verhoging van de interne warmtelast namelijk lager. De constructie wordt door de 
verhoging in interne warmtelast gekoeld, maar is te traag om voldoende op te warmen wanneer de 
interne warmtelast niet meer aanwezig is. Bij basisvariant A2 is te zien dat de minimale 
temperatuur meer dan één graad afneemt, dit vanwege de beperkte capaciteit voor verwarmen en 
koelen . 
Het aantal uren overschrijding van de luchttemperatuur van 25 °C wordt wel groter bij verhoging 
van de interne warmtebelasting. Dit heeft tevens effect op de energiebehoefte, deze wordt kleiner 
voor verwarming en groter voor koeling. 

Omdat uit het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 bleek dat er weinig informatie beschikbaar is over 
de opwarm- en afkoeltijd, is bij deze variant tevens gekeken naar de uitvoergegevens van de 
oppervlaktetemperaturen op de begane grond. De opwarm- en afkoeltijd van vloerverwarming I -
koeling en betonkernactivering is niet duidelijk waarneembaar wanneer gekeken wordt naar de 
luchttemperaturen in de ruimte. Zie afbeelding 5.25 en 5.26 voor twee grafieken waarin de 
oppervlaktetemperaturen worden weergegeven in de basissimulatie A 1 t/m A3 en de 
oppervlaktetemperaturen bij een verhoogde interne warmtebelasting D1 t/m D3. 
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Afbeelding 5.25: Oppervlaktetemperaturen op de begane grond bij de basisvarianten A 1 Vm A3. De temperaturen 

worden per uur weergegeven gedurende een periode van 7 dagen vanaf 27 april. 
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Afbeetding 5.26: Oppervlaktetemperaturen op de begane grond bij de verhoogde interne warmtebelasting 01 1/m 03. 

De temperaturen worden per uur weergegeven gedurende een periode van 7 dagen vanaf 27 april. 

Met behulp van beide grafieken in afbeelding 5.25 en 5.26 is de maximale opwarm- en afkoeltijd 
van het vloer- of plafondoppervlak bepaald: 

basisvariant A 1 en D1: vloeroppervlak 
basisvariant A2 en D2: plafondoppervlak 
basisvariant A3 en D3: vloeroppervlak 

plafondoppervlak 
Hierbij is de opwarmtijd gelijk aan de afkoeltijd. 

0,40 oe per uur; 
0,16 oe per uur; 
0,38 oe per uur; 
0,12 oe per uur. 

Uit deze waarden blijkt dat de opwarm- en afkoeltijd van basisvariant A2 langer is dan van A 1 en 
A3. In het geval van simulatievariant A3 is de traagheid van het plafondoppervlak niet te vergelijken 
met simulatievariant A2 aangezien bij simulatievariant A3 tevens vloerverwarming I -koeling op de 
begane grond aanwezig is. De bepaalde traagheid van het plafondoppervlak op de begane grond 
bij simulatievariant A2 en de beperkte capaciteit van deze vloer verklaart het grote aantal uren 
overschrijding van de luchttemperatuur van 25 °e. Wel is te zien in afbeelding 5.26 dat de 
oppervlaktetemperatuur van het plafondoppervlak bij betonkernactivering door de traagheid van het 
systeem niet snel opwarmt, vergeleken met het vloeroppervlak van A 1. In deze afbeelding is tevens 
te zien dat bij variant D1 door de vloerverwarming I -koeling de oppervlaktetemperatuur sneller 
afneemt wanneer deze gaat koelen en daardoor de luchttemperatuur sneller gekoeld kan worden. 
Een combinatie van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering zoals in basisvariant A3 
blijkt betreffende het thermisch comfort goede resultaten te geven. 

5.3.6 Constante watertemperatuurregeling 
In deze paragraaf worden de simulatieresultaten weergegeven van de drie basisvarianten en een 
variatie in de regeling van de vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering. De variatie in de 
regeling is een constante watertemperatuur van 23 oe zonder opgaaf van een setpoint betreffende 
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de ruimtetemperatuur. Er wordt dus met een maximaal debiet en een constante temperatuur van 
23 °C, water door de leidingen gevoerd. 

Comfort 

Zie afbeelding 5.27 en 5.28 voor twee overzichten betreffende het comfort in de drie basisvarianten 
en de variant in constante wateraanvoertemperatuur E1 t/m E3. 

minimum en maximum luchttemperatuur 
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Afbeelding 527: Minimum en maximum luchttemperaturen per verdieping voor de drie basisvarianten A 1 1/m A3 en de 

variant in constante waterloevoertemperatuur Et 1/m E3. 
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aantal uren overschrijding 
luchttemperatuur 25 oe en 28 oe 

Afbeelding 5.28: Uren overschrijding luchttemperatuur 25 oe en 28 oe per verdieping voor de basisvarianten A t flm A3 

met en zonder constante watertoevoertemperatuur Et f/m E3. Hef totale oppervlak van de staaf is het 

aantal uren overschrijding van 25 oe, het lichter gekleurde gedeelte is hef aantal uren overschrijdingen 

van28°e. 

Energiebehoefte 

Zie afbeelding 5.29 voor een weergave van de energiebehoefte. Zie bijlage I voor de weergave van 
het minimale en maximale afgegeven vermogen van de vloeren per variant. 
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Afbeelding 5. 29: Energiebehoefle voor verwarming en koeling per variant met en zonder constante 

watertoevoertemperatuur Et f/m E3. 
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Toelichting resultaten 

Uit de vergelijking blijkt dat de minimale en maximale luchttemperaturen in de ruimte bij variant E1 
en E3 verschuiven naar hogere temperaturen op de begane grond. Bij variant E2 en de overige 
verdiepingen van variant E1 en E3 worden de minimale temperaturen een aantal graden lager en 
de maximale temperaturen een aantal graden hoger. Het aantal uren overschrijding van de 
luchttemperatuur van 25 oe op de begane grond wordt bij verandering van de regeling in alle drie 
de basisvarianten minstens 90 uren groter. Een reden voor de hogere temperaturen en de grotere 
overschrijding van de luchttemperatuur van 25 oe is dat de constante watertemperatuur van 23 oe 
te hoog is om constant aan te houden. Het maximaal afgegeven vermogen van de vloeren en de 
totale energiebehoefte is lager in de drie situaties (E1 t/m E3} met een constante 
watertoevoertemperatuur vergeleken met de basissituatie (A 1 t/m A3). Vooral de afname van de 
energiebehoefte bij basisvariant A3 is vergeleken met de overige varianten erg groot, 

5.3.7 Dag- en nachtregeling 
In deze paragraaf worden de simulatieresultaten weergegeven van de drie basisvarianten en een 
variatie in regeling, namelijk een dag- en nachtinstelling waarbij de setpoint voor de 
luchttemperatuur in de ruimten tijdens de nachtinstelling 16 oe is voor verwarming en 26 oe voor 
koeling. 

Comfort 

Zie afbeelding 5.30 voor een overzicht van het aantal uren overschrijding van de luchttemperatuur 
van 25 oe en 28 oe in de drie basisvarianten en de variant met dag- en nachtregeling F1 t/m F3. De 
afbeelding waarin de minimale en maximale luchttemperaturen in de ruimten worden weergegeven 
per variant is zichtbaar in bijlage I. 
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luchttemperatuur 25 oe en 28 oe 
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Afbeelding 5. 30: Uren overschrijding luchttemperatuur 25 oe en 28 oe per verdieping voor de basisvarianten A 1 t/m A3 

en de variant in dag- en nachtregeling Ft t/m FJ. Het totale oppervlak van de staaf is het aantal uren 

overschrijding van 25 oC, het lichter gekleurde gedeelte is het aantal uren overschrijdingen van 28 oe. 
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Energiebehoefte 

Zie afbeelding 5.31 voor een weergave van de energiebehoefte. Zie bijlage I voor de weergave van 
het minimale en maximale afgegeven vermogen van de vloeren per variant. 

energiebehoefte per woning: dag- en nachtinstelling 
7000 ~------------------.-----------------~ 

6000 +-------------------+-----------------~ 
1,-------------------, 

~ 5000 

~4000 
-~ 
~ 3000 
c 
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0 
lokale verwarming 

dag-nacht instelling F1 

Odag-nacht instelling F3 

lokale koeling 

Afbeelding 5. 31 Energiebehoefte voor verwarming en koeling per variant met en zonder de variant in dag- en 

nachtregeling Ft t!m F3. 

Toelichting resultaten 

Uit de vergelijking betreffende het thermisch comfort blijkt de variant met de dag- en nachtregeling 
nauwelijks effect te hebben op de minimale en maximale temperaturen over de hele periode. Alleen 
de minimale luchttemperaturen bij variant F2 zijn lager geworden dan de basisvariant A2. Het 
verschil in overschrijdingsuren van luchttemperatuur 25 °C voor de basisvariant en de varianten F1 
en F3 is nauwelijks aanwezig. De temperatuuroverschrijding bij variant F2 is wel hoger wanneer 
een dag- en nachtregeling wordt toegepast. Het maximaal afgegeven vermogen voor verwarmen 
en koelen is bij variant F2 groter dan bij de basisvariant A2. Bij variant F3 is het maximaal 
afgegeven vermogen voor verwarming op de begane grond groter dan bij de basisvariant A3. Uit de 
totale energiebehoefte blijkt dat er voor de varianten F1 en F3 weinig verschil op te merken is 
vergeleken met de basissituaties A 1 en A3. De kleine toename in de verwarmingbehoefte kan 
verklaard worden doordat de installatie na het nachtbedrijf de ruimtetemperatuur moet verwarmen 
met een hoge capaciteit om de setpoint te behalen die voor het dagbedrijf ingesteld is. Het 
plotseling inschakelen van de installatie blijkt dus te resulteren in een grotere verwarmingsbehoefte. 
De koelbehoefte neemt af omdat tijdens nachtbedrijf de setpoint van de luchttemperatuur al daalt 
waardoor minder koelbehoefte benodigd is tijdens dagbedrijf. In het geval van variant F2 is de 
energiebehoefte voor verwarming en koeling lager dan in de basissituatie A2, deze vloer heeft te 
weinig capaciteit om snel te verwarmen of te koelen na een nachtbedrijf. 

5.3.8 Stooklijn betonkernactivering 
In deze paragraaf worden de simulatieresultaten weergegeven van de drie basisvarianten en een 
variatie in de stooklijn die toegepast word voor betonkernactivering. In de vergelijking wordt in 
basisvariant A2 de stooklijn voor betonkernactivering aangepast waarbij vloerverwarming I -koeling 
dezelfde instelling houdt als eerder is opgegeven. 

Comfort 

Zie afbeelding 5.32 en 5.33 voor twee overzichten betreffende het comfort in basisvariant A2 en de 
variant met dag- en nachtregeling G2. 
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Zie afbeelding 5.34 voor een weergave van de energiebehoefte. Zie bijlage I voor de weergave van 
de minimale en maximale luchttemperaturen in de ruimten per variant. 
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Afbeelding 5. 34 Energiebehoefte voor verwarming en koeling voor basisvariant A2 en de variant in stooklijn G2 

Toelichting resultaten 

Uit de resultaten betreffende het thermisch comfort blijkt dat de minimum luchttemperaturen op de 
eerste verdieping en de zolder hoger zijn bij variant G2 dan bij basisvariant A2. De maximum 
luchttemperaturen zijn redelijk constant gebleven, het aantal uren overschrijding van de 
luchttemperatuur van 25 °C is wel toegenomen. Een reden voor de toename van het aantal 
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overschrijdingsuren is dat met hogere watertemperaturen de constructie op een hogere 
temperatuur verwarmd wordt en deze minder snel afgekoeld is wan.neer de ruimte koelere 
temperaturen wenst. Betreffende de energiebehoefte voor verwarming en koeling neemt de 
verwarmingsbehoefte toe door de hogere watertemperaturen en de koelbehoefte af. Hierdoor zal 
de uiteindelijke energiebehoefte niet veranderen in variant G2 vergeleken met de basisvariant A2. 

5.4 Discussie 
Uit de methode die beschreven is in paragraaf 5.1 en 5.2 zijn de resultaten gekomen die 
weergegeven en toegelicht zijn in paragraaf 5.3. In deze paragraaf worden de resultaten 
samengevat en bediscussieerd. 

Praktische toepassingen 

In paragraaf 5.3.2 worden zes praktische toepassingen van vloerverwarming I -koeling en 
betonkernactivering vergeleken betreffende thermisch comfort in de ruimten en totale 
energiebehoefte voor verwarming en koeling. Als goed thermisch comfort wordt aangenomen een 
mm1mum temperatuur van 18 oe [Bone, 2000] en maximaal 250 uren 
luchttemperatuuroverschrijding van 25 oe [SenterNovem 6, 2008]. Voor de eerste verdieping is het 
mogelijk dat in de praktijk andere waarden voor het comfort worden aangehouden aangezien hier 
zich vaak de slaapkamers bevinden. In de slaapkamer kan een lagere waarden voor de 
luchttemperatuur aangehouden worden dan in de woonkamer [ISSO 33, 1996]. Omdat de eis voor 
de slaapkamer minder streng is dan voor de woonkamer en om een vrije indeelbaarheid in de 
woning mogelijk te maken worden de eerder genoemde eisen voor het thermisch comfort in de 
begane grond tevens voor de eerste verdieping aangenomen. 

basisvariant A 1 : 
goed comfort op de begane grond en de eerste verdieping; 
gemiddelde energiebehoefte voor verwarming en koeling; 

basisvariant A2: 
relatief meer uren luchttemperatuuroverschrijding van 25 oe op de begane grond en de 
eerste verdieping. Het toepassen van lagere aanvoertemperaturen in de stooklijn is niet 
aan te bevelen in verband met de kans op condensatie in de vloer. Door lage minimale 
luchttemperaturen op eerste verdieping wordt aanvullende verwarming of een andere 
instelling van de installatie met bijvoorbeeld hogere wateraanvoertemperaturen 
geadviseerd. 
relatief lage energiebehoefte voor verwarming en koeling; 

basisvariant A3: 
goed comfort op de begane grond, op de eerste verdieping zijn aanvullende voorzieningen 
noodzakelijk; 
gemiddelde energiebehoefte voor verwarming en koeling; 

variant A4: 
goed comfort op de begane grond, aanvullende voorzieningen noodzakelijk voor de eerste 
verdieping; 
gemiddelde energiebehoefte voor verwarming en koeling; 

variant A5: 
relatief meer uren luchttemperatuuroverschrijding van 25 oe op de begane grond en de 
eerste verdieping; 
relatief hoge energiebehoefte voor verwarming en koeling; 

variant A6: 
goed comfort op de begane grond en de eerste verdieping; 
relatief hoge energiebehoefte voor verwarming en koeling; 

Uit de vergelijking blijkt dat alle zes de toepassingen mogelijk zijn maar dat aanvullende 
voorzieningen noodzakelijk kunnen zijn om een goed thermisch comfort te garanderen. De keuzen 
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tussen de verschillende toepassingen kan tevens beïnvloed worden door de gewenste 
energiebehoefte. De totale energiebehoefte die weergegeven wordt geeft niet het totale 
energiegebruik aan dat nodig is in de woning. Het opwekkingsrendement van de installatie wordt 
niet meegenomen en de distributieverliezen van de waterleidingen worden buiten beschouwing 
gelaten. 

