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Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een tool die een ontwerper kan assisteren in het ontwikkelen van een duurzaam gevelontwerp voor be-
staande en nieuwen gebouwen. Vanwege de omvang van het begrip duurzaamheid is de scope van dit onderzoek beperkt tot het verbeteren van het visuele 
comfort van de eindgebruiker. Een verbetering in het visuele comfort van de gebruiker kan indirect een positieve bijdrage leveren aan de duurzaamheid van 
het gebouw en de productiviteit of de tevredenheid van de gebruiker.

Voor het type gevelsystemen is de keuze gevallen op state of the art intelligente gevelsystemen. Deze systemen sluiten het beste aan bij de huidige vraag 
naar intelligente systemen met een mogelijkheid tot interactie met de gebruiker. Traditionele evaluatiemethoden en tools focussen zich vooral op statische 
gevelsystemen en gebouwen. Op dit moment is er een duidelijke vraag naar systemen die om kunnen gaan met dynamische systemen die zich elk moment 
kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Als in de werking van deze systemen meer inzicht verkregen wordt kan deze kennis ook worden 
toegepast in het gebruik van het gevelsysteem. Hierbij is te denken aan het programmeren van optimale standen voor verschillende situaties en omstandig-
heden. Omdat de tool moet om kunnen gaan met de constante veranderingen in de werking van het gevelsysteem moet de tool parametrisch kunnen werken. 
Het model dat in de tool wordt gegenereerd moet beschreven worden aan de hand van variabelen en in staat zijn om zich aan te passen aan veranderingen. 
Ook moet de tool in staat zijn om toegepast te kunnen worden op verschillende bestaande en fictieve situaties en projecten. Dat wil zeggen dat het model ook 
bij voorkeur generiek moet zijn. Het moet op zoveel mogelijk situaties kunnen worden toegepast. Ten slotte moet de tool instaat zijn om een prestatieanalyse 
te kunnen uitvoeren op het systeem. Tijdens deze analyse zal de tool beoordeeld worden aan de hand van de criteria die voortkomen uit de literatuurstudie 
naar daglicht en visueel comfort. 

Na een korte verdiepende studie is er een programma van eisen opgesteld waaraan de tool dient te voldoen. Op basis hiervan is begonnen met het samen-
stellen van het hulpmiddel. Omdat het gaat om een eerste aanzet tot het ontwikkelen van een tool is er gekozen voor de toepassing van programma’s met 
veel mogelijkheden op het gebied van parametrisch ontwerpen, prestatieanalyse en flexibiliteit. Uiteindelijk is er gekozen om het hulpmiddel samen te stellen 
door het combineren van drie programma’s. De basis is het 3D modeling programma Rhinoceros. Hieraan gekoppeld is de plugin Grasshopper en DIVA. In 
Grasshopper is het mogelijk om op een visuele en eenvoudige manier parametrische modellen samen te stellen en DIVA is een geavanceerde plugin die de 
daglichtprestaties van een model kan evalueren en ook kan samenwerken met Grasshopper. 

Achtereenvolgens is er in een Grasshopper omgeving een generiek gebouw, een analyse methode en een hulpmiddel voor de optimalisatie van de gevelele-
menten gecreëerd. Dit hulpmiddel is daarna getest aan de hand van een fictieve case. Bij deze case is als onderwerp gebruik gemaakt van een gevelconcept 
dat is ontworpen door Robbert van Bezooijen. Dit concept is voor de case doormiddel van de tool geëvalueerd en vervolgens geoptimaliseerd. Variabelen bij 
deze optimalisatie zijn de stand van de gevel, de materialisatie en de dimensies van verschillende elementen. 

Nadat aangetoond werd dat de tool functioneert is getest of deze ook geschikt is voor het gebruik door andere ontwerpers. Aan de hand van enkele tests en 
feedback is de tool aangepast en is er een handleiding geschreven die de ontwerper begeleid tijdens het gebruik van de tool.
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Summary

The aim of this research project is to develop a decision support tool that is able to assist a designer or architect in developing a sustainable façade suitable 
for existing and new buildings. Due to the broad definition of sustainability the scope of this study is limited to improving the perceived visual comfort of the end 
user. An improvement in the visual comfort of the user may indirectly lead to a more sustainable building. It may also improve the productivity and the satisfac-
tion of the end user. 

Within this research the scope is limited to state of the art intelligent façade designs.  These systems connect best with the current demand for intelligent 
systems and enable the possibility to interact with the user. Traditional evaluation methods and tools are focused primarily on static façades and buildings. At 
present, there is a clear demand for systems that can deal with dynamic systems that can adapt to changing conditions at any time. If software solutions are 
able to obtain a better insight in the operation of these kinds of systems then this information could directly applied in the development of new façade systems.  
The tool might also be able to program the system beforehand for optimal performance under varying circumstances and situations.  One requirement for the 
tool and the model that it produces is that it should be able to be described by parametric equations in a parametric model. This is mainly because the façade 
system or solution that will be described will never be in a static state. It will always be changing as a result of a change in certain variables. The model must 
be able to adapt directly as a result of these changes. The tool should also be able to be able to be applied to a variety of existing and fictitious locations and 
building projects. A final requirement is that the support tool needs to be able to conduct a performance analysis on the space or building that it is being applied 
to. The criteria for this analysis will be based on the criteria that arise from the literature study on daylight and visual comfort. 
After the literature study a program of requirements was developed. Based on these requirements the development o the support tool was set in motion.  In the 
end the tool was put together using three different types of software. Rhinoceros 4.0 a 3D modeling software, Grasshopper for Rhino and DIVA for rhino.  Each 
of these programs has their own purpose and task.  Grasshopper is able to generate parametric models while DIVA is able to conduct a performance analysis.  
Rhinoceros just binds it all together and makes it work. 

Using this combination of solutions it was possible to create a parametric building that can be placed on multiple locations. After the building location has been 
set it is possible to perform a daylight analysis.  These analyses can also  used to optimize the performance of the façade system.   This tool is then tested using 
a fictional case. The façade concept that was used in this particular case has been designed by Robbert van Bezooijen . This concept has been evaluated and 
optimized using the support tool. The criteria for this evaluation are related to visual comfort.  for the case by means of the tool , and then optimized. Variables 
in the optimization of the façade are the position of the shades and the variable length of certain façade dimensions. 
Tests have shown the tool to be fully functional.  One aspect of the tool that had not been tested yet was the use by other students.  The tool has since then 
been tested by two students of architecture. The feedback has been used to improve the manual and user interface.  
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Deel I: 

Theoretische onderbouwing 
Binnen de theoretische onderbouwing zal de samenhang tussen 
het probleem het doel en de aanpak van dit onderzoek uitge-
breid worden toegelicht.
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De projectomschrijving is ontstaan naar aanleiding van een aantal maat-
schappelijke en specifiek aan de bouw gerelateerde ontwikkelingen. Aller-
eerst zal geprobeerd worden om deze ontwikkelingen kort toe te lichten . 

1.1.1 Duurzame ontwikkeling 

SInds de introductie van het begrip duurzame ontwikkeling speelt duur-
zaamheid in toenemende mate een belangrijke rol in onze samenleving. 
De definitie die in het Brundtland-rapport van 1987 word gebruikt is de 
meest gangbare en bekendste definitie van duurzaamheid. 

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van 
het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun 
eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” (WCED, 1987)

De standaarddefinitie is echter nog niet erg specifiek. later is deze definitie 
uitgebreid met de drie dimensies van duurzame ontwikkeling. Deze drie 
dimensies zijn de sociale de economische en de ecologische dimensie van 
duurzaamheid (UN, 2002). Hoewel energie en het op raken van fossiele 
brandstof een belangrijke katalysator is van het duurzaamheidsdebat is 
duurzaamheid in zijn geheel complexer. Een focus op één dimensie van 
duurzaamheid leidt vaak tot succes op korte termijn  (Dyllick and Hockerts, 
2002) . Om succes op lange termijn te garanderen dient er aandacht be-
steed worden aan alle drie de dimensies van duurzaamheid .

1.1.2 Duurzaam bouwen 

Ook bij duurzaam bouwen worden inmiddels brede definities gehanteerd 
die rekening houden met alle drie de dimensies van duurzame ontwikke-
ling. Een voorbeeld hiervan is de volgende definitie. 

Figuur 01: drie dimensies van duurzaamheid 

“Bij duurzaam bouwen moet het streven centraal staan dat met een zo slim 
mogelijk gebruik van grondoppervlak, grondstoffen en energiebronnen een zo 
maximaal mogelijk rendement moet worden behaald voor eigenaren, gebrui-
ker, en voor de samenleving, de economie en het ecosysteem als geheel. “ ( 
Rakhorst, 2008). 

Vanwege de grote complexiteit van de duuzaamheids problematiek wordt 
duurzaam bouwen meestal benaderd vanuit een bepaalde strategie of visie. 
Voorbeelden hiervan zijn:

- de Trias Energetica
- People, Planet, Profit (Triple P)-benadering;
- Industrieel, Flexibel en Demontabel Bouwen (IFD-Bouwen)
- Cradle to Cradle
- Slimbouwen. 
       (VROM, 2010)

Slimbouwen

Een voorbeeld van een actuele visie, met duidelijke richtlijnen is slimbouwen. 
Binnen de slimbouwen wordt gestreefd naar een verbetering op het gebied 
van comfort, energieverbruik, afval en flexibiliteit zonder hierbij de complexi-
teit van het bouwproces uit het oog te verliezen. 
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Figuur 02: duurzaam bouwen

De essentie van slimbouwen bestaat uit drie spelregels. 
• Realiseer een sequentieel proces van opeenvolgende deelproces-

sen, met minimale onderlinge afhankelijkheid. 
• Kies voor die bouwtechnologie die de maximaal haalbare flexibiliteit 

biedt. 
• Bouw slim in de betekenis van slank: lichter, compacter, energiebe-

sparing en minder CO2 emissie.  (Lichtenberg, 2005) 

Een spelregel die vanuit het proces bekeken belangrijk is, is die van het se-
quentieel proces. Een traditioneel bouwproces bestaat uit veel processen die 
parallel van elkaar plaatsvinden. Ook zijn er tijdens de ontwikkeling van de 
bouw steeds meer addities toegevoegd aan het bouwproces. Tegenwoordig 
is de uitvoering van een bouwwerk een complex en ingewikkeld proces waar-
aan veel partijen deelnemen in vaak afzonderlijke processen. Dit komt de 
efficiëntie van het proces niet altijd ten goede. Daarom is het aan te raden 
het bouwproces te ontwarren. Door het proces zoveel mogelijk op te delen 
in simpele en sequentiële processen is het mogelijk om de efficiëntie van het 
proces te verbeteren. 

Fig 03: Traditioneel proces (Lichtenberg, 
2005) 

Fig04: Sequentieel proces (Lichtenberg, 
2005)

1.1.3 Sociale duurzaamheid in de bouw 

Traditioneel wordt in de bouw duurzaamheid vaak benaderd door te kijken 
naar de energetische aspecten (trias energetica). Hierdoor bestaat er eens 
kans dat de sociale aspecten onderbelicht blijven. Sociale voordelen van 
duurzaam ontwerp zijn gerelateerd aan verbeteringen in de  kwaliteit  van 
leven, gezondheid en well-being. Deze voordelen kunnen op verschillende ni-
veau’s gerealiseerd worden, van de samenleving in zijn algemeenheid tot het 
bouwniveau. Op bouwniveau word bij onderzoek meestal aandacht gegeven 
aan de onderwerpen gezondheid comfort en satisfaction. De experts op elk 
van deze gebieden bevinden zich vaak op verschillende vakgebieden (bij-
voorbeeld medici versus psychologen). Dit maakt integratie van de aspecten 
in een model lastig. Ook zijn de uitwerkingen van de bebouwde omgeving op 
de mens vaak complex. Deze kunnen zowel negatief als positief zijn en soms 
is een positieve impact juist het ontbreken van een negatieve impact. 
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Een voorbeeld van een  onderverdeling van de verschillende sociale voorde-
len is de volgende. 

• verbetering op het gebied van gezondheid
• verbetering van het comfort, satisfaction en well-being
• veiligheid en beveiliging
• voordelen voor de gemeenschap en de samenleving

(Garman, 2003).

1.1.4 Comfort 

Comfort en well-being worden in toenemende mate belangrijk voor gebouwen 
Alvorens het comfort van een gebruiker verbeterd kan worden is het belang-
rijk om inzicht te verkrijgen in wat comfort precies inhoud. Comfort is een toe-
stand waar veel mensen naar streven terwijl ze in een kantoor werken, auto 
rijden of een ziekenhuisbed liggen. Mensen willen comfortabel zijn niet te ma-
ken krijgen met tekenen van discomfort/ongemak terwijl ze bezig zijn met hun 
dagelijkse taken en routines. Vaak is comfort ook een criteria bij het kopen 
van een product of bij het promoten van arbeidsproductiviteit op een kantoor. 
Het idee heerst dat als men een comfortabel product koopt ze productiever en 
gezonder zullen zijn gedurende de dag (Openshaw, 2011). 
Het is moeilijk om een duidelijke definitie te geven van wat comfort precies 
inhoudt. Wel is door onderzoek bekend met welke factoren allemaal invloed 
hebben op het comfort van een gebruiker. Zo blijkt comfort vaak geassocieerd 
te worden met well-being terwijl discomfort een geassocieerd wordt met pijn 
of moeheid. DIscomfort blijkt een dominant effect heeft op comfort en zelfs het 
esthetisch ontwerp van een product beïnvloed de perceptie van de gebruiker 
betreft comfort (Openshaw, 2011).

1.1.5 Comfort in de bouw

Dit zijn allen aspecten waar een gebouw invloed op kan uitoefenen. Zo kan 
een gebouw als zeer mooi ervaren worden, maar door een invloed die leidt tot 
ongemak toch als niet comfortabel beoordeeld worden. Ook kan een comfor-
tabel gebouw toch niet positief beoordeeld omdat dit de gebruiker niet genoeg 
prikkelt op esthetisch gebied. De interactie met een gebouw of product kan 
hier uiteraard ook een belangrijke rol in spelen. Naast fysiologische aspecten 
spelen dus ook psychologische aspecten een rol in deze problematiek.

Binnen literatuur word comfort meestal beschreven als de relatie tussen 
gebruikerstevredenheid (well-being) en de fysieke eigenschappen van een 
gebouwconstructie en de inrichting in een woning met directe omgeving. 
Categorieën van fysiologische welzijn worden bepaald aan de hand van de 
stimulatie van receptoren van het lichaam. De hieruit volgende sub-eigen-
schappen van een woning zijn de volgende: 

Figuur 05: comfort in de bouw
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 - Thermisch comfort
 - Visueel comfort
 -  Auditief comfort 
 - Olfactorisch comfort 
 - Tactiele ergonomie 
 - Kinesthetisch comfort 

Omdat comfort grenst aan zowel de sociale als de technologische weten-
schappen moet er natuurlijk ook rekening gehouden worden met psychologi-
sche categorieën. Uit onderzoek naar sociale en psychologische eisen kun-
nen de volgende sub-eigenschappen voor woningen onderscheiden worden. 

 - perceptueel comfort: de eigenschappen van een woning die ervoor 
zorgen dat belangrijke informatie uit de omgeving gelezen kan 
worden en dat de gebruiker hierop adequaat kan reageren. 

 - interactief comfort: de bijdrage van een woning aan de moge-
lijkheid om de hoeveelheid en kwaliteit van sociale interactie te 
reguleren. 

 - facilitair comfort: de mate waarin een woning de gebruiker toestaat 
om verschillende activiteiten uit te voeren.

 - personalisatie: de mogelijkheid van een woning om de gebruiker 
zijn eigen persoonlijke karakter te laten uiten. Dit heeft invloed op 
het proces van identificatie en bestemming van een woning. (Heijs 
; Stringer , 1987)

1.1.6 Visueel comfort 

Voor dit onderzoek is er gekozen voor een focus op visueel comfort. Visueel 
comfort houdt verband met de tevredenheid van een gebruiker met zijn visu-
ele omgeving. Het visueel comfort is direct afhankelijk van licht, hetzij daglicht 
of kunstverlichting. De eigenschappen van licht in gebouwen worden onder-
verdeeld in verschillende aspecten. 

- prestatie indicatoren 
- visueel comfort 
- visuele tevredenheid 
- non-visuele aspecten

Het is niet altijd duidelijk welke van deze aspecten precies verband houden 
met visueel comfort en waar precies de grens licht tussen de fysiologische en 
de psychologische aspecten van licht in gebouwen. De positieve effecten van 
daglicht in gebouwen op de gebruikers zijn bekend. Een hoge verlichtings-
sterkte in een ruimte kan een positief effect hebben op de arbeidproductiviteit 
bij complexe cognitieve taken (Boyce et al, 1997) Verlichting wordt gezien 
als één van de componenten van arbeidsproductiviteit in kantoren (Haynes, 
2007). 
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1.1.7 Productontwikkeling in de bouw

Duurzaam bouwen kan een aanzet zijn een toename in innovatie en product-
ontwikkeling.  Veel producten in het verleden zijn ontwikkeld vanuit duurzaam 
denken. Toch heeft productontwikkeling in de bouw geen innovatieve reputa-
tie. Hier kunnen verschillende oorzaken voor worden aangemerkt. 
De bouw is een kleinschalige markt waarin de veranderingen langzaam verlo-
pen. De bouw heeft een  complexe projectgestuurde marktstructuur. De markt 
is een verzameling bouwprojecten, met per bouwproject een wisselend kader.  
Deze marktstructuur heeft veel beslissers, elk met hun eigen besdrijfsdoel-
stellingen. Het is een lange en complexe bouwketen waardoor de eigenlijke 
klant slecht gekend is. Ook is er is een trage acceptatie van nieuwe producten 
in de markt. Dit draagt indirect ook bij aan de lange levenscycli van producten 
in de bouw (Lichtenberg, 2002). 

tenklimaat. Ze laten daglicht door en  beschermen de gebruiker. Er kunnen 
geveloplossingen ontworpen worden voor zowel nieuwbouw als renovatie 
en  er zijn zelfs ontwikkelingen gaande op het gebied van interactie met de 
gebruiker.  

De primaire functie van een gevel heeft betrekking op het afschermen van 
de binnenkant van de gevel tegen de invloeden van buiten (Rentier, et al. , 
2004). Hieruit volgen vaak bouwfysische eisen die verder gedefinieerd kun-
nen worden als verschillende functies. Over het algemeen is er een trend 
ontstaan dat de functie van een gevel steeds meer die van een klimaatma-
nipulator is geworden in plaats van een klimaatscheiding. De gevel wordt 
een actief reagerend onderdeel van een gebouw en heeft een aandeel in het 
bereiken van wenselijke binnencondities. Als gekeken word naar de ontwik-
keling van de gevel en de relatie tot de toetreding van daglicht dan is er een 
verschuiving zichtbaar van autonome systemen naar additieve systemen. 
Een autonoom gevelsysteem kan niet actief reageren op invloeden van bui-
ten en beperkt zich tot het  weren van weersinvloeden. Additieve systemen 
proberen de weersinvloeden van buiten verder te temperen of te beheer-
sen door extra voorzieningen. Voorbeelden van addities aan de gevel zijn 
zonwering (vast of bewegende) helderheidswering en daglichtsystemen. De 
nieuwste ontwikkeling op het gebied van gevels zijn de intelligente syste-
men. Een gevelsysteem is intelligent als de zonwering of overige systemen 
automatisch worden aangestuurd. Het doel van een intelligente gevel is het 
creëren van een zelfvoorzienende en zelfregulerende gevel (Haartsen et al, 
1999). 

Een keerzijde van de ontwikkeling op gevelgebied is de toename in de com-
plexiteit en expertise van verschillende disciplines die eraan te pas komen. 
Het ontwerp van traditionele gevels is gebaseerd op het minimaal gebruik 
van simulatie tools en worden vooral berekend op de piekbelasting. Om 
een dynamisch en interactief systeem te analyseren zijn betere simulatie en 

Figuur 07: gevels 

Gevels 

Voor dit onderzoek is er gekozen voor een focus op de gevel van het ge-
bouw. Gevels hebben een grote invloed op de eerder geschetste problema-
tiek. Gevels vormen voor de gebruiker de brug tussen het binnen en bui-
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ontwerptools vereist. Ook dient de manier waarop het ontwerpteam met de 
doelen omgaat verbeterd worden en zijn er betere hulpmiddelen nodig voor 
de operatie van de gevelsystemen. De mogelijkheid om een virtueel gebouw 
te creëren en de verschillende werkingsmodi van de gevel te onderzoeken 
bij verschillend gebruik van de glazen gevel is een belangrijk doel bij de ont-
wikkeling van nieuwe energiesimulatie tools. Ook zijn de kosten bij geavan-
ceerde gevelsystemen hoger en vereisen ze meer automatisering, betere 
sensors en bediening voor optimaal gebruik (Selkowitz et al, 2003). Een 
ander probleem is dat bij intelligente klimaatsystemen psychologisch comfort 
niet altijd voldoende wordt geïntegreerd in het ontwerp van het systeem. Als 
de gebruiker ontevreden is met de operatie van het systeem, of deze het 
gevoel krijgt hier geen invloed uit te kunnen oefenen dan kan dit leiden tot 
een gevoel van discomfort. 

1.1.8 Trends 

Er zijn verschillende trends waar te nemen bij de productontwikkeling en het 
ontwerp van gevelsystemen met het oog op gebruikerscomfort. Als gekeken 
word naar de ontwikkeling van de gevelsystemen en het ontwerpproces is 
merkbaar dat de technische complexiteit steeds verder toeneemt. Voorbeel-
den hiervan zijn intelligente gevelsystemen. Ook is de processtructuur inge-
wikkeld en dient deze zo overzichtelijk mogelijk en het liefste lineair worden 
ingedeeld. De marktstructuur is ook toenemend ingewikkeld. Er zijn vaak 
veel partijen betrokken die allen hun eigen inbreng hebben. In de bouw vind 
nog steeds voornamelijk projectgerichte productontwikkeling plaats en geen 
marktgerichte productontwikkeling. Projecten zijn ingewikkeld en tussen pro-
jecten door gaat veel informatie verloren waardoor veel stappen overgedaan 
moeten worden. 

Op het gebied van duurzaamheid is er een steeds grotere bewustwording van 
het feit dat duurzaamheid in de bouw niet alleen draait om het besparen van 

energie. Vaak is deze energiebesparing ook gekoppeld aan een kostenbespa-
ring op korte of lange termijn. Om een duurzaam product te realiseren moet 
aandacht besteed worden aan alle drie de dimensies van duurzaamheid.  Het 
bevorderen van het comfort van de gebruikers in gebouwen is een manier om 
de sociale dimensie van duurzaamheid te verbeteren. Naast de fysiologische 
categorieën van comfort is men ook steeds meer bewust van de psychologi-
sche aspecten van comfort. Ook dit vraagstuk is steeds meer een combinatie 
van verschillende expertises die integraal met elkaar moeten samenwerken. 
Zo is het mogelijk dat in één project een architect verantwoordelijk is voor 
het esthetisch ontwerp terwijl een bouwfysicus probeert de fysiologische as-
pecten van comfort te verbeteren door de gevel op een bepaalde manier te 
ontwerpen of aan te passen. Dit zou nog verder uitgebreid kunnen worden 
met de inbreng van een psycholoog die zich richt op psychologische aspecten 
van comfort. 

Wat natuurlijk niet te verwaarlozen is is het kostenaspect. Hier is in theorie 
nog veel winst te behalen. Er is een vraag naar nieuwe manieren van product-
ontwikkeling die kunnen omgaan met de toenemende mate van complexiteit  
van de bouwproducten zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie. Nieuwe 
ontwikkeling die kunnen zorgen voor een uitwisseling van kennis tussen de 
verschillende betrokken partijen. Of die een ontwerpen inzicht kunnen geven 
in de aspecten van het bouwproces die eigenlijk buiten zijn vakgebied liggen. 