Voorbeeldwoningen 

Zoals in paragraaf 5.2 is aangegeven, zijn de basisvarianten A1 t/m A3 gebaseerd op 
voorbeeldwoningen die beschreven worden in bijlage B en D. Voor alle drie de voorbeeldwoningen 
geven de bewoners aan dat deze thermisch comfortabel zijn en dat het energiegebruik, door de 
combinatie met een warmtepomp en warmte- I koudeopwekking in de bodem, als relatief laag 
wordt ervaren. Basisvariant A 1 lijkt aan de eisen voor thermisch comfort en de energiebehoefte te 
voldoen. Basisvariant A2 heeft meer uren temperatuuroverschrijding van de luchttemperatuur van 
25 oe maar deze blijven voor de periode van een jaar onder de 250 uren 
temperatuuroverschrijding. De eerste verdieping heeft wel aanvullende verwarming nodig bij 
basisvariant A2. Volgens de ontwerpers van basisvariant A2 heeft de verdiepingsvloer met 
betonkernactivering voldoende verwarming- en koelcapaciteit om aan het gewenste thermisch 
comfort te voldoen. Bij variant A3 worden minimale temperaturen geconstateerd die lager zijn dan 
18 °e. De bewoners ondervinden geen hinder door lage luchttemperaturen in de woning. De reden 
hiervoor is dat de comforttemperatuur in deze woning hoger is dan de luchttemperatuur 

Glaspercentages 

De variatie van het percentage beglazing in twee verschillende gevels heeft geleid tot vijf varianten 
voor ieder van de drie basisvarianten. Hieronder de belangrijkste bevindingen uit de resultaten: 

Wanneer het glaspercentage aan de oostzijde wordt vergroot, is het betreffende het thermisch 
comfort en de energiebehoefte voor verwarming en koeling gunstig om het glaspercentage aan 
de zuidzijde te verminderen; 
Het vergroten van de glaspercentages aan de zuidzijde en de oostzijde heeft grote invloed op 
het aantal uren luchttemperatuuroverschrijding van 25 °e. Betreffende de energiebehoefte voor 
verwarming heeft deze vergroting van de glaspercentages nauwelijks effect. De 
energiebehoefte voor koeling wordt wel groter. 

Zonwering 

De toepassing van zonwering leidt tot grote verschillen in het thermisch comfort en de 
energiebehoefte. Betreffende het thermisch comfort is sprake van een duidelijke afname van het 
aantal uren luchttemperatuuroverschrijding van 25 °e. De maximale luchttemperaturen voor de drie 
varianten nemen tevens af, waarbij de grootste invloed ondervonden wordt in de basisvariant A 1. 
Doordat de zonwering actief is gedurende het hele jaar heeft dit in de winterperiode een negatief 
effect op de energiebehoefte voor verwarming, deze wordt aanzienlijk hoger. De koelbehoefte 
daarentegen neemt af. De totale energiebehoefte blijft voor basisvariant A 1 en A3 nagenoeg gelijk 
na toepassing van zonwering, voor basisvariant A2 neemt de totale energiebehoefte toe. 
Aangeraden wordt om automatische zonwering in koudere perioden niet te activeren. 

Interne warmtebelasting 

Bij plotselinge verhoging van de interne warmtebelasting op de begane grond, ongeveer twintig 
personen, blijkt dit voor basisvariant A2 tweemaal zo veel uren luchttemperatuuroverschrijding van 
25 oe te veroorzaken. De toename in overschrijdingsuren van de luchttemperatuur bij de overige 
basisvarianten A 1 en A3 is geringer dan in het geval van basisvariant A2 bij de verhoging van de 
interne warmtebelasting. Hierbij blijft basisvariant A3 het meest constant in overschrijdingsuren 
vergeleken met de situatie zonder de verhoging van de interne warmtebelasting. In de eerste 
instantie wordt gedacht dat een verhoging van de interne warmtelast ook in basisvariant A2 zou 
resulteren in een constante luchttemperatuur. Dit door het effect van betonkernactivering als 
thermisch geactiveerde constructie met een grote accumulerende massa. Het plafondoppervlak bij 
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betonkernactivering blijkt door de grotere accumulerende massa inderdaad niet snel op te warmen 
in vergelijking met het vloeroppervlak bij vloerverwarming. De opwarm- en afkoeltijd van het 
plafondoppervlak met betonkernactivering in de constructievloer is ongeveer 0,16 oe per uur. De 
opwarm- en afkoeltijd van het vloeroppervlak bij vloerverwarming I -koeling is ongeveer 0,40 oe per 
uur. Een reden dat hogere luchttemperaturen optreden bij simulatievariant A2 dan bij A 1 en A3 is 
dat vloerverwarming I -koeling de capaciteit en de afkoelsnelheid heeft de ruimte sneller te koelen 
dan betonkernactivering. De energiebehoefte voor verwarming wordt in alle drie de situaties kleiner 
terwijl de energiebehoefte voor koeling groter wordt. Uit de simulaties blijkt dat het vermogen van 
betonkernactivering in de verdiepingsvloer onvoldoende is om grote schommelingen in interne 
warmtelast op te vangen. 

Constante watertemperatuurregeling 

Het toepassen van een constante watertemperatuur in plaats van een regeling van de 
wateraanvoertemperatuur met behulp van een stooklijn resulteert voor alle drie de basisvarianten in 
een vermindering van het thermisch comfort door de stijging van het aantal uren 
temperatuuroverschrijding van 25 oe en door de afname in minimale temperaturen. 
Daarentegen is de energiebehoefte voor verwarming minimaal 350 kWh lager en voor koeling 
minimaal 1 000 kWh lager dan in de basissituatie. 

Dag- en nachtregeling 

Wanneer verschillende setpoints voor de luchttemperaturen in de ruimten worden toegepast in de 
dag- en nachtsituatie resulteert dit voor basisvariant A2 in een verhoging van het aantal uren 
luchttemperatuuroverschrijding van 25 °e. Voor de overige basisvarianten A 1 en A3 verandert er 
weinig. Betreffende de energiebehoefte voor verwarming en koeling resulteert het toepassen van 
een dag- en nachtregeling nauwelijks in een verlaging van deze energiebehoeften. In de situatie 
met vloerverwarming I -koeling in de verdiepingsvloeren wordt de energiebehoefte voor verwarming 
hoger en in geval van de situatie met betonkernactivering in de eerste verdiepingsvloer wordt de 
energiebehoefte voor verwarming lager. Beiden verschillen erg weinig met de basissituatie. 

Aangepaste stooklijn betonkernactivering 

Het aanpassen van de stooklijn voor betonkernactivering in de eerste verdiepingsvloer met hogere 
watertemperaturen zoals in afbeelding 5.6 is weergegeven, heeft nauwelijks invloed op het 
thermisch comfort in de woning. 

Vloerverwarming - koeling en betonkernactivering 

Uit de simulaties blijkt dat een één-op-één-vergelijking van vloerverwarming I -koeling en 
betonkernactivering niet eenvoudig is. Om de verschillen, tussen de toepassing van 
vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering in een woning, te bespreken aan de hand van de 
uitgevoerde simulaties worden ten eerste de basisvarianten A 1 en A2 besproken. Basisvariant A 1 
bevat vloerverwarming I -koeling in de begane grondvloer en de verdiepingsvloer en basisvariant 
A2 bevat alleen betonkernactivering in de verdiepingsvloer. Wanneer de energiebehoefte wordt 
vergeleken van beide systemen blijkt basisvariant A2 ongeveer 1700 kWh minder 
verwarmingsbehoefte en 1300 kWh minder koelbehoefte nodig te hebben. Betonkernactivering 
blijkt dus in dit geval minder energiebehoefte te genereren dan vloerverwarming I -koeling. 
Wanneer het thermisch comfort wordt vergeleken in beide basisvarianten blijkt dat in basisvariant 
A 1 sprake is van een goed comfort op de begane grond en eerste verdieping terwijl in basisvariant 
A2 op de eerste verdieping luchttemperaturen geconstateerd worden lager dan 18 °e. Bij 
toepassing van betonkernactivering in de eerste verdiepingsvloer dienen dus aanvullende 
voorzieningen getroffen te worden op de eerste verdieping, bijvoorbeeld radiatoren, om een goed 
thermisch comfort te kunnen garanderen. Een andere mogelijkheid is, om naast 
betonkernactivering in de eerste verdiepingsvloer, betonkernactivering toe te passen in de tweede 
verdiepingsvloer (variant A5). Hiermee wordt een goed thermisch comfort in de woning 
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gerealiseerd, inclusief de zolderverdieping, met een gelijke totale energiebehoefte voor verwarmen 
en koelen vergeleken met basisvariant A 1. Wanneer men op de begane grond kiest voor strengere 
eisen betreffende het thermisch comfort is het mogelijk om betonkernactivering in de begane 
grondvloer en de eerste verdiepingsvloer toe te passen (variant A4). Dit resulteert in een goed 
comfort op de begane grond waarbij op de verdiepingsvloer aanvullende voorzieningen 
noodzakelijk zijn. In vergelijking met basisvariant A 1 heeft variant A4 een kleinere totale 
energiebehoefte. 

Discussie simulaties 

Een beperking bij het uitvoeren van de simulaties met behulp van VA 114, die mogelijk invloed heeft 
op de resultaten, is dat het niet mogelijk is de exacte warmte- of koudeafgifte van een vloer te 
verdelen in afgifte naar boven en afgifte naar onder. Hiermee kan het exacte vermogen van 
betonkernactivering naar beide ruimten onder en boven de vloer niet exact bepaald worden. 
Een discussiepunt in de uitvoer van de simulaties is de keuze voor het weergeven van de 
luchttemperatuur in plaats van de comforttemperatuur. Deze keuze is gemaakt vanwege de eis 
betreffende het aantal uren overschrijding van de luchttemperatuur van 25 °e. Aangezien 
vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering systemen zijn met een groot aandeel afgifte door 
straling, zal de comforttemperatuur (gemiddelde van de straling- en luchttemperatuur) afwijken van 
de luchttemperatuur. Wanneer de comforttemperatuur in de simulaties bekeken wordt, blijkt deze 
hogere temperaturen te geven dan de luchttemperatuur. 
Een ander discussiepunt is de toegepaste stooklijn in afbeelding 5.3. In de praktijk zijn vele 
verschillende stooklijnen toe te passen waardoor weinig informatie is over de meest geschikte 
stooklijn. 
Betreffende de gestelde eisen voor het thermisch comfort is tevens discussie mogelijk. De gestelde 
minimale luchttemperatuur is nu vastgesteld op 18 oe terwijl men wellicht in de woonkamer een 
minimale luchttemperatuur wenst van 20 °e. De eisen voor het thermisch comfort in woningen is 
nog niet duidelijk vastgesteld, waardoor benadering van een reële situatie lastig is. 

Voor verder onderzoek wordt aangeraden de praktische toepassing van vloerverwarming I -koeling 
en betonkernactivering verder te onderzoeken waarbij tevens radiatoren toegevoegd worden op de 
eerder beschreven plaatsen waar dit raadzaam is om lage minimale temperaturen te voorkomen. 
Hiermee kan de totale energiebehoefte van een basissimulatie goed in kaart worden gebracht en 
vergeleken worden met de overige basisvarianten. Verder is aan te raden om metingen uit te 
voeren in een woning met vloerverwarming I -koeling of betonkernactivering zodat validatie van de 
gesimuleerde gegevens met gemeten gegevens mogelijk is. 

In het volgende hoofdstuk wordt weergegeven hoe men in een praktijksituatie omgaat met de 
advisering van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering in de praktijksituatie en welk 
systeem de voorkeur heeft. 
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6 ADVISERING THERMISCH ACTIEF BOUWEN 

Om een advies te kunnen geven hoe adviesbureaus in de toekomst beter om zouden kunnen gaan 
met de advisering van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering is het noodzakelijk in 
kaart te brengen hoe deze advisering op dit moment plaats vindt en waar knelpunten zitten. 

Om meer informatie te verkrijgen over de huidige advisering van vloerverwarming I -koeling heeft 
een interview plaatsgevonden op 16 oktober 2009 met ing. Ivo Spierts, directielid van Nelissen 
ingenieursbureau b.v. Zie bijlage J voor de hoofdvragen van het interview. 

6.1 Advisering in ontwerpproces 
Een adviesbureau gericht op bouwfysica, installaties en duurzaamheid heeft in het begin van het 
bouwproces al enige invloed op de keuzes die gemaakt zullen worden. Vaak heeft de 
opdrachtgever in het begin van het proces bepaalde ideeën over welke maatregelen zij willen 
nemen om een ontwerp energiebesparend te maken. Het adviesbureau geeft inzicht in de 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid van deze ideeën en kan hierop inspelen door eventueel 
alternatieven te bieden en de voor- en nadelen in kaart te brengen van de verschillende ideeën. Het 
is uiteindelijk aan de opdrachtgever om een keuze te maken. 

6. 1. 1 Afwegingen energiebesparende maatregelen 
De huidige afweging voor energiebesparende maatregelen wordt vooral beïnvloed door: 

kosten : 
Tegenwoordig worden veel energiebesparende plannen of maatregelen vooral vanwege de 
hogere initiële kosten geschrapt, hoewel deze in de praktijk bijvoorbeeld een aanzienlijke 
besparing op de stookkosten geven. Men heeft vaak wel de ambitie deze maatregelen toe te 
passen, maar in de praktijk blijken hier weinig financiële mogelijkheden voor te zijn; 

energieprestatiecoëfficiënt: 
Met behulp van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) worden vanaf 1995 door de overheid 
eisen gesteld aan het energiegebruik in woningen. De EPC is een getalwaarde die de 
energetische efficiëntie van een gebouw weergeeft. Bij de aanvraag van een bouwvergunning 
betreffende een utiliteitsgebouw of woning is het verplicht de EPC te toetsen en aan de door de 
overheid gestelde EPC-waarden te voldoen. In 2006 is de EPC voor woningen aanpast van 1,0 
naar 0,8. In 2011 zal deze verder aangescherpt worden naar 0,6 en in 2015 naar 0,4 [Vrom, 
2009]. Het voldoen aan de EPC-eis van 0,8 vraagt om relatief vergaande, goed op elkaar 
afgestemde, maatregelen. Het toepassen van energiezuinige systemen in woningen wordt 
daardoor steeds belangrijker in de toekomst. Veel energiezuinige systemen hebben echter wel 
bepaalde randvoorwaarden waar aan voldaan moet worden om de effectiviteit in de praktijk te 
kunnen garanderen. 
Wanneer bij berekening van de EPC geconcludeerd wordt dat het ontwerp niet kan voldoen 
aan de gestelde EPC-waarde, met de huidige maatregelen, zullen meer energiebesparende 
maatregelen toegepast dienen te worden. In veel gevallen zullen tijdens het ontwerpproces dus 
nog aanvullend energiezuinige maatregelen genomen worden, alleen om te kunnen voldoen 
aan de EPC-eis. 
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publieke opinie: 
1\liet alle energiebesparende maatregelen staan op dit moment in een positief daglicht. Door 
negatieve ervaringen van gebruikers of bewoners met een bepaald energiebesparend systeem 
wordt door opdrachtgevers hiervoor niet gekozen. Dit kan geheel ten onrechte zijn, bijvoorbeeld 
door verkeerde uitvoering of advisering. Maar dan toch duurt het nog enige tijd voor men hier 
weer vertrouwen in heeft. Een opdrachtgever is, vooral in de woningbouw, afhankelijk van 
kopers of huurders van de betreffende woningen en een negatieve publieke opinie zou kunnen 
leiden tot een lage verkoop- of verhuurprijs. Een voorbeeld hiervan zijn de mechanisch 
gebalanceerde ventilatiesystemen . Deze ventilatiesystemen worden nog steeds geadviseerd 
door adviesbureaus maar vooral de opdrachtgevers passen deze niet graag toe. 

ervaring van het adviesbureau : 
Oe praktijkervaring van een adviesbureau is tevens erg belangrijk voor de afweging tussen 
verschillende energiebesparende maatregelen. Energiebesparende systemen waar weinig 
ervaring mee is en waar weinig onderzoek naar is gedaan zullen niet snel toegepast worden . 
Adviesbureaus staan open voor nieuwe ideeën en zullen deze zeker in de overweging nemen, 
maar uiteindelijk nemen zij liever een veilige beslissing. Bij slechte ervaringen met 
energiebesparende systemen brengen adviesbureaus hier vanzelfsprekend de knelpunten van 
in kaart of nemen ze in overweging deze systemen niet meer toe te passen in de vergel ijkbare 
situatie. 