Fig 08: kosten versus invloed ( Cherry, Petronis,  2009) 19
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Er moet een omslag plaatsvinden van een reactieve naar een actieve aanpak. 
In een vroeg stadium van het bouwproces moeten oplossingen woorden aan-
geboden die leiden naar een verbetering van de duurzaamheid, flexibiliteit, 
kwaliteit of simpelweg het besparen van kosten. In een later stadium is de 
beïnvloedbaardheid van het bouwproces vaak lastig en lopen de investerings-
kosten steeds hoger op (figuur 08). Een ideaal bouwproces zou een proces 
zijn waarbij men  in de programma en ontwerpfase al zoveel mogelijk infor-
matie heeft over het uiteindelijke bouwwerk en invloeden die ontwerpkeuzes 
zullen hebben op het uiteindelijke product. Omdat dit soort inpakken te inge-
wikkeld zijn voor een praktische toepassing zal er een productontwerpme-
thode ontwikkeld moeten worden die de ontwerper hierin assisteert. Nieuwe 
ontwikkelingen en state of the art technieken kunnen hier een belangrijke rol 
in spelen. 

1.1.9 Nieuwe ontwikkelingen 

Certificering

Om duurzaamheid overzichtelijker te maken zijn er verschillende certificatie-
methodes ontwikkeld die op een overzichtelijke wijze de duurzaamheid van 
een gebouw zichtbaar maken aan de hand van een prestatiescore. Er zijn 
verschillende tools en certificaten die hier inzicht in kunnen geven. Voorbeel-
den zijn GPR, BREAM en LEED. De meeste van deze tools zijn relatief een-
voudig te gebruiken en werken met een scoresysteem waarbij punten worden 
toegekend aan de hand van eenvoudige criteria. Nadelen zijn dat deze certi-
ficatiesoftware meestal is gemaakt voor toepassing in gebouwen als geheel 
en niet voor een afzonderlijk product of gebouwdeel. Vaak vind certificatie 
ook pas achteraf plaats. De certificatie is in dit geval een toekenning van 
waarde en niet een hulpmiddel tijdens de ontwerpfase van een gebouw. De 

berekeningen en logaritmen die gebruikt worden zijn vaak ook een erge ver-
simpeling van de werkelijkheid. Zo blijkt dat voor een LEED calculator de 
daglicht illuminantiewaarden veel te hoog uitvallen (Carrier et al, 2005). Om 
een beter inzicht te krijgen in de prestatie van ontwerpen op het gebied van 
duurzame criteria zal gekeken worden naar schaalmodellen, praktijkmetingen 
of meer specialistische software.  De evaluatie van de gebouwprestaties aan 
de hand van grafische representaties van conventionele CAD programma’s 
vereist veel menselijke interventie en een goede interpretatie van de resulta-
ten (Azhar, 2008). 

Parametrisch ontwerpen 

Bij parametrisch ontwerpen worden parameters gebruikt om een vorm of een 
object te definiëren. Parametrische ontwerpen kan het best worden toegelicht 
door het te hebben over de tegenhanger. Bij expliciet ontwerpen kunnen de 
parameters ook verandert worden, maar alleen door verschillende stappen 
waar deze worden gewist en opnieuw getekend worden. Bij een parametrisch 
model kan deze zelfde handeling gebeuren door éém parameter aan te pas-
sen. Misschien kan parametrisch ontwerpen beter beschreven worden als het 
modeleren doormiddel van relaties of variabel design (Monedero, 2014).

Fig 09: representatie van een BIM model 
(Advenser.com, 2013)

Fig 10: screenshot Parasol   (Parasol, 
2013)
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Buildinginformation modeling

Een belangrijk voorbeeld van een parametrische aanpak is het BIM model. 
Dit is een ontwikkelingsproces waarbij één computermodel gebruikt word om  
de planning, het ontwerp, de constructie en de werking van een gebouw te 
simuleren Het resultaat is een datarijk model waar alle betrokken partijen te-
gelijkertijd informatie aan kunnen toevoegen en extraheren (Kriegel, 2008). 

Grasshopper voor Rhinoceros 

Een kritiekpunt dat vaker genoemd wordt bij BIM modellen is dat deze niet al-
tijd parametrisch werken. Het is mogelijk dat dit samenhangt met de complexi-
teit, de hoeveelheid informatie en de duidelijke structuur van het programma’. 
Er zijn ook alternatieve oplossingen die parametrisch kunnen werken. Gras-
shopper is hier één van. Grasshopper is een grafische algoritme editor die 
nauw samenwerkt met Rhinoceros is een op NURBS gebaseerd  3D modeling 
software pakket. NURBS (non-uniform rational basis spline) is een wiskundig 
model die vooral wordt toegepast bij grafische computertoepassingen voor 
het genereren van curves en oppervlaktes. Voordelen van deze combinatie 
zijn de grote precisie waarmee gewerkt kan worden en de mogelijkheid om te 
ontwerpen met vrije vormen (Grasshopper3d, 2013). Grasshopper kan para-
metrisch werken . Ondanks de naamgeving vereist Grasshopper geen voor-
kennis op het gebied van programmeren. Dit maakt Grasshopper populair bij 
ontwerpers en architecten. Een nadeel van de software is dat in tegenstelling 
tot een BIM model Grasshopper modellen zelf geen informatie bevatten. 

21

Specifieke ontwerpondersteunende tools 

Op het gebied van daglicht, warmteontwikkeling, koudebruggen en zontoe-
treding ben ik bekend met vele soorten software die is gemaakt voor een 
specifiek probleem en de ontwerper adviseert met behulp van feedback en of 
resultaten. Deze programma’s geven de architect in het beginstadium van het 
ontwerp een advies over de prestaties van het gebouw of de ruimte. Dit ge-
beurd vaak slechts door het gebouw in te voeren in enkele eenvoudige stap-
pen. Vaak wordt de tool geleverd met een database met een aantal mogelijke 
oplossingen die veel voorkomen in de praktijk. Hoewel deze programma’s 
vaak niet parametrisch werken is de feedback vaak snel en eenvoudig te be-
grijpen. Ook kunnen verschillende alternatieve oplosisngen gemakkelijk met 
elkaar vergeleken worden.

Dialeurope 
Een eenvoudige beslissingsondersteunende tool waarmee architecten in een 
vroeg beginstadium de daglichttoetreding in een gebouw kunnen optimalise-
ren. Geprobeerd is om deze tool zo te ontwerpen zodat deze zo snel intuitief 
en eenvoudig mogelijk is toe te passen (Groot & Zonneveldt, 2003). 

Parasol
Een gebruiksvriendelijke energiesimulatie tool die energieverlies en koel en 
warmtelasten voor beglazing en zonwering met elkaar vergelijkt (Parasol, 
2013). 

Dergelijke oplossingen missen de informatie en omvang van een BIM-model 
of de freeform mogelijkheden van bepaalde 3d-modeling software. De een-
voud waarmee deze programma’s door gebruikers kan worden bedient is zeer 
noemenswaardig. 
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De selectie van een gevelsysteem is vaak aanbod gedreven. De bouw loopt 
wat betreft nieuwe ontwikkelingen vaak achter op andere vakgebieden. De in-
troductie van een nieuw systeem verloopt traag en heeft een lange feedback-
loop. Dit komt omdat de markt een combinatie van bouwprojecten is. Vaak is 
er geen directe feedback met de praktijk en de cycli in de bouw zijn van een 
lange duur. Koppel dit aan hoge investeringskosten en een hoog risico. De 
markt zou erbij gebaat zijn als er meer informatie beschikbaar was over de 
toe te passen systemen in de praktijk functioneren. Informatie die direct kan 
worden gebruikt om het systeem aan te passen of te verbeteren. In de ont-
werpfase inzicht creëren in hoe het systeem gaat functioneren en wat de voor 
en nadelen hiervan zijn is ook een voordeel. 
Door in de ontwerpfase over meer informatie te beschikken over hoe een 
gevel in een specifieke situatie gaat presteren is het product beter aan de 
klant te brengen. Ook kan deze informatie direct gebruikt worden als feed-
back voor de ontwerper, waardoor het product niet langer een kant en klaar 
product is dat achteraf wordt toegevoegd aan een bouwproject. Bouwprojec-
ten worden ook vaak achteraf geëvalueerd op het gebied van duurzaamheid 
doormiddel van certificatie tools. Om hier invloed op uit te kunnen oefenen 
dient deze evaluatie van tevoren gebeuren. Hiervoor zijn verschillende tools 
beschikbaar, maar deze zijn niet altijd geschikt. Te simplistisch of alleen te 
interpreteren door specialisten. 

Op dit moment bestaan er geen tools die de ontwikkeling van een gevelsy-
steem van de ontwerpfase tot aan de gebruikersfase voor meerdere projecten 
kunnen ondersteunen en feedback kunnen geven over de prestaties van het 
systeem op het gebied van visueel comfort.

Fig 11: conceptueel kader 

Fig 12: problematiek 
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Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een tool die een duurzaam 
gevelsysteem kan ontwikkelen voor verschillende projecten. De scope van dit 
onderzoek beperkt zich tot duurzaamheid op het gebied van visueel comfort 
en dynamische en intelligente gevelsystemen. 

Het idee is dat binnen deze tool een duidelijke structuur gecreëerd zal kunnen 
worden met logische opeenvolgende stappen. De tool is tevens een informa-
tiemodel, die ervoor kan zorgen dat er geen informatie verloren gaat tussen 
verschillende projecten. De tool is als het ware generiek en kan vaker worden 
toegepast en eventueel worden uitgebreid met andere doelstellingen , toe-
passingen etc. 

De doelstelling kan als volgt omschreven worden: 

Ontwikkel een generieke tool die doormiddel van een parametrisch mo-
del de ontwerpen in staat stelt om een intelligent gevelsysteem voor 
een bestaand of nieuw gebouw op een specifieke lokatie voor de eind-
gebruiker te optimaliseren op het gebied van visueel comfort.

Fig 13: Tool assisted design 
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1.4.1 Onderzoeksvraag:

Op welke wijze kan een generieke tool ontwikkeld worden die door-
middel van een parametrisch model de ontwerper in staat stelt om 
een intelligent gevelsysteem  voor een bestaand of nieuw gebouw op 
een specifieke locatie voor de eindgebruiker te optimaliseren op het 
gebied van visueel comfort?

1.4.2 Deelvragen:

• Wat zijn voor de gebruiker bepalende criteria voor daglicht met het 
oog op visueel comfort?

• Aan welke eisen moet een intelligent gevelsysteem voldoen?
• Aan welke eisen moet een generieke parametrische tool met de 

mogelijkheid tot prestatieanalyse voldoen?
• Op welke manier kan de tool worden vervaardigd en worden ge-

evalueerd?
• Is het mogelijk om de ontwerptool aan de hand van een testcase te 

evalueren en te testen?

1.4 Onderzoeksvraag
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1.5.1 Ontwerpcyclus

De ontwerpcyclus van de tool is onderverdeeld in verschillende fasen (figuur 
14). Elk van deze fase zal worden afgesloten met evaluatiemoment. Vervol-
gens kan de output of de resultaten van een fase als input dienen voor de 
volgende fase van de ontwerpcyclus.  Allereerst zal er een verdieping in de 
problematiek plaatvinden doormiddel van een literatuurstudie. Hieruit zullen 
criteria en eisen voorkomen die worden opgenomen in het programma van 
eisen voor de ontwerptool. Vervolgens zal  met behulp van de vergaarde ken-
nis een ontwerptool worden samengesteld die voldoet aan het programma 
van eisen. 

De ontwerpcyclus dient niet gezien te worden als een statische methode die  
toegepast word op een situatie en slechts een uitkomst kent. Het cyclische ka-
rakter van deze aanpak moet ervoor zorgen dat de tool toegepast kan worden 
op verschillende situaties en ook in staat is om informatie of ervaring mee te 
nemen naar een volgende cyclus. 

Het type onderzoek is een combinatie van exploratief en evaluerend onder-
zoeken en de data verzameling zal plaatsvinden doormiddel van literatuuron-
derzoek en een simulatiemodel. Dit zal bij de hoofdstukken nog afzonderlijk 
verder worden toegelicht. 

Fig 14: Ontwerpcyclus 25
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1.5.2 Onderzoeksmodel 

Het type onderzoek is een combinatie van exploratief en evaluerend onder-
zoeken en de data verzameling zal plaatsvinden doormiddel van literatuuron-
derzoek en een simulatiemodel.

Om tot een programma van eisen te komen zal eerst literatuur worden raad-
gepleegd en gekeken worden naar bestaande oplossingsmogelijkheden. Dit 
deel is voornamelijk exploratief en dataverzameling zal uitsluitend via de lite-
ratuur gebeuren. 
Vanuit het programma van eisen zal begonnen worden met de synthese van 
een product. In dit geval een ontwerptool. Tijdens deze creatiefasen zullen 
verschillende methoden en alternatieven geëvalueerd en getest worden. In 
deze fase is het onderzoek evaluerend en zal dataverzamelijk plaatsvinden 
via een simulatiemodel.

Na de synthese van een voorlopige tool zal deze tool getest worden aan de 
hand van een simulatie. Het functioneren van de tool zal worden getoetst aan 
het programma van eisen en er zal een beslissingsmoment plaatsvinden over 
het functioneren van de tool. De tool kan in gebruik genomen worden of er 
kan een nieuwe cyclus gestart worden. Aan de hand van de feedback kan er 
eventueel een herdefinitie van de uitgangspunten plaatsvinden in een nieuwe 
analysefase. 

Fig 15: Onderzoeksmodel
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1.5.3 Cyclisch iteratief ontwerpen

Cyclische processen zie je overal terug. Steeds meer word gerealiseerd dat 
lineaire processen niet goed of niet voldoende werken om de dingen om ons 
heen te beschrijven. De natuur zit vol met cyclische processen en processen 
die leiden tot creatieve oplossingen zijn vaak ook cyclisch. De reden waarom 
veel traditionele processen worden omschreven als lineair is omdat onze per-
ceptie van de wereld vaak lineair is. De geschiedenis en tijd worden lineair be-
schreven en ook het schrift zelf is lineair. Niet lineaire processen worden vaak 
gezien als complex of chaotisch, maar toch hebben deze vaak veel voordelen 
ten opzichte van lineaire processen. Cyclische processen zijn dynamischer, 
leiden eerder tot veranderingen, zijn flexibeler en kunnen zich daarom gemak-
kelijker aanpassen aan nieuwe situaties. 

Binnen de bouw zijn er ook veel aannames die gebaseerd zijn op een lineaire 
denkwijze. Architecten zien hun ontwerpen vaak als iets unieks. Het is een 
creatief proces en er word geprobeerd zo min mogelijk gebruik te maken van 
vorige ontwerpen. Het gebouw in zijn geheel is uniek en slechts onderdelen 
van dit gebouw kunnen worden gezien als producten die ook een repetitief 
karakter kunnen hebben. Natuurlijk zijn er ook bouwprojecten die juist een 
repetitief karakter hebben. Maar bij deze projecten zijn er altijd variaties in 
de implementatie van het product. De locatie of de randvoorwaarden kunnen 
voor iedere uitvoering verschillen. Door telkens aan te nemen dat elk gebouw 
uniek is gaat er bij elk project veel informatie verloren die niet word meegeno-
men naar het volgende product (Smit , 2008). 

De ontwikkeling van een ontwerptool kan gezien worden als één cyclus met 
op het einde een evaluatiemoment en een beslissingsmoment. In theorie kun-
nen ervaringen die worden opgedaan weer gebruikt worden als input voor 
een volgende cyclus zodat de tool voortdurend doorontwikkeld en eventueel 
uitgebreid kan worden. Deelprocessen binnen de ontwerpcyclus waar een 
evaluatie aan de hand van een simulatiemodel aan te pas komen zullen ook 
worden geëvalueerd aan de hand van een cyclische aanpak (figuur 16 en 17).  

Fig 16: Ontwerpcyclus (gebaseerd op Roozenburg Eekels, 2008)

Fig 17: Meerdere iteraties in een ontwerpcuclys (gebaseerd op Roozenburg Eekels, 
2008) 27
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1.6.1 Maatschappelijke relevantie

Dit onderzoek richt zich vooral op het spanningsveld tussen verschillende dis-
ciplines. Het is een zoektocht naar nieuwe manieren van productontwikkeling 
met behulp van hulpmiddelen waarbij aandacht word besteed aan zowel ont-
werptechnische aspecten als de duurzaamheidsproblematiek. 
Een van de hoofddoelen van dit onderzoek is het creëren van inzicht voor 
de verschillende betrokken partijen. Inzicht voor de ontwerper in de conse-
quenties van zijn beslissingen op de prestaties van de gevel op het gebied 
van visueel comfort. Op deze manier kan gewerkt worden naar een betere 
integratie van bouwproducten binnen bestaande en nieuwe projecten. 
Maar ook het bieden van informatie voor de eindgebruiker over het functio-
neren van het product en welke invloed de gebruiker hierop kan uitoefenen. 
Indirect kan dit leiden tot een verbetering van het ervaren comfort. 

1.6.2 Wetenschappelijke relevantie

Doormiddel van de bevindingen uit dit onderzoek is het mogelijk om een in-
zicht te krijgen in de mogelijkheden van huidige ontwerp en evaluatiemetho-
den voor bouwproducten. Het kan dienen als een uitgangspunt voor toekom-
stig onderzoek of aansporen tot een verdere uitwerking van het concept voor  
toepassing in de praktijk of integratie met bestaande systemen. 
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Deel II: 

Analyse 

Alvorens er een  specifiek programma van eisen kan worden 
opgesteld moeten de waarden en criteria die gerelateerd zijn aan 
de problematiek verder worden uitgediept. Deze analyse is op-
gedeeld in drie delen. 

Daglicht en visueel comfort 
Daglicht en de invloed van visueel comfort op de gebruiker zal 
benaderd worden vanuit duurzame ontwikkeling in het algemeen. 
Op deze manier ontstaat er een overzicht van de verschillende 
relaties en connecties en kan er inzicht verkregen worden hoe de 
problematiek van gebruikerscomfort past binnen  de duurzaam-
heidsproblematiek in zijn geheel. Het doel is om tot een aantal 
bepalende en meetbare criteria te komen die binnen de tool ge-
test kunnen worden. Ook zal er gekeken worden naar bestaande 
eisen en normen betreffende deze criteria. 

Intelligente gevels
De tool richt zich voornamelijk op dynamische en intelligente ge-
velsystemen. Automatisering, interactie met de gebruiker en de 
complexiteit van het functioneren van dergelijke systemen ma-
ken een tool juist interessant. Het begrijpbaar maken van derge-
lijke gevelsystemen en inzichten verkrijgen in de werking ervan 
is de focus van dit onderzoek. 
Hiervoor moet echter eerst duidelijk worden wat een intelligent 
gevelsysteem inhoud en aan welke kenmerken deze voldoen. 

Voorwaarden ontwerptool 
Bij de formulering van de doelstelling is reeds aangeven dat de 
tool verschillende eigenschappen dient te hebben. De tool moet 
generiek zijn en toe te passen zijn op verschillende bestaande 
of nieuwe locaties. Ook moet het mogelijk zijn om verschillende 
gevelsystemen in te voeren of aan te passen. Ook dient de tool 
parametrisch te werken. Dat wil zeggen dat doormiddel van sim-
pele aanpassingen de geometrie te veranderen en aan te pas-
sen is. Een laatste eigenschap is dat de tool in staat moet zijn om 
een prestatieanalyse te verrichten op de criteria die voortkomen 
uit de daglichtstudie. 

31
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2.1.1 Duurzame ontwikkeling 
De laatste decennia speelt het concept van duurzame ontwikkelijk een in 
toenemende mate belangrijke rol in onze samenleving. In 1987 werd “our 
common future” ook wel bekend als het Brundland rapport gepubliceerd. Dit 
rapport werd uitgebracht door Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling 
en had als voorzitter de Noorse premier Gro Harlem Brundtland. 
Het “Brundtland-rapport” zette duurzame ontwikkeling stevig op de 
internationale politieke agenda. In het rapport werd duurzaamheid als volgt 
gedefinieerd. 

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften 
van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in 
hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” (WCED, 1987)

Binnen dit rapport worden verschillende hoofddoelen gedefinieerd: het 
herstel van economische groei (maar met minder materiaal en minder 
energie-intensief); voldoen aan de behoeften op het gebied van banen, eten, 
energie, water en gezondheid; zorgen voor een duurzaam populatieniveau; 
onderhouden en versterken van de natuurlijke hulpbronnen; het heroriënteren 
van technologie en het beheren van de risico’s; en het samenbrengen van 
ecologische en economische overwegingen bij de besluitvorming (Elkington, 
1997). 
De standaarddefinitie is vrij algemeen en niet erg specifiek. Tijdens de 2002 
wereldbijeenkomst voor duurzame ontwikkelijk  werd de standaarddefinitie 
uitgebreid met de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: economie, 
sociaal en milieu. 

“Daarom nemen we een collectieve verantwoordelijkheid voor het 
bevorderen en versterken van de onderling afhankelijke en elkaar 
versterkende pijlers van duurzame ontwikkeling (economische 
ontwikkeling, sociale ontwikkeling en milieubescherming), op lokaal, 
nationaal, regionaal en mondiaal niveau.” (United Nations, 2002)”

2.1 Visueel comfort 

Fig 18: duurzame ontwikkeling volgens Brundtland (Senter Novem, 2006)

De drie Pijlers van duurzaamheid

De door John Elkington beschreven “Triple Bottom Line” zijn de drie dimensies 
van duurzaamheid. Deze zijn ook wel bekend als de drie P’s ( people, planet, 
profit) . Een eenzijdige focus op economische duurzaamheid kan alleen leiden 
tot succes op korte termijn. Organisaties moeten tegelijkertijd voldoen aan de 
economische, sociale en ecologische dimensies om succes op lange termijn 
te garanderen (Dyllick en Hockerts, 2002). Het uiteindelijk doel is de vervulling 
van alle drie de onderling afhankelijke dimensies van duurzaamheid. 

Alhoewel de drie dimensies van duurzaamheid snel werden geaccepteerd, 
zijn er geen universele overeenkomsten die de details van deze drie pilaren 
beschrijven. Dit resulteerd in een grote wereldwijde variatie in de interpretatie 
van deze pilaren (Robert W. Kates, Thomas M. Parris, and Anthony A. 
Leiserowitz, 2005.).
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Fig 19:venn dragram en concentrisch model duurzaamheid (Lozano, Rodrigo,2008) 

Fig 20:verscheidene percepties op duurzaamheid

Duurzaamheidsmodel

Om het concept van duurzaamheid tastbaarder te maken en gemakkelijker om 
over te brengen worden er verschillende modellen om duurzaamheid en de 
onderlinge relaties binnen de drie dimensies te conceptualiseren. Grafische 
representaties en modellen kunnen complexe systemen uitleggen, verklaren 
of het inzicht en de bewustwording vergroten. Van de verschillende grafische 
voorstellingen worden er twee het meest gebruikt. Het Venn diagram en de 
drie concentrische cirkels (figuur 19). Het Venn diagram is opgebouwd uit drie 
in elkaar grijpende cirkels die elkaar overlappen in het centrum. In het centrum 
word een eenheid gecreëerd waar de drie componenten van economie, milieu 
en de maatschappij elkaar overlappen. In dit gebied staan de verschillende 
componenten in een directe relatie tot elkaar (Rodrigo, 2008). 

Een ander vaak gebruikt model is het duurzaamheidsmodel opgebouwd uit 
concentrische cirkels (figuur 19). In dit model vertegenwoordigt de buitenste 
cirkel de natuurlijke omgeving, de middelste de maatschappij en de binnenste 
vertegenwoordigt de economische aspecten. Het laat duidelijk zien hoe de drie 

componenten onderling onafhankelijk zijn en dat de sociale en economische 
systemen uiteindelijk afhankelijk zijn van de natuurlijke omgeving. 

Duurzaamheid in de bouw

Er bestaan geen regels over de precieze uitleg of visualisering van de drie 
pijlers van duurzaamheid en hoe deze met elkaar verbonden zijn. Wel bestaat 
er binnen de samenleving een beeld of een perceptie van wat duurzaamheid 
precies inhoud, ook binnen de bouw bestaat dit soort preconcepties over 
duurzaamheid. Omdat men zich in de bouw bezig houd met werken met 
fysieke materialen bestaat er een erg materialistisch beeld over duurzaamheid. 
Duurzaamheid bouwen word voornamelijk geassocieerd met groen bouwen, 
het beperken van energieverlies, het opwekken van duurzame energie en 
het beperken van het totale energieverbruik tijdens de volledige levensduur 
van de bouwmaterialen. Deze aspecten hebben allemaal betrekking op de 
ecologische tak van duurzaamheid en deze word ook naar buiten uitgedragen. 
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Verbonden aan deze ecologische aspecten zit vaak het economische aspect. 
De bouw is een bedrijfstak waar uiteraard winst gemaakt moet worden. 
Veel duurzame maatregelen zouden niet worden doorgevoerd als dit geen 
economisch voordeel zou opleveren voor de betrokken parijen.