6. 1.2 Ondersteuning 
Wanneer de opdrachtgever tijdens het ontwerpproces informatie wil over de toepassing van 
energiebesparende systemen maakt een adviesbureau vaak een overzicht met verschillende 
keuzes en mogelijkheden waarbij de eigen voorkeur tevens wordt aangegeven . leder adviesbureau 
heeft op basis van praktische ervaring vaak een voorkeur voor een bepaald energiezuinig systeem. 
In dit overzicht worden de voor- en nadelen van iedere optie weergegeven zodat de opdrachtgever 
een goed overzicht heeft. Een adviesbureau bepaalt vaak op basis van ervaring in de praktijk, 
technische haalbaarheid en vuistregels of een energiebesparend systeem geschikt is of niet. Er 
worden door tijdgebrek vaak geen computersimulaties uitgevoerd om het comfort of het 
energiegebruik te controleren. 

6.2 Ervaring vloerverwarming I -koeling en bka 
In deze paragraaf worden de ervaringen van Nelissen ingenieursbureau b.v. met betrekking tot 
vloerverwarming I -koeling, betonkernactivering en de bijbehorende energiebesparende 
voorzieningen in woningen weergegeven. 

6.2.1 Toepassing in woningen 
Oe overweging voor lage temperatuur verwarming (LVT) en eventueel hoge temperatuur koeling 
(HTK) wordt vaak gemaakt op basis van energiebesparing en comfort. De uitvoering van de L TV en 
HTK wordt vooral in de vorm van vloerverwarming I -koeling gerealiseerd. Er is geen ervaring met 
betonkernactivering in woningen, men ziet weinig mogelijkheden voor de praktische toepassing in 
een gemiddelde woning. Dit vanwege de complexe mogelijkheid tot regelen en de tweezijdige 
afgifte van warmte en koude naar de woonkamer en slaapkamer, wanneer bka wordt toegepast in 
de verdiepingsvloer. Oe regelbaarheid van de slaapkamer wordt beperkt doordat er ook regeling 
van de woonkamer noodzakelijk is. Hierdoor zou een vaste temperatuur ingesteld moeten worden 
voor de hele woning met de mogelijkheid van extra verwarming in de woonkamer. 
De toepassing van bka in appartementenbouw wordt tevens erg twijfelachtig gevonden. Alle 
appartementen worden dan tot een basistemperatuur verwarmd of gekoeld waarbij extra 
voorzieningen voor bijverwarmen aangebracht dienen te worden. Deze extra voorzieningen maken 
de totale installatie duurder dan wanneer voor een conventioneel systeem gekozen wordt. 
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Er wordt gestreefd naar een snelle en individuele regeling van ruimten in een woning. Bij advisering 
van vloerverwarming I -koeling wordt dan ook toepassing van een extra radiator geadviseerd om 
snelle opwarming te kunnen realiseren. Deze radiator wordt tevens geadviseerd bij toepassing van 
natuurlijke ventilatie, om de koudestroom op te warmen en tochtklachten te voorkomen. In deze 
situatie zijn de installatiekosten dus hoger dan bij een conventioneel systeem. 

6.2.2 Aanvullende energiebesparende voorzieningen 
In combinatie met L TV en HTK wordt vaak een warmtepomp toegepast. Deze warmtepomp kan 
gekoppeld zijn aan warmte- en koudeopslag (WKO) in de bodem of haalt bijvoorbeeld warmte uit 
lucht. De toepassing van WKO in de bodem wordt bij woningen niet veel geadviseerd. De bron voor 
een woning is vaak te klein en de warmte- en koudevraag zijn niet in balans. Er wordt in verhouding 
veel warmte gevraagd uit de bron en niet veel koude, waardoor de onbalans ontstaat. De balans 
voor warmte en koude is voor iedere situatie anders en dient per project bekeken te worden. 

6.2.3 Simulaties 
Tijdens het besluitvormingsproces betreffende de installatiekeuzen en energiebesparende 
maatregelen worden meestal geen simulaties uitgevoerd ten aanzien van comfort en 
energiegebruik. De meeste situaties kunnen met behulp van vuistregels en praktijkervaring worden 
geadviseerd. In de fase naar het definitieve ontwerp kunnen temperatuur
overschrijdingsberekeningen (TO berekeningen) worden gemaakt van de woning. Hiervoor wordt 
bij Ne lissen ingenieursbureau de simulatietooi VA 114 van Vabi Software gebruikt. Een andere 
mogelijke simulatietooi die door andere adviesbureaus toegepast wordt is TRNSYS. Tijdens een 
bijeenkomst over betonkernactivering in oktober 2008 in Goes, waarbij meerdere adviesbureaus 
aanwezig waren, bleken de meningen over de simulatietools erg verdeeld. Het grootste verschil dat 
naar voren kwam tussen de simulatietools was de complexheid van de tools. In VA114 is het 
betrekkelijk eenvoudig om betonkernactivering of vloerverwarming I -koeling te simuleren in 
vergelijking met TRNSYS waarbij meer ervaring en invoergegevens vereist zijn om tot een goed 
model te komen. 

6.3 Integraal ontwerpen 
Betreffende de advisering van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering is één belangrijke 
conclusie te trekken: een goed ontwerp en goede advisering is alleen mogelijk wanneer sprake is 
van een integraal ontwerp. Integraal ontwerpen staat voor een denk- en werkwijze voor het 
opzetten en uitvoeren van integrale ontwerpprocessen met de daarbij behorende uitvoering- en 
gebruikpraktijk. Kenmerkend voor een integraal ontwerp is dat dit door multidisciplinaire teams 
wordt uitgevoerd en dat het ontwerp op een gestructureerde wijze wordt uitgewerkt [Zaal, 2004) . 
Veel nieuwe technieken en innovaties op het gebied van energiezuinigheid vragen een integraal 
ontwerp waarbij adviesbureaus nauw betrokken worden. Vooral bij betonkernactivering dient men 
rekening te houden met vele randvoorwaarden. Het is belangrijk voor deze adviesbureaus om 
voldoende kennis te bezitten en goed op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. 

97 



98 



TU I lec.hnlsc.he universiteit eindhaven 

Nelissen ingenieursbureau b.v. e 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Door de opwarming van de aarde en de hogere eisen aan het thermisch comfort is er naast 
verwarming steeds meer vraag naar koeling in woningen. Aangezien energiebesparing tevens erg 
belangrijk is vanwege de eindige energiebronnen en de beperken van de C02-uitstoot, stijgt de 
vraag naar energie-efficiënte verwarming- I en koeltechnieken. Een belangrijke ontwikkeling in de 
bouw is de toepassing van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering voor het verwarmen 
en koelen van een gebouw. Hierbij wordt de vloerconstructie in een gebouw thermisch geactiveerd 
door middel van watervoerende leidingen met gekoeld of verwarmd water. De toepassing van 
vloerverwarming in woningen is al langere tijd bekend, vloerkoeling en betonkernactivering wordt 
echter op dit moment vooral nog toegepast in de utiliteitsbouw. Onderzoek en ervaring ontbreken 
bij ingenieursbureaus om deze systemen te adviseren in de woningbouw. 

In dit onderzoek zijn vooral de thermische en energetische aspecten onderzocht. Er wordt geen 
advies gegeven over uitvoeringstechnische, constructieve of uitgebreide kostentechnische 
aspecten. 

7.1 Conclusies 
In deze paragraaf worden de antwoorden geformuleerd op de onderzoeksvragen die in de kaders 
beschreven zijn. 

Voor- en nadelen 

Wat zijn de voor- en nadelen van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering toegepast 
in woningen voor koeling en verwarming? 

Uit het literatuuronderzoek in paragraaf 2.3 en de simulatieresultaten in paragraaf 5.3 blijkt dat de 
grote voordelen van beide systemen het thermisch comfort en de mogelijkheden voor combinatie 
met een energiezuinige installatie voor warmte- en koudelevering zijn. 

De belangrijkste voordelen van vloerverwarming I -koeling t.o.v. betonkernactivering zijn : 
uitvoerbaarheid en toepassing mogelijk in verschillende vloeren en situaties zoals in 
renovatieprojecten en appartementen; 
voorzieningen mogelijk aan het plafond ten behoeve van het akoestisch comfort; 
kortere opwarmtijd en afkoeltijd vergeleken met betonkernactivering, hierdoor kunnen bij 
schommelingen in interne warmtebelastingen deze sneller weg gekoeld worden; 
wanneer vloerverwarming I -koeling wordt toegepast in de begane grondvloer en de 
verdiepingsvloer, resulteert dit in een goed thermisch comfort op beide verdiepingen; 
zonwering heeft een groot positief effect op de maximum luchttemperaturen in een ruimte waar 
vloerverwarming I -koeling is toegepast ; 

De belangrijkste voordelen van betonkernactivering t.o.v. vloerverwarming I -koeling zijn : 
hogere verwarming- en koelcapaciteit door tweezijdige afgifte, aan vloerzijde en plafondzijde; 
stabiel thermisch comfort wanneer bka wordt toegepast in combinatie met vloerverwarming I -
koeling in de vloer, zelfs bij plotselinge hoge interne warmtebelasting ; 
energiebehoefte voor verwarming en koeling bij toepassing van betonkernactivering in de 
eerste verdiepingsvloer is aanzienlijk lager dan bij toepassing van vloerverwarming I -koeling in 
de begane grondvloer en de eerste verdiepingsvloer. 
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Verschillen 

Welke verschillen zijn er tussen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering waar men 
tijdens het ontwerpproces bewust van moet zijn en die de keuze tussen beide systemen kunnen 
beïnvloeden? 

Belangrijke verschillen tussen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering waar men tijdens 
het ontwerpproces al bewust van moet zijn : 

uitvoerbaarheid: 
Betonkernactivering bevat uitvoeringstechnisch meer randvoorwaarden dan vloerverwarming I -
koeling. Deze randvoorwaarden worden in dit onderzoek niet nader bekeken; 
toepassing: 
Betonkernactivering kan niet worden toegepast in renovatieprojecten, vloerverwarming I -
koeling kan hier wel toegepast worden. Vloerverwarming kan in een appartementencomplex 
eenvoudig toegepast worden in de zwevende dekvloer, bij de toepassing van 
betonkernactivering dienen twee aparte systemen in de verdiepingsvloer toegepast te worden 
wat kostentechnisch een nadeel is; 
akoestisch comfort: 
Bij betonkernactivering in de verdiepingsvloer is het niet mogelijk een akoestisch plafond toe te 
passen onder de vloer aangezien deze de warmte- en koudeafgifte belemmerd. Akoestische 
absorptie kan bijvoorbeeld op de wand of op objecten toegepast worden. 
extra voorzieningen: 
Uit de simulaties, beschreven in hoofdstuk 5, kan afgeleid worden dat ten behoeve van het 
thermisch comfort extra voorzieningen dienen toegepast te worden op de eerste verdieping 
wanneer betonkernactivering alleen wordt toepast in de eerste verdiepingsvloer. Een stooklijn 
met hogere wateraanvoertemperaturen in koude perioden zal de lage luchttemperaturen niet 
voorkomen . Een optie is om aanvullende radiatoren te plaatsen op de eerste verdieping; 

Software mogelijkheden 

Welke software mogelijkheden zijn er voor het simuleren van een woning met vloerverwarming I 
-koeling of betonkernactivering en welke zijn geschikt voor gebruik door ingenieursbureaus? 

In dit onderzoek zijn drie softwaremogelijkheden uitgebreid onderzocht voor het simuleren van een 
woning met vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering. Deze drie simulatietools zijn 
TRNBuild met gebruik van de 'active layer', TRNSYS met gebruik van de component 'type 360' en 
VA 114 van Vabi Software. De theoretische mogelijkheden in de drie simulatietools zijn erg divers. 
De simulatietools in TRNBuild en TRNSYS vragen veel specifieke gegevens over de waterleidingen 
in de vloer, terwijl VA 114 alleen informatie over de watertemperaturen en het bijbehorende 
vermogen vraagt. Alle drie de simulatietools zijn toe te passen voor het simuleren van 
vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering. Hierbij is de simulatietooi in TRNSYS met 'type 
360' het meest gecompliceerd en uitgebreid, geeft de simulatietooi TRNBuild 'active layer' al een 
redelijk vereenvoudigde weergave en biedt VA 114 met een directe vertaling naar de praktijksituatie 
tevens een vereenvoudigd simulatiemodel. 
Uit onderzoek met twee testcases kwam naar voren dat de modellering in VA 114 correct uitgevoerd 
wordt, verifiëring heeft plaatsgevonden. De simulatietooi TRNBuild met 'active layer' is tevens toe 
te passen. De afwijking van deze resultaten vergeleken met de referentiegegevens is groter dan bij 
VA 114. De resultaten uit de simulatietooi TRNSYS met 'type 360' blijken de grootste afwijking te 
genereren. Een reden hiervoor kan zijn dat deze simulatietooi erg gecompliceerd is en er wellicht 
onjuistheden zitten in de benadering van bepaalde invoergegevens of onjuistheden in het 
simulatiemodel. 
Voor modellering door ingenieursbureaus kunnen VA 114 en TRNBuild 'active layer' toegepast 
worden. Afhankelijk van de wensen van een ingenieursbureau is VA 114 geschikt voor het 
eenvoudig en snel simuleren van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering in een 
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praktijksituatie zoals een woning of in de utiliteitsbouw. TRNBuild 'active layer' is geschikt om toe te 
passen wanneer veel specifieke invoergegevens bekend zijn en men in detail iets wilt onderzoeken 
betreft de toepassing van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering. 

Adviezen, richtlijnen en vuistregels 

Wat zijn concrete adviezen, richtlijnen en vuistregels waar ingenieursbureaus rekening mee 
dienen te houden tijdens het ontwerpproces betreffende de keuze tussen vloerverwarming I
koelin.a en betonkernactiverinq in woninqen? 

Betreffende de keuze tussen vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering zijn een aantal 
adviezen, richtlijnen of vuistregels te formuleren: 

bij toepassing van betonkernactivering in de eerste verdiepingsvloer dienen aanvullende 
maatregelen genomen te worden om te lage waarden voor de luchttemperatuur in de ruimten 
op de eerste verdieping te voorkomen . Een maatregel kan zijn om aanvullende radiatoren toe 
te passen; 
Het toepassen van zonwering leidt tot een grote afname in het aantal uren 
temperatuuroverschrijding van een luchttemperatuur van 25 °e. De energiebehoefte voor 
koeling daalt tevens aanzienlijk bij toepassing van zonwering. Zonwering dient in de winter niet 
automatisch geactiveerd te worden; 
wanneer betonkernactivering wordt toegepast is het vanwege het thermisch comfort niet aan te 
raden om een dag- en nachtregeling toe te passen waarbij andere setpoints voor de 
luchttemperatuur in de betreffende ruimten worden toegepast. Een continubedrijf is aan te 
raden; 
het toepassen van een dag- en nachtregeling bij vloerverwarming I -koeling resulteert 
nauwelijks in een vermindering van de energiebehoefte voor verwarming en koeling en wordt 
vooral in de variant met betonkernactivering in de verdiepingsvloer (A2) niet aangeraden; 
het toepassen van een constante wateraanvoertemperatuur resulteert in een verhoging van het 
aantal uren luchttemperatuuroverschrijding van 25 oe en dus in een verlaging van het 
thermisch comfort. Een constante watertemperatuur vermindert wel de energiebehoefte voor 
verwarming en koeling; 
het aanpassen van de stooklijn voor betonkernactivering met hoger wateraanvoertemperaturen 
heeft weinig positieve invloed op het thermisch comfort en de energiebehoefte zoals blijkt uit de 
simulaties in hoofdstuk 5. 
Uit de simulaties blijkt dat het lastig is om een duidelijk advies te geven voor welke situatie welk 
systeem het beste is toe te passen. ledere ontwerpopgave vraagt een combinatie van 
maatregelen en dient in ieder ontwerp opnieuw bekeken te worden; 
Voor een goede advisering door ingenieursbureaus wordt aangeraden meer integrale 
ontwerpen toe te passen. 

7.2 Aanbevelingen 
In paragraaf 2.4 is uiteengezet welke informatie nog ontbreekt in de literatuur betreffende de 
toepassing van vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering in woningen. Een aantal van 
deze onderwerpen zijn door middel van simulaties nader onderzocht en een aantal onderwerpen 
blijven nog onduidelijk. De onderwerpen die niet verder onderzocht zijn worden hieronder 
weergegeven: 

de invloed van de thermische dichtheid en warmteweerstand van de gevel: 
Het effect van de thermische dichtheid en warmteweerstand bij de toepassing van 
vloerverwarming I -koeling is nog onvolledig onderzocht; 
wisselingen in seizoen: 
De effecten op het binnenklimaat bij specifieke weercondities zijn niet bekend en er is geen 
goede advisering aanwezig over een geschikte regelstrategie; 
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energiegebruik en terugverdientijd van vloerverwarming I -koeling enlof betonkernactivering in 
een woning: 
Voor de woningbouw zijn nog niet veel gegevens beschikbaar over het specifieke 
energiegebruik van de systemen per woningtype en de terugverdientijd; 
levensduur: 
De levensduur van de systemen is nog niet bekend. 

Betreffende de antwoorden op de onderzoeksvragen zijn een aantal suggesties mogelijk voor 
verder onderzoek: 

In dit onderzoek zijn vooral de thermische en energetische aspecten onderzocht van 
vloerverwarming I -koeling. Om de volledige toepassing van vloerverwarming I -koeling en 
betonkernactivering te onderzoeken in woningen, inclusief de voor- en nadelen, wordt 
geadviseerd de volledige uitvoeringstechnische, constructieve en kostentechnische aspecten 
toe te voegen; 
De simulatiesoftware die onderzocht is in dit onderzoek beperkt zich tot drie simulatietools. 
Voor verder onderzoek wordt aangeraden vooral de simulatiemodellen van de twee testcases 
in TNBuild 'activa layer' en TRNSYS 'type 360', weergegeven in hoofdstuk 4, nader te 
onderzoeken op onjuistheden in de invoer of interpretatie van de invoergegevens; 
In hoofdstuk 5 zijn simulaties uitgevoerd met behulp van één woningtype. Aanvullende 
simulaties zouden uitgevoerd kunnen worden voor bijvoorbeeld een appartementencomplex; 
Aanvullende simulaties zouden uitgevoerd kunnen worden door betonkernactivering te 
combineren met bijvoorbeeld radiatoren; 
Validatie van de gesimuleerde gegevens in hoofdstuk 5 is erg lastig. Aangeraden wordt om 
uitgebreide metingen op te zetten in een woning waar vloerverwarming I -koeling of 
betonkernactivering is toegepast om validatie van simulatiemodellen mogelijk te maken; 
voor ingenieurs blijkt het lastig te zijn goed advies te geven over de toepassing van 
vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering in woningen. De advisering van beide 
systemen staat in direct verband met de advisering van de installatie voor de warmte- en 
koudelevering. Additioneel onderzoek is wenselijk naar de prestatie van de totale opwekking en 
installatie voor verwarming en koeling, aangevuld met de toepassing en prestatie op 
wijkniveau. 
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SYMBOLENLIJST 
IO"rT IUIE1!eKCr1 learrnettJ J g•oolnwa 

COPcarnol 'coefficient of performance' van een warmtepomp 

Th OOI!: 
oe condensatietemperatuur 

----

Tlaag 
oe verdampingstemperatuur 

--

q W/m2 warmtestroomdichtheid 

~T K temperatuurverschil 

hre W/m2K totale warmteoverdrachtscoëfficiënt 

Tw;in 
oe ingaande watertemperatuur 

Tbuiten 
oe buitentemperatuur 

Tvl;opp 
oe temperatuur van het geclimatiseerde oppervlak 

Tlueht 
oe luchttemperatuur 

he W/m2K conveelieve warmteoverdrachtscoëfficiënt 

d m dikte 

p kg/m3 dichtheid 

c JlkgK soortelijke warmte 

À W/mK warmtegeleidingscoëfficiënt 

R [m2KIW] warmteweerstand 

u W/m2K warmtedoorgangscoëfficiënt 

qv m3/s waterdebiet 

V m/s waterstroomsnelheid 

A leiding 
m2 oppervlakte doorsnede van waterleiding 

Tw;gem 
oe gemiddelde watertemperatuur 

Tw;uit 
oe uitgaande watertemperatuur 

Avl;opp 
m2 oppervlakte van het geclimatiseerde oppervlak 

m kg/s massastroom water 

CP JlkgK soortelijke warmte water 

ct> w warmtestroom 

P1ueht 
kg/m3 soortelijke massa lucht 

V m3/s volumedebiet van mechanische ventilatie 

Tvenl;toe 
oe temperatuur toevoerlucht mechanische ventilatie 

Aeonsir 
m2 oppervlakte constructie: niet geclimatiseerd 

Topp;bi 
oe oppervlaktetemperatuur binnen 

Topp;bu 
oe oppervlaktetemperatuur buiten 

hr W/m2K warmteoverdrachtscoëfficiënt voor straling 
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AFKORTINGEN 
bka 
LTV 
HTK 
wtw 
WKO 
COP 
HR-ketel 
EPC 

Betonkernactivering 
Lage temperatuur verwarming 
Hoge temperatuur koeling 
warmteterugwinning 
Warmte Koude Opwekking 
Coëfficiënt Of Performance 
Hoog Rendement Ketel 
Energieprestatiecoëfficiënt 
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BIJLAGE A 
VARIANTEN VLOERVERWARMING I -KOELING 

Afbeelding A. 1: Het 'zware vloerverwarming- I -koelsysteem [SenterNovem 2, 2008]. 

leiding vloerverwarming 

Afbeelding A.2a en b: Het middelzware vloerverwarming- I -koelsysteem [SenterNovem 2, 2008]. 

Links: leidingen midden in de dekvloer, rechts: leidingen onder in de dekvloer. 

.. 
~ .... ... : . . . ... ; . ... : .. '; ;' :. · . : · .. ... ; . . 

Afbeelding A.3: Leidingen in de isolatielaag [SenterNovem 2, 2008]. 

Afbeelding AA: 'Lichte vloerverwarming I -koeling [SenterNovem 2, 2008]. 

Onder de constructievloer wordt een isolatielaag van minimaal 100 mm isolatie aangebracht. De 
constructievloer is ongeveer 150 mm dik op de begane grond en 210 mm bij de verdiepingsvloer. 
De isolatielaag tussen de constructievloer en dekvloer is ongeveer 40 mm, de dekvloer is ongeveer 
65mm. 
Alle eerder genoemde varianten zijn ook als verdiepingsvloer toe te passen zonder de isolatielaag 
onder de vloer. 
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BIJLAGE 8 

PRAKTIJKVOORBEELD VLOERVERWARMING I -KOELING 

Vloerverwarming is een principe dat al geruime tijd toegepast wordt in woningen. De combinatie 
van vloerverwarming en vloerkoeling wordt in de woningbouw nu tevens steeds populairder. In de 
volgende paragrafen wordt één praktijkvoorbeeld met vloerverwarming I -koeling nader toegelicht. 

Woning Eindhoven 

De woning in Eindhoven die als voorbeeldwoning wordt aangehouden voor het vloerverwarming- I 
koelingprincipe is de woning van Elphi Nelissen van Nelissen ingenieursbureau. Deze woning heeft 
als hoofdverwarming vloerverwarming welke dient als vloerkoeling in de zomerperioden. Zie 
afbeelding B.1 voor twee aanzichten van de woning. 

Afbeelding B. 1: Twee gevelaanzichten van de woning in Eindhoven. [Nelissen, 2008] 

Woninggegevens 

De woning in Eindhoven bestaat uit de volgende onderdelen: 
Fundering: Betonnen fundering; 
Begane grond en verdiepingsvloer: Er zjjn breedplaatvloeren en kanaalplaatvloeren toegepast 
op de begane grond en de verdieping . Op deze constructievloeren is een isolatielaag 
aangebracht met daarboven de betonnen dekvloer waarin de waterleidingen zijn verwerkt. De 
vloeren zijn afgewerkt met tegels of een houten vloer die speciaal voor het 
vloerverwarmingprincipe wordt gemaakt. 
Gevel: Gemetselde binnenmuren met gelijmd buitenmetselwerk toegepast op de begane 
grond. Op de verdieping is buitengevelisolatie toegepast met stucwerk. De Re-waarde van de 
gevel is overal minimaal2,5 m2K/W; 
Dak: Breedplaatvloer met isolatie en grind 
EPe: 0,82 d.d.15-12-'04; 
Terugverdientijd totale systeem : 8 jaar 

Installatie 

De installatie in de woning bestaat uit : 
Warmte- I koudeopwekking: gesloten verticale bodemwarmtewisselaar met behulp van 9 
grondboringen; 
aanvoertemperatuur bron begin koelseizoen : 11 oe 
aanvoertemperatuur bron start verwarmingsseizoen: 13 oe 
Warmtepomp: 2x Stiebel Eltron WPF 13M warmtepomp 
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Warmte- I koudeafgifte: vloerverwarming I -koeling en beperkt aanvullende verwarming in de 
vorm van radiatoren en in de woonkamer een gaskachel ; 
Wateraanvoertemperatuur in het stookseizoen: 21 oe 
Wateraanvoertemperatuur in het koelseizoen: 19 oe 
Ventilatie: Mechanische balansventilatie met een warmteterugwininstallatie (NED-Air) ; 

Regeling 

De basisregeling van de vloerverwarming I -koeling gebeurt door middel van een regeling op 
wateraanvoertemperatuur die handmatig is ingesteld. In de centrale regeling is een 
wateraanvoertemperatuur opgegeven en deze is met behulp van een thermostaat per ruimte na te 
regelen . Deze naregeling werkt met de luchttemperatuur in de betreffende ruimte of met de 
oppervlaktetemperatuur van de vloer als referentietemperatuur. Zie afbeelding 8 .2 voor de 
plattegrond van de begane grond en de eerste verdieping met de zonering van de vloerverwarming 
I -koeling. 
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.... 

zone woonkamer 20"C 

zone keuken/hal 20·c 

.. 

Begane grond woning Eindhoven, aangegeven zonering van de vloerverwarming I -koeling en gewenste 

binnen temperaturen. 

. ' .. 
' l0111~22"C -

zone slaapkamers 16 "'C 

fe verdieping woning Eindhoven, aangegeven zonenng van de vloerverwarming I -koeling en gewenste 

binnentemperaturen. 

Afbeelding 8.2: Zonenng vloerverwarming I -koeling 1i1 woning Eindhoven (Nelissen, 2005] 
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Aanvullende voorzieningen 

Vloerafwerking: 
Als vloerafwerkingen is gekozen voor een tegelvloer en een houten vloer. De houten vloerdelen 
zijn voorzien van extra groeven ten behoeve van het contact met de vloerverwarming I -koeling. 

Zonwering: 
Er is glas toegepast voorzien van een dunne transparante zonwerende coating aangevuld met 
zonwering in de vorm van horizontale lamellen in de spouw van het glas, zie afbeelding B.3. De 
zontoetredingsfactor (ZTA) van dit glas is 0,3. 

Afbeelding 8. 3: Honzontale lamellen toegepast in de spouw van het glas. 

Akoestisch plafond: 
In de woning in Eindhoven is als aanvullende voorziening ten behoeve van de beperking van 
galm een akoestisch plafond aangebracht. Bij relatief grote ruimten is het gewenst een 
akoestisch absorberend materiaal toe te passen in de ruimte om de galm te beperken 
[Nelissen, 2009]. Zie afbeelding B.4 voor een weergave van het akoestisch absorberende 
plafond. 

Afbeelding 8.4: Akoestisch plafond SloSi/ent Panel Systeem [Sto lsoned 811, 2008] 

De akoestische plafondplaat wordt op een stalen constructie bevestigd. 

Ervaringen 

De ervaringen van de bewoners van de woning in Eindhoven zijn positief. Het winter- en 
zomercomfort worden door de bewoners als erg goed ervaren, zelfs wanneer er tijdelijk veel 
mensen in de ruimte aanwezig zijn en dus de interne warmtelast sterk verhoogd wordt. Dankzij de 
zonwerende beglazing en zonwering in de spouw van het glas wordt geen hinder ondervonden van 
plaatselijke opwarming door direct zonlicht. De aanvullende verwarming in de vorm van radiatoren 
wordt niet gebruikt, aangezien de vloerverwarming voldoende warmte afgeeft. Een aantal dagen 
per jaar wordt de gaskachel in de woonkamer wel voor extra comfort gebruikt. De combinatie van 

116 



TU I technische universiteit eindhaven 

Nelissen ingenieursbureau b.v. e 

mechanische ventilatie met vloerverwarming I -koeling wordt als erg positief ervaren door de 
bewoners aangezien chronische longklachten zijn verdwenen bij één van de bewoners sinds het 
gezin in dit huis woont. Een directe oorzaak daarvan is niet direct aan te wijzen, mogelijke oorzaken 
van deze verbetering in leefkwaliteit kunnen zijn : 

Afgifte van warmte en koude door middel van straling; 
Gegarandeerde ventilatie met voldoende verse lucht; 
Betere afwerking van vloeren etc. waardoor er minder stofophoping kan ontstaan; 
De geïnstalleerde centrale stofzuiginstallatie waardoor afvoer van stof rechtstreeks naar buiten 
kan plaatsvinden; 
Hoger comfort als gevolg van koeling [Nelissen, 2009]. 

Kosten 

Energiekosten: vrijstaande woning I villa + verwarmd zwembad, € 500,- per maand (incl. alle 
energiegebruik) [Nelissen, 2009] ; 
Aanschafkosten: vloerverwarming- I -koelsysteem + bronnen voor een vrijstaande woning I villa 
ongeveer €20.00,- [Nelissen, 2009]; 
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BIJLAGE C 

V AAIANTEN BETONKERNACTIVERING 

Hieronder verschillende vloeren met de watervoerende leidingen midden in de constructievloer. 

~----- - -- - - - ------------------- -- -- -------------- -------------------1 

I I 
I I 
I I' 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

Afbeelding C. 1: 'Opbouw A: In het werk gestorte bekistingvloer [WTH Vloerverwarming, 2008! 

j-----------------------·--------------------------------------------------·-~·-- .. -- "'-----~ 

' ' 
' 

:...-;:;..--....-.- ........ --
Afbeelding C.2: 

Afbeelding C.3: 

'Opbouw B: In het werk gestorte tunnelvloer [WTH Vloerverwarming, 2008! 