Vaak word aan de sociale component minder aandacht geschonken. De 
oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat deze tak van duurzaamheid en de 
impact op duurzaamheid in het geheel niet goed begrepen wordt. Door de 
sociale aspecten van duurzaamheid voorop te stellen kunnen de economische 
en economische aspecten namelijk ondersteund worden. Bij sociale 
duurzaamheid staat de samenleving of de gebruiker vaak centraal. In een 
fictief scenario zou een gebruiker bijvoorbeeld geen energie willen besparen 
omdat zijn comfort hieronder lijdt. Ook is het mogelijk dat een duurzaam 
gebouw al na 10 jaar moet worden afgebroken omdat het niet gewild is bij de 
gebruiker/samenleving. Zonder de sociale component heeft een duurzaam 
ontwerp minder slagingskans. 

Sociaal duurzame ontwikkeling 

Er bestaan veel verschillende definities voor sociale duurzaamheid. Afhan-
kelijk van de scope van het onderzoek verschillen deze onderling veel van 
elkaar. Een duidelijke algemeen geaccepteerde definitie bestaat daarom niet. 
Sociale duurzaamheid kan gezien worden als een open concept dat ook open 
staat voor discussie. Het concept is niet absoluut of constant, maar een dy-
namisch concept dat naar verloop van tijd zal veranderen (Boström ,2012). 
Bestaande definities zijn wel voor handen, maar deze zijn dus erg afhankelijk 
van de scope van het onderzoek van waaruit deze zijn opgesteld.  De vol-
gende definitie wordt gehanteerd door een niet-gouvernementele organisatie 
voor de sociale service sector in Australië. 

“Sociale duurzaamheid treedt op wanneer de formele en informele 
processen, systemen, structuren, en relaties actief de capaciteit van 
de huidige en toekomstige generaties ondersteunen om gezonde 
en leefbare gemeenschappen te ondersteunen. Sociaal duurzame 
gemeenschappen zijn rechtvaardig, divers, samenhangend, 
democratisch en zorgen voor een goede kwaliteit van leven”  (WACOSS, 
2002)

Sociale duurzaamheid in de bouw

Vanwege de scope en variatie in sociale criteria voor duurzaamheid die zijn 
opgegeven in de verschillende bronnen is het moeilijk in te schatten hoe deze 
precies een impact hebben bouwkundige projecten. Er schijnt een grijs ge-
bied te zijn in deze vertaling die open is voor eigen interpretatie. 

Een voorbeeld van een aanpak is om een terugwerkende aanpak te hante-
ren waar achteraf gekeken word wat precies de sociale voorbeelden zijn van 
duurzaam ontwerp. De US department of Energy beschrijft op deze manier de 
sociale voordelen van duurzaam ontwerpen voor overheidsgebouwen (Gar-
ham, 2003). 

Sociale voordelen van duurzaam ontwerp zijn gerelateerd aan verbeteringen 
in de  kwaliteit  van leven, gezondheid en well-being. Deze voordelen kunnen 
op verschillende niveau’s gerealiseerd worden, van de samenleving in zijn al-
gemeenheid tot het bouwniveau. Op bouwniveau word bij onderzoek meestal 
aandacht gegeven aan de onderwerpen gezondheid comfort en satisfaction. 
De experts op elk van deze gebieden bevinden zich vaak op verschillende 
vakgebieden (bijvoorbeeld medici vs psychologen. Dit maakt integratie van 
de aspecten in een model lastig. Ook zijn de uitwerkingen van de bebouwde 
omgeving op de mens vaak complex. Deze kunnen zowel negatief als positief 



A
na

ly
se

zijn en soms is een positieve impact juist het ontbreken van een negatieve 
impact. 

Een poging tot een onderverdeling van de verschillende sociale voordelen in 
de volgende. 

• verbetering op het gebied van gezondheid
• verbetering van het comfort, satisfaction en well-being
• veiligheid en beveiliging
• voordelen voor de gemeenschap en de samenleving

(Graham, 2003).

Betreffende sociale duurzaamheid kunnen veel verschillende criteria en 
definities onderscheiden worden. Bij de zoektocht naar een passend model 
voor dit onderzoek is het belangrijk om tot het inzicht te komen dat het geen 
kwestie is van het kiezen van het juiste model. Veel van de criteria overlappen 
elkaar of zijn op een of andere manier van elkaar onafhankelijk. 
Voor deze studie word een framework gekozen waar een poging gedaan 
wordt om sociale duurzaamheid aan de gebouwde omgeving te verbinden via   
menselijk comfort en welzijn. De gedachte hierachter is dat een toename in 
het comfort uiteindelijk ook een toename in de duurzaamheid in het algemeen 
betekend. Direct levert het een bijdrage aan de sociale duurzaamheid en 
indirect ook aan de economische en de ecologische component.  

Fig 21:  conceptual model sustainability using references
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Afb 01: Lineaire definitie met comfort en discomfort als extremen in hetzelfde spec-
trum (Openshaw, 2011).

Fig 22 Comfort model van de looze met interacties (Openshaw, 2011)

2.1.2 Comfort 

Comfort and discomfort

Comfort is een toestand waar veel mensen naar streven terwijl ze in een kan-
toor werken, auto rijden of in een ziekenhuisbed liggen. Mensen willen com-
fortabel zijn niet te maken krijgen met tekenen van discomfort/ongemak terwijl 
ze bezig zijn met hun dagelijkse taken en routines. Vaak is comfort ook een 
criteria bij het kopen van een product of bij het promoten van arbeidsproduc-
tiviteit op een kantoor. Het idee heerst dat als men een comfortabel product 
koopt ze productiever en gezonder zullen zijn gedurende de dag (Openshaw, 
2011). 
De literatuur laat vele definities en interpretaties zien voor comfort en 
discomfort(ongemak). Onderzoekers hebben geprobeerd om comfort en dis-
comfort op verschillende manieren te meten. Sommige van deze methoden 
zijn gebaseerd op objectieve data met elektronische meetapparatuur. Andere 
zijn subjectief en gebaseerd op de perceptie van mensen (Openshaw, 2011). 
Oorspronkelijk dachten onderzoekers dat comfort en discomfort niet twee 
verschillende gemoedstoestanden waren maar dat comfort gewoonweg het 
ontbreken van discomfort is. Men ging er vanuit dat discomfort en comfort 
twee extremen waren op eenzelfde lineaire schaal. Later werd geopperd dat 
comfort en discomfort elk werden beïnvloed door eigen variabellen en dat 
objectieve en subjectieve metingen nodig waren om deze te achterhalen. On-
derzoek die een niet lineair model ondersteunde liet zien dat mensen verschil-
lende beschrijvingen gebruiken voor comfort en discomfort met hun eigen 

onafhankelijke factoren.  Comfort wordt geassocieerd met well-being, terwijl 
discomfort geassocieerd wordt met  pijn of moeheid. Ook werd geobserveerd 
dat discomfort een dominant effect heeft op het comfort. Comfort ratings daal-
den sterk bij een hoog discomfort. Ook speelde het esthetisch ontwerp mee 
en beïnvloedde dit de perceptie van de gebruiker over de comfort van het 
product (Openshaw, 2011).  
Le Looze stelt een model voor die de relatie tussen comfort en discomfort 
beschrijft aan de hand van drie essentiële componenten die comfort en dis-
comfort beïnvloeden. Deze componenten zijn de mens, het product en de om-
geving. Het bevat de menselijke invloeden op comfort en discomfort alsmede 
de factoren van  het product en de omgeving. Het discomfort deel van het 
model heeft een dominant effect op het comfort deel van het model. Aan de 
discomfort zijde hebben de lichamelijke capaciteit en fysiologische processen 
invloed op de perceptie van discomfort. Aan de comfortzijde zullen emoties 
en verwachtingen beïnvloeden hoe de persoon het comfort van het product 
waarneemt. Zoals eerder opgemerkt kan ook het esthetisch ontwerp van het 
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product de perceptie van comfort van de gebruiker beïnvloeden. Verder kan 
comfort en discomfort beïnvloed worden door de fysische omgeving (tempe-
ratuur of verlichting) of de taak die wordt uitgevoerd. Psychologische aspec-
ten, zoals tevredenheid met de baan of interacties met collega’s kunnen ook 
invloed hebben op de perceptie van comfort.  (Openshaw, 2011)

Comfort in gebouwen 

Alhoewel comfort in een woonomgeving vaak wordt gebruikt als een vanzelf-
sprekend begrip is het helemaal niet duidelijk wat het precies inhoudt. Wel is 
duidelijk dat comfort een belangrijke rol speelt in wetenschappelijk onderzoek.  
De zoektocht naar comfort is een bepalende drijfveer van energiebewuste 
houdingen en gedrag gerelateerd aan energiegebruik. Ook is het een belang-
rijke factor in de ontwikkeling van woontevredenheid (Heijs & Stringer, 1987).

In bestaande literatuur wordt comfort meestal beschreven aan de hand van 
de relatie tussen welzijn en de technische en fysieke kenmerken van een ge-
bouwconstructie, de inhoud en de directe omgeving. 

Bij een literatuurstudie door Chiang & Lai (2002)  naar evaluatie indicatoren 
van het binnnenklimaat werden de volgende acht categorieën onderscheiden. 

- akoestiek
- trillingen
- verlichting
- thermisch comfort
- kwaliteit van de binnenlucht
- waterkwaliteit
- groen
- elektromagnetische velden

(Chiang, ; Lai ,2002)

Steskens,& Loomans (2010) beschrijven hoe de binnenomgeving een com-
plex systeem van factoren zoals warmte, visuele en akoestische condities, 
luchtkwaliteit, elektromagnetische velden, statische elektriciteit en trillingen. 
Deze factoren beïnvloeden de mensen in deze omgeving en hun gezondheid 
en comfort. Hun focus word gelegd op vijf basis prestatieindicatoren voor ge-
zondheid en comfort. 

- Akoestisch comfort
- Visueel comfort
- Kwaliteit van de binnenlucht
- Kwaliteit van het drinkwater
- Thermisch comfort

(Steskens,& Loomans ,2010)
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Heijs & Stringer (1987) nemen een andere aanpak. Ze realiseren zich hoe 
wooncomfort grenst tussen technologische en sociale wetenschappen. Er 
word een onderscheid gemaakt tussen fysiologische en psychologische cate-
gorieën. Fysiologische welzijn worden bepaald op basis van de stimulatie van 
receptoren van het lichaam. De overeenkomstige sub-eigenschappen van de 
woning zijn de volgende:

 - Thermisch comfort
 - Visueel comfort
 -  Auditief comfort 
 - Olfactorisch comfort 
 - Tactiele ergonomie 
 - Kinesthetisch comfort

Deze verdeling is vergelijkbaar met die de manier waarop comfort word be-
schreven in overige literatuur. Het is nuttig om naast deze fysiologische eigen-
schappen ook psychologische concepten toe te voegen aan de kenmerken 
die een omgeving beschrijven en om vervolgens de relatie tussen deze con-
cepten te onderzoeken. Na een onderzoek naar de sociale en psychologische 
behoeften van een woonomgeving in de literatuur werden de volgende deel-
gebieden van wooncomfort onderscheiden. 

1. Perceptueel comfort: de eigenschappen en karakteristieken van 
een woning of onderdelen van een woning die ervoor zorgen dat 
belangrijke informatie kan worden afgelezen van de omgeving. Hier-
uit volgt een bepaalde betekenis of ervaring waar vanuit actie kan 
worden ondernomen. 

2. Interactief comfort: de wijze waarop een woning bijdraagt aan de 
mogelijkheid om de kwaliteit of kwantiteit van sociale interactie te 
reguleren. 

3. Facilitair comfort: de mate waarin een woning de gebruikers instaat 

stelt om verschillende gewenste of noodzakelijke activiteiten uit te 
voeren. 

4. Personalisatie: de mogelijkheid die een woning de gebruikers bied 
om hun eigen persoonlijke karakter te laten zien in het interieur of 
exterieur van de woning. Dit heeft een invloed op het proces van 
identificatie of bestemming van een woning.

 (Heijs ; Stringer , 1987). 

Als conclusie kan gezegt worden dat comfort eigenlijk een multidisciplinair 
begrip is dat ook op verschillende manieren benaderd kan worden. Vanuit de 
bouw word het meestal benaderd vanuit meetbare fysiologische eigenschap-
pen. Maar het is belangrijk dat psychologische aspecten niet verwaarloosd 
worden. 
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Fig 23: Electromagnetisch spectrum (Kate, I.L. ten, 2013)

2.1.3 Licht

Licht is de stralingsenergie waar het menselijk oog gevoelig voor is en die een 
visuele prikkel opwekt(BO1, 2005).  Licht kan op twee manieren beschreven 
worden. Ten eerste als een elektromagnetische golf en ten tweede als een 
stroom van fotonen. Binnen de verlichtingskunde is het gebruikelijk om licht te 
beschouwen als een elektromagnetisch golfverschijnsel (Aarts et al. , 2005).  
Binnen het elektromagnetisch spectrum zitten de zichtbaar licht tussen ultra-
violet straling en infrarood straling (Figuur 23).

Alle golflengtes binnen het EM spectrum hebben een voortplantingssnelheid 
in vacuüm van ongeveer 3x10^8 m/s. De verschillende golflengtes hebben 
wel verschillende uitwerkingen op mensen. 

• Licht (380-780 nm): dit zijn de golflengten waar het menselijk oog 
gevoelig voor is. Elke golflengte vertegenwoordigt een bepaalde 
kleur.  Groen licht heeft een golflengte van 500nm en rood licht een 
golflengte van 700nm. Dit is monochromatisch licht. In het continu 
spectrum van licht zijn alle kleuren aanwezig. Dit is een voorbeeld 
van polychromatisch licht. 

• Ultraviolet (250-380 nm): het menselijk oog is niet gevoelig voor dit 
deel van het spectrum. Wel is het verantwoordelijk voor de kleuring 
van de huid als we in de zon zitten. Ook vind het een toepassing 
in fluorescentiebuizen (TL). Hierin wordt UV straling opgewekt en 
omgezet in lichtbaar licht. 

• Infrarode straling (780-10^6 nm): Infrarode straling is niet zichtbaar, 
maar wel net als zichtbaar licht voelbaar als warmte. Dit komt omdat 
het licht gedeeltelijk door de huid wordt geabsorbeerd en omgezet 
in warmte. 

Alle materie met een temperatuur hoger dan het absolute nulpunt zendt elek-
tromagnetische straling uit (emittantie). Golflengtegebieden waar veel stra-
ling wordt geëmitteerd verschuiven naar de kortere golflengten. Dit verklaard 
waarom bij het verwarmen van materie tot 798 dit een roodachtig licht gaat 
uitzenden. Bij verdere verwarming verandert de de kleur naar wit licht en 
straalt er meer warmte vanaf (Aarts et al. , 2005).  

De lichtbron

Voorbeelden van lichtbronnen zijn de zon en kunstlicht. Daglicht is afkomstig 
van de zon en kan de aarde direct of indirect via de atmosfeer de aarde berei-
ken.  De zon is een ster die in alle richtingen straling uitzendt.  De zon is een 
zwarte straler en zendt daarom licht uit met een continu spectrum.  In de at-
mosfeer wordt de samenstelling van het spectrum van de zonnestraling beïn-
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Afb 02:  Soorten reflectie (Aarts et al. , 2005). 

vloed door een aantal fysische processen die allen golflengte afhankelijk zijn:
• Reflectie:  weerkaatsen van de straling
• Verstrooiing: veranderen van de richting van straling
• Absorptie: energie wordt opgeslagen in atomen en moleculen

Het daglicht wordt dus door de atmosfeer sterk veranderd. Deze processen 
zijn er ook verantwoordelijk voor dat vanaf de aarde een lichtgevende he-
melkoepel wordt waargenomen. En komt nog slechts een beperkt deel van 
het zonlicht als direct licht op het aardoppervlak, tenzij het zwaar bewolkt is 
(Zonneveld, 2008).Hierdoor heeft daglicht een zeer dynamisch karakter. Er is 
een variatie in de kleur en hoeveelheid van het daglicht. Ook heeft daglicht 
een zeer goede kleurkwaliteit vanwege het continu spectrum (Aarts et al. , 
2005).  

Grootheden

Lichtstroom (Φ)
De hoeveelheid licht die per seconde door een lichtbron in alle richtingen 
wordt uitgestraald, gewogen tegen de spectrale ooggevoeligheid. 
Φ= Q/t 
Q: lichtenergie (lm*s)

Lichtsterkte (I)
De lichtstroom per eenheid van ruimtehoek die in een bepaalde richting wordt 
uitgestraald. 
I = Φ/ω
Eenheid: candela (cd)

De lichtweg

Een lichtbron heeft een uitwerking op de ruimte waarin deze geplaatst wordt. 
Via een van de omgevingsvlakken valt het licht op ons oog en kan het waarge-
nomen worden. Deze oppervlakken kunnen het licht reflecteren, absorberen 
of doorlaten. De som van de reflectiefactor, absorptiefactor en doorlatingfac-
tor is 1. 

Reflectiefactor ( ρ): het deel van het opvallende licht dat teruggekaatst 
wordt.

Er zijn verschillende vormen van reflectie. Dit is afhankelijk van de aard van 
het oppervlak. Spiegelende reflectie, diffuse reflectie , en gemengde reflectie. 

Absorptiefactor (α):  het deel van het opvallende licht dat opgenomen 
wordt door het oppervlak en wordt omgezet in warmte.

Doorlatingfactor (τ): het deel van het opvallende licht dat wordt doorgela-
ten. 

Verlichtingssterkte (E): de lichtstroom per eenheid van oppervlakte die 
door een vlak wordt ontvangen 
E= Φ/A
Eenheid: lux (lx)
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Afb 03: het menselijk oog (computerogen.nl,  2009)

Luminantie (L): de lichtsterkte per eenheid van schijnbaar opperblak, die in 
een bepaalde richting wordt uitgestraald.
L= I/ A(schijnbaar)
Eenheid: cd/m2

 
Het menselijk oog

Het oog zet licht om in elektrische signalen die in de hersenen bewerkt wor-
den tot een beeld van de omgeving. Optische delen van het oog zorgen voor 
de projectie van een een beeld op het netvlies. Lichtgevoelige sensoren aan 
de binnenkant van het oog geven deze signalen door aan de hersenen waar 
ze geïnterpreteerd worden (Aarts et al. , 2005).  

Beschrijving van het daglichtaanbod

Vanwege het complexe en dynamische daglichtaanbod is een exacte be-
schrijving van het daglichtaanbod niet mogelijk. Daarom wordt er vaak ge-
bruik gemaakt van modellen die de helderheidverdieping van de hemel zo 
goed mogelijk weegreven. De luminantieverdeling van de hemel wordt be-

paald door de volgende factoren. 
• De stand van de zon 
• Het weer (mate van bewolking) 
• Absorptie, reflectie en diffusie 

Bij onderzoek naar daglicht wordt meestal uitgegaan van twee hemelmodel-
len. Deze zijn de bewolkte hemel en een heldere hemel. De eerste is een 
worstcase scenerio met zwaar bewolkt weer terwijl de heldere hemel een on-
bewolkte schone hemel met zon beschrijft. (Zonneveld, 2008)
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Tabel  02: Aspecten van lichtkwaliteit (Velds, 2000)

Task Iluminance
Luminance ratios
Uniformity

Visual comfort 
aspects 

Discormfort glare from 
windows
Veiling reflections

Assessment of lighting quality in office rooms 
Visual 
performance 
aspects

Tabel 03: performance parameters that characterise daylighting systems related to 
visual aspects (IEA, 2000)

Illuminance
distribution
glare disability glare

discomfort glare

outside view
appearance
apparant brightness

social behaviour

Daylight in buildings
Visual comfort and 
performance 

colour
privacy

health

direction
Visual amenity

Tabel 04: Criteria gebruikt voor visueel comfort en prestatie evaluaties (Ochoa, 
2012)

Performance illuminance
uniformity
contrast
daylight glare index
daylight glare probability
other glare indexes 

Visual aspects 

comfort

Tabel 05: Performance indicators visueel comfort (Steskens & Loomans, 2010)

Iluminance 
discmofort glare
disability glare and reflections
uniformity and contrast 
flicker
color aspects: colour rendering and 
colour temperature
daylight

The visual comfort has been characterized by seven 
performance 
idicators

Tabel 01: Parameters gerelateerd aan licht in gebouwen (Halonen et al., 2010)

Visual aspects Visual performance
Visual comfort Color characterristics

Uniformity of lighting
Glare
Veiling reflections
Shadows
Flicker

Annex 45: guidebook on energy efficient lighting in buildings 

Psychological aspects of light
Non -visual aspects of light
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Tabel 06:Classificatie visuele aspecten

visual 
performance
visual comfort

glare disability glare
discomfort glare

illuminance 

social behaviour
privacy
colour

appearance
outside view

shadows
flicker

direction
colour characteristics 

veiling reflections
Visual amenity 

apparant brightness

uniformity 

health
non visual aspects 

2.1.4 Prestatie parameters voor daglicht

Het beschrijven van de performance parameters die gerelateerd zijn aan dag-
licht is een redelijk complex. Door verschillende literatuur worden verschil-
lende onderverdeling gemaakt van de aspecten die hier invloed op hebben. 
Meestal is er een verdeling tussen de fysiologische, psychologische en niet 
visuele aspecten. Over de verdeling van de parameters binnen de fysiologi-
sche aspecten is geen eenduidige conclusie. Mogelijk is er ook een interactie 
tussen de performance en de comfort parameters.

Binnen dit onderzoek wordt uitgegaan van de classificatie van visuele in tabel 
06. Deze aspecten zullen verder worden toegelicht. In deze tabel is getracht 
om een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de visuele aspecten uit 
de verscheidene bronnen. 

Visual performance

Illuminance 
Dit criteria beschrijft de hoeveelheid licht die nodig is om een bepaalde taak 
uit te voeren. Meestal wordt deze gemeten op een horizontaal vlak. Volgens 
NEN-EN 12464-1:2011 wordt er 500lx in het horizontale werkvlak aangeraden 
om een kantoortaak uit te voeren(Ochoa, 2012).  

Visueel comfort 

Uniformity 
Uniformiteit van de verlichting in een ruimte kan gewenst of minder gewenst 

zijn afhankelijk van de functie van de ruimte en de soort activiteiten. Een 
compleet uniforme ruimte is meestal niet gewenst, maar als uniformiteit in 
de verlichting ontbreekt, kan dit weer afleiding en ongemak veroorzaken. Il-
luminantie en luminantieratio’s worden meestal gebruikt om de uniformiteit te 
beschrijven. 

Glare 
Verblinding wordt veroorzaakt door hoge luminanties of overmatige verschil-
len in luminanties binnen het visuele veld. Ze worden onderverdeeld in twee 
typen glare. Disability glare en discomfort glare. Disability glare wordt veroor-
zaakt door interne reflectie in de oogbol. Het contrast neemt af en zichtbaar-
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heid word bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. Voor de verlichting van binnen-
ruimten is discomfort glare meestal het grootste probleem. Dit is het visuele 
discomfort dat ontstaat bij de aanwezigheid van heldere lichtbronnen, ramen 
of andere heldere oppervlakken. Er zijn verschillende manieren om verblin-
ding te evalueren, maar de fysiologische en perceptuele mechanismen voor 
discomfort glare worden nog niet volledig begrepen. Problemen op het gebied 
van verblinding  hangen samen met de definitie van de verblindingsbron, de 
omvang en luminantie en de directe achtergrond luminantie (annex45, 2010). 

Direction
Sommige taken vereisen voldoende richting van het licht om objecten en op-
pervlakken in drie dimensies te kunnen evalueren.  Bij veel diffuus licht krijg je 
minder schaduwen en is het moeilijke om diepte, vorm en de textuur van een 
oppervlak te kunnen onderscheiden.(IEA, 2000).

Colour characteristics 
De kleur karakterastieken van licht worden bepaald door de spectral power 
distribution (SPD) van de lichtbron en de reflectie eigenschappen van de op-
pervlakken in de ruimte. De kleur van lichtbronnen wordt meestal bepaald 
door twee eigenschappen. De correlated color temperature (CCT) en de ge-
neral color rendering index (CRI). De kleur van de lichtbronnen wordt bepaald 
door hun kleurtemperatuur (CCT). Een gloeilamp met een CCT van 2700K  
straalt geelachtig licht uit en wordt vaak omschreven als warm, terwijl een 
lamp met een kleurtemperatuur van 6000K een blauwachtige en koude kleur 
heeft. 

Flicker 
Flicker wordt geproduceerd door de fluctuatie van het licht afkomstig van een 
lichtbron. Dit doet zich voornamelijk voor bij kunstverlichting, vooral in combi-
natie met AC stroom (Halonen et al., 2010). 

Shadows 
Schaduwen in een ruimte kunnen een negatief effect hebben op de zicht-
baarheid van bepaalde elementen, maar ze kunnen ook positief zijn door het 
creëren van een aantrekkelijke en interessante visuele omgeving (Halonen et 
al., 2010). 

Veiling reflections 
Reflecties van glanzende oppervlakken kunnen resulteren in visueel onge-
mak of verblinding bij personen. Deze reflecties verlagen het contrast en de 
zichtbaarheid neemt af. 

Visual amenity

Visuele aangenaamheid bevat parameters die verder gaan dan criteria die 
puur gaan over zichtbaarheid en bevat ook psychologische elementen. Licht 
kan invloed hebben op het gedrag van mensen en hun indrukken van een 
omgeving. Omdat er nog te weinig onderzoek gedaan is naar de parameters 
die invloed hebben op de visuele aangenaamheid is het niet mogelijk om deze 
te kwalificeren aan de hand van geavanceerde daglichtsystemen. Daarom 
worden deze in een aparte categorie ondergebracht. .

• Het zicht naar buiten: ramen worden gewaardeerd voor hun uitzicht 
naar buiten. 

• Verschijning: patronen van daglicht kunnen invloed uitoefenen op 
de esthetische beoordeling van een ruimte door de gebruiker. 

• Schijnbare helderheid: onafhankelijk van illuminantie is de indruk 
die een gebruik krijgt van de helderheid van een ruimte een belang-
rijk psychologisch aspect van daglichtontwerp. 

• Kleur: een correcte kleurweergave is belangrijk voor taken die te 
maken hebben met het vergelijken van kleuren, kwaliteitscontrole 
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en de nauwkeurige perceptie van kleur. Systemen die de kleurweer-
gave niet veranderen worden  meestal het hoogst gewaardeerd. 

• Privacy: privacy is afhankelijk van de relatieve helderheid van het 
interieur in vergelijking tot het exterieuren de perceptie van privacy 
door de gebruiker. Ontwerpers dienen rekening te houden met de 
hoeveelheid privacy die gewenst is bij het gebruik van een gebouw. 

• Sociaal gedrag: een met daglicht verlichtte ruimte kan een emoti-
onele reactie opwekken de invloed heeft op de stemming en het 
gedrag van een gebruiker. 

• Gezondheid: daglicht kan uitwerkingen hebben op de gezondheid 
door effecten op de huid, de ogen, hormoonafscheidingen en stem-
ming. 

( IEA , 2000 )

Non-visuele aspecten

Licht heeft ook effecten die geheel of gedeeltelijk gescheiden zijn van het 
visueel systeem. Dit zijn de non visuele aspecten of biologische effecten van 
licht (annex 45, 2010). Niet visuele receptoren beïnvloeden het biologisch 
ritme en stimuleren delen van de hersenen die cognitieve functies en verwer-
kingscapaciteit beïnvloeden. Samen met lichtperceptie stuurt deze biologi-
sche klok het menselijk lichaam aan en zorgt voor de regeling van verschillen-
de lichaamsfuncties en de productie en afgifte van hormonen zoals melatonin. 
Vooral dit laatste is belangrijk van menselijke gezondheid, humeur, well-being 
en prestaties (Aries,  2005).

Overige parameters
Bij de keuze voor een daglichtsysteem zijn er vanzelfsprekend ook parame-
ters die meespelen zonder dat deze direct een invloed hebben op licht of dag-

licht. Hoewel deze niet de focus zijn binnen dit onderzoek is het wel belangrijk 
het belang hiervan te erkennen. 

Een voorbeeld hiervan is het thermisch comfort als een gevolg van de di-
recte zontoetreding. Naast de positieve effecten die zonlicht met zich mee 
kan brengen zijn er ook negatieve effecten. De opwarming van een gevel door 
zonlicht kan zorgen voor oververhitting wat weer leid tot discomfort. Ook kan 
direct zonlicht een gebruiker verblinden. In de praktijk is dit zichtbaar door de  
vele zonweringssystemen die eventueel in combinatie met helderheidswering 
worden toegepast. 

Figuur 24:conceptueel kader

Duurzame ontwikkeling: 
- ecologische duurzaamheid
- economische duurzaamheid
- sociale duurzaamheid:

- health 
- safety, security

- comfort, satisfaction, well-being:

residential comfort: 
- psychological categories
- physiological categories:

- thermal comfort
- auditory comfort
- olfactory comfort
- tactile comfort
- kinaesthetic comfort
- visual comfort

visuele aspecten: 
- visual performance 
- visual comfort 
- visual amenity 
- non visual aspects 
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Afbeelding 04: (fmm.nl, 2011)

2.1.5 Positieve effecten daglicht

Productiviteit 
Een toename van het comfort van de gebruiker kan een positief effect hebben 
op de prestaties, productiviteit of well-being  van de gebruiker. Het positieve 
effect van daglicht is al in verschillende onderzoeken aangetoond. Zo kan 
een hoge verlichtingssterkte in een ruimte kan een positief effect hebben op 
de arbeidproductiviteit bij complexe cognitieve taken (Boyce et al, 1997). Ver-
lichting wordt gezien als één van de componenten van arbeidsproductiviteit in 
kantoren (Haynes, 2007).  

Persoonlijke controle
Ook is aangetoond dat de gebruiker graag persoonlijke controle heeft over 
zijn klimaat. Deze controle kan zelfs de acceptatie van discomfort door de 
gebruiker verhogen. Gebouwen worden comfortabeler en gezonder als deze 
ontworpen worden voor een hoge mate van persoonlijke controle over het 
binnenklimaat (Boerstra et al, 2013). Persoonlijke controle kan weer onder-
verdeeld worden in verschillende begrippen. Beschikbare controle, uitgevoer-
de controle en waargenomen controle. Uitgevoerde controle is de frequentie 
waarmee een gebruiker gedrag aangaat die het comfort zou verhogen. Bij-
voorbeeld het openen van een raam. De waargenomen controle zegt iets 
over de mate van invloed die een gebruiker heeft op dit comfort. Deze waar-
genomen of perceived control is weer afhankelijk van de beschikbaarheid en 
het gebruik van mechanismen waarmee de gebruiker deze controle op het 
comfort kan uitoefenen (Paciuk M., 1990). 
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2.1.6 Normen en regelgeving 

De parameters van daglicht zijn bekend, maar het is nog onduidelijk welke ei-
sen aan deze parameters gesteld worden in de praktijk. Om hier een beter in-
zicht in te krijgen zal worden gekeken naar bestaande normen en regelgeving 

Bouwbesluit

Sinds 1991 geldt in Nederland één bouwtechnische regelgeving met overal 
in Nederland dezelfde eisen voorgelijksoortige bouwwerken. Deze regels zijn 
vastgelegd in het bouwbesluit. Het bouwbesluit stelt de minimale eisen waar-
aan gebouwen dienen te voldoen. Hiervoor verwijst het bouwbesluit meestal 
naar NEN normen. Deze NEN normen geven de woordwaarden aan waaraan 
een gebouw of product dient te voldoen. Het gebruik van het bouwbesluit zou 
voor een grotere eenheid van de technische voorschriften zorgen dan voor-
heen. Ook worden bouwwerken minder belast met allerlei bijzondere regels 
voor de wijze van bouwen en de toe te passen materialen  (Boveldt & Bakker, 
2004)

Niet alle nen norm zijn opgenomen in het bouwbesluit. NEN is de afkorting van 
Nederlande norm, maar ook de naam van het samenwerkingsverband tussen 
het Nederlands normalisatie instituut en de stichting NEC. NEN begeleidt en 
stimuleert de ontwikkeling van normen. Een norm is een vrijwillige afspraak 
tussen partijen over een product dient of proces. Naast de Nederlandse NEN 
normen zijn er ook europese NEN-en normen die ook in Nederland geldig zijn. 
Iso normen zijn op wereldschaal geldig  (NEN, 2013). 

Om het bouwbesluit goed te kunnen toepassen worden functionele eisen bin-
nen het bouwbesluit zoveel mogelijk uitgedrukt in prestatie-eisen. Functio-
nele eisen zijn namelijk vaak indicatief, terwijl er aan prestatie-eisen duidelijke 
grenswaarden gesteld kunnen worden die niet mogen worden overschreden. 
Er zijn in het bouwbesluit vijf oogpunten waar vanuit prestatie eisen worden 
gesteld.

• Veiligheid
• Gezondheid
• Bruikbaarheid
• Energiezuinigheid
• Milieu

Figuur 25: bouwwetgeving (Boveldt & Bakker, 2004)

Figuur 26: onderverdeling in gebruiksfunctie  (Boveldt & Bakker, 2004)
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Sinds 2003 worden bouwtechnische voorschiften gekoppeld aan gebruiks-
functie in plaats van gebouwtype. Dit leidt tot minder herhaling binnen de 
voorschriften. Hierdoor zijn de vele soorten gebouwen die worden aangetrof-
fen teruggebracht tot een overzichtelijk aantal gebruiksfuncties met specifieke 
prestatie eisen.  Er worden nu 12 gebruiksfuncties onderscheiden. 

De artikelen en bepalingen in het bouwbesluit zijn onderverdeeld in de ver-
schillende hoofdcriteria en verdere deelcriteria. Deze zijn al dan niet van toe-
passing op bestaande gebouwen, nieuwbouw of overige bouwwerken. Figuur 
27  geeft een overzicht van deze onderverdeling. Omdat deze verdeling ge-
baseerd is op het bouwbesluit van 2003 missen de criteria ten opzichte van 
het milieu.

Daglichtvoorziening is binnen het bouwbesluit een onderdeel van het criteria 

gezondheid. Om goed te functioneren heeft de mens behoefte aan daglicht 
en uitzicht. Deze hebben een invloed op de gemoedstoestand en komen het 
gevoel van welbevinden ten goede. Uitzicht heeft ook invloed op de soci-
ale controle. Binnen het bouwbesluit worden alleen eisen gesteld aan de 
daglichttoetreding. Dit wordt gedaan aan de hand van de “equivalente dag-
lichtoppervlakte”. Dit is een maat voor het netto glasoppervlakte in de gevel.  
Bij woningen moet deze oppervlakte minstens gelijk zijn aan 10% van het 
vloeroppervlak van het verblijfsgebied. NEN 2057 daglichtopeningen van ge-
bouwen heeft aan hoe de equivalente daglichtoppervlakte bepaald dient te 
worden.

NEN 2057: daglichtopeningen van gebouwen

Een kantoor is volgens het Bouwbesluit alleen een verblijfsruimte als er sprake 
is van voldoende daglichttoetreding. De norm die hiervoor wordt gehanteerd 
is de NEN 2057. Bij deze norm wordt de kwaliteit van het daglicht bepaalde 
aan de hand van het equivalent daglicht oppervlakte. Berekening van deze 
oppervlakte is relatief eenvoudig en gebeurd als volgt.
 
De hiernavolgende bepalingsmethode moet worden uitgevoerd uitgaande 
van onafgeronde tussenresultaten, tenzij anders aangegeven. Het eindresul-
taat wordt rekenkundig afgerond op twee decimalen. De equivalente daglicht-
oppervlakte wordt bepaald door achtereenvolgens de volgende stappen te 
doorlopen.

 - Bepaal of er sprake is van een verticale daglichtopening of een hel-
lende daglichtopening, zie hoofdstuk 5. 

 - Schematiseer per verblijfsgebied of -ruimte de daglichtopeningen vol-
gens hoofdstuk 6 of 7. Bepaal de oppervlakte van de doorlaat volgens 
6.4, 7.3 of 7.4. Figuur 27: onderverdeling en aandachtspunten in het bouwbesluit 2003  (Boveldt & Bak-

ker, 2004)
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 - Bepaal per doorlaat i de belemmeringsfactor Cb,i volgens 8.4, 9.6, 
hoofdstuk 10 of hoofdstuk 13. 

 - Bepaal per doorlaat i de uitwendige reductiefactor. Deze factor is 1 in-
dien zich voor de daglichtopening geen scheidingsconstructie bevindt. 

 - Bepaal voor andere situaties per doorlaat i de uitwendige reductiefactor 
Cu,i volgens hoofdstuk 11. 

 - Bereken de equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat i met verge-
lijking (1).

Ae,i = Ad,i  x Cb,i  x Cu,I  x CLTA

waarin: 
Ae,i  : is de equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat i, in m2;
Ad,i :  is de oppervlakte van de doorlaat i, in m2;
Cb,i : is de belemmeringsfactor van doorlaat 
Cu,I i; is de uitwendige reductiefactor van doorlaat 
CLTA is de reductiefactor voor lichtdoorlatende materialen met een LTA waar-
de lager dan 0,60 CLTA = LTA lichtdoorlatend materiaal / 0,60 Voor materialen 
met LTA ≥ 0,6 is deze factor gelijk aan 1

Vervolgens wordt dit equivalente daglichtoppervlakte getoetst aan de 10% 
norm. Dit betekend dat dit oppervlakte gelijk of groter moet zijn dan deze mi-
nimum norm van 10%. 

Als wordt uitgegaan van een standaard kantoorruimte met een verblijfsgebied 
van 5.2m x 3.4m = 17.68 m2. dan geld het volgende voor A(min).  
A(min) = 17.68x0.10= 1.768

Dit zou inhouden dat bij een belemmeringsfactor van 0.80 (norm). En een uit-
wendige reductiefactor van 1(geen uitwendige reductie). En een LTA waarde 

van 0.70. De minimale oppervlakte van het raam 3.16 m2 zou zijn. 

Omdat dit de absolute minimum norm  is is het verstandiger om uit te gaan 
van een vereenvoudigde methode (NEN 2057, 2011).

Vereenvoudigde methode 
Om de norm nog beter toegankelijk te maken is een leidraad handig. Al bij de 
eerste schetsen of het VO zou de architect rekening moeten houden met dag-
licht. Zeker bij woongebouwen is dat een belangrijk aandachtspunt. Omdat 
rekenen conform NEN 2057 in die fase nog te ver gaat, is het handig om wat 
vuistregels te hebben.

De tabel voor verticale gevels op de volgende pagina probeert daartoe een 
aanzet te geven. Daarbij wordt aan de hand van een paar veel voorkomende 
situaties aangegeven met welk percentage glas (nettoglasoppervlak) reke-
ning zou moeten worden gehouden om aan de Bouwbesluiteisen te voldoen. 
Daarbij telt alleen het glasoppervlak boven 0,6 m ten opzichte van de boven-
kant van de vloer mee.

Naast overstaande belemmeringen (hoek α) en overstekken (hoek β ) wordt 
ook een combinatie gegeven en wordt een voorbeeld met een uitwendige 
reductiefactor (Cu, bijvoorbeeld bij loggia) gegeven.

Genoemde percentages gelden voor woningbouw, uitgaande van een Bouw-
besluiteis van 10 %. Voor andere gebruiksfunctie kan de tabel ook worden 
gebruikt, maar dan behoort rekening te worden gehouden met een correctie-
factor afhankelijk van de Bouwbesluit eis voor die functie (NEN 2057, 2011).
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Overzicht eenvoudige situatie

Hulpmiddel voor architecten voor in SO/VO stadium. Ad (netto glasoppervlak) 
weergegeven voor woningbouw bij een eis van 10 % Ae in het Bouwbesluit. 
Alleen glas boven de 0,6 m telt mee voor daglicht. Houd rekening hierbij dat 
de oppervlakte van de kozijnen nog niet verdisconteerd bij dit schema. Als 
forfaitaire waarde kan hiervoor een kozijnfactor van 0,75 worden gehanteerd. 
Bij een netto glasoppervlak van 12,5% betekent dit een raamoppervlak van 
16,7%.

Concluderend kan gezegd worden dat de norm weinig specifiek is en ruim 
gemeten wordt. Een verhouding van de daglichtopeningen en het vloeropper-
vlakte zorgt voor voldoende toetreding van daglicht maar zegt weinig over de 
kwaliteit en verdere eigenschappen van dit daglicht.

Arbowet

Om ervoor te zorgen dat in Nederland werknemers veilig en gezond kun-
nen werken is er de arbeidsomstandigheden of arbowet. Het doel van deze 
Nederlandse wet is om ongevallen en ziekten veroorzaakt door het werk te 
voorkomen. 

De arbowet is ingedeeld in verschillende niveaus. 
• De arbowet bevat geen concrete regels, maar is een kaderwet die 

de basis vormt van de arbowetgeving. Deze bevat de algemene be-
palingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. 

• Het arbobesluit bevatten de regels waar werknemers en gevers zich 
aan moeten houden om risico’s tegen te gaan. 

• Een arboregeling bevat concrete voorschriften en is een verdere 
uitwerking van het arbobesluit.  (CNV, 2013)

De arbowet stelt zelf geen concrete eisen ten aanzien van licht en uitzicht op 
de werkplek. Wel wordt er gesteld dat de werkgever in het algemeen erna 
moet streven de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk te maken, tenzij dit 
redelijkerwijs niet haalbaar is. Dit is opgenomen binnen het algemeen kader. 

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor goede verlichting op het werk. In 
regeling 6.3: daglicht en kunstlicht  van het arbobesluit staat. 

• Arbeidsplaatsen en verbindingswegen zijn zodanig verlicht, dat het 
aanwezige licht geen risico oplevert voor de veiligheid en gezond-
heid van werknemers.

• Op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht 
binnen en zijn voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aan-
wezig.

• De voorzieningen voor kunstverlichting zijn zodanig aangebracht 
dat gevaar voor ongevallen is voorkomen.Figuur 28:daglichtoppervlakteberekeningen eenvoudige situatie (NEN 2057, 2011)
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• De voor kunstlicht gebruikte kleur mag de waarneming van de vei-
ligheids- en gezondheidssignalering, bepaald bij of krachtens afde-
ling 2 van hoofdstuk 8, niet wijzigen of beïnvloeden. (http://wetten.
overheid.nl)

Ook de wetgever heeft aan dat daglicht de voorkeur verdient boven zonlicht. 
Rechtstreeks invallend zonlicht moet wel voldoende worden geweerd. In arti-
kel 6.4: weren van zonlicht staat hierover het volgende geschreven. 

“In een besloten ruimte waar arbeid wordt verricht kan rechtstreeks invallend 
zonlicht worden geweerd.” (http://wetten.overheid.nl)

Overige normen

De belangrijkste overige normen op het gebied van verlichting zijn
• NEN-EN 12464-1:2011 nl: Licht en verlichting - Verlichting van werk-

ruimten - Deel 1: Werkruimten binnen
• NEN 3087:2011 nl: Ergonomie - Visuele ergonomie: achtergronden, 

principes en toepassingen (Arboportaal.nl, 2013)

NEN-EN 12464-1:2011 nl: Licht en verlichting - Verlichting van werkruimten - 
Deel 1: Werkruimten binnen.

Deze norm behandelt de werkverlichting in binnenruimten. Binnen deze nor-
men worden minimumeisen opgelegd. Een ondergrens waaraan de verlich-
ting van werkplekken dient te voldoen. Binnen de norm worden minimumeisen 
gesteld aan de verlichting van werkplekken op het gebied van verlichtingsni-
veau, gelijkmatigheid verblinding en kleurweergave.  De gestelde eisen zijn 
afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die in de ruimte plaats vin-

den. In de gewijzigde NEN-EN 12464-1 van 2011 zijn ook aanvullende eisen 
opgenomen aan het visuele comfort in de ruimte. Door de focus op de ver-
lichting van het taakgebied wordt er minder aandacht geschonken aan het 
visueel comfort. 

Praktijkverlichtingssterkte 
Bij  het opstellen van normen is het belangrijk dat de minimale verlichtings-
sterkte altijd gehaald wordt. Daarom heeft men de praktijkverlichtingsterkte 
ingevoerd. De praktijkverlichtingssterkte is de laagste waarde van de gemid-
delde verlichtingssterkte op het taakgebied tussen twee onderhoudbeurten. 
Op deze manier wordt verval van de lampen in een ruimte of de ruimte zelf 
meegenomen in de norm en zal de minimale waarde gedurende de hele le-
vensduur gehaald worden. 
De lichtterugvalfactor wordt berekend aan de hand van de volgende factoren. 

• Lampuitval zonder onmiddellijke vervanging
• Lichtterugval van de lampen gedurende hun levensduur 
• Lichtterugval van de lampen gedurende hun levensduur
• Vervuiling van de armaturen, met name van de optische elementen
• Vervuiling van de ruimte, waardoor het aandeel van de gereflec-

teerd licht vermindert

De terugvalfactoren worden met elkaar vermenigvuldigd om tot de totale licht-
terugval te komen (NEN-EN 12464-1, 2011).

Voor de praktijkverlichtingssterkte is een stappenschaal ontwikkeld. Iedere 
stap op deze schaal vertegenwoordigt een duidelijk te onderscheiden verschil 
in de verlichtingssterkte. In uitzonderingsgevallen mag de verlichtingssterkte 
binnen de taakgebieden een of enkele stappen naar boven of onder worden 
aangepast.
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20-30-50-75-100-150-200-300-500-500-750-1000-2000-3000- en 5000 lux
(stappenschaal verlichtingssterkte, NEN-EN 12464-1, 2011)

Taakgebied
In de norm worden drie zones gedefinieerd. Het taakgebied, de directe omge-
ving en achtergrond. Het taakgebied is het gedeelte van de werkplek of werk-
ruimte waar de oogtaak wordt verricht. Het taakgebied kan op iedere hoogte 
liggen, horizontaal, verticaal of hellend. In een normale kantooromgeving zal 
et taakgebied bestaan uit het bureauoppervlak eventueel aangevuld door een 
tekenbord of PC. Het strikt indelen van het taakgebied kan wel een negatieve 
uitwerking hebben op de flexibiliteit van een ruimte. Als een kantoorruimte 
geen gedefinieerd taakgebied heeft dan moet de gehele ruimte worden ge-
zien als taakgebied op de randzonde van 0.5 vanaf de wanden na.

De verlichtingscriteria in de norm zijn van toepassing op dit taakgebied. Voor 

iedere ruimt, taak of activiteit gelden vier verlichtingscriteria: 
• Praktijkverlichtingssterkte Em op het taakgebied
• UGR (grenswaarde voor discomfort glare)
• Kleurweergave-index (Ra)
• Gelijkmatigheid/uniformiteit van de verlichting op het taakgebied 

(Uo)

Tabel 07 laat een voorbeeld zien van de eisen die EN-12646-I stelt  aan de 
lux waarde in het taakgebied. Helaas hebben deze tabellen alleen betrekking 
op werkgebieden en niet op woningen. Wel kan hieruit worden afgeleid welke 
verlichtingssterkte nodig is bij bepaalde taken. Voor een leestaak in een zie-
kenhuisruimte word bijvoorbeeld minimaal een verlichtingssterkte van 300lux 
vereist (NEN-EN 12464-1, 2011).

 
Directe omgeving

De directe omgeving is een strook van minstens 0.5m rond het taakgebied 

Afbeelding 05: kantoorruimte zonder gedefinieerd taakgebied (Philips, 2011) 

Tabel 07: minimale eisen voor het taakgebied (NEN-EN 12464-1, 2011)
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Hier geld een verlichtingssterkte van ongeveer tweederde van de verlich-
tingsterkte op het taakgebied (zie tabel 08). De gelijkmatigheid moet hier gro-
ter of gelijk zijn aan 0.40.