-~ ~ 

I 

' 

'Opbouw C: BKA op een breedplaatvloer (1) [WTH Vloerverwarming, 2008! 

r-----------------------------------·------------------------------------: 

I l 
I l 

Afbeelding C.4: 'Opbouw D: BKA op een breedplaatvloer (2) [WTH Vloerverwarming, 2008! 
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Afbeelding C.5: 

Afbeelding C.6: 

Afbeelding C.7: 

Afbeelding C.8: 

'Opbouw E: BKA in een breedplaatvloer [WTH Vloerverwarming, 2008] 

'Opbouw F: BKA in een kanaalplaatvloer [WTH Vloerverwarming, 2008] 

'Opbouw G: BKA in een bubbledeckvloer [WTH Vloerverwarming, 2008] 

De bollen in deze vloer zijn kunststof ballen gevuld met lucht. 

'Opbouw H: BKA in een Airdeckvloer [WTH Vloerverwarming, 2008] 

De elementen tussen de leidingen zijn kunststof elementen gevuld 

met lucht. 
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BIJLAGE D 

PRAKTIJKVOORBEELDEN BETONKERNACTIVERING 

Op dit moment worden in Nederland weinig woningen gebouwd waarin betonkernactivering is 
toegepast. Er is niet veel bekend over de toepassing in woningen, in vergelijking met de toepassing 
in utiliteitsbouw. Voor de utiliteitsbouw is het een erg geschikt systeem gebleken en het wordt dan 
ook veelvuldig in nieuwbouwprojecten toegepast. In deze paragraaf worden twee 
praktijkvoorbeelden weergegeven van een woning met betonkernactivering, in Uden en in Kampen. 

Woning Uden 

De woning in Uden is in 2006 voltooid en bestaat uit een kelder, begane grond, 1 e verdieping en 
een entresol. De woning heeft betonkernactivering in de verdiepingsvloer als hoofdverwarming en 
vloerverwarming I -koeling in de begane grondvloer als aanvullende verwarming. Tevens zijn 
aanvullend in de slaapkamers een aantal radiatoren aangebracht. Zie afbeelding D.1 voor een 
vooraanzicht van de woning. 

Afbeelding 0. 1: Woning in Uden met belonkemactivering 

Woninggegevens 

De woning in Uden bestaat uit de volgende onderdelen: 
Fundering: Betonnen fundering; 
Begane grond en verdiepingsvloer: De vloeren zijn VBI kanaalplaatvloeren waarbij op de 
verdieping de VBI klimaatvloer [VBI, 20051 is toegepast; 
Muren: Keramische snelbouwsteen, de totale gevel heeft een Re-waarde van minimaal 4,0 
m2K!W vanwege de hoge warmteweerstand van het toegepaste isolatiemateriaal; 
Dak: Houten spanten met grote dakramen; 
Zonwering: niet aanwezig aan de buitenzijde 
EPC: < 0,55 d.d.2005; 
Terugverdientijd systeem: 8 jaar. 

Zie afbeelding D.2 voor een doorsnede van de woning in Uden waarin aangegeven is waar 
betonkernactivering en vloerverwarming I -koeling is toegepast. 
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Afbeelding 0.2: 

Installatie 

Woning in Uden met vloerverwarming I -koeling in de begane grondvloer 

en betonkernactivering in de eerste verdiepingsvloer. [Spierings, 2005/ 

De installatie in de woning bestaat uit: 
Warmte- I koudeopwekking: gesloten verticale bodemwarmtewisselaar met behulp van 5 
grondboringen (Duratherm); 
Warmtepomp: Waterkatte DS 5023, 5-25 kW; 
Warmte- I koudeafgifte: vloerverwarming I -koeling in de begane grondvloer, 
betonkernactivering in de verdiepingsvloer en vier L TV-radiatoren op de eerste verdieping; 
Wateraanvoertemperatuur in het stookseizoen: 26 graden; 
Wateraanvoertemperatuur in het koe/seizoen: 17 graden; 
Ventilatie: Mechanische balansventilatie met een warmteterugwininstallatie (Brink). 

Regeling 

De woning is verdeeld in verschillende zones die van te voren zijn ingeregeld. De begane grond is 
ingeregeld op een luchttemperatuur van 20 graden en de slaapvertrekken op de 1 e verdieping op 
een luchttemperatuur van 18 graden. De wateraanvoertemperatuur van de betonkernactivering en 
vloerverwarming I -koeling wordt geregeld aan de hand van de buitentemperatuur die voor het hele 
huis is ingesteld. Naregelen per zone is mogelijk, hierbij wordt het debiet gevarieerd. 
Zie afbeelding D.3 voor de plattegronden van de kelder, de begane grond en de 16 verdieping met 
de zonering van de betonkernactivering en vloerverwarming I -koeling. 
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begane grond verdieping 

Afbeelding 0 .3: Zonering belonkemacliveling en vloervetWarming I -koeling in woning Uden [Spielings, 2005} 

Ervaringen 

De ervaring met betonkernactivering als hoofdverwarming en koeling in deze woning wordt door de 
bewoners als positief ervaren. Het binnenklimaat in de woning in de zomer en de winter wordt als 
comfortabel ervaren. Voor de begane grondvloer is op het laatste moment toch gekozen voor 
vloerverwarming I -koeling gezien de mogelijke kostenbesparing en het feit dat alleen de warmte- I 
koudeafgifte aan de bovenzijde relevant was in die situatie. Achteraf gezien was het mogelijk 
geweest hier betonkernactivering toe te passen, dit gezien deze voldoende warmte- en 
koudecapaciteit bezit. De verwarmingcapaciteit van de betonkernactivering in de verdiepingsvloer 
is voldoende om de begane grond en de slaapkamers op de eerste verdieping te verwarmen 
waardoor de aangebrachte aanvullende radiatoren in de slaapvertrekken overbodig zijn. 

De dakconstructie van de woning bestaat uit houten spanten en grote dakramen. Onder deze 
dakramen zijn slaapkamers inclusief een entresol aanwezig. In de zomer blijken de slaapkamers 
door invloed van zoninstraling door de grote dakramen en de relatief lage massa van de 
dakconstructie behoorlijk op te warmen. Aan te raden is om een dakconstructie toe te passen met 
een grotere massa en om een eventuele entresol af te sluiten van de slaapkamer. Tevens is het 
verstandig niet te veel en te grote dakramen toe te passen en geschikte zonwering bij deze ramen . 

In de woonkamer op de begane grond ondervindt men tijdens bepaalde seizoenen enige overlast in 
de vorm van hoge binnentemperaturen veroorzaakt door een directe zoninstraling in de ruimte. 
Wanneer er geen directe zoninstraling in de woonkamer meer is daalt de binnentemperatuur weer 
naar normale waarde. Bij tijdelijke hoge binnentemperaturen kan de betonkernactivering niet snel 
reageren, omdat dit een traag systeem is. Een mogelijkheid om dit probleem te voorkomen is om 
buitenzonwering toe te passen, in deze woning is geen buitenzonwering toegepast maar worden de 
gordijnen tijdelijk gesloten. 

Koudeval is mogelijk wanneer er grote glasoppervlakken toegepast worden met een lagere 
warmteweerstand dan de gevels. De binnenlucht nabij het glasoppervlak wordt kouder waardoor 
deze zakt, zich over de grond verspreid en daarmee comfortklachten kan veroorzaken. In de 
woning ervaart men nabij een aantal glasoppervlakken comfortklachten door koudevaL Dit kan 
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voorkomen worden door minder grote glasoppervlakken toe te passen of een beter isolerende 
beglazing te kiezen. Een andere reden voor het ontstaan van koudeval in deze woning kan zijn het 
grote verschil tussen de warmteweerstand van de gevel en het glas, aangezien de gevel een Re
waarde heeft van minimaal 3,5 á 4,0 m2KNJ. De U-waarde van het glas is niet bekend, deze zal in 
verhouding met de Re-waarde van de gevel een stuk lager zijn. 

Woning Kampen 

In de Boomgaard in Kampen staat een woning die in 2004 gebouwd is volgens het 'WeiWonen' 
concept en het energieconcept Ti.4 van de tooikit duurzaam bouwen [Wapperon, 2007). Het 
'Welwonen' concept verzorgt de totale klimatisering van de woning. De opwekking van warmte en 
koude in de bodem wordt verzorgd door energiepalen, uitgevoerd als funderingspalen. De warmte
en koudeafgifte in de woning wordt gerealiseerd met behulp van betonkernactivering in de 
verdiepingsvloeren, de vloerverwarming in de begane grondvloer van de woning wordt nauwelijks 
gebruikt. Deze was vooral toegepast voor het geval er voor een stenen vloerafwerking gekozen zou 
worden en hierdoor comfortklachten zouden kunnen ontstaan. 
Zie de volgende paragraaf voor het energieconcept Ti.4 van de tooikit duurzaam bouwen 
[Hameetman, 2006) en afbeelding D.4 voor een gevelaanzicht van deze woning. 

Afbeelding 0.4 Voorgevel woning Kampen. [Wapperon, 2007]. 

Woninggegevens 

De woning in Kampen bestaat uit de volgende onderdelen: 
Fundering: De funderingspalen zijn energiepalen die in verbinding staan met een warmtepomp 
voor het leveren van warmte in de winter en koude in de zomer; 
Begane grond: Er is een standaard begane grondvloer toegepast die voorzien is van 
vloerverwarming om enige comfortklachten in de winter te kunnen voorkomen wanneer voor 
een stenen vloerafwerking gekozen zou worden; 
Verdiepingsvloeren: De verdiepingsvloeren op de eerste en tweede verdieping zijn betonnen 
vloeren die zijn voorzien van betonkernactivering. Zie afbeelding 2.15 voor de opbouw van de 
verdiepingsvloer (Wingvloer) met betonkernactivering [Wapperon 2, 2007). 
Muren: standaard blokkenmuren; 
Dak: houten sporenkapconstructie; 
Zonwering: niet aanwezig aan de buitenzijde; 
EPC: 0,5 d.d. 2006; 
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, 600 , 1200 600 

Afbeelding 0.5 Opbouw verdiepingsvloer (Wingvloer) 

Installatie 

De installatie in de woning bestaat uit: 
Ventilatie: Mechanische balansventilatie met een standaard warmteterugwin installatie; 
Warmte- I koudeopwekking: energiepalen in de vorm van een gesloten bron, uitgevoerd als 
funderingspalen; 
Warmtepomp: geen informatie; 
Wateraanvoertemperatuur in het stookseizoen: 32°C is veelvoorkomend. 

Metingen 

In de woning met betonkernactivering in Kampen zijn twee jaar lang metingen uitgevoerd door 
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV om te bepalen of het bedachte concept zou kunnen 
voldoen en om eerdere computersimulaties te controleren. 
De conclusies van deze metingen zijn : 

In de winter is de woning in alle ruimten homogeen verwarmd; 
De verticale temperatuurgradiënt in de woonkamer is erg klein (0 ,5 K I m) wanneer de 
vloerverwarming tevens actief is; 
Het is technisch mogelijk de woning te verwarmen zonder het gebruik van vloerverwarming, de 
verticale temperatuurgradiënt neem in dit geval toe tot 2 KIm; 
Er is sprake van een goed zomercomfort ondanks grote glasoppervlakken, de temperatuur 
komt niet boven de 25 °C in de zomer van 2006 (erg warme zomer), zie afbeelding D.6 voor 
een weergave van de meting in de zomer van 2006. 
Bij toepassing van een warmtepomp met een niet te groot vermogen kan de afgifte aan het CV 
water geleidelijker gaan dan bij een warmtepomp met een groot vermogen en kan met een lage 
wateraanvoertemperatuur worden volstaan. [Kalkman, 2007] 
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Afbeelding 0 .6: Meting binnentemperatuur zomerperiode 2006. [Kalkman, 2007] 
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Energieconcept Ti.4 (woning Kampen) 

ENERGIECONCEPT TI .4 

Een eigentijdse zeer comfortabele twee-onder-een-kapwonlng, EPC 0,53 
Toepassing betonkernactivering en energiepalen 

Dit is een goed concept om een heellage EPC te realiseren. De warmtepomp in combinatie met vloerverwarming geeft een 
duurzaam en comfortabel verwarmingssysteem, waarmee de woning bovendien in de zomer actief kan worden gekoeld. Dit 
leidt tot een hoog comfortniveau. Een zorgvuldig ontworpen HRWTW draagt bij aan een gezond binnenklimaat. 
Betonkernactivering en energiepalen worden gezien als een efficiënt systeem. 

Afstemming van de maatregelen binnen het concept 
De woning is goed geïsoleerd en voorzien van warmteterugwinning uit ventilatielucht en uit douchewater, 
waardoor de capaciteit van de warmtepomp beperkt kan blijven. Toepassing van vloerverwarming door 
middel van betonkernactivering lleidt in combinatie met de warmteterugwinning tot een goed thermisch 
comfort. Door de actieve vloeren in de zomersituatie te voeden met gekoeld water wordt een aangenaam 
zomercomfort verkregen. De techniek leidt tot een lage EPC. 

Ambities 
Zomers heerlijk koel en in de winter behaaglijk warm door middel van een techniek op basis van duurzame 
energie. 

Techniek 
De warmtepomp, die voor zowel ruimteverwarming als voor warmtapwater zorgt, is aangesloten op een 
bodemwisselaar in de vorm van holle heipalen (energiepalen). De energiepalen kunnen op warme dagen ook 
de koude uit de bodem onttrekken ten behoeve van de koeling. Ten opzichte van de referentiewoning wordt 
het comfort vergroot door de toepassing van betonkernactivering (B'KA) van de eerste verdiepingsvloer. Dit 
is een type vloerverwarmingi-koeling waarbij de slangen dieper in de constructie liggen . De vloer van de 
eerste verdieping werkt als vloer- en plafondverwarming en vloer- en plafondkoeling. Het energieconcept 
heeft een gebalanceerde ventilatievoorziening. 

Omschrijvmg prOJect 

Soort project 

Projectgrootte 

Locatiekenmerken 

comrortniveau 

Ambitie cq-reductie 

Energieverbruik 

Gekozen techniek 

Verkoopdoel 

Prijsklasse 

Energietabelcode 

Twee-onder-een-kapwoning met comrortabele en energiezuinige installaUes. 

Concept Ti.4 is projectgrootte-onafhankelijk. 

Mogelijkheid tot hettoepassen van bodemwisselaars in het geval van funderingspalen langer 

dan 2.5 meter. 

Aan hel comrort worden de hogere eisen van het ++-niveau gesteld. 

21% CC}reductie (ambilieniveau 2). 

Primair energieverbruik voor verwarmen. ventileren. tapwater en koelen is circa 59 kiMl/m GBO/jaar. 

waarvan circa 24 kiMl/m GBO/jaar voor ruimteverwarming. 

Energievraagbeperkende installaties en inzet duurzame energie uit bodem door heipalen. 

Comrortabel en energiezuinig wonen. 

De meerkosten ten opzichte van de rererentiewoning bedragen voor Ti.4 € 8.500. 

Ti.4: 43wzz 
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het concept past bij het volgende kwaliteitsprofiel 

Locatre Energielabelcode 

A Toegankelijkheid 

B Bruikbaarheid/Stedelijke ecologie 

C Veiligheid 

D Gezondheid 

A Toegankelijkheid 

B Bruikbaarheid 

c Veiligheid 

D Gezondheid 

E Comfort (thermisch) 

F Uitstraling 

G Klantgericht ontwikkelen 

H Technische staat (bestaande bouw) 

Exploitatie 

J Energetische kwalileil 

K Milieukwalileil materialen 

L Kwalileit waterhuishouding 

GPR-score 

43wzz 

B 

a ++ 

0 2 
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De hoge score op energie wordt gerealiseerd door de lage EPC in combinatie met betonkernactivering. Op 
gezondheid scoort de LTV in combinatie met onder andere een goed gedimensioneerde ventilatie en 
gebruikersinstructie een 7. 