Achtergrondgebied
Eisen voor het achtergrondgebied gelden veen een gebied van 3m rondom 
de directe omgeving. De verlichtingssterkte van het achtergrondgebied moet 
minimaal een derde zijn van de praktijkverlichtingsstterkte van het taakge-
bied. De gelijkmatigheid moet groter of gelijk zijn aan 0.10. De gelijkmatigheid 
(Emin/Egem) dient voor deze vlakken groter of gelijk aan 0.10 te zijn.  (Philips)

Belangrijke ruimtevlakken 
Aan de wanden en het plafond worden aanvullende eisen gesteld zodat deze 
vlakken niet te donker zijn ten opzichte van de taakgebieden. Voor de wanden 
wordt een eis gesteld van 50 lux en voor het plafond een waarde van 30 lux. 
Voor kantoren worden echter een waarde van 75 lux voor de wanden en 50 
lux voor het plafond aanbevolen. 

Reflectiefactoren
Om een goede helderheidsverhouding in de ruimte te realiseren is het aan 
te bevelen om de reflectiefactoren van de vlakken te laten voldoen aan de 

Tabel 08: verlichtingssterkte directe omgeving (Philips, 2011)

volgende waarden.
• Plafond: 0.7-0.9
• Wanden: 0.5-0.8
• Vloer: 0.2-0.4
• (belangrijke objecten: 0.2-0.7)

Gemiddelde cilindrische verlichtingssterkte Ez

Het is belangrijk om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van objecten te be-
nadrukken.  Hiervoor is een nieuwe norm aangenomen, die het gemiddelde 
van de verticale verlichtingssterkte in een punt in 4 orthogonale ruimte richtin-
gen berekend voor het gehele raster. Deze aanbeveling geld voor de gehele 
ruimte. De gemiddelde cilindrische verlichtingssterkte wordt gemeten op een 
horizontaal vlak en een hoogte van 1.20m voor zittende mensen en 1.50m 
voor staande mensen. 

•Ez >= 50 lux 
•Gelijkmatigheid (Emin/Egem) >= 0.10
•Voor kantoren wordt een minimale Ez aanbevolen van 150 lux. 

Verblinding

Heldere oppervlakken binnen het gezichtsveld kunnen een onbehaaglijke of 
storende beleving veroorzaken. Er zijn twee soorten verblinding. Directe ver-
blinding door lichtbronnen en indirecte verblinding veroorzaakt door reflecties 
op een glad oppervlak. De NEN norm stelt grenzen voor beide soorten ver-
blinding op de volgende gebieden. 

•UGR waarde voor onbehaaglijke verblinding
•Helderheid van armaturen en lampen
•Gereflecteerde verblinding in beeldschermen
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Kleurweergave-index Ra

De kleurweergave- index is een schaal die aangeeft hoe natuurgetrouw een 
reeks testkleuren kan worden waargenomen. Voor de kleurweergave- index 
stelt NEN-EN 12464-I voor alle taakruimten een minimumeis. Voor kantoren 
is deze 80. De hoogst mogelijke Ra is 100. 

Rekenraster

Voor het rekenraster dat gebruikt wordt bij het bepalen van de horizontale 
en cilindrische verlichtingssterkte zijn de verhouding tussen de breedte en 
lengterichting bij voorkeur gelijk, maar deze moeten in ieder geval tussen 0.5 
en 2.0 liggen. Voor de maximale afstand tussen de meetpunten wordt de vol-
gende formule gebruikt. 

P= 0.2 x 5^(log(d)
• d: is de afmeting van de langste zijde van het rekenvlak (m). Als de 

verhouding tussen de lange en korte en lange zijde groter is dan 2, 
dan dient de korte zijde genomen te worden. 

• p: is de maximale grid afstand.   

      (NEN-EN 12464-1, 2011)
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NEN 3087:2011 nl: Ergonomie - Visuele ergonomie: achtergronden, principes 
en toepassingen

Maximale luminantieverhouding

Om onbehaaglijke verblinding te voorkomen zijn de luminantie verhoudingen 
in de ruimte bij voorkeur 1:3:10. Dit is de verhouding tussen de taak, de on-
middellijke omgeving en de achtergrond. (NEN 3087,1997)

2.1.7 Keuze criteria 

Uit het literatuuronderzoek werd duidelijk welke parameters een rol spelen 
bij het analyseren van daglicht en visueel comfort. Los daarvan zijn er een 
aantal aspecten die los staan van de daglichttoetreding, maar wel aandacht 
vragen bij het ontwerpen van een gevel (tabel 09). Omdat het niet mogelijk is 
om doormiddel van een simulatie alle parameters te testen is er een selectie 
gemaakt van meetbare parameters. Deze selectie is gebaseerd op verschil-
lende aspecten zoals de meetbaarheid van de criteria of de beschikbaarheid 
van bestaande normen die als uitgangspunt genomen kunnen worden. Los 
daarvan zal ook geprobeerd om geen belangrijke parameters weg te laten die 
cruciaal zijn voor goede daglichtcondities en visueel comfort. 

Vervolgens zullen er aan de hand van deze parameters criteria bepaald wor-
den waaraan de gevel dient te voldoen. Omdat er geen officiële wettelijke 
eisen bestaan ten opzichte van deze criteria zullen de bestaande normen 
worden genomen als uitgangspunt. 

Visueel performance

Verlichtingssterkte :
Minimaal 300lux op het werkvlak. Horizontaal binnen het taakgebied. De norm 
voor werkverlichting geeft geen voorschriften voor de minimale verlichtings-
sterkte in een woonomgeving. De eis kan wel worden afgeleid van verschil-
lende werkomgevingen. Voor gangen geld een eis van 100 lux en voor een 
wachtkamer een eis van minimaal 200 lux. Een ziekenhuisafdeling waar de 
gebruiker in staat is om te lezen heeft een minimale horizontale verlichtings-
sterkte nodig van 300 lux. Omdat de taken van de gebruikers in het living 
lab niet nader gespecificeerd ziijn zal worden uitgegaan van een minimale 
verlichtingssterkte van 300 lux en de mogelijkheid om leesactiviteiten uit te 
oefenenen. 

visual performance

glare disability glare
discomfort glare

overige parameters thermisch comfort zonbelasting 
gevel

zonbelasting 
raamoppervlak

colour

uniformity 

direction
colour characteristics 
flicker
shadows

licht
visual comfort

non visual aspects 

Visual amenity 

social behaviour
privacy

health

illuminance 

veiling reflections
outside view
appearance
apparant brightness

Tabel 09: parameters gevelsysteem
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Visueel comfort 

Gelijkmatigheid
Gelijkmatigheid van minimaal 0.7 binnen het taakgebied. 

Verblinding 
Om onbehaaglijke verblinding te voorkomen zijn de luminantie verhoudingen 
in de ruimte bij voorkeur 1:3:10. Dit is de verhouding tussen de taak, de on-
middellijke omgeving en de achtergrond.
Indien mogelijk kan ook gebruik gemaakt worden van een glare-index. Deze 
geeft aan de hand van een index een indicatie van de kans op verblinding op 
een bepaalde plaats in de ruimte. 

Uitzicht naar buiten
Ramen worden gewaardeerd voor hun uitzicht op de omgeving en de con-
nectie tussen binnen en buiten. Een uitzicht naar buiten is belangrijk voor het 
gevoel van plaats, tijd, weercondities of veiligheid. 

Het uitzicht naar buiten kan beoordeeld worden d.m.v. een schaal. Waarbij a 
de meest gewenste situatie is en d het minst gewenst. 

e. Compleet uitzicht zonder obstructies of vervormingen van het beeld 
f. Gedeeltelijk uitzicht (zichtdeel, met een lichtdeel zonder uitzicht)
g. Toevallig uitzicht (gebruikers kunnen het systeem beïnvloeden zo-

dat ze een ongehinderd uitzicht krijgen
h. Geen uitzicht 

( IEA , 2000 )

Overige criteria

Zonbeslasting raamoppervlak

In verband met oververhitting van de ruimte en de kans op directe verblinding 
dient direct zonlicht in de ruimte geweerd te worden . Om dit te bepalen moet 
eerst aangegeven worden wanneer daglicht word gezien als zonlicht. 

Als de directe solar irradiance groter is dan 120 W m–2 dan word licht gezien 
als zonlicht (WMO, 2003)
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Intelligente gevels zijn de state of the art op het gebied van gevels. Dynami-
sche gevels, adaptieve gevels, kinetische gevels, transformeerbare gevels 
en actieve gevels zijn allemaal begrippen die vaak worden toegepast bij het 
beschrijven van nieuwe gevelsystemen. Om een beter inzicht te verkrijgen in 
wat deze begrippen zal allereerst gekeken worden naar de geschiedenis en 
de categorisatie van gevelsystemen. De focus zal hierbij komen te liggen op 
de lichttechnische aspecten van de gevel. 

2.2.1 Geschiedenis

Gevels in Europese gebouwen warden van oorsprong gekenmerkt door zwa-
re wanden met kleine openingen. De lager warmtebelasting in combinatie 
met het grote warmteaccumulerende vermogen van de wanden resulteerde 
in een constant koel binnenklimaat in de zomer en in een onbehaaglijk bin-
nenklimaat in de winter.  Door de kleine openingen was het warmteverlies in 
de winter beperkt, maar het slecht isolerende vermogen van de buitenwanden 
zorgde voor een lage oppervlaktetemperatuur en een laag comfort.  Dit resul-
teerde erin dat gedurende de winter het binnenleven vooral gecentreerd werd 
rond de vuurplaats  (Haartsen et al., 1999).

Later volgde door ontwikkelingen binnen de bouwtechniek en een afname 
in de oorlogsdreiging een nieuwe bouwvorm met grotere vensteropeningen. 
Deze lieten een grotere lichtinval toe in de gebouwen en zorgden voor een 
toename van de warmte-instraling gedurende de zomer en het warmteverlies 
gedurende de winterperiode. Het accumulerende vermogen van de gebou-
wen bleef relatief hoog. 

De industrialisatie en de verstedelijking ie dat met zich meebracht zorgden 
voor een toename van de bevolkingsgroei en een afname van het comfort. Er 
moesten meer mensen gehuisvest worden op een kleine oppervlakte tegen 
minimale kosten. Dit resulteerde in een afname van de wanddikte en dus het 

accumulerend vermogen. In de productiegebouwen werden wel nieuwe eisen 
gesteld aan de taakverlichting, maar over het algemeen was het slecht ge-
steld met  binnenklimaat op het gebied van temperatuur, verlichting en lucht-
kwaliteit. 
Begin van de vorige eeuw kon er door nieuwe bouwmaterialen veel slanker 
gebouwd worden. Ook konden klimaatsystemen en elektrische verlichting ten 
alle tijden zorgen voor een comfortabel klimaat op het gebied van verwarming 
en koeling. De gevel verloor delen van zijn/haar functie en was voornamelijk 
een scheiding tussen binnen en buiten. De gevel moest uitzicht bieden en 
grenzende vertrekken voorzien van daglicht, verder kreeg deze vooral een 
esthetische waarde. 

Uiteindelijk zorgden de energiecrisis en een toenemend milieubesef ervoor dat 
deze opvatting over de gevel werd herzien. Tevens groeide er een weestand 
tegen volledig geklimatiseerde gebouwen. De gevel ging van een enkele 
scheiding naar een spouwmuur met isolatie en dubbel glas. Addities als zon-
wering werden toegevoegd en uiteindelijk werden dubbele gevels ontwikkeld 
zoals de klimaatgevel en de tweede huid façade (Haartsen et al., 1999).

2.2.2 Functie

In de loop van de geschiedenis is de functie van de gevel veranderd, maar in 
het algemeen heeft deze betrekking op het biologisch functioneren, de zintuig-
lijke ervaring en de veiligheid van de mens. De primaire functie van een gevel 
heeft betrekking op het afschermen van de binnenkant van de gevel tegen 
de invloeden van buiten. Hieruit volgen vaak bouwfysische eisen die verder 
gedefinieerd kunnen worden als verschillende functies. Verschillende gevels 
kunnen verschillende functies vervullen, o.a. klimaatscheiding, geluidswering, 
ventilatie etc. De secundaire functie van de gevel is het geven van informatie 
over de functie of de eigenaar van het gebouw. Doormiddel van de uitstraling 
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van het gebouw is deze functie vaak te herkennen (Rentier & Salden, 2004)

Over het algemeen is er een trend ontstaan dat de functie van een gevel 
steeds meer die van een klimaatmanipulator is geworden in plaats van een 
klimaatscheiding. De gevel wordt een actief reagerend onderdeel van een 
gebouw en heeft een aandeel in het bereiken van wenselijke binnencondities. 
Dit wil overigens niet zeggen dat een gevel die op een passieve manier be-
middeld tussen het binnen en buitenklimaat niet minder intelligent is. Deze is 
ten slotte minder afhankelijk van actieve systemen of mechanismen die vaak 
extra energie of arbeid vereisen.

2.2.3 Gevel in verhouding tot het gebouw  

Brand omschreef een gebouw niet als één geheel, maar als een combina-
tie van componenten met een verschillende houdbaarheid. Deze lagen om-
schrijft hij als volgt.

• De plaats: de geografische locatie waar het gebouw staat. De loca-
tie blijft De locatie zal altijd hetzelfde blijven en langer meegaan dan 
het gebouw zelf.

• De constructie: de fundering en hoofddraagconstructie is niet een-
voudig aan te passen. De levensduur van de constructie kan van 
variëren van dertig tot wel driehonderd jaar. 

• De huid: het uitwendig oppervlak verandert meestal wel eens in de 
twintig jaar. Dit gebeurd om de huidige technologie of stijl bij te blij-
ven of vanwege renovaties van bouwwerken.

• Voorzieningen: voorzieningen zoals elektriciteit, verwarming venti-
latie etc hebben meestal een levensduur van ongeveer vijftien jaar.

• Ruimteindeling: het interieur en de indeling van de wanden, pla-

Figuur 29: lagen van Brand (Brand, 1994)

fonds, muren en deuren hebben een grote variatie in de levensduur. 
Bij commerciële ruimtes kan deze elke drie jaar veranderen, terwijl 
deze bij woningen wel dertig jaar onveranderd kan blijven.

•  Stuff: stoelen, bureaus, telefoons, etc. Deze laag verandert meestal 
het snelst gedurende de tijd. (Brand, 1994)

De gevel heeft een interessante positie in dit geheel. Van oorsprong is de 
gevel de huid, de scheiding tussen het binnen en het buitenklimaat. Maar de 
gevel heeft connecties met anderen lagen. De gevel heeft een invloed op de 
ruimte die erachter licht door het doorlaten of weren van warmte, licht etc. Ook 
moet de gevel bevestigd worden aan de draagstructuur van een gebouw of is 
deze hier misschien wel een onderdeel van. Ook is het tegenwoordig normaal 
dat bij het gevelontwerp al wordt nagedacht over de voorzieningen van een 
gebouw en de mogelijke integratie hiervan in de gevel. Het is duidelijk dat bij 
het ontwerp van een passende gevel rekening gehouden moet worden met 
deze wisselwerking tussen de verschillende componenten van een gebouw.  
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Ook is het belangrijk te letten op de verschillende eigenschappen en levens-
duur van deze lagen. 

2.2.4 Typologie

Naarmate de gevel meer functies krijgt kan de complexiteit groter worden. 
Aanvullende voorzieningen of de mogelijkheid tot interactie met de gebruiker 
zijn hier voorbeelden van. Binnen de typologie kunnen op deze manier ver-
schillende gevelsystemen onderscheiden worden met een over het algemeen 
toenemende complexiteit.

Gevelclassificatie aan de hand van het Materiaal

- Metselwerk gevel
Een gevel samengesteld uit stenen en mortel. Metselwerk wordt naast gevel-
afwerking ook toegepast als constructief element.

- Prefab beton gevel
Beton wordt al zo’n 150 jaar in de bouw toegepast. Oorspronkelijk voorname-
lijk als constructief element, maar later werd beton ook toegepast als architec-
tonisch element in de vorm van de betonnen gevel.

 
- Natuursteen gevel
Natuursteen werd vroeger toegepast als gestapeld element, meer in de he-
dendaagse gevelbouw toegepast als een dunne schil die als afwerking voor 
de constructie hangt. 

- Gevel voorzien van lichte plaatmaterialen
Lichte plaatmaterialen worden vaak toegepast als gevelbekleding. Voorbeel-
den zijn cementgebonden platen, en platen van hardplastic, geprofileerd 
staal, aluminium en zink. 

- Vliesgevel 
Het glas in een vliesgevel wordt vaak uitgevoerd in glas. Dit glas kan zowel 
transparant als spiegelend zijn uitgevoerd. Het transparante deel staat in con-
trast met de gesloten delen van de gevel die vaak worden uitgevoerd in staal 
of natuursteen. De constructieve elementen worden vaak uitgevoerd in hout, 
aluminium of staal. 

- Actieve gevel
Een actieve gevel is een vliesgevel waarbij de installatieonderdelen geïnte-
greerd zijn in de gevel. 

Type vliesgevels

Als men de vliesgevel als zijn geheel bekijkt zijn er verschillende soorten te 
onderscheiden. Traditionele gevels en actieve gevels. Om deze beter te kun-
nen onderscheiden zullen deze apart verder worden toegelicht.

Traditionele passieve vliesgevel
De enkele vliesgevel is opgebouwd uit een enkele scheiding tussen het bin-
nen en buitenklimaat. 

Constructie 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen zuivere en onzuivere constructievor-
men. De onzuivere worden mede door de achterconstructie gedragen.

• Zelfdragend/ zuiver
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• Onzuiver (warm)
• Onzuiver (koud)

 
 (Rentier & Salden, 2004)

Gevelopbouw
• Stijl en regelwerk
• Elementengevel
• Laddergevel

Actieve gevel
Actieve gevels hebben geïntegreerde klimaatregelingsinstallaties in de gevel.  
Deze gevels hebben een actieve rol in de beheerling van het binnenklimaat. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen twee typen gevels

• De klimaatgevel of het klimaatraam
• De tweedehuid façade 

Gevelsystemen

Vijf hoofdsysteem op basis van het onderscheid in de functie, constructieve 
opbouw en geschiedenis. Deze vergelijking blijkt al uit de verdeling van de 
vliesgevels in passief en actief. 

1. Autonome systemen 
Autonome systemen zijn de meer traditionele gevelsystemen. De functie van 
de gevel beperkt zich tot het weren of doorlaten van weersinvloeden van bui-
ten en vervolgens wordt het binnenklimaat geoptimaliseerd door de toepas-
sing van klimatisering. Oorspronkelijk werd bij dit type gevels enkel glas toe-
gepast, wat leidde tot extreme warmteverliezen. Inmiddels is isolatieglas met 
een geïsoleerde spouw gebruikelijk. Blijvende aandachtspunten zijn aspecten 

als zontoetreding en helderheidwering. Autonome systemen kunnen niet ac-
tief reageren op deze invloeden van buiten.  

2. Additieve systemen
Om de invloeden van het buitenklimaat op het binnenklimaat te temperen of 
beheersen worden gevels vaak uitgerust met extra voorzieningen. Meestal 
betreft het hier zonwering. Op deze manier wordt directe zoninstraling en 
problemen betreffende de accumulerende zonnewarmte in het binnenklimaat 
tegengegaan. Het binnenklimaat wordt nog steeds grotendeels gereguleerd 
door de klimaatinstallaties. De meest voorkomende zonweringsystemen kun-
nen weer verder worden onderverdeeld in subcategorieën. 

Vaste uitwendige zonwering
Uitwendige zonwering is zeer effectief omdat de opgevangen straling wordt 
omgezet in warmte voordat deze het vertrek binnendringt. Nadelen zijn de 
permanente aanwezigheid en dus ook beperkte flexibiliteit van deze syste-
men.

Beweegbare buitenzonwering
Beweegbare systemen zijn flexibeler in die zin dat ze alleen gebruikt hoeven 
te worden indien zonwering gewenst is. Als zonwering niet noodzakelijk is 
kan een beweegbaar systeem worden opgehaald of ingetrokken. Dit kan een 
positief effect hebben op de lichttoetreding in een ruimte. 

Zonwering in de gevel
Vaste of beweegbare zonwering kan ook worden toegepast tussen de glas-
platen van isolatieglas. Directe zonnestraling kan in de zomer naar buiten 
worden gereflecteerd, terwijl in de winter de straling naar binnen wordt weer-
kaatst. 
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Figuur 33: dynamisch systeem (Haartsen et al, 1999)

Figuur 34: intelligent systeem (Haartsen et al, 1999)

Figuur 30: autonoom systeem (Haartsen et al, 1999)

Figuur 31: additief systeem (Haartsen et al, 1999)

Figuur 32: geïntegreerd  systeem (Haartsen et al, 1999)
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Vaste inwendige zonwering
Omdat dergelijke systemen weinig flexibel zijn worden deze zelden toege-
past. Een voorbeeld van een uitzondering is een lichtplank of lightshelf. Het 
idee achter een dergelijk systeem is dat de directe zonnestraling  in een ver-
trek wordt tegengehouden en via de plank diffuus verder naar binnen wordt 
gereflecteerd. 

Beweegbare inwendige zonwering 
De meest voorkomende type zonwering is een beweegbaar inwendig sy-
steem. Hoewel eenvoudig en relatief onderhoudsvrij zijn deze systemen het 
minst efficiënt.  De zonnestraling wordt vanuit het binnenvertrek  geweerd 
waardoor er een deel wordt geabsorbeerd en via convectie en straling wordt 
afgegeven aan de ruimte. 

3. Geïntegreerde systemen
In tegenstelling tot de voorgaande systemen vormen geïntegreerde systemen 
een integraal onderdeel van de klimaatverzorging in een gebouw. Gevelbe-
lastingen worden verder gereguleerd en het  doel is om het comfort te verho-
gen. Achter de gevel wordt een extra glasplaat aangebracht die vervolgens 
geventileerd wordt. Dit zorgt voor een verdere reductie van de koel en warm-
telast. Het binnenklimaat wordt nog steeds bepaald door klimaatinstallaties. 
Voorbeelden van dergelijke systeem zijn de klimaat façade en het klimaat-
raam. Verdere voordelen zijn een verhoogd comfort in de raamzone tijdens 
de winter. Dit wordt veroorzaakte door de hogere oppervlaktetemperatuur van 
de binnenste glasplaat. 
 

4. Dynamische systemen
Bij dynamische systemen wordt geprobeerd om de gevel een nog belangrijke-
re rol te laten spelen in de wisselwerking tussen het binnen en buitenklimaat. 
De gevel heeft een regulerende werking en op deze manier wordt geprobeerd 
het gebruik van klimaatinstallaties terug te dringen. De gevel wordt een on-

derdeel van de ventilatievoorziening van een gebouw. Een voorbeeld van een 
dynamisch systeem is de tweede huid façade. In dit geval is de binnenste 
glasplaat geïsoleerd en heeft de spouw een verbinding met de buitenlucht. De 
lucht in de spouw wordt geventileerd doormiddel van thermische trek waar-
door warmte op een natuurlijke wijze kan worden afgevoerd. De vertrekken 
worden geventileerd door ramen ramen of deuren te openen en deze op na-
tuurlijke wijze door de spouw te ventileren. Een nadeel van dit systeem zijn 
de hoge kosten. 

5. Intelligente systemen
Als de zonwering en ventilatiesystemen automatisch worden aangestuurd 
dan spreekt men van intelligente systemen. Het doel is het creëren van een 
zelfvoorzienende en zelfregulerende gevel (Haartsen et al, 1999).

Deze indeling is een soort overkoepelende classificatie van verschillende 
sub onderdelen waaruit een gevel is opgebouwd. Deze zijn in zekere zin ge-
ordend naar complexiteit en schematisch weergegeven.  Als de gevel meer 
wordt bekeken vanuit de afzonderlijke componenten dan kan tot een  meer 
stapsgewijze onderverdeling gekomen worden. 