GPR-score per thema 5 

Energre 

Materiaten 

Afval 

\/Valer 

Gezondheid 

Vlklonkwaliteit 
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omschrijving en prestatie energieconcept 

Bouwkundig systeem Energieconcept Tl 4 

Isolatie 

Zonwering 

Kierdichting (q •. 1~uJ 

Bouwsysteem 

Orièntatie 

lnslallallesysLeem 

\lenlilaliesysteem 

warmteopwekking 

- Temperatuurniveau 

- Warmteafgiftesysteem 

Tapwaterverwarming 

Koudeopwekking 

- Temperatuurniveau 

- Koudeafgiftesysteem 

Zonneboiler 

DoucheWTW 

Zomernachtventilatie 

ToOikit Basis 

Nee 

0.625 dm3tsm2 

Traditioneel. gemengd zwaar 

Glasoppervlak woonvertrek op zuid 

HR·WTW 

Combi WP (energiepaaVbodem) 

LTV 

Betonkernactivering (BKA) 

Combi WP (energiepaaVbodem) 

Ja 

HTK 

Betonkernactivering (SKA) 

Nee 

Ja 

Nee 

0.53 

21"' 

primair energieverbruik en co2-reductie ten q>zichte van de referentie 

primair energieverbruik 

100% 

75% 

50% 

25% 

TI.O (referentie) Ti.4 
concepten 

l 
a wn! 

a koellno~ 
• a tap 

• awrN 

jaarlijkse C02 uitstoot 

100'14 

i5% 

50% 

25% 

0% 
Ti.O (rererent>e) Ti.4 

concepten 

C02wrt 

C02 koeiong 

• C021ap 

• C02verw 

De energiebehoefte voor verwarming en de C02-emissie nemen bij concept Ti.4 sterk af. De post voor 
koeling is nieuw, maar heel klein in vergelijking met andere posten. Het totale energiegebruik neemt met 
29% af, de C02-emissie met 21%. 

Locatiekenmerken (afwijkend van referentie n.O) 

Projectgrootte 
Het concept is projectgrootte-onafhankelijk. 
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Externe afstemming 
Dit concept is alleen uitvoerbaar wanneer de woningen op palen met voldoende lengte gefundeerd worden. 

Oriëntatie 
Met een oriëntatie van de achtergevel op het zuiden voorziet de zon enkele verblijfsruimten van direct 
zonlicht en zonnewarmte. Door de vrije koeling blijft het ook 's zomers comfortabel. De warmte die door de 
koeling wordt onttrokken is nodig om de bodem weer op te warmen voor benutting in de winterperiode. Het 
plaatsen van de achtergevel op een andere oriëntatie vermindert de zonnewarmte gedurende het 
stookseizoen, hetgeen ongunstig is voor het energiegebruik en de EPC. 

Woningkenmerken (afwijkend van referentie Ti.O) 

Gezondheid 
Door het gebruik van LlV met zeer lage temperatuur, in de vorm van betonkernactivering, wordt 
convectie door het verwarmingssysteem in de woning tot een minimum beperkt, waardoor stoftransport 
wordt geminimaliseerd. Doordat het systeem geïntegreerd is in de vloer, is de ruimte eenvoudig schoon 
te maken in vergeleken met een ruimte met radiatoren. 
Een goed ontworpen HR-WTW-voorziening met onderhoudscontract draagt bij aan een gezond 
binnenklimaat. Daarvoor dient de voorziening (toevoerkanalen, filters e.d .) wel goed gereinigd worden 
(zie themablad onderhoud). 

Comfort 
De betonkernactivering (BKA) is comfortabel door het hoge stralingsaandeel van de verwarming. Door 
de combinatie van dit L lV-systeem, goede isolatie en toepassing van HR-WTW wordt de behaaglijkheid 
gewaarborgd. 
Door vrije koeling via de vloer-/plafondkoeling blijft de woning in de zomerperiode comfortabel (TO-uren 
> 25 oe < 50 uur per jaar). 
De toepassing van gebalanceerde ventilatie betekent dat door middel van mechanische toevoer de 
verblijfsruimten worden geventileerd. Extra aandacht is nodig om geluidhinder te voorkomen. In de 
ISSO/GIWrichtlijnen staat omschreven welke maatregelen nodig zijn. 

Energetische kwaliteit 
De betonkernactivering (BKA) is door de lage aanvoer-temperatuur ( <35oC) in combinatie met de 
warmtepomp zeer efficiënt. 
Het energieconcept behaalt een EPC van 0,53 en realiseert een C02-reductie van 21% en valt daarmee 
binnen ambitieniveau 1. Deze scores worden onder meer behaald door de warmteterugwinning van de 
ventilatielucht, het lage temperatuurafgiftesysteem, de douche-wtw en de toepassing van een 
warmtepomp in combinatie met energiepalen die als bodemwisselaars dienen. 
De energieprestatie van dit concept kan nog verder verbeterd worden door het toevoegen van een 
zonneboiler voor warmtapwater, waarbij de warmtepomp wordt gebruikt als naverwarmer. 

Milieukwaliteit materialen 
In het kader van dit energieconcept worden geen specifieke eisen gesteld aan het materiaalgebruik. Om bij 
te dragen aan een duurzame ontwikkeling wordt het gebruik van FSC-gekeurd hout en het niet gebruiken 
van zware metalen (lood, zink koper) aanbevolen. 

Beheervorm 
Alle installaties zijn individueel en integraal onderdeel van de woning. Het eigendom van de installaties 
berust bij de woningeigenaar. Uitgegaan wordt van alleen een standaardaansluiting op het elektriciteitsnet. 
Een gasaansluiting kan achterwege b;lijven. Afrekening energiekosten op basis van vastrecht en kWh 
elektriciteit. 

Energieconcept (afwijkend van referentie Ti.O) 

Bouwkundig systeem 
De toepassing van een warmtepomp met BKA vraagt om bouwkundige maatregelen ter beperking van het 
energieverlies. De gebalanceerde ventilatie vraagt om een goede luchtdichtheid van de woning om het 
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energievoordeel te halen. Dit vereist aandacht bij ontwerp en realisatie . De kanalen voor de gebalanceerde 
ventilatie worden ingestort in de verdiepingsvloeren, waardoor aandacht voor vloertype en te kruisen 
leidingen nodig is. In de woning dient een afsluitbare ruimte te worden gereserveerd voor het plaatsen van 
de warmtepomp. De toegepaste funderingspalen dienen geschikt te zijn voor het circuleren van water. 

Installatiesysteem 

Opwekking Warmtea'gifte 

WB•mtefi(OUde opslag 

Verwarming 
Individueel geplaatste elektrische warmtepomp in combinatie met LTV-betonkernactivering . De warmtepomp 
is aangesloten op de energiepalen die dienen als warmtewisselaars met de bodem. 

Koeling 
Er vindt vrije koeling van de woning plaats door in de zomer koud water door de betonkern te voeren en zo 
vloer- en plafondkoeling te bieden. Het water wordt gekoeld via de energiepalen in de bodem. 

Ventileren 
De ventilatievoorziening is gebaseerd op gebalanceerde ventilatie met mechanische aanvoer van lucht in de 
verblijfsruimten en afvoer via de keuken, de badkamer en het toilet. De afgevoerde lucht geeft zijn warmte 
grotendeels af aan de toevoerlucht, waardoor deze wordt opgewarmd. 

Wa r m t a p w a t e r - v e r w a r m i n g 
Warmtapwater wordt verzorgd door de combiwarmtepomp, de vraag naar warmtapwater is verminderd door 
de toepassing van een douche-wtw. 
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Organisatorische aanpak (afwijkend van referentie Ti.O) 

Benoemen van de doelen 
Het doel is het aanbieden van een hoog comfortniveau, gerealiseerd met een energiezuinige techniek. 

Actoren in het ontwikkelteam 
De complexiteit van het concept vereist de inzet van deskundige adviseurs. 

Een bouwfysisch adviseur dient in alle fasen bij het project betrokken te worden. De adviseur 
optimaliseert de isolatie en kierdichting om zo de energieverliezen te beperken. Thermodynamische 
simulatie kan inzicht verschaffen in de te verwachten energiebehoefte en regeneratie van de 
bodemwarmte. De bouwfysisch adviseur bepaalt de warmtevraag, koelvraag, en de randvoorwaarden 
van de gewenste ventilatie. Ook kan met behulp van thermodynamische simulatie inzicht worden 
gegeven in de optimale regeling voor de aanvoertemperatuur van de BKA. 
De haalbaarheid van het concept is een punt van aandacht. De beschikbare paallengte dient te worden 
geëvalueerd in relatie tot de verwachte energie- en vermogensvraag. Vroegtijdige afstemming met de 
constructeur/ funderingsadviseur is een vereiste. 
Een systeemintegrator verzorgt de afstemming tussen gebouw, vloeren, warmtepomp en energiepalen, 
de bouwkundige inpassing van het installatieontwerp, en controleert de uitvoering op het werk. 
Installatietechnische aandachtspunten zijn de keuze van de warmtepomp, invriezingsgevaar, het 
palenplan en het te gebruiken warmtetransportmedium in de heipalen. 

Activiteiten in het ontwerpproces 

Initiatief-envoorontwerpfase 

Bouwfysisch 
Het beperken van het warmteverlies is van groot belang voor de succesvolle toepassing van een 
warmtepomp en het LT-betonkernactiveringsysteem. In deze ontwerpfase is er uitgebreide aandacht nodig 
voor de volgende zaken: 

aan de hand van een warmteverliesberekening wordt voor de ruimteverwarming de vermogensvraag 
per vertrek bepaald; 
verhoogde eisen aan isolatie en de daarmee verband houdende beperking van koudebrugeffecten (zie 
themablad 'koudebruggen'); 
luchtdoorlatendheid van de gebouwschil (zie themablad 'luchtdoorlatendheid'); 
ontwerp van toevoer, afvoer en regeling van het ventilatiesysteem (zie themablad 'ventilatiesystemen'). 

Geo-technisch 
Bij het toepassen van energiepalen moet worden nagegaan of het palenplan deze toepassing toestaat. De 
benodigde paallengte is mede afhankelijk van de bodemopbouw. Daarnaast moet de lokale/provinciale 
regelgeving toestaan dat de energiepalen, met hierin een warmtetransportmedium (bijvoorbeeld een 
water/glycol mengsel) in de bodem worden geplaatst. 

Installatietechnisch 
De warmtepomp haalt zijn hoogste energetisch rendement bij lage afgiftetemperaturen. BKA wordt per 
definitie op lage aanvoertemperaturen bedreven. Het bedrijf is continu, met een weersafhankelijke 
voorregeling van de verwarming. De energiebesparing van het concept is mede afhankelijk van een goede 
regeling. Vaak zal een woning met een individuele warmtepomp all-electric worden uitgevoerd, dus zonder 
gasaansluiting. De elektriciteitsaansluitingen dienen voorbereid te zijn op het elektriciteitsgebruik van de 
warmtepomp plus eventueel elektrisch element middels een aparte groep. Tevens dient rekening te worden 
gehouden met elektrisch koken. 

Definitiefontwerp-enbesteksfase 

Bouwfysisch 
Aan de hand van de warmteverliesberekening wordt de vermogensvraag per vertrek vastgesteld en op basis 
hiervan het warmtepompvermogen bepaald. Dit moet in overeenstemming zijn met het thermisch vermogen 
dat de energieheipalen maximaal kunnen leveren. Indien er onvoldoende vermogen door de energieheipalen 
kan worden geleverd, moeten aanvullende maatregelen worden genomen, zoals het bijdrukken van een 
aantal extra bodemwisselaars of het aanvullen van het energieconcept met een zonnecollector. 
Het realiseren van betonkernactivering brengt een vaste vloeropbouw met zich mee. De leidingafstand in het 
beton bedraagt vrijwel altijd 150 mm. Het systeem wordt gedimensioneerd op basis van de vermogensvraag 
per vertrek, met behulp van: 
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temperatuurniveau (geschikte regeling van de watertemperatuur - dit bepaalt de capaciteit van de 
warmtepomp); 
waterde biet; 
registergrootte. 

Zowel de warmtepomp als de ventilatie-unit zijn geluidbronnen binnen de woning. Aan de hand van 
berekeningen dienen geluidbeperkende maatregelen te worden vastgesteld. 

Geo-technisch 
In dit concept wordt zowel verwarmd als gekoeld. Uit de berekening van de warmte- en koudebehoefte van 
de woning wordt het energiepalensysteem met warmtepomp gedimensioneerd. Diepte en minimaal aantal 
benodigde heipalen worden in principe bepaald door woning type en bodemopbouw. Hoofdcriterium is dat in 
geen geval bevriezingsverschijnselen in de bodem optreden. Mocht daar op basis van de berekende 
warmtebehoefte en het beschikbaar aantal heipalen kans op zijn, dan dienen extra voorzieningen te worden 
gerealiseerd, zoals extra palen, aanvullende bodemwisselaars of een aanvullende warmtebron. 

Installatietechnisch 
Uit het productaanbod wordt een warmtepomp geselecteerd waarmee voldaan kan worden aan de 
gevraagde energieprestatie en het gevraagde vermogen. In sommige gevallen kan ervoor worden gekozen 
een warmtepomp toe te passen met intern elektrisch element, waarmee bij zeer lage buitentemperaturen de 
piek in de vermogensvraag kan worden opgevangen. Uitgangspunt is wel dat het elektrisch element zo min 
mogelijk wordt ingezet, om het energiegebruik laag te houden. Het inschakelen van het elektrisch element 
moet voor de bewoner inzichtelijk zijn door middel van een optisch signaal. Wat betreft de gebalanceerde 
ventilatievoorziening is aandacht vereist voor het kanalenverloop in de woning. Het geheel van 
ventilatiekanalen en de HR-WTW-unit dient goed op elkaar te zijn afgestemd opdat de vereiste debieten in 
alle vertrekken gehaald worden. Met een geluidberekening kan het type geluiddemper worden geselecteerd 
om te voldoen aan de geluidseisen in de leefvertrekken. 

Risicobeheersing in ontwerp en besteksfase 
Tijdig onderzoek naar de haalbaarheid van het concept, op basis van onderbouwde 
energieberekeningen, bodemopbouw en palenplan; 
reële doorloopplanning opstellen ; 
opstellen protocol met daarin rechten en plichten van deelnemende partijen. 

Van belang is vooral de afstemming in de keten vloeren, warmtepomp en funderingspalen. Laat één partij 
(meestal de leverancier van de warmtepomp) verantwoordelijk zijn voor de installatie en de juiste werking 
van het totale systeem. De tapwateraansluiting van de warmtepomp dient te worden voorzien van een 
doorstroombegrenzer om te voorkomen dat het tapwatergebruik ongemerkt te hoog wordt. 

Realisatie-enopleveringsfase 

Bouwfysisch 
De warmteverliezen door isolatie en luchtdichtheid mogen niet afwijken van de ontwerpwaarden, omdat 
anders het verwarmingsvermogen van de BKA en de warmtepomp te klein is, dan wel de gewenste C02-
reductie niet gehaald wordt. Daarom is controle van werktekeningen en details en controle op de uitvoering 
op de bouwplaats noodzakelijk. Aanvullend is het steekproefsgewijs meten van de luchtdichtheid van 
woningen nodig. 

Installatietechnisch 
Het ontwerp van de installatie heeft geen overcapaciteit. Een foutieve uitvoering wordt niet door een 
overdimensienering opgevangen. Controle op het inregelen en beproeving installatie en regeltechniek 
waarborgt dat de ontwerpwaarden ook in de praktijk worden gerealiseerd. 