Lichtdoorlatende daglichtopeningen

Voor gevels zijn voornamelijk de zijlichtdoorlatende elementen van belang. 
Een andere variant zijn de daklichtdoorlatende openingen of combinaties van 
beide 
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Zijlichtdoorlatende daglichtopeningen

• Afmetingen 
Het absolute raamoppervlak zegt weinig over de hoeveelheid en verdeling 
van het licht in de ruimte. Daarom gebruikt men meestal een relatieve maat 
zoals het percentage raamoppervlak ten opzichte van het vloeroppervlak. 
Lage waardes geven aan dat het raam nauwelijks een bijdrage levert aan de 
verlichting van de ruimte. Een te hoge waarde kan resulteren in problemen op 
het gebied van helderheid of thermische eigenschappen van de ruimte. 
 

•Vorm

Horizontale ramen:
 - Klein verschil van de lichtverdeling gedurende de dag. 
 - Minder contrast door reflectie op de wanden en een groter visueel com-

fort
 - Panorama uitzicht

Verticale ramen:
 - Meer diepte in het uitzicht (horizontale belemmering)
 - Variatie in de lichtverdeling gedurende de dag
 - Licht komt dieper in de ruimte
 - Kans op verblinding groter door grotere helderheidverschillen in het ge-

veloppervlak

• Positie

Daglichttoetreding: 
 - een hoog geplaatst raam zal het licht dieper in het vertrek brengen
 - een hoog geplaatst raam zal een ruimte gelijkmatiger verlichten 

 - glasvlak onder het werkvlak is niet zinvol gezien het alleen door reflec-
tie aan de verlichting op het werkvlak kan bijdragen

Uitzicht naar buiten:
 - afmetingen van het raam (groter is gunstig)
 - hoogte van de vensterbank ten opzichte van de vloer  (lager boven het 

werkvlak is gunstig)

Vanwege deze eigenschappen wordt een lichtopening vaak gescheiden in 
een zicht en een lichtraam. Het zichtraam kan worden afgestemd op het uit-
zicht met hieraan gekoppeld een zon en lichtregeling.  Terwijl het lichtraam 
wordt afgestemd op een optimale daglichttoetreding eventueel in combinatie 
met daglichtsystemen. 

• Oriëntatie
Gevels op het zuiden hebben enigszins variabele verlichtingssterkte , terwijl 
de verlichtingssterkte op oost en westgevels veel sterker varieert gedurende 
de dag. Gevels op het noorden hebben een constante verlichtingssterkte 

Addities gevel geordend naar locatie

Om de daglichttoetreding te verberen of zoninstraling te weren worden gevels 
vaak voorzien van zonwering of andere soortgelijke systemen. Deze kunnen 
toegepast worden op verschillende locaties ten opzichte van de façade. Bij 
zonwering kunnen bijvoorbeeld drie typen worden onderscheiden als met kijkt 
naar de locatie van de zonwering. 
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• Buitenzonwering 
• Zonwerende beglazing, of zonwering in de beglazing of spouw
• Binnenzonwering 

Addities gevels naar werking

De regelelementen van daglichtopeningen kunnen ingedeeld worden in ver-
schillende anthologieën. Bij deze indeling wordt vooral gekeken naar wat 
deze elementen voor invloed hebben op het licht. Het licht kan bijvoorbeeld 
worden doorgelaten of juist worden geweerd.

Lichtdoorlatende elementen
Lichtdoorlatende eigenschappen hebben vooral te maken met de toepassing 

Afbeelding 06: zonwering geordend naar locatie  (Rentier & Salden, 2004)

en eigenschappen van verschillende soorten glas. Meestal wordt de lichtdoor-
latende uitgedrukt in een ZTA of LTA waarde. De ZTA of zontoetredingsfactor 
is de verhouding tussen de binnenkomend een de opvallende zonnestraling. 

De LTA waarde van een raam of beglazingsysteem heeft de verhouding tus-
sen de binnenkomende en de opvallende zichtbare zonnestraling bij een 
loodrechte invalshoek. 

Lichtsturende elementen
Lichtsturende elementen zijn bouwkundige elementen die in een gebouw wor-
den geplaatst om het licht een bepaalde richting te geven. Dit kan men doen 
voor de volgende redenen. 

• Het krijgen van meer licht in een ruimte
• Een betere verdeling van het licht in de ruimte
• Om een visueel comfortabele verlichting in de ruimte te krijgen 

Lichtwerende elementen 
Binnen de lichtwerende elementen wordt een onderscheid gemaakt tussen 
systemen die de zonnestraling weren en de koellast proberen te beperken 
en systemen die dienen als helderheidswering en verblinding bij de gebruiker 
voorkomen. 

(Knoop, 2008) 

Addities gevels geordend naar functie

De indeling in de vorige paragraaf keek vooral naar hoe het licht door het 
systeem beïnvloedt wordt. Bijvoorbeeld het weren van daglicht. Het weren 
van daglicht kan echter met twee verschillende redenen gebeuren.  Om de 
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helderheid voor de gebruiker te verminderen, of als zonwering.  Dit zijn twee 
verschillende systemen met een verschillende functie. De werking vertoont 
echter overeenkomsten. De systemen die worden toegepast op daglichtope-
ningen zijn. Zonwering, helderheidswering, daglichtsystemen of combinaties 
van deze systemen. 

Zonwering
“Zonwering is een afscherming in de gevel die gebruikt wordt om zon te we-
ren. Een zonwering is een warmtewering en wordt daardoor bij voorkeur aan 
de buitenzijde van de gevel aangebracht. Op deze manier wordt de ruimte 
niet door het directe zonlicht opgewarmd. “(Knoop, 2008) 

Helderheidswering
“Een helderheidswering is een afscherming van de daglichtopening die ge-
bruikt wordt om verblinding door daglicht in de ruimte tegen te gaan. Een hel-
derheidswering is een lichtwering en kan daardoor zowel aan de binnenzijde 
als buitenzijde van de gevel worden aangebracht. “ (Knoop, 2008) 

(Knoop, 2008) 

Daglichtsystemen
Aanpassingen in de gevelzonde die zijn ontwikkeld met de volgende doelstel-
lingen:

• Daglicht dieper in het vertrek brengen
• Zonlicht weren door reflectie indirect in de ruimte te brengen
• Verschillen in het verlichtingsniveau van een ruimte verminderen

(Voorden, Velds, 2000) 

De bijlage bevat een overzicht van verschillende daglichtsystemen, zonwe-
ring helderheidweringen of combinaties van deze systemen. 

Bij de indeling van de typen gevel was de intelligente gevel een doorontwik-
keling van de dynamische gevel. een voorbeeld hiervan is de tweedehuid 
façade. Dit is een logische ontwikkeling voor een vliesgevel, maar het predi-
kaat intelligent is uiteraard niet gebonden aan een vliesgevel of een dubbele 
huid. Belangrijk om op te merken is dat de toevoeging van het actief kunnen 
reageren op de omstandigheden buiten en binnen de ruimte de toevoeging 
intelligent maakt. Het idee hierachter is dat de toevoeging ervoor zorgt dat de 
gevel beter functioneert en dat de energie die bespaard word of de winst in 
comfort het opweegt tegen de additionele investeringen of operatie energie. 

2.2.5 Intelligente gevel 

Een intelligente gevel kan zich aanpassen aan zowel de behoeften van de 
gebruikers van een gebouw als aan de wisselende klimaatomstandigheden 
waaraan een gevel is blootgesteld. Dit kan zowel op een actieve als een pas-
sieve manier gebeuren. Tegelijkertijd wordt geprobeerd om het energiever-
bruik dat benodigd is voor het handhaven van een gewenst comfort gemini-
maliseerd. 
Het doorlaten, weren of modificeren van licht en zon tot het gebouw vereist 
elementen in een gevel die kunnen reageren op variaties van het licht in aard, 
richting of hoeveelheid. Ook moet er een afweging gemaakt worden tussen 
de behoeften van de gebruiker, het gewenste comfort en de mate waarop de 
gevel dit comfort kan beïnvloeden (Haartsen et al, 1999).

Kunstmatige intelligentie 

Kunstmatige intelligentie kan omschreven worden als de mogelijkheid van 
een kunstmatig mechanisme om intelligent gedrag te vertonen. Een intelli-
gent systeem moet input van zijn omgeving ontvangen en hierop een actie of 
antwoord vaststellen en vervolgens output leveren aan zijn omgeving.  Een 
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intelligent gebouw zal een systeem moeten bezitten dat de input vanuit de 
omgeving genereert, deze interpreteert en vervolgens hierop een respons fo-
rumuleert. Deze reactie moet als output aan de omgeving worden overgedra-
gen. Vervolgens zal de output een nieuwe input opleveren. Als de werkelijke 
input niet met de verwachte input overeen komt dan zal een nieuwe response 
moeten worden geformuleerd. Zo kan het systeem zich voortdurend blijven 
aanpassen. 
In het algemeen zal een intelligent systeem bestaan uit sensoren, een com-
municatienetwerp en een response eenheid. In huidige systemen komt dit 
meestal overeen met klimaatsensoren, een stuurmotor en een centrale rege-
leenheid (Haartsen et al, 1999).. 

Interactie met de gebruiker

Controle over de processen van energieomzetting zijn heel belangrijk voor 
gebruikers van gebouwen. Volledig automatisch geklimatiseerde gebouwen 
kunnen door een gebruiker bijvoorbeeld als erg onprettig beoordeeld worden. 
Deze systemen houden geen rekening met de wensen van individuele gebrui-
kers. Het kunnen beïnvloeden  van de binnencondities door het openen van 
ramen of het bedienen van zonwering is voor de gebruiker van groot belang. 
Interactie met de gebruiker doormiddel van een regelmogelijkheid kan zelfs 
leiden tot een beter milieubewustzijn van de gebruiker (Haartsen et al, 1999).

In de praktijk is het dus van groot belang dat gevelsystemen naast intelligentie 
ook de mogelijkheid hebben tot interactie met de gebruiker. Een voorwaarde 
hiervoor is dat deze interactie gebeurd op een duidelijke en inzichtelijke ma-
nier. Wanneer een gebruiker het systeem niet begrijpt en hier geen invloed op 
kan uitoefenen kan dit leiden tot een gevoel van ongemak. 

gebruikersinterface 

Voortkomend uit de vraag voor persoonlijke controle en de complexiteit van 
de bestaande technologieën op het gebied van gevels en daglichtsystemen 
is het belangrijk om na te denken over wat deze controle inhoudt en hoe de 
interactie tussen de gebruiker en de technologie verloopt. 

Complexiteit
De uitdaging is de vertaling van deze persoonlijke controle van de gebruiker 
naar het gevelsysteem. Moderne systemen zijn vaak complex en dit kan tot 
verwarring bij de gebruiker leiden. Ook is het mogelijk dat de gebruiker het sy-
steem op een onjuiste manier bediend. Dat een product structureel complex 
is wil niet zeggen dat het functioneel ook complex hoeft te zijn. Een voorbeeld 
van een structureel simpel systeem is het schaakspel. De speler van dit spel 
beschikt over een oneindig aantal mogelijkheden en het functionele aspect 
van het spel heeft een grote complexiteit. Structureel gezien is het schaakspel 
echter zeer eenvoudig opgebouwd uit een bord met houten stukken. Een te-
levisie heeft structureel een zeer grote complexiteit. De functionele bediening 
van de tv is echter uiterst eenvoudig en door iedereen te bedienen. Het be-
dienen van structureel complexe systemen op een eenvoudige manier wordt 
mogelijk gemaakt door een goede gebruikers interface. 

User-interface
De gebruikersinterface heeft te maken met de interactie tussen mens en ma-
chine. Het is de ruimte waarin de interactie tussen beide plaatsvindt. Deze 
interactie heeft meestal meerdere doelen. De effectieve bediening en con-
trole van de machine door de gebruiker, en het geven van feedback aan de 
gebruiker door de machine. Deze feedback kan de gebruiker mogelijk helpen 
in het maken van beslissingen betreffende de bediening. Twee zaken spelen 
hierbij dus een rol. De input van de gebruiker en de output of feedback van 
de machine. 
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Afb 07: schaakspel (schaakkwaliteit.nl, 2013)      Afb 08: televisie (babble.com, 2013)

Bij het ontwerpen van een goede interface voor de gebruiker zijn ontwerp-
principes van groot belang. Als de gebruiker zich teveel moet aanpassen aan 
het systeem dan is er kans dat deze het product op niet of op een verkeerde 
manier gebruikt.

De drie gebieden van user-interface ontwerpprincipes zijn 
1. Geef de gebruiker de controle over de interface
2. Zorg dat het geheugen van de gebruiker zo min mogelijk belast 

wordt.
3. Maak de interface consistent (Mandel, 1997)

Controle
Een voorbeeld die het controle aspect goed weergeeft is de afweging tussen 
reizen met de trein of de auto. Om een auto te besturen heeft de gebruiker 
een bepaalde kennis nodig. Je moet de auto kunnen besturen en weten waar 
je heen gaat. In het geval van een trein is de gebruiker slechts een passagier 
en is de persoonlijke controle beperkt. Er zijn gebruikers die de voorkeur heb-
ben voor de auto en gebruikers die zullen kiezen voor de trein. Het is belang-
rijk dat deze beslissing ligt bij de gebruiker en dat deze niet gehinderd wordt 
in zijn keuze (Mandel, 1997). 
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Figuur 35: daglicht doorlaten , weren of modificeren

Figuur 36: input , output cyclus

Figuur 37: interactie en persoonlijke controle

2.2.6 Eisen aan een intelligent gevelsysteem

Op basis van de verdieping in gevelsystemen en intelligentie zullen verschil-
lende eisen worden opgesteld. De meeste bestaande intelligente gevels zijn 
actieve en adaptieve gevels die actief reageren op het buitenklimaat doormid-
del van een mechanische aanpassing. Toch heeft het geen zin om techni-
sche limitaties op te leggen aan de toe te passen geveltypen, zonwering of 
daglichtsystemen. Dit zegt namelijk weinig over de werking van de gevel. Er 
zal dus vooral gekeken worden naar wat de gevel met in dit geval daglicht en 
zonlicht doet. Van hieruit kan een functie worden afgeleid die uiteindelijk kan 
vertaald worden in functionele eisen. 

1. Het systeem moet in staat zijn om daglicht of zonlicht door te laten, te we-
ren of te modificeren. 

2. Verder moet het systeem de volgende onderdelen bevatten: 
• input: de gevel moet input kunnen ontvangen vanuit de omgeving
• regeleenheid: de input moet vervolgens geïnterpreteerd kunnen 

worden door een regelunit. Deze formuleert ook een respons of re-
actie.

• output: de reactie of output moet weer aan de omgeving worden 
overgedragen. 

3. Mogelijkheid tot interactie en persoonlijke controle van de gebruiker : de 
gebruiker moet het systeem kunnen begrijpen en zelf hieruit een invloed kun-
nen uitoefenen door een input te geven aan de regelunit. 
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2.3.1 Generieke tool

Van tevoren is gespecificeerd dat het product een generieke tool moet zijn. 
Wat dit precies inhoud is misschien nog niet geheel duidelijk. Een zoektocht 
naar het begrip “generiek” laat zien dat het woord vaak in een andere context 
en in verschillende vakgebieden wordt gebruikt. Soms zelf met  een afwij-
kende betekenis. De definitie die voor de tool van toepassing moet zijn is de 
volgende. 

“generiek (bijvoeglijk naamwoord) : voor alle gevallen geldend” (van-
dale.nl, 2013)

Het is de bedoeling dat de functionaliteit van de tool niet beperkt word tot 
één gevelsysteem of één specifieke locatie of gebouw. De tool moet voor alle 
gevallen geldend zijn. Dit betekend dat de afmetingen van het gevelproduct 
moeten kunnen variëren. Ook kan het zo zijn dat verschillende locaties tot een 
afwerkend ontwerp leiden. 

generieke architectuur 
Generieke architectuur staat bekend als architectuur die niet nieuw of uniek 
is. Een gebouw dat overal op de wereld neer gezet zou kunnen worden. Op 
deze manier kunnen gebouwconcepten bedacht worden zonder rekening te 
houden met de omgeving. Vooral nieuwe steden bevatten veel architectuur 
die als generiek omschreven kan worden. 

Generieke productarchitectuur
Binnen het productontwerpen word generiek gebruikt om een bepaalde vorm 
van productarchitectuur te beschrijven. Bij generieke productarchitectuur wor-
den producten met een soortgelijke functie in één productarchitectuur gezet. 

Het voordeel hiervan is dat bij de ontwikkeling van een nieuw product  tot op 
zekere hoogte de specificaties of functies gelijk zullen zijn. Hierdoor kan er 
in de ontwikkelkosten geld bespaard worden. Het doel is het maximaliseren 
van de variatie, terwijl de kostefficiëntie gegarandeerd blijft (Luh et al, 2010). 
Meestal worden dit soort systemen gecombineerd met een modulaire opbouw.  

Modulair 
Modularisatie is het combineren van individuele modules met verschillende 
functies en een gelijke interface tot één module.  Elke module is dan een ver-
zamelijk van verschillende delen die samen een product vormen. Een module 
kan op deze manier verschillende varianten of uitvoeringen vormen. Modula-
risatie is ook terug te zien in modulaire architectuur. Misschien is het meest 
duidelijke en praktische voorbeeld van een modulair systeem lego. Alle lego-
blokken hebben een gelijksoortige interface. Maar door verschillende combi-
naties krijg je modules met verschillende functies. 

Eisen tool 

De vraag is hoe deze begrippen zich verhouden tot de tool die ontworpen 
gaat worden. Dit kan op verschillende niveau’s bekeken worden. Afwijkend 
aan generieke architectuur moet de tool overal toepasbaar zijn, maar moet de 
connectie met de omgeving  hierbij niet verdwijnen. De relatie tot de omgeving 
is een essentieel onderdeel van het gevelontwerp.  

Het uiteindelijke gevelproduct moet generiek zijn en zich aan kunnen passen 
aan afwijkende omgevingen en situaties. 
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Of het gevelproduct modulair is opgebouwd is geen voorwaarde voor de tool. 
Bij sommige gevelsystemen is dit misschien een direct gevolg van het con-
cept en de opbouw en zal een module modulair zijn opgebouwd, maar een 
modulaire structuur vastleggen zou van een architectonisch of ontwerp per-
spectief te beperkend zijn voor de vrijheid van de ontwerper.

De tool zelf heeft echter wel een modulaire opbouw. Het integreren van de 
deelvragen van dit onderzoek in één tool is complex en om deze integratie 
overzichtelijk te maken voor de gebruiker is het aan te raden de tool op te de-
len in verschillende combinenten. Componenten die in een logische relatie tot 
elkaar staan en eventueel ook elkaar in het susteem op een logische manier 
opvolgen. De intelligente en comfortabele gevel suggesteerd een component 
van geveloperatie of werking. Deze operatie zal eventueel afzonderlijk  bena-
derd worden van de geometrie van de gevel. Een gevelvorm module en een 
geveloperatie module.  Bij combinaties is er het gevaar dat het aantal varia-
belen te groot wordt en de opdracht te onoverzichtelijk. 

De daglichtsimulatie die de tool dient te verrichten om eigenschappen van 
de gevel de analyseren kan ook worden gezien als een module. Het is zelfs 
denkbaar dat de tool nog kan worden uitgebreid met additionele modules. 
Bijvoorbeeld een thermische module die de warmte en energieprestaties van 
de gevel analyseert.

Figuur 38: Tool bevat verschillende modules en is uitbreidbaar 
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2.3.2 Parametrisch

Er bestaat geen heldere definitie voor parametrisch ontwerpen. Meestal zal 
worden aangegeven dat bij parametrisch ontwerpen parameters worden ge-
bruikt om een vorm te definiëren. Al is deze definitie misschien niet uitgebreid 
genoeg. Eigenlijk gaat parametrisch ontwerpen voornamelijk over het gebrui-
ken van onderlinge relaties in geometrie (Monedero, 2014). 

Wat parametrisch ontwerpen precies is kan misschien het beste worden dui-
delijk gemaakt door het te vergelijken van een parametrisch model met een 
expliciet model. Bij een expliciet model worden alle dimensies direct inge-
vuld  in het model. Bij het tekenen van een vierkant in een CAD programma 
worden de dimensies van de zijden ingevoerd. Als deze aangepast moeten 
worden dan dienen deze opnieuw te worden ingevoerd of gemodificeerd (fi-
guur 39). De ingevoerde informatie is direct gerelateerd aan de geometrie van 
het model. Een voordeel hiervan is dat de informatie eenvoudig is en direct 
gerelateerd aan de cad geometrie. Een nadeel is dat het model geen overige 
informatie bevat. Als de geometrie eenmaal gemaakt is dan word alle infor-
matie die hier naartoe leidde vergeten. Er word een soort kopie gemaakt van 
een momentopname. 

Bij een parametrisch model word de geometrie ingevoerd aan de hand van 
parameters. Het verschil is dat bij aanpasssingen de geometrie gerelateerd 
blijft aan deze parameters die bij de creatie zijn opgegeven. Aan deze para-
meters worden ook beperkingen toegevoegd (constraints). Er kan worden op-
gegeven dat een zijde altijd even lang moet blijven of dat een lijn altijd parallel 
moet staan aan een andere lijn. Er kan zelfs met formules gewerkt worden 
die de dimensies van de geometrie bepalen. Door de onderlinge relaties in 
het model kan op een slimme manier het model worden aangepast. Alles bij 
parametrische model gaat over de onderlinge relaties. 

Figuur 39: expliciete beschrijving van een geometrie 

Figuur 40: parametrische beschrijving van een geometrie
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Voordelen van parametrische modellen zijn de controle die een gebruiker 
heeft en het gemak waarmee verschillende handelingen op een eenvoudi-
ge manier kunnen worden herhaald. Bij een goede definitie van de parame-
ters kan een identiek model, maar met enkele afwijkende dimensies binnen 
slechts enkele  stappen gemaakt worden. Bij een expliciet model zou hiervoor 
het model overnieuw getekend moeten worden. Het model heeft geen weet 
van de onderlinge relaties in de geometrie. Het model is als het ware eenvou-
dige r maar minder slim. 

Er worden twee grote groepen van parametrisch ontwerp gesignaleerd. De 
eerste is het programmeren van varianten. Hierbij worden aan de hand van 
een programma verschillende alternatieve varianten van een model gegene-
reerd. De tweede is de interactive methode. Deze modellen laten doormiddel 
van de aanpassing van de dimensies en beperkingen een aanpassing in het 
model toe. De eigenschappen van een bestaand model kan via deze methode 
aangepast worden op een interactieve manier (Monedero, 2014). 

De eigenschappen van parametrisch modeleren maken het uitermate ge-
schikt voor het beschrijven van generieke producten. Producten die zich een-
voudig moeten kunnen aanpassen aan verschillende afwijkende situaties. Als 
deze relaties kunnen worden vastgelegd in een model dan kan veel tijd in de 
ontwikkeling of productie bespaard worden. 

Wat bestaat er?

Er is verschillende software beschikbaar die aangeeft parametrisch te kunnen 
werken. Vooral de BIM aanpak is hiervan veelbesproken en word in toene-
mende mate in de bouw toegepast. Een voorbeeld van een BIM software is 
autodesk Revit. Tegenhanger hiervan zijn overige parametrische modelers 
zoals Rhino-grasshopper. 

BIM: building information modeling 

BIM is een ontwikkelingsproces waarbij een computermodel gebruikt word om 
de planning, het ontwerp , de constructie en de werking van een gebouw ge-
simuleerd wordt. Het resulterende model is een data-rijk object georiënteerd, 
inteligent en parametrische digitale representatie van het gebouw. Verschil-
lende partijen kunnen informatie aan dit model toevoegen of hieruit extra-
heren. Dit kunnen tekeningen zijn, data, doorsneden, etc. De informatie kan 
worden geanalyseerd en vervolgens kunnen aan de hand van deze informatie  
beslissingen worden genomen. Een bim model bevat alle informatie gerela-
teerd aan een gebouw en niet slechts de geometrie (Azhar, 2008).
Op de volgende punten kan een BIM aanpak voordelig zijn voor duurzaam 
ontwerpen .

• Gebouw oriëntatie 
• Massastudie van een gebouw
• daglichtanalyse
• waterwinning
• energiemodellering
• duurzame materialen

(Kriegel, Nies, 2008)

Langzamerhand worden 3d BIM modellen de standaard voor data uitwisse-
ling in bouwprojecten. Maar er zijn punten van kritiek. Ook BIM heeft een 
erg projectmatige structuur en is daarom minder geschikt voor productont-
wikkeling. Ook zijn de bim modellen niet op dezelfde manier parametrisch 
als programma’s die door veel ontwerpers gebruikt worden. De relaties in 
een BIM model zijn duidelijk omschreven en zullen ook afhankelijk van elkaar 
veranderen bij een aanpassing. Toch zijn het vooral afzonderlijke objecten en 
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niet één parametrisch model zoals dat meestal bij architectonisch modellen 
het geval is. Het parametrisch ontwerpen met BIM software is erg arbeidsin-
tensief . Dit is niet gunstig voor de creativiteit tijdens het ontwerpproces. Bij 
BIM is het bijvoorbeeld niet mogelijk om te ontwerpen met algoritmes of om 
te ontwerpen met freeform figuren. Er is een gebrek aan aandacht voor het 
proces en de workflow bij de bestaande BIM applicaties. Het model bevat veel 
overbodige projectgerelateerde informatie en de verschillende relaties tussen 
de objecten, diagrammen en visuele weergaven ontbreken. Deze zijn beperkt 
tot traditionele tekeningen, 3d tekeningen en uitzichten. Juist deze diagram-
men en relaties zijn een cruciaal onderdeel van het visueel programmeren 
(Boeykens, 2012). 

Rhino-grasshopper

Grasshopper is een grafische algoritme editor die gebruikt word in combinatie 
met Rhinoceros 3d (nurbs 3d modeling software). Grasshopper stelt de ge-
bruiker in staat visueel te programmeren door componenten en hun onderlin-
ge relatie te beschrijven op een soort canvas. Dit gebeurd door het verbinden 
van de in en output van de verschillende componenten. Visueel programme-
ren is toegankelijk voor mensen met geen achtergrond in programmeren en 
word veel toegepast op het gebied van architectuur. 

Hoewel Grasshopper ten opzichte van BIM minder gestructureerd is heeft het 
een aantal voordelen. Het is beter geschikt voor freeform ontwerpen, is beter 
geschikt voor het gebruik van scripts en algoritmen en heeft de mogelijkheid 
tot visueel programmeren en het biedt meer controle over de parametrische 
functies van het model. Omdat BIM al word toegepast binnen de bouwwereld 
is er ook software beschikbaar die een Grasshopper model omzet naar een 
BIM model (Boeykens, 2012). 

Voor de tool is het belangrijk dat de ontwerper het model ook een parametri-
sche manier volledig kan controleren. Om tijd te besparen moeten de relaties 
zo goed mogelijk worden vertaald in het model. Hoe meer informatie er in het 
model of in de formules zit opgeslagen hoe gemakkelijker het is om hier vari-
aties op te bedenken of om het model op een slimme manier aan te passen 
zonder dat er informatie verloren gaat. De interface moet toegankelijk zijn en 
gemakkelijk te begrijpen. De workflow moet goed zijn en het aantal stappen 
moet geminimaliseerd worden. 

De combinatie van een interactief parametrisch model en prestatieanalyse 
software zou een ontwerptool nog krachtiger maken. Traditioneel word pres-
tatieanalyse achteraf gedaan als de geometrie bekend is. Als er een directe 
feedback loop gemaakt kan worden van de geometrie naar de prestatie van 
deze geometrie dan kan dit een nieuwe dimensie toevoegen aan ontwerpen.  
Dit zou ook veel tijd en kosten achteraf kunnen besparen. 

Afbeelding 09: Grasshopper componenten die met elkaar verbonden zijn
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2.3.1 Prestatieanalyse 

Om uitspraken te doen over de prestaties van een ontwerp ten opzichte van 
de daglichtcondities moet er allereerst een soort prestatieanalyse plaatsvin-
den. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan gebeuren. Onder andere 
een case waar metingen gedaan worden, een schaalmodel, het toepassen 
van vuistregels, handberekeningen, gespecialiseerde software of het advies 
inschakelen van een expert. In de praktijk wordt steeds meer gebruik gemaakt 
van lichtsimulatie software. Een van de redenen hiervoor is de nauwkeurig-
heid die inmiddels behaald kan worden. Een voorbeeld van een programma 
is Radiance. In 2001 werd bij vergelijkende studie tussen Radiance en ove-
rige software al geconcludeerd dat een hoger nauwkeurigheid gehaald kon 
worden.

 “If accuracy is taken as the sole criterion, in all comparative studies, 
Radiance is found to be more accurate. In another study, Radiance 
is found to be highly accurate for a range of realistic sky conditions.” 
(Mehlika, 2001) 

Meer voor de hand liggende redenen voor de keuze voor simulatiesoftware 
zijn misschien de praktische redenen. Het is voor producten niet altijd moge-
lijk ook deze te testen in een case. Zeker niet in het begin/ontwerp stadium. 
En ook  schaalmodellen kunnen  te beperkend werken als er veel verschillen-
de varianten getest moeten worden. Bij intelligente en geavanceerde gevels 
voldoen vuistregels en simpele berekeningen niet meer omdat de benodigde 
nauwkeurigheid niet behaald kan worden. 

Wat bestaat er?

Er is veel software beschikbaar die daglichtberekeningen aan digitale mo-
dellen kan uitvoeren. Deze is echt niet altijd even nauwkeurig. De meeste 
geavanceerde software werkt in combinatie met Radiance. Voor Rhinoceros  
in combinatie met Grasshopper heb ik de volgende software gevonden voor 
een daglichtanalyse. 

Rhinoceros + Grasshopper + Geco plugin + Ecotect 
Via de geco plugin kan Grasshopper contact maken met Ecotect en geometrie 
exporteren. In Ecotect kan de geometrie op twee manieren worden geana-
lyseerd. Door de in Ecotect ingebouwde daglichtanalyse en doormiddel van 
Radiance. 

DIVA for Rhinoceros
Diva is een plugin voor Rhinoceros en grasshopper waar direct prestatieana-
lyses gedaan kunnen worden vanuit Rhinoceros. De daglichtanalyse gebeurt 
hier ook doormiddel van Radiance. 

Eisen 
Onafhankelijk van welke software gebruikt zal worden zullen er verschillende 
eisen gesteld worden aan de tool. 
De daglichtsimulatie of prestatieanalyse software moet betrouwbare resulta-
ten opleveren. 
De workflow moet zo eenvoudig mogelijk zijn en bij voorkeur parametrisch 
kunnen werken. 
De software moet in staat zijn de gevel op alle gestelde daglichtcriteria te 
analyseren. 
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Figuur 41 laat schematisch de eisen zien die aan de tool gesteld worden. De 
eisen die onder de generieke tool vallen zijn specifiek aan de tool terwijl de 
eisen wat betreft het visueel comfort en de intelligente gevel eigenlijk modules 
zijn binnen de tool. De functie van de tool is uiteraard gerelateerd aan deze 
modules en bepalen het kader van dit onderzoek, maar het is niet ondenkbaar 
dat dit kader in de toekomst kan worden vergroot en er meer modules aan de 
tool kunnen worden toegevoegd. 

Aan de hand van het programma van eisen kan ook een conceptontwerp 
gemaakt worden voor de tool. Deze is in figuur 42 grafisch weergegeven. De 
verschillende stappen in deze figuur zijn gerelateerd aan de verschillende 
fases van het onderzoek. 

Figuur 41: Programma van eisen
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Synthese 

Tijdens de zal de tool worden ontworpen, samengesteld en ge-
test. In de opbouw van de tool zal de structuur van het PVE ge-
volgd worden. Bij het samenstellen van de tool zal een afweging 
gemaakt worden tussen verschillende varianten om tot een zo 
goed mogelijk functionerende tool te komen. 
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Het is niet gemakkelijk om de synthese van de tool gestructureerd en over-
zichtelijk weer te geven. Een van de redenen hiervoor is het visueel program-
meren waarmee de tool als het ware is geschreven. De tool is opgebouwd 
door het beschrijven van onderlinge relaties in de geometrie. Het resulterende 
model bevat interactieve aspecten en deze moeten vervolgens vertaald wor-
den naar een verslaglegging in een lineaire vorm. 
Ook is de tool opgebouwd uit verschillende modules die onderling met elkaar 
verbonden zijn. Bijvoorbeeld één module voor het genereren van de geome-
trie en één module voor het plaatsen van deze geometrie in een bepaalde 
situatie , terwijl een andere module ervoor zorgt dat de geometrie vertaald 
kan worden naar een prestatieanalyse. Deze modules zijn onderling allemaal 
met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar ook. Het resultaat is één model. 
Om hier voor de verslaglegging structuur in aan te brengen zal ik proberen 
het model zo gestructureerd mogelijk te presenteren. Beginnende bij een al-
gemene uitleg van de werking van visueel programmeren en eindigend bij de 
prestatieanalyse van een geïmplementeerd gevelsysteem (figuur 43). 

Om mijzelf te assisteren bij de opbouw van deze tool heb ik een visueel log-
boek bijgehouden in de vorm van een website. Deze website bevat video’s die  
het functioneren van het model laten zien. Hoewel deze website dient als een 
persoonlijke manier van documenteren voor mijzelf kan het behulpzaam zijn 
om bij onderdelen van dit hoofdstuk de bijbehorende video’s te bekijken. Op 
dit moment zijn de video’s wel nog niet presenteerbaar gemaakt en nog niet 
voorzien van de juiste annotaties. De video’s zijn te vinden onder het kopje 
videolog. Ze  zijn genummerd in een volgorde die niet altijd chronologisch is 
(afbeelding 10). 

De url vande website is:  http://daylight.nieksijbers.nl

(het bekijken van de video’s is optioneel, ze bevatten nog geen uitleg en an-
notaties)

Afbeelding 10: screenshot website/visueel logboek (daylight.nieksijbers.nl, 2014)

Figuur 43: volgorde die gehanteerd zal worden in dit hoofdstuk
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3.1 Visueel programmeren

Grasshopper is een grafische algoritme editor voor de Rhino 3d modeling 
software. De manier waarop Grasshopper werkt kan gezien worden als visu-
eel programmeren met een dataflow. Door de combinatie van verschillende 
bouwblokken kan een complexe parametrische geometrie gemaakt worden.  
Elke bouwblok heeft een input en output die verbonden kan worden met an-
dere blokken. Dit zal geïllustreerd worden aan de hand van een simpel voor-
beeld. 

Het modeleren van een kubus
Deze vorm word gemaakt van een Box component. Deze component kan een 
kubus maken aan de hand van 2 punten. Deze punten zijn de diagonalen van 
de kubus. In een driedimensionaal cartesisch coördinatenstelsel (x,y,z) zijn dit 
de punten (0,0,0) en (1000,1000,1000). Deze twee punten worden ingevoerd 
aan de hand van 2 punt componenten. Die componenten vragen ieder voor 
de x y en z coördinaten van de punten. Deze worden vervolgens gekoppeld 
aan 2 getallen. Namelijk het getal 0 en het getal 1000. De box component ge-
nereert vervolgens zelf de overige 5 zijden en tekent de kubus (afbeelding 11).

De dimensies en geometrie van de kubus word helemaal bepaald door de 2 
punten die opgegeven worden. Via onderlinge relaties worden de getallen 0 
en 1000 omgezet naar punten en vervolgens een kubus. De opbouw heeft 
parametrische eigenschappen, maar eigenlijk is de kubus statisch en expliciet 
beschreven aan de hand van een minimaal aantal punten. 

Afbeelding 11 : Kubus met zijden van 1000mm 

Afbeelding 12: Kubus met variabele lengte in de x-richting Figuur 44: visueel programmeren 81
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Het model heeft veel meer potentie. De onderlinge relaties zijn al duidelijk 
beschreven en aan elkaar gerelateerd en voor de input van de 2 getallen kan 
eigenlijk elk denkbaar getal worden ingevoerd. Door deze input variabel te 
maken word niet één kubus beschreven met een oneindig aantal kubussen. 
Als het getal 1000 vervangen word door een variabele x dan beschrijft het 
model een oneindig aantal kubussen met een beginpunt (0,0,0)
 en een eindpunt (x,x,x). X zou in dat geval ook direct de lengte van de zijden 
van de kubus zijn. In Grasshopper word meestal gewerkt met parametrische 
beperkingen. In de praktijk word hier meestal een slider met een beperkt do-
mein gebruikt. Bijvoorbeeld een domein dat loopt van 0 tot 1000. 

Er kan ook voor gekozen worden om slechts één richting van de kubus vari-
abel te maken. MIsschien is er een beperking in het model aanwezig die be-
paald dat de kubus zich in de overige richtingen niet kunnen verplaatsen. Dit 
is te zien in afbeelding 12. In dit gevaal word alleen de x coördinaat van punt 
2 gekoppeld aan een slider die loopt van 0 tot 2000. Door deze slider te ver-
plaatsen verandert de lengte van de kubus in de x richting. Deze kan kleiner 
of groter worden. Eigenlijk mag men in dit geval niet eens meer spreken van 
een kubus. De polygon krijgt een meer rechthoekige vorm. 

Een visualisatie van de kubus uit dit voorbeeld is te zien in video 1 op de 
website. 

De mogelijkheden
Het toegelichte voorbeeld van de kubus is heel eenvoudig en bevat geen in-
gewikkelde algorithmes. Toch is het niet moeilijk om met dit als uitgangspunt 
de mogelijkheden in te zien van een dergelijke manier van programmeren. De 
coördinaten kunnen ook dienen als een uitgangspunt voor een tweede vorm.  
En deze kunnen op deze manier aan elkaar gekoppeld worden. Grasshopper 
bevat een groot aantal verschillende basisvormen en de mogelijkheden zijn 

onbegrensd. Als input kan in plaats van een getal ook een lijst gebruikt wor-
den of een formule. Het is zelfs mogelijk om zelf componenten te programme-
ren.  Door het koppelen van verschillende componenten aan elkaar kan een 
groot model beschreven worden dat slechts afhankelijk is van een aantal  zelf 
bepaalde variabelen (afbeelding 16) .   

Op de volgende pagina is het model uitgebreid met 3 nieuwe handelingen. 
Het is niet vereist om het visueel model te begrijpen, maar eerder een voor-
beeld van hoe gemakkelijk een model is op te bouwen met eem minimaal 
aantal handelingen.  In groep 1 is de geometrie van de oude kubus te zien. In 
groep 2 word er een nieuwe vorm gemaakt. Een bolvorm met als oorsprong 
punt 2 van de oorspronkelijke kubus. De oorsprong van de bol en de cirkel 
zullen aan elkaar verbonden blijven, ook bij het veranderen van de slider. Ver-
volgens word de straal van de cirkel bepaald door de helft van het nummer op 
de slider te nemen. In het geval van afbeelding xx is dit 1000/2 = 500. 
In groep 3 word de geometrie van de kubus en de bol verschaald met een fac-
tor 0.5. Deze nieuwe geometrie die hieruit ontstaat word vervolgens verplaats 
doormiddel van een translatievector. Deze vector is gelijk aan het getal van de 
slider vermenigvuldigd met een factor 2. Het resultaat en de verschillen bij het 
verplaatsen van de slider zijn te zien in afbeeldingen 13 en 14. 

Het werkelijke doel van dit voorbeeld is om te laten zien dat de verschillen tus-
sen afbeelding 13 en 14 slechts bepaald worden door één variabele. Namelijk  
het verplaatsen van de slider in het domein 0 tot 2000. Door het bewegen van 
de slider op de integer schaal kunnen meer dan 1000 verschillende geome-
triëen gegenereerd worden. Veel eenvoudiger dan het expliciet beschrijven 
van al deze vormen doormiddel van coördinaten in traditionele cad software. 
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Afbeelding 13: uitbreiding model - slider =1000 Afbeelding 14: uitbreiding model - slider =400
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Binnen Grasshopper zal de geometrie van een generiek gebouw ontworpen 
worden. Het idee hierachter is dat het gebouw in staat is zich aan te passen 
aan verschillende situaties doormiddel van de aanpassing van verschillende 
variabelen in de vorm van sliders. Hoewel dit gebouw één geheel is zal het 
voor het gemak worden uitgelegd aan de hand van 3 verschillende compo-
nenten van het model. Bij elk component zal toelichten gegeven worden over   
welke sliders variabel zijn en wat voor effect dit heeft op de geometrie van het 
gebouw. Om het model niet onnodig complex te maken zal voor de eerste tool 
worden uitgegaan van een gebouw met een vierkanten vorm. Alle maten zijn 
in millimeters en alle rotaties in graden. 

3.2.1 Dimensies en rotatie gebouw 

De sliders die de dimensies en de vorm van het gebouw beïnvloeden zijn de 
verdiepingshoogte,  het aantal verdiepingen, de breedte en lengte van het 
gebouw en de oriëntatie van het gebouw.

Figuur 45: generiek gebouw 

3.2 Generiek gebouw 

Afbeelding 15: dimensies en rotatie gebouw testvariant A
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Afbeelding 16: dimensies en rotatie gebouw testvariant B

3.2.2 Positie testruimte ten opzichte van het  gebouw 

Het gevelelement zal benaderd worden vanuit een aan de gevel grenzende 
ruimte. De positie en de dimensies van deze ruimte ten opzichte van de gevel 
kan bepaald worden door de sliders die te zien zijn in afbeelding 17 en 18. 
In de afbeelding is te zien hoe de verdieping en de positie ten opzichte van het 
gebouw aangepast kan worden.
De vloerhoogte slider is nog een onderdeel van de eerder besproken dimen-
sies van het gebouw. Deze slider is misplaatst geraakt. 
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Afbeelding 17: positie testruimte gebouw  testvariant A Afbeelding 18: positie testruimte gebouw  testvariant B
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Afbeelding 19: daglichtopeningen  testvariant A

3.2.2 Daglichtopeningen en testruimte gebouw

Indien het gevelelement extern aan een bestaande gevel gehangen word 
dient de geometrie van de bestaande daglichtopeningen voor de eerder be-
paalde testruimte gemodelleerd te worden. 

Dit gebeurt met behulp van de volgende sliders.
- het aantal ramen
- de h.o.h. afstand tussen de kozijnen
- de hoogte van de onderkant van het raam
- de afstand van het plafond tot de bovenkant van de raam
- de breedte van de stijlen (afstand h.o.h. lijn tot de zijkant van het raam

Het invoeren van de dimensies van het gebouw , de testruimte en de daglicht-
openingen is ook te zien in video 3 op de website. 
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Afbeelding 20: daglichtopeningen  testvariant B

3.2.4 Obstakels (overige gebouwen)

Als de tool op elk mogelijke locatie toepasbaar moet zijn, dan is het belangrijk 
dat de omgeving in de tool word meegenomen. Wat betreft daglichttoetreding 
zijn vooral die dingen belangrijk die een obstakel vormen voor het licht of licht 
reflecteren. Daarom is er een module in de tool ingebouwd die de bebouwde 
omgeving ten opzichte van de testruimte modeleren. 

In afbeelding 22 zijn 2 van deze opstakels te zien. Ook bij de obstakels is de 
keuze gemaakt om te beginnen met een simpele geometrie van blokken. De 
verschillende opties die worden aangeboden zijn het aan of uitzetten van een 
obstakel, de dimensies en de afstand ten opzichte van de testruimte. 

Op video 26 van de website is ook te zien hoe obstakels worden toegevoegd 
aan het model. Ook wordt hier meer uitleg gegeven over de positionering van 
de obstakels. 
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Afbeelding 21: obstakels  testvariant A Afbeelding 22: daglichtopeningen  testvariant B
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Afbeelding 23: bediening en operatie van geveloplossingen  testvariant A

3.3 Gevelsysteem 

Figuur 46: gevelsysteem

Het is de bedoeling dat in de tool verschillende gevelsystemen of aanpassin-
gen aan de gevel getest en doorontwikkeld kunnen worden. Dit betekend ten 
eerst dat dergelijke systemen in Grasshopper gemodelleerd of geïmporteerd 
kunnen worden en ten tweede dat deze systemen in te passen moeten zijn 
in een generieke gebouwstructuur zoals deze eerder gepresenteerd is. Dit 
onderdeel is verdeeld in twee delen. 

Eerst is gekeken of verschillende bestaanbare daglichtsystemen en gevel-
aanpassingen in Grasshopper te modeleren en te bewegen (functioneren) 
zijn. In het tweede deel is er een module gemaakt die een gevelsysteem kop-
pelt aan de generieke gevel. Het gebruikte gevelsysteem is een bestaande 
geveloplossing uit de praktijk die voldoet aan de eisen die opgesteld zijn in 
het programma van eisen. 
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Afbeelding 24: bediening en operatie van geveloplossingen  testvariant B

3.3.1 Geveloplossingen importeren en testen in Grasshopper 

In afbeelding 23 en 24 is de werking en bediening van verschillende gevelop-
lossingen in Grasshopper gemodelleerd. Een extern lightshelf dat kan roteren 
om een as, externe zonwering die kan roteren, en een interne helderheidswe-
ring achter het glas die kan worden opgehaald. De beweging gebeurd aan de 
hand van sliders en de draaiing doormiddel van een draaiknop. 

Dit model is ook te zien in video 6 op de website. 

Afbeeldingen 23 en 24 laat zien dat de geveloplossingen verbonden zijn aan 
de geometrie van de gevel, bij aanpassingen aan de gevelgeometrie worden 
de dimensies van de systemen zo aangepast zodat deze blijven functioneren. 

Dit model is ook te zien in video 2 op de website. 
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3.3.2 Bestaand systeem koppelen aan generiek model 

Nu de mogelijkheden van Grasshopper bekend zijn is het zaak om een derge-
lijke geveloplossing in het generiek model te implementeren. Om dit te testen 
is een bestaand zonweringssysteem uitgekozen die voldoet aan de eisen die 
gesteld zijn in het pve.

Het movable louvresysteem van reynaers heeft een variabele stand is heeft 
de mogelijkheid om het systeem te automatiseren. De louvres hebben een 
ovale vorm en die in Grasshopper geïmporteerde variant heeft een diameter 
van 200mm. 

Als de geometrie eenmaal in de tool is geprogrammeerd kan de gevel met 
een aan knop voor de testruimte gezet worden. Het systeem bevat ook een 
rotatiefunctie die de stand van de louvres bepaald (afbeelding 26 en 27). 

Afbeelding 25: movable louvre systeem (Reynaers.com, 2013)

Afbeelding 26: bevestigen louvre systeem  testvariant A



S
yn

th
es

e

Afbeelding 27: bevestigen louvre systeem  testvariant B Afbeelding 28: het louvresysteem past zich aan aan veranderingen in het generieke model
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Het louvresysteem is zo geprogrammeerd, dat bij het veranderen van de di-
mensies van de daglichtopeningen, de louvres  dimensies van de louvres ook 
worden aangepast. 

Een animatie van deze toevoeging is ook te zien op video 5 op de website. 
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3.4 Prestatie analyse 

Figuur 47: gevelsysteem

Nu de tool modules bevat die de geometrie van een gevelsysteem en de 
verhoudingen en relaties van dit systeem tot een gebouw en de omgeving 
beschrijven, is het moment aangekomen om de prestaties in de testruimte 
te testen aan de hand van de bepaalde criteria’s op het gebied van daglicht 
en visueel comfort.  Tijdens de analyse is al duidelijk geworden dat er voor 
deze prestatieanalyse in Grasshopper verschillende alternatieven beschik-
baar zijn. Deze alternatieven zullen hier verder worden toegelicht en worden 
getest aan de hand van de criteria die in het pve zijn opgesteld. Vervolgens 
zal de prestatieanalyse of simulatiemodule van de tool hier worden ontworpen 
en gedefinieerd zodat deze goed samenwerkt met het eerder samengestelde 
generieke model. 

3.4.1 analyse varianten simulatiesoftware (combinaties)

De verschillende programma’s of methoden zullen op de volgende punten 
worden beoordeeld: 

• workflow: het is belangrijk om erachter te komen hoe goed het al-
ternatief samenwerkt met Grasshopper en of uit deze combinatie 
een goede workflow voortkomt. Het is belangrijk dat de geometrie 
snel en gemakkelijk gesimuleerd kan worden en dat de interface zo 
duidelijk mogelijk is. 

• parametrisch: het is belangrijk om te weten in hoeverre de combina-
tie parametrisch is of kan werken. 