Consumentenvoorlichting 
Omdat het hier om een installatie gaat die trager is en anders bediend moet worden dan een traditionele cv
ketel met radiatoren (de bewoner behoeft nauwelijks nog iets te bedienen), is voorlichting over gebruik en 
onderhoud van de warmtepomp, BKA, douche-WTW en HR-WTW-ventilatieunit vereist. 

Risicobeheersing in realisatie en opleveringsfase 
Extra aandacht bij de plaatsing van de ventilatiekanalen voor de HR-WTW. Bij vervormingenen/of verkeerde 
aansluitingen verliest het ventilatiesysteem de prestatie waarvoor het is ontworpen. Bijzondere aandacht is 
nodig voor het beproeven, vullen en ontluchten van de energiepalen. 
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Beheerfase 

Risicobeheersing beheerfase 
Voorlichting bewoners over het gebruik en onderhoud van de toegepaste installaties, onder meer door het 
opstellen van een onderhoudsplan ten behoeve van de installaties. Bij oplevering van de woning de 
inregelstaten vastleggen en bij onderhoud instelling controleren. De bewoner dient geïnformeerd te worden 
over de bijzondere randvoorwaarden van het concept. Bij bijvoorbeeld uitbreiding van de woning is het 
denkbaar dat onvoldoende verwarmingscapaciteit aanwezig is, en dat een zonnecollector dient te worden 
bijgeplaatst. Onderhoud van de douche-WTW gericht op het langdurig kunnen garanderen van het 
warmteterugwinningsrendement is noodzakelijk. 

Jdarl~ks.! verbruikskoslen (k\Ml efeklncrteil) (voor referenlre t 727) 

Woninggêbonden maatregelen 

Collectieve installatie 

I otaal meerkosten t. o v referenlle 

EPC 

cq-uitstootreduclie t.o .v. referentie 

tnslallaliel<oslen referentie Ri .O (afgerondr 

Meerkosten ventrtatiesysteem 

Meerkosten lreton~rnacliv~r inglvtwrver Will ming 

Meerkosten warmte /koude opwekking 

Meerkosten tlouche·wtw 

Totale inve~tering~koaten wannggebonclen Installatie 
(élgerondj 

Meerkosten warmte /koude opwekking 

In te schakelen partijen 

A 

B 

c 

D 

E 

A-B•C+O+E 

F 

B+C+D+E+F 

t 

( 

( 

( 

( 

~ 

t 

6:.!5 

12 250 

n.v.t. 

1 760 

6.100 

630 

20.750 

n .v.t 

8.500 

0.52 

21 % 

Adviseurs, (onder)aannemers en adviseurs die aantoonbare ervaring hebben met het adviseren bij en 
realiseren van dit energieconcept. 

Bronnen voor meer informatie 
Aanvullende informatie over het realiseren van gezondheidsambities op niveau + en comfortambities op 
niveau ++ staat beschreven in de hoofdstukken 10 en 11 van deze Toolkit. 
Voor aanvullende informatie betreffende duurzame energie wordt verwezen naar de website 
www. toolkitonll ne. nl . 
ISSO/GIW-publicatie Installatie-eisen nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen. 
http://www.paglna.novem.nl/downloads/114352/Handboek_ Energiepalen.pdf 
ISSO-Publicatie 61 Kwaliteitseisen ventilatiesystemen. 
ISSO-Publicatie 62 Kwaliteitseisen voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. 
ISSO-Publicatie 72 Ontwerpen van individuele en klein elektrische warmtepompinstallaties. 
ISSO-Publicatie 73 Ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars. 
Website www.betonson.com 
Website http://www.velta.nl 
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- (meer) investeringskosten 

€ per per 
verwarmen 
koelen. 
(€8.4per~ 

I voor verwannen I 
koelen. 

ringskoeten 
geTnstallaerd Incl. 
btw. €7.700,· 
(€ 57.6 per mi 

(E 5,9 per m2
) 

.. 

de 

gefnstalleen:t Incl. btw • 
E 8.400,- (E 93 3 per mi 
Urban yUia.j 
E 9.000,- (E 85 7 per mi 



I Toepassing 

. ' 
- NoodzakeliJk IS het toepassen van een plafondelland voor de opwèrmmg van de binnenkomende lucht H1ervoor 15 een naregel1ng op koudevalcompensaue 

nod1g D1t plafondeiland beperkt de warmteafgifte van het plafond 

ventilatie 

- investeringskosten 

- terugverdientijd 
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BIJLAGE F 

BESCHRIJVING SIMULATIEMODELLEN 

VA114 

Legenda constructie-opbouw 

dikte (d) [mm] 

warmtegeleidingscoëfficiënt (A) (W/m K) 

dichtheid (p) [kg/m3
) 

soortelijke warmte (c) [Jikg KJ 
dampdiffusieweerstandsgetal (~) (-) 

materlaai 

Vloer met bka 
Grindbeton verdicht gewapend binnen 
'bron in constructie' 
Grindbeton verdicht gewapend binnen 

Isolatie vloer 
Minerale wol 

Isolatie wanden en dak 
Minerale wol 

Omgeving temperatuur: 20 "C 

Glas 

Algemene uitgangspunten 

Gebruikswijze gebouw en teluren : 

Beschouwde periode: 

Infiltratie: 

Interne warmteproductie 

Installatie (algemeen) 

Luchtdebiet: 

lnblaastemperatuur: 

d p c 

212 1,9 2400 1050 28 

68 1,9 2400 1050 28 

500 0,035 10 1470 2 

300 0,035 10 1470 2 

(klimaalfile niet van belang) 

Geen glas aanwezig 

maandag tlm zondag O.OOu - 24.00u 

365 dagen vanaf 27 oktober 1964 

geen infiltratie 

Geen interne warmteproductie 

194,4 m31h 

in geval van zomersituatie: 25 "C 
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Dag bedrijf: 

Standby: 

Setpoint dag 

Eigenschappen koelbatterij : 

in geval van wintersituatie: 20 "C 

maandag t/m zondag O.OOu - 24.00u 

maandag t/m zondag O.OOu - 24.00u 

in geval van koeling: 10 "C 

In geval van verwarming: 99 "C 

Thermisch vermogen: 9999 kW 

Bij aanvoer: 5 "C (water) 

Bij retour: 11 "C (water) 

Stooklijn water: 

Bij ingang luchttemperatuur: 30 "C, RV 45 % 

Bij uitgang luchttemperatuur: 16 "C, RV 90 % 

10 "C 

Eigenschappen verwarmbatterij : 

Stooklijn water: 

Betonkernactivering 

bron in constructie (zie tevens tabel 4.2) : 

één zone model: 

Thermisch vermogen: 9999 kW 

Bij aanvoer: 90 "C (water) 

Bij retour: 70 "C (water) 

Bij ingang luchttemperatuur: -7 "C 

Bij uitgang luchttemperatuur: 20 "C 

80 "C 

zomersituatie : vermogen in dagbedrijf: 

Bij aanvoer : 

Bij retour: 

Bij omgeving: 

wintersituatie : vermogen in dagbedrijf: 

Bij aanvoer: 

Bij retour : 

Bij omgeving: 

twee zone model : 

zomersituatie : vermogen in dagbed rijf: 

Bij aanvoer: 

Bij retour: 

Bij omgeving: 

wintersituatie: vermogen in dagbedrijf : 

Bij aanvoer: 

Bij retour: 

Bij omgeving: 

8 W/m2 

20,5 "C 

21,5 "C 

25"C 

13 W/ m2 

26,8 "C 

25,2 "C 

20 "C 

43 W/m2 

15,4 "C 

20,6 "C 

25"C 

33 W/m2 

28,0 "C 

24,0 "C 

20 "C 

13 W/ m2 

17,2 "C 

18,8 "C 

25 "C 

35 W/ m2 

38,1 "C 

33,9 "C 

20 "C 

24 W/ m2 

19,5 "C 

22,5 "C 

25 "C 

91 W/ m2 

41,6 "C 

30,4 "C 

20 "C 

Stooklijn water: in geval van zomersituatie: constante toevoer 18 "C of 21 "C 

in geval van wintersituatie : constante toevoer 26 "C of 36 "C 
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TRNBUILD 'ACTIVE LA YER' 

Legenda constructie-opbouw 

dikte (d) [mm] 

warmtegeleidingscoëfficiënt (conductivity) (A) [kJ/(hmK)] 

dichtheid (density) (p) [kg/m3
] 

soortelijke warmte (specific heat capacity) (c) [kJ/kg KJ 

materiaal 

Vloer met bka 
concrete 
·active layer 
concrete 

Isolatie vloer 
ins u lation 

Isolatie wanden en dak 
insuiatien 

Omgeving temperatuur: 

Glas 

Algemene uitgangspunten 

Beschouwde periode: 

Infiltratie: 

Interne warmteproductie 

Installatie (algemeen) 

Luchtdebiet: 

Inblaas temperatuur: 

20 "C 

d À p c 

212 6,84 2400 1,05 

68 6,84 2400 1,05 

500 0,126 10 1,47 

300 0,126 10 1,47 

(klimaatfile niet van belang) 

1,5 h-' 

Geen glas aanwezig 

265 dagen 

geen infiltratie 

Geen interne warmteproductie 

in geval van zomersituatie: 25 "C 

in geval van wintersituatie: 20 "C 

(geen specificaties opgegeven verwarm- of koelbatterij) 
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Betonkernactivering 

Toevoerwatertemperatuur: in geval van zomersituatie: constante toevoer 18 "C of 21 "C 

in geval van wintersituatie: constante toevoer 26 "C of 36 "C 

TRNBuild: 
Pipe spacing: 
Pipe outside diameter 
Pipe wallthickness 
Pipe wal I conductivity 

Number of !luid loops: 
lnlet mass flow rate: 
Min.desired inlet mass flowrate: 

TRNBUILD 'TYPE 360' 

Legenda constructie-opbouw 

dikte (d) [mm] 

warmtegeleidingscoëfficiënt (conductivity) (.\) [kJI(hmK)] 

dichtheid (density) (p) (kglm3
] 

soortelijke warmte (specific heat capacity) (c) [kJ/kg K] 

materiaal d À 

Vloer met bka 
Massles layer (zie type 360) 

Isolatie vloer 
insulation 500 0,126 

Isolatie wanden en dak 
insulation 300 0,126 

p 

10 

10 

Omgeving temperatuur: 20 "C (klimaatfile niet van belang) 

c 

1,47 

1,47 

0,2m 
0,02 m 
0,00225 m 
1 ,548 kJ I (h m K) 

6,6 
339,6 kglh 
7,075 kg I h m2 

De geometrie van de ·klimaatvloer met betonkernactivering in TRNSYS wordt in afbeelding F.1 weergegeven. Bestanden op 
toegevoegde cd geschikt om in te lezen in 'geoview' ter controle van de geometrie. 
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Nelissen ingenieursbureau b.v. TU /e 

Nr. 28 is de 
watervoerende leiding 

VBI Klimaatvloer 200 

technische univl siteit tlndhcven 

Geometrie van de VBI Klimaatvloer 200 in TRNSYS, 1 1/m 19 is beton, 20 1/m 23 is isolatie en 28 is de 

waterleiding. Bij toepassing van de vloer als verdiepingsvloer is de isolatie weggelaten. 
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Glas 

Algemene uitgangspunten 

Beschouwde periode: 

Klimaatlile : 

lnli ltratie: 

Interne warmteproductie 

Installatie (algemeen) 

Luchtdebiet: 

Inblaas temperatuur: 

Betonkernactivering 

Toevoerwatertemperatuur: 

in Type 360 : 

1,5 h"' 

Geen glas aanwezig 

265 dagen 

De Bilt 

geen infiltratie 

Geen interne warmteproductie 

in geval van zomersituatie : 25 "C 

in geval van wintersituatie : 20 "C 

(geen specificaties opgegeven verwarm - of koelbatterij) 

in geval van zomersituatie : constante toevoer 18 "C of 21 "C 

in geval van wintersituatie : constante toevoer 26 "C of 36 "C 

width of the panel: 

number of segments : 

length of panel: 

massllow: 

air temperature lor the side floor : 

air temperature lor the side ceiling : 

equivalent temperature lor the floor: 

equivalent temperature lor the ceiling : 

surface temperature lor the floor : 

surface temperature lor the ceiling : 
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1,2 m 

3 

6m 

0,094 kg/s 

20 "C 

20 "C 

21 "C 

21 "C 

20,5 "C 

20,5 "C 
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BIJLAGE G 

IN- EN UITVOERGEGEVENS SIMULATIE 1- EN 2-ZONE MODEL 

1-zone model 

verwarm lngsvermogen bijT w;tn = 38,1 oe 

c 
Ql 

8' 
E 
Ciï 
> 
"' Ol c .E 
«; 
~ 
Ql 
> 

Q3 Q4 

TRNBuild 'active layer' 

TRNSYS type 360 

Afbeelding G. 1: Verwarmingsvermogen van alle simulatietools bij alle vier de methoden, Tw;in = 38, 1 oe. 

c 
Ql 

g> 
E 
Ciï 
> 
(i) 

~ 

koelvermogen biJ T w;ln = 20,5 oe 

Q2 Q3 Q4 

TRNBuild 'active layer' 
TRNSYS type 360 

Afbeelding G.2: Koelvermogen van alle simulatiefools bij alle vier de methoden, Tw;in = 20,5 oe. 
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Vergelijking resultaten één-zone model verwarmingsvermogen 
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Vergelijking resultaten één-zone model koelvermogen 
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2-zone model 

verwarmingsvermogen bijT w;ln = 41,6 oe 

TANSYS lype 360 

Afbeelding G. 3: Verwarmingsvermogen van alle simulatietools bij alle vier de methoden, Tw;in = 41,6 oe. 
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koelvermogen bij Tw;ln = 15,4 oe 

TRNSYS lype 360 

Afbeelding GA: Koelvermogen van alle simulalielools bij alle vier de methoden, Tw;in = 15,4 oe. 
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BIJLAGE H 

BESCHRIJVING SIMULATIEMODEL 

VA114 

Legenda constructie-opbouw 

dikte (d) [mmJ 

warmtegeleidingscoëfficiënt (À) [Wim KJ 

dichtheid (p) [kglm3J 

soortelijke warmte (c) [Jikg K] 

dampdiffusieweerstandsgetal (~) [-J 

standaard begane grondvloer (Re > 3,0 m2KJW) 
- betonnen afwerklaag vloer 
- betonnen vloer 
- geëxpandeerd polystyreen 

standaard spouwmuur (Re > 3,0 m2KJW) 
- betonnen wand 
- geëxpandeerd polystyreen 
- verticale spouw 
- baksteen buitengevel 

standaard prefab schuin dak (Re > 4,0 m2KIW) 
- houten beplating 
- geëxpandeerd polystyreen 
- houten beplating 

standaard verdiepingsvloer VBI kanaalplaatvloer 
vloerverwarming I -koeling 
(van boven naar onder) 
- betonnen afwerklaag vloer 
'bron in constructie' 
- betonnen afwerklaag vloer 
- isolatiemateriaal 
- kanaalplaatvloer 
isolatiemateriaal onder vloer bij toepassing als 
begane grondvloer 
- geëxpandeerd polystyreen 

betonkernactivering in VBI klimaatvloer 
(van boven naar onder) 
- beton kanaalplaatvloer 
'bron in constructie' 
- beton kanaalplaatvl<?er 
isolatiemateriaal onder vloer bij toepassing als 
begane grondvloer 
- geëxpandeerd polystyreen 

Legenda beglazing 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) [W I m2 
KJ 

Lichttoetredingsfactor (L TA) [-] 