• betrouwbaarheid van de resultaten: indien er afwijkingen zijn in de 
resultaten van de onderlinge alternatieven is het belangrijk om on-
derzoeken hoe betrouwbaar de methoden onderling zijn. 

• criteria visueel comfort: zijn alle in het pve bepaalde criteria te testen 
met behulp van de verschillende alternatieven?

De verschillende varianten of software combinaties zijn de volgende:

combinatie 1: 
• Geco plugin voor Grasshopper: speelt informatie door van Grasshop-

per naar Autodesk Ecotect. 
• Ecotect analysis 2011: analysesoftware voor gebouwen, thermisch, 

daglicht, water, energie, schaduwen en reflecties.  

combinatie 2: 
• Geco plugin voor Grasshopper: speelt informatie door van Grasshop-

per naar Autodesk Ecotect. 
• Ecotect analysis 2011: analysesoftware voor gebouwen, thermisch, 

daglicht, water, energie, shaduwen en reflecties.  
• Radiance: voor een nauwkeurigere en meer uitgebreide analyse op het 

gebied van daglicht kan binnen Ecotect gebruikt gemaakt worden van 
Radiance. 

combinatie 3: 
• Diva for Rhino 2: daglicht en energiemodeling plugin voor Rhino en 

Grasshopper.
• Radiance: voor de daglichtanalyse maakt Rhino ook gebruik van Ra-

diance 

 (de basis is bij alle combinaties Rhinoceros versie 4  en Grasshopper  versie 
0.9.0069 dit is de software die is gebruikt om de geometrie te beschrijven en 
deze parametrisch te modelleren )
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Bij de vergelijking van de verschillende combinaties zal gebruik gemaakt wor-
den van de geometrie van een simpele testruimte van 5,2 x 4,3m met drie 
kozijnen van gelijke grootte die gericht zijn op het zuiden (afbeelding 29).

Om de workflow van de verschillende varianten te analyseren zal bij elke 
combinatie de daglichtfactor bepaald worden onder een bewolkte lucht. De 
daglichtfactor is erg geschikt voor onderlinge vergelijkingen omdat het iets 
zegt over de verhouding tussen verlichtingssterkte binnen en de verlichtings-
sterkte buiten op een open vlak. 

daglichtfactor: is de verhouding tussen de verlichtingssterkte binnen 
op één punt en de verlichtingssterkte buiten op een horizontaal vrij op-
pervlak .

De daglichtfactor zal getest worden op een grid  500mm boven het vloerop-
pervlak. en 500mm van de wand verwijderd. 

Combinatie 1 

Afbeelding 30 laat de verschillende componenten zien die gebruikt worden bij 
een simpele daglichtfactor analyse met de eerste software combinatie. Aan 
de linkerzijde zijn de Geco componenten te zien en aan de rechterzijde de 
zelfgemaakte of aangepaste componenten die het toegepaste materiaaltype 
lezen  en objecten deleteen.  De details van de componenten die gebruikt 
worden in Grasshopper en de functies die dezecomponenten hebben zul-
len worden opgenomen in de bijlage. In deze vergelijking zal vooral gekeken 
worden naar de workflow en hoe de combinatie presseert op de verschillende 
criteria. 

Afbeelding 29: testruimte

Afbeelding 30:componenten die gebruikt worden bij combinatie 1
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Afbeelding 31:componenten die gebruikt worden bij combinatie 1

Workflow 
De workflow van een daglichtfactor simulatie die van tevoren is ingesteld gaat 
als volgt. 
 1. start Ecotect
 2. laadt de geometrie en het calculatiegrid
 3. importeer resultaten vanuit Ecotect ( dit start ook de calulatie) 
calculatie daglichtfactors op het grid 
 4. delete geometrie 
 5. pas het model aan 
herhaal stappen 2 t/m 5. 

opmerkingen: het toekennen van materialen is lastig. Ecotect werkt met een 
interne materialen database en de eigenschappen van deze materialen op 
het gebied van lichtsimulaties is niet altijd duidelijk. 
Ook werkt Ecotect normaal gesproken met gehele gebouwen en worden wan-
der voorgesteld als vlakken in plaats van solids. 

Parametrisch 
De methode kan bijna volledig parametrisch werken. Een nadeel is dat Eco-
tect niet direct de veranderingen in de geometrie kan updaten. Deze moeten 
dus steeds opnieuw worden geladen. Een ander nadeel is dat de oorspron-
kelijke geometrie eerst moet worden gewist. Ecotect overschrijft deze niet au-
tomatisch. 

criteria visueel comfort

1. verlichtingssterkte: alleen bij een bewolkte cie  lucht of een uniforme lucht, 
en alleen als daglichtfactor. Lux waarden kunnen hier wel uit worden afgeleid
2. gelijkmatigheid: ja 

3. zonnestraling op een vlak: ja 
4. verblinding: nee
5. uitzicht: ja 

De workflow van een daglichtanalyse in Ecotect is te zien in video 8. 

Combinatie 2

Afbeelding 31 laat de verschillende componenten zien die gebruikt worden bij 
een simpele daglichtfactor analyse met de tweede software combinatie. Aan 
de linkerzijde zijn de Geco componenten te zien en aan de rechterzijde de 
zelfgemaakte of aangepaste componenten. Voor een simulatie met Radiance 
zijn meer componenten nodig omdat er additionele commando’s moeten wor-
den doorgestuurd naar Ecotect. 
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Workflow 
De workflow van een daglichtfactor simulatie die van tevoren is ingesteld gaat 
als volgt. 
 1. start Ecotect
 2. laadt de geometrie en het calculatiegrid
 3. start Radiance calculatie
calculatie daglichtfactors op het grid 
 4. importeer Radiance resultaten in Grasshopper
 5. delete geometrie 
 6. pas het model aan 
herhaal stappen 2 t/m 6. 

opmerkingen: het toekennen van materialen en het deleten van de geome-
trie blijft lastig. Naast een additionele stap in de workflow heeft Radiance in 
Ecotect ook vaker last van errors en problemen waardoor het aan te raden 
is nog een extra 2 stappen aan het proces toe te voegen. Het starten van de 
simulatie in Ecotect en het importeren van de resultaten in Ecotect alvorens 
deze in Grasshopper te importeren. Dit brengt het totale aantal stappen voor 
een eenvoudige calculatie op 8. 

Parametrisch 
Parametrisch ontwerpen is niet onmogelijk, maar hier zijn heel veel opeen-
volgende stappen voor nodig die niet altijd door scripts kunnen worden uitge-
voerd. 

criteria visueel comfort

1. verlichtingssterkte: ja
2. gelijkmatigheid: ja 
3. zonnestraling op een vlak: ja (in Ecotect)
4. verblinding: ja (via Radiance in Ecotect) 

5. uitzicht: ja 

De workflow van een daglichtanalyse in Ecotect is te zien in video 8. 

Combinatie 3 

Afbeelding 32 laat de verschillende componenten zien die gebruikt worden bij 
een simpele daglichtfactor analyse met de derde software combinatie. Diva 
heeft een veel betere integratie in Grasshopper waardoor er voor een lichtsi-
mulatie slechts 2 nieuwe componenten vereist zijn. Een daglichtmodule en 
een component dat een materiaal toekent aan geometrie. 

Afbeelding 32:componenten die gebruikt worden bij combinatie 3
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Afbeelding 33:daglichtsimulatie testruimte 

Workflow 
De workflow van een daglichtfactor simulatie die van tevoren is ingesteld gaat 
als volgt. 
 1. start de simulatie 
calculatie daglichtfactors op het grid 
 2. stop de simulatie 
  3. pas het model aan 
herhaal stap 1-3

opmerkingen: het toekennen van de materialen en de eigenschappen van de 
materialenlijst is vele malen duidelijker dan bij de vorige methodes Ook hoeft 
er geen geometrie meer verwijderd te worden en worden alle resultaten auto-
matisch in Grasshopper geïmporteerd.

Parametrisch 
Methode 3 kan volledig parametrisch werken als de veranderingen in de ge-
ometrie worden gekoppeld aan de projectnaam. Maar ook als er stapsgewijs 
gesimuleerd wordt dan worden bij deze methode veel minder opeenvolgende 
stappen doorgelopen die het ontwerpen makkelijker maakt. 

criteria visueel comfort

1. verlichtingssterkte: ja
2. gelijkmatigheid: ja 
3. zonnestraling op een vlak: ja 
4. verblinding: ja (alleen in Rhino , niet in Grasshopper)
5. uitzicht: ja 

De workflow van een daglichtanalyse in Ecotect is te zien in video 10. 

Onderlinge vergelijking van de nauwkeurigheid 

Het programma Ecotect geeft al aan dat Radiance een nauwkeurigere of 
meer geavanceerde manier is om de daglichtfactor te bepalen. Dit word be-
vestigd door de literatuur. Om te kijken hoerveel de verschillende methodes 
van elkaar verschillen is de daglichtfactor op het grid in de testruimte op 5 
verschillende manieren gesimuleerd. 

1. daglichtfactor in Ecotect bepaald 
2. Ecotect met Radiance met standaardparameters en ab=2 
3. Ecotect met Radiance met standaardparameters en ab=8 
4. Diva met vergelijkbare instellingen en ab=2
5. Diva met vergelijkbare installingen en ab= 8 

Ab is het aantal ambient bounces. Simulaties zijn nauwkeuriger bij hoge waar-
den. De resultaten van deze test zijn te zien in video 10 op de website. 
Ter controle is er een 6e simulatie uitgevoerd in Radiance zonder gekoppelde 
software. In afbeelding 33 is deze testruimte zichtbaar. Uitgebreidere informa-
tie over de dimensies van de ruimte en voorwaarden van de simulatie zijn te 
vinden in bijlage 2. 
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In tabel 11 zijn de resultaten van de simulatie zichtbaar. Opvallend is dat de 
resultaten van de minder nauwkeurige Ecotect berekening niet veel gunstiger 
uitvallen dan een nauwkeurige berekening met Radiance. Er kan dus niet 
geconcludeerd worden dat deze berekening een foutieve schatting is Wel is 
duidelijk dat de gebruiker bij het gebruik van een Ecotect analyse minder con-
trole heeft over de nauwkeurigheid. En de Ecotect berekening valt nogsteeds 
gunstiger uit dan een nauwkeurige Radiance berekening. Er is dus een kans 
dat de daglichtfactor bij de eenvoudige methode overschat wordt. 
De resultaten van de simulaties die gebaseerd zijn op Radiance hebben ver-
gelijkbare resultaten. Het is onduidelijk waarom de simulaties in Ecotect en 
Diva iets hoger uitvallen dan de controlesimulatie in Radiance. Het zou kun-
nen komen door het gebruik van een iets andere beschrijving van de he-
melkoepel .

Op basis van de vele voordelen die het gebruik van Diva heeft boven het  ge-
bruik van Ecotect zal deze software worden toegepast in de simulatiemodule 
van de tool. 

combinatie 1 combinatie 2 combinatie 3

rhino, gh, geco, ecotect
rhino, gh, geco, ecotect, 

radiance
rhino, gh, diva, (radiance)

workflow □ - +

parametrisch □ - +

betrouwbaarheid □ + +

criteria visueel 
comfort totaal

□ + +

verlichtingsterkt □ + +
gelijkmatigheid + + +
zonnestraling + + +

verblinding - □ □
uitzicht + + +

gemiddelde □ □ +

□

methode nauwkeurigheid programma gem min max
ecotect - ecotect 8,7 4,1 23,0

ecotect 5,9 1,3 17,8
diva 5,9 1,3 17,8

radiance 5,6 1,1 17,3
ecotect 7,8 2,8 19,4

diva 7,8 2,9 19,2
radiance 7,4 2,6 19,0

ab=2

ab=8

radiance

daglichtfactor - bewolkte lucht

Tabel 12:prestatieanalyse verschillende combinaties

Tabel 11:vergelijkig resultaten simulatie testruimte

Aan de presentatie van de resultaten in de tool moet nog gewerkt worden. Op 
basis van de verkregen inzichten en resultaten zal in een tabelvorm een be-
oordeling worden gegeven voor de verschillende prestatieanalysemethoden. 
Om een beter inzicht te geven in wat deze resultaten voor gevolg hebben op 
de lichtkwaliteit in de ruimte zullen de resultaten worden gekoppeld aan een 
beoordeling. Deze beoordeling kan worden gegeven volgens een driepunten 
schaal. Goed, matig en slecht. 
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3.4.2 Radiance 

Nu de software keuze definities is gevallen op het programma “Diva”, zal deze 
sofware en de werking hiervan iets meer worden toegelicht. Omdat de dag-
lichtsimulaties in Diva worden uitgevoerd door Radiance is het belangrijk om  
bekend te zijn met de beginselen van deze methode.

Radiance is gebaseerd op het “backward ray tracing algoritme”. Dit betekend 
dat een lichtstraal in de tegenovergestelde richting gevolgd word. Een licht-
straal die in de werkelijkheid van de bron via een scene bij het oog terecht 
komt zal bij Radiance in de tegenovergestelde richting getraceerd worden. 
Van het oog (viewport) van allerlei interacties met oppervlakken in  de omge-
ving naar de lichtbron toe (Compagnon, 1997).  

De scene of van een Radiance simulatie bestaat uit de beschrijving van de 
geometrie, de materiaaleigenschappen en het materiaal van de omgeving en 
de beschrijving van de lichtbron. In het geval van daglicht is dit een beschrij-
ving van een hemelkoepel.  De geometrie van de scene bestaat uit de externe 
oppervlakken van de objecten. Het volume binnen deze objecten is in de si-
mulatie altijd leeg.  De oppervlakken worden gedefinieerd in een rad bestand 
en hebben allemaal een bepaalde oriëntatie.  De plaatsing, grootte en richting 
van de geometrie wordt allemaal beschreven in een cartesisch coördinaten-
stelsel . Binnen dit stelsel is de y  as altijd gericht op het noorden en de x-as op 
het oosten. De z as wijst naar de zenith. Het punt op de hemelbol direct boven 
de waarnemer of simulatie. De coördinaten zijn eigenlijk dimensieloos. Wel 
is het belangrijk dat de dimensies in een scene op elkaar worden afgestemd. 
De verhouding moet kloppen. Een scene kan bijvoorbeeld in milimeters of in 
meters geschreven worden (Compagnon, 1997).

Afbeelding 34: radiance falsecolour render met legenda in lux (http://radsite.lbl.gov)

Figuur 48: versimpelde weergave van een radiance daglichtsimulatie
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Hieronder zijn twee voorbeelden van materiaalbeschrijvingen te zien.

# material name: wandbinnen50
# reflectance: 0.50 
void plastic wandbinnen50
0
0
5 0.5 0.5 0.5 0 0

# visual transmittance: 80%
# visual transmissivity: 87%
void glass dubbelglas80
0
0
3 0.87 0.87 0.87

De meeste materialen worden beschreven als plastic en worden gedefinieerd 
aan de hand van 5 variabelenen. Het materiaal uit het voorbeeld heeft een 
reflectance van 0.50. De rood, groen, en blauw componenten zijn allen 0.5 
waardoor het materiaal een grijze kleur heeft. Een glasoppervlak word be-
schreven door 3 variabelen. Er is een formule beschikbaar die aan de hand 
van een formule de tranmissivity van een materiaal berekend. Ook voor het 
beschrijving van de afzonderlijke rgb componenten van een plastic is een 
formule beschikbaar.  Deze formules zijn in het Grasshopper script “radiance 
materialen.gh” opgenomen. in dit script is het mogelijk om aan de hand van 
een aantal sliders zelf materialen samen te stellen (afbeelding 35). Het script 
heeft een beschrijving van een Radiance materiaal als output. Deze kan ver-
volgens worden toegevoegd aan de materiaal library van DIVA. 

Afbeelding 35: Grasshopper script waarmee zelf materialen kunnen worden samengesteld. 

#wanden
!genbox wandbinnen50 testmuur1  0.2 5.2 2.691 

Deze regel hierboven beschrijft een wand in de vorm van een box. Deze box 
is opgebouwd uit het materiaal  “wandbinnen50”  met een dikte van 0.2m een 
lengte van 5.2m en een hoogte van bijna 2.7m. Naast boxen kan Radiance 
ook werken met polygonen en andere geometrische vormen. 
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Simulatie 

Elke ray in de simulatie draagt een bepaalde hoeveelheid radiance (R) in (W/
m2-sr). De radiance is verdeeld over drie componenten. Een rode , groene 
en blauwe component. De totale radiance kan berekend worden m.b.v. de 
volgende formule. 

R = 0.263.Rr + 0.655.Rg + 0.082.Rb [W/m2sr]

De calculatie van radiance naar luminantie (cd/m2) gebeurd vervolgens met 
de volgende formule. 

L = 179.R 

(Compagnon, 1997).

Parameters 

De parameters van een simulatie bepalen hoe nauwkeurig de resultaten zul-
len zijn.  Tabel 13 laat aanbevolen waarden zien voorbepaalde parameters. 
De waarden die in de simulatie van de tool gebruikt zullen worden zijn als 
volgt 

-ab = 5
-aa: 0.1
-ar = 300
-ad: 1000
-as = 20

Dit zijn de standaardwaarde van DIVA met uitzondering van de ambient boun-
ces. Inplaats van 2 is hier gekozen voor 5 bounces. Deze waarden bevinden 
zich over het algemeen tussen de aanbevolen instelling voor nauwkeurig en 
zeer nauwkeurig. 
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Tabel 13:indicatie nauwkeurigheid bij verschillende instellingen (Jacobs , 2012)

Figuur 49:daglichtsimulatie met 1 ambient bounce (Compagnon, 1997).
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Om een beetje een inzicht te krijgen hoe een Radiance simulatie werkt zul-
len enkele parameters worden toegelicht aan de hand van figuur 49. Vanuit 
de viewport vertrekt een ray de ruimte in. Als het aantal bounces ingesteld 
staat op 0 zal deze ray niet weerkaatsen op oppervlakken in de ruimte en zal 
alleen de hemel die direct door het raam zichtbaar is waargenomen worden. 
De rest van de ruimte zal als compleet donker ervaren worden. Hier komt de 
ray namelijk geen lichtbron tegen.  In de figuur is ab ingesteld op de waarde 1. 
Zichtbaar is hoe de rays vanaf het oppervlak één keer weerkaatsen. De divi-
sion, of het aantal rays dat weerkaatst is gelijk aan de “ad”waarde of ambient 
divisions. Bij deze simulatie zal ook een deel van de omgeving in de ruimte 
belicht worden. Natuurlijk wordt bij een toename van het aantal ambient boun-
ces en ambient divisions de simulatie steeds nauwkeuriger. 

Validatie Radiance 

Radiance wordt al sinds de jaren 90 veel toegepast als lichtsimulatie software 
door onderzoekers.  Er zijn ook vele onderzoeken gewijd aan de validatie 
deze manier van daglichtsimulatie. Van eenvoudige simulaties tot de validatie 
van complexe systemen of materialen.
We hebben een fysisch gebaseerd rendersysteem gepresenteerd dat nauw-
keurig , algemeen  en praktisch genoeg is voor de grote meerderheid van 
lichtontwerp en architectuur toepassingen. 
(Ward 1994)

De validatieoefening beschreven in hoofdstuk 3 en 4 bevestigd dat radian-
ce nauwkeurig de interne daglicht illuminantie kan voorspellen bij een breed 
scala aan veel voorkomende omstandigheden. De nauwkeurigheid van de 
illuminantie voorspellingen bleek in de hoofdzaak vergelijkbaar te zijn met de 
nauwkeurigheid van de input data van het model (Mardaljevic, 2000).

Het blijft echter een gebied voor experts en veel fouten binnen het gebruik 
van Radiance zijn ook te wijten aan verkeerd gebruik door de gebruiker of het 
gebruik van verkeerde instellingen. De laatste jaren is er een trend zichtbaar 
waarbij Radiance steeds vaker wordt geïmplementeerd in software pakketten 
met een eenvoudigere interface. Diva is hier een goed voorbeeld van. 

3.4.3 DIVA  voor Rhinoceros en Grasshopper

De workflow van een eenvoudige daglichtsimulatie in een testruimte in Gras-
shopper was in combinatie met Diva vele malen eenvoudiger dan een koppe-
ling aan het programma ecotect. Dit komt omdat Diva zelf voor Grasshopper 
verschillende componenten ter beschikking stelt. De werking van deze com-
ponenten zal verder worden uitgelegd. 

Voor een daglichtsimulatie zijn er drie verschillende componenten beschik-
baar . Een daglichtanalysecomponent, een materiaalcomponent en een le-
genda voor de resultaten. De gedachte achter deze componenten sluit aan 
op de uitleg over Radiance. Grasshopper is een programma die geometrie 
kan maken zonder dat deze informatie bevat over de materiaaleigenschap-
pen. Voordat Radiance over deze geometrie een simulatie kan uitvoeren moet 
deze geometrie eerst gekoppeld worden aan een specifiek materiaal. 

Diva material component

De Diva materiaal component heeft als input de geometrie die het materiaal 
beschrijft nodig. Deze input moet gegeven worden in de vorm van een mesh. 
Afbeelding 36 laat zien hoe aan de linkerzijde de geometrie van de wanden en 
het glasoppervlak als input wordt aangeboden. Vervolgens moet in de com-
ponent het materiaal worden ingesteld. Door op de zwarte knop te klikken kan 
het gewenste materiaal uit de material library van Diva gekozen worden. De 
output aan de rechterzijde is de geometrie met materiaaleigenschappen die 
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Afbeelding 36: Diva materiaal component voor Grasshopper

Afbeelding 37: Diva daylight component voor Grasshopper

door de Diva daglicht component gelezen kan worden. 

Diva daylight component. 

Deze component start uiteindelijk de Radiance simulatie. De verschillende 
input componenten zullen kort worden toegelicht.

 - naam van de simulatie: het is mogelijk om elke simulatie een unieke 
naam te geven. Dit beïnvloed ook de map waarin de simulaties terecht-
komen. Aan de hand van deze naam kunnen simulaties later worden 
teruggehaald en geëvalueerd. 

 - materialen: hier komt de output van de Diva material component bin-
nen. Dit  is de geometrie van de scene met de bijbehorende materiaal-
eigenschappen. 

 - punten simulatiegrid: Dit zijn de punten waarop een simulatie word uit-
gevoerd. Per punt vertrekken er rays in de testruimte en aan de hand 
van de resultaten zal een Radiance berekend worden. Uiteindelijk 
wordt deze omgerekend naar een waarde in lux of w/m2.

 - vectors: per punt op het simulatiegrid moet een richting opgegeven 
worden. Standaard staat deze ingesteld op de z-richting. Voor het hori-
zontale grid uit het voorbeeld kan deze blijven staan op de standaard-
waarde. Voor een verticaal grid dient deze te worden aangepast voor 
alle meetpunten. 

 - aan/ uit schakelaar: deze schakelaar start de simulatie. 
 - settings: door op settings te drukken wordt een nieuw menu geopend 

waar de Radiance parameters en de weersomstandigheden tijd en da-
tum kunnen worden ingesteld. Ook kan hier een keuze gemaakt wor-
den tussen een daglichtberekening in lux. Een irradiance berekening of 
een daglichtfactor berekening. 

 -
Een voorbeeld van een eenvoudige daglichtsimulatie is te vinden op de web-
site onder het kopje videolog. Video’s 54 t/m 57 (daylight.nieksijbers.nl). 
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3.4.4 Ontwerp simulatiemodule

Bij de simulatie module komt meer kijken dan alleen het inpassen van de 
simulatie in de bestaande tool. Het is ook belangrijk om te bepalen wanneer 
en hoe de simulaties plaatsvinden. Welke nauwkeurigheid deze simulaties 
dienen te hebben etc. Dit en het daadwerkelijk ontwerpen van de simulatietool 
in Grasshopper zal hier verder worden toegelicht.

Meetmomenten 

De meest gebruikte daglichtsimulaties tegenwoordig zijn jaarlijkse of anual si-
mulaties die aan de hand van een klimaatmodel de condities voor het gehele 
haar berekenen. Vervolgens word er bepaald voor hoeveel % van de tijd er 
voldaan word aan de gestelde eis. Hoewel dit inderdaad de meest nauwkeu-
rige en geavanceerde methode is voor veel situaties word bij dit onderzoek 
toch gekozen voor een simulatie in een momentopname