Zontoetredingsfactor (ZTA) [-] 

TU I technls[he universiteit eindhoven 

Nelissen ingenieursbureau b.v. e 

d A c p 

0,05 1,000 840 2200 
0,1 1,900 1050 2400 

0,115 0,036 1470 30 

0,15 1,900 1050 2400 
0,115 0,036 1470 30 
0,04 (R ; 0,169 m2KIW) 1000 1 
0,1 1,000 840 1800 

0,01 0,15 600 1880 
0,17 0,036 1470 30 
0,01 0,15 600 1880 

0,2 2,000 840 1510 

0,035 1,000 840 2200 

0,030 1,000 840 2200 
0,04 0,04 1470 30 
0,2 2,000 840 2400 

0,115 0,036 1470 30 

0,212 1,9 1050 2400 

0,068 1,9 1050 2400 

0,115 0,036 1470 30 
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Naam Opp 
[%] 

dubbelglas 25 
dubbelglas 10 
dubbelglas 50 

Algemene uitgangspunten 

Gebruikswijze gebouw en teluren: 

Beschouwde periode (koelseizoen): 

toekomstige klimaatbestanden: 

Infiltratie: 

Interne warmteproductie 

Armaturen : 

Personen 

aantal 
glas I. 

u ZTA LTA orientatie 

1.8 0.7 0.74 noord 
1.8 0.7 0.74 oost 
1.8 0.7 0.74 zuid 

maandag t/m zondag 7.00u - 23.00u 

27 april Urn 26 april (365 dagen) 

RA2008EN.114 

0,2 dm3/s per m2 vloeroppervlak per verdieping 

bij apparaten opgegeven 

begane grond : 120 W 

conveetiet deel : 0.5 

gebruiksperiode: maandag Um vrijdag 7 .OOu - 17.00u 

voelbaar deel 60% 

begane grond : 240 W 

conveetiet deel : 0.5 

gebruiksperiode: maandag Um vrijdag 17.00u- 23.00u 

voelbaar deel 60% 

1" verdieping : 100 W 

conveetiet deel: 0.5 

gebruiksperiode: maandag Urn vrijdag 19.00u - 23.00u 

voelbaar deel 60% 

1" verdieping : 1 00 W 

conveetiet deel: 0.5 

gebruiksperiode: maandag Um vrijdag 23.00u - 7.00u 

voelbaar deel 60% 

Apparaten : elektrische apparaten (incl. verlichting) begane grond: 125 W 

conveetiet deel : 0.5 

gebruiksperiode: maandag Urn vrijdag 7.00u- 17.00u 

voelbaar deel 1 00% 

begane grond: 515 W 

conveetiet deel : 0.5 

gebruiksperiode: maandag Urn vrijdag 17 .OOu - 23.00u 

voelbaar deel 1 00% 

begane grond: 80 W 

conveetiet deel: 0.5 

gebruiksperiode: maandag Urn vrijdag 23.00u - 7.00u 

voelbaar deel 1 00% 

eerste verdieping: 1 00 W 

conveetiet deel : 0.5 

gebruiksperiode: maandag Um vrijdag 19.00u- 23.00u 
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voelbaar deel 100% 

eerste verdieping: 210 W 

conveelief deel : 0.5 

gebruiksperiode: maandag tlm vrijdag 23.00u - 7.00u 

voelbaar deel 1 00% 

warmte tapwater + koken begane grond: 140 W 

Installatie (algemeen) 

Luchtdebiet: 

lnblaastemperatuur: 

Dagbedrijf: 

Standby: 

Setpoint dag 

conveelief deel : 0.5 

gebruiksperiode: maandag tlm vrijdag 7.00u- 17.00u 

voelbaar deel 100% 

begane grond: 500 W 

conveelief deel: 0.5 

gebruiksperiode: maandag tlm vrijdag 17.00u - 19.00u 

voelbaar deel 1 00% 

begane grond: 140 W 

conveelief deel: 0.5 

gebruiksperiode: maandag tlm vrijdag 19.00u - 23.00u 

voelbaar deel 1 00% 

0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlak 

18 "C 

maandag 1/m zondag 7.00u- 23.00u 

maandag 1/m zondag O.OOu - 24.00u 

koeling: 22 "C 

verwarming: 20 "C 

Eigenschappen verwarm batterij : Thermisch vermogen: 9999 kW 

Bij aanvoer: 90 "C (water) 

Stooklijn water: 

Betonkernactivering 

bron in constructie: 

Stooklijn water: 

Bij retour: 70 "C (water) 

Bij ingang luchttemperatuur: -7 "C 

Bij uitgang luchttemperatuur: 20 "C 

80 "C 

vermogen in dagbedrijf: 33 W/m2 

28,5 "C 

23,5 "C 

20"C 

Bij aanvoer: 

Bij retour: 

Bij omgeving: 

(zie afbeelding 5.3) 

bij buitentemperatuur = 10 "C -7 

bij buitentemperatuur = 20 "C -7 
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0 W/ m2 (hoeft niet in te vullen) 

18,1 "C 

21 ,9 "C 

24 "C 

wateraanvoertemperatuur = 28 "C 

wateraanvoertemperatuur = 18 "C 
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BIJLAGE I 

GRAFIEKEN RESULTATEN SIMULATIES IN VA114 

Maximaal afgegeven vermogen bij drie varianten in praktische toepassing A4 tlm A6 en drie 
basisvarianten A 1 tlm A3. 

-- 20 
' 2 
§ 10 
(Ij 

~ 
0 

maximaal afgegeven vermogen 

lokale verwarming 

• A 1 beg.grond vloer 

11 A3 1 e verd. Vloer 

0 A5 zolder vloer 

D A 1 1 e verd. Vloer 

• A4 beg.grond vloer 

D AS beg.grond vloer 

lokale koeling 

• A2 1 e verd. Vloer 

A4 1 e verd . Vloer 

o AS 1 e verd . Vloer 

• A3 beg.grord vloer 

A5 1 e verd . Vloer 

0 AS zolder vloer 

Afbeelding I. 1: Maximaal afgegeven vennogen voor verwarming en koeling per vloer voor de drie basisvarianten A 1 

f/m A3 en de drie praktische varianten A4 f/m A6. 
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Minimum en maximum luchttemperaturen bij vijf varianten in glaspercentages 81 t!m 5 en drie 
basisvarianten A 1 t!m A3. 
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Afbeelding 1.2' 
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Afbeelding 1.3: 

minimum en maximum 
luchttemperatuur: basisvariant A1 

Minimum en maximum luchttemperaturen per verdieping voor de basisvariant A 1 en de vijf varianten 

in glaspercentages. 

minimum en maximum 
luchttemperatuur: basisvariant A2 

Minimum en maximum luchttemperaturen per verdieping voor de basisvariant A2 en de vijf varianten 

in glaspercentages. 
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Afbeelding 1.4: 

minimum en maximum 
luchttemperatuur: basisvariant A3 

TU I technisthe universllelt eindhaven 
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Minimum en maximum luchttemperaturen per verdieping voor de basisvan'ant A3 en de vijf van'anten 

in glaspercentages. 

Maximaal afgegeven vermogen bij vijf varianten in glaspercentages 81 tlm 5 en drie basisvarianten 
At tlm A3. 

maximaal afgegeven vermogen: basisvariant A1 
60 .---------------------------,---------------------------, 1 

• basis A1 beg.grond vloer 

'E 55 

~ 
Q) 

~ 
.g> 50 co 
Q) 
'0 
::J 
0 

..::s:. 45 --. 
I 

$ 
E .... 
co 40 :;: 

35 

Afbeelding 1.5: 

Dl basis A1 1e verd. vloer 

D 81 (·Z) beg.grond vloer 

D 81 (-Z) 1e verd. vloer 

084 (+0,-Z) 1everd. vloer 

0 85 ( +Ü,+Z) beg.grond vloer 

lokale verwarming lokale koeling 
085 (+O,+Z) 1e verd. vloer 

Maximaal afgegeven vermogen voor vetWarming en koeling per verdieping voor de basisvan'ant A 1 en 

de vijf varianten in glaspercentage. 
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maximaal afgegeven vermogen: basisvariant A2 
60 .---------------- --.-------------------. 

NE 50 +-----------+----------f-l--1 

~ 
~ 40 
.El 
!1l 
Q) 

-g 30 
0 
~ 

d> 20 
Ë 
ro 
~ 10 

0 

Afbeelding I. 6: 

60 

NE 50 --~ 
Q) 

40 :;:; 
El ro 
Q) 
"0 30 :::1 
0 
~ --' 20 $ 
E .._ 
ro 
~ 10 

0 

Afbeelding 1.1: 

lokale verwarming lokale koeling 

64 (+0,-Z) le verd. vloer 

0 65 ( +0,+Z) 1 e verd. vloer 

Maximaal afgegeven vermogen voor verwanning en koeling per verdieping voor de basisvariant A2 en 

de vijf varianten in glaspercentage. 

maximaal afgegeven vermogen: basisvariant A3 

lokale verwarming lokale koeling 

• basis K3 beg.grond vloer 

B basis K3 1 e verd. vloer 

D 81 (-Z) beg.grond vloer 

D 81 (-Z) 1 e verd. vloer 

• 82 (+Z) beg .grond vloer 

D 82 ( +Z) 1 e verd. vloer 

• 83 (+0) beg .grond vloer 

D 83 (+0) 1e verd. vloer 

a 84 (+0,-Z) beg .grond vloer 

D 84 (+0 ,-Z) 1 e verd. vloer 

D 85 (+O,+Z) beg .grond vloer 

D 85 (+O,+Z) 1e verd. vloer 

Maximaal afgegeven vermogen voor verwarming en koeling per verdieping voor de basisvariant A3 en 

de vijf varianten in glaspercentage. 
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Maximaal afgegeven vermogen bij drie basisvarianten A 1 tlm A3 met en zonder de toepassing van 
automatische buitenzonwering Ct tlm C3. 
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Afbeelding 1.8: 

maximaal opgetreden vermogen 
• A 1 beg .grond vloer 

!]A 1 1 e verd. vloer 

C 1 beg.grond vloer 

OC1 1e verd. Vloer 

• A2 1 e verd. Vloer 

OC2 1e verd. Vloer 

•A3 beg.grond vloer 

OA31everd. Vloer 

OC3 beg.grond vloer 

OC3 1 e verd. Vloer 
lokale verwarming lokale koeling 

Maximaal opgetreden vermogen voor verwarming en koeling per verdieping voor de basisvarianten A 1 

t/m A3 met en zonder toepassing van automatische buitenzonwering Ct t/m C3. 

Minimum en maximum luchttemperaturen bij drie basisvarianten A 1 tlm A3 met en zonder 
verhoging van de interne warmtebelasting op de begane grond 01 tlm 03. 
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Afbeelding I. 9: 

minimum en maximum luchttemperatuur 

Minimum en maximum luchttemperaturen per verdieping voor de drie basisvarianten A 1, A2, A3 met 

en zonder verhoging van de inteme warmtelast 01 t/m 03. 
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Maximaal afgegeven vermogen bij drie basisvarianten A 1 tlm A3 met en zonder verhoging van de 
interne warmtebelasting op de begane grond D 1 tlm 03. 
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Afbeelding I. 10: 

maximaal afgegeven vermogen 
• Al beg.grord vloer 

01 beg .grond vloer 

D 03 beg .grord vloer 

D 03 1 e verd . Vloer 
lokale verwarming lokale koeling 

Maximaal afgegeven vermogen voor verwarming en koeling per verdieping voor de basisvarianten A 1 

1/m A3 met en zonder verhoging van de interne warmtelast 01 1/m 03. 

Maximaal afgegeven vermogen bij drie basisvarianten A 1 tlm A3 met en zonder de variant in 
constante wateraanvoertemperatuur Et tlm E3. 
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ro 
~ 10 

0 

Afbeelding I. 11: 

maximaal afgegeven vermogen 
• A 1 beg.grord 

DAl le verd . 

El beg .grord 

OE11everd . 

• A2 beg .grord 

0 E2 beg .grord 

•A3 beg .grond 

D A3 1 e verd . 

o E3 beg .grord 

EJ E3 1 e verd. 
lokale verwarming lokale koeling 

Maximaal opgetreden vermogen voor verwarming en koeling per verdieping voor de basisvarianten A 1 

1/m A3 met en zonder constante watertoevoertemperatuur E1 1/m E3. 
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Minimum en maximum luchttemperaturen bij drie basisvarianten A 1 tlm A3 met en zonder variatie 
in de dag- en nachtregeling F1 tlm F3. 

32 

30 

~ 28 
~ 
Q) ..... 26 t 
Q) 

> 
.5 24 
..... 
::l 
::l 22 
~ 
Q) 

20 a. 
E 
Q) 

18 :t:: 
.r:. 
(J 

.2 16 

14 

12 

Afbeelding I. 12: 

minimum en maximum luchttemperatuur 

Minimum en maximum luchttemperaturen per verdieping voor de drie basisvarianten A 1 1/m A3 en de 

variant in dag- en nachtregeling Ft 1/m F3. 

Maximale afgegeven vermogen bij drie basisvarianten A 1 t!m A3 met en zonder variatie in de dag
en nachtregeling F1 tlm F3. 
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Afbeelding I. 13: 

maximaal afgegeven vermogen 
• A1 beg.grond vloer 

DA1 1e verd. vloer 

F1 beg.grond vloer 

o F3 beg.grond vloer 

0 F3 1 e verd . vloer 
lokale verwarming lokale koeling 

Maximaal afgegeven vermogen voor verwarming en koeling per verdieping voor de basisvarianten A 1 

1/m A3 met en zonder de variant in dag- en nachtregeling F11/m F3. 
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Maximale afgegeven vermogen bij basisvariant A2 met en zonder aanpassing van de stooklijn voor 
de vloer met betonkernactivering G2. 

maximaal afgegeven vermogen 
~1 00 .--- ----- -----,-----------, 

1 90 +----.---..---+----------i 
~ 80 +-------l 
Q) 

~ 70 +------1 
0> 
(ij 60 +-------i 

~ 50 +-------i 
:::J 
~ 40 

~ 30 
Q) 

Ë 20 

~ 10 
3: 0 

lokale verwarming lokale koeling 

I• A2 1 e verd. vloer 0 G2 1 e verd. vloer I 
Afbeelding 1.14: Maximaal afgegeven vermogen voor verwarming en koeling per verdieping voorde basisvariant A2 

met en zonder de variant in de stooklijn G2. 
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BIJLAGE J 

INTERVIEW ADVISERING VLOERVERWARMING /-KOELING 

Interview Ivo Spierts, directielid van Nelissen ingenieursbureau b.v. 

Hoofdaspecten : 
adviseringsproces; 
vloerverwarming I -koeling en betonkernactivering; 
energiebesparende maatregelen; 

Hoofdvragen : 
wie brengt tijdens het adviseringproces energiebesparende maatregelen naar voren? 
wat zijn redenen voor bepaalde keuzen in het begin van een adviseringproces? 
wat is de rol van de adviseur in de keuzen die gemaakt worden? 
proces van de adviseur: 

hoe vindt de advisering plaats in het begin? 
Welke middelen (bijv. simulatietools) worden gebruikt bij de advisering? 
hoe wordt de procesondersteuning uitgevoerd tijdens het adviseringsproces? 

waar gaat vanuit het adviesbureau de voorkeur naar uit: vloerverwarming I -koeling of 
betonkernactivering als L TVIHTK? 
wat zijn de afwegingen die leiden tot de keuze voor één van beiden? 
welke aanvullende voorzieningen worden geadviseerd bij advisering van L TVIHTK? 
wat zijn ervaringen in de praktijk? 

hoe belangrijk is de EPC tijdens het adviesproces? 
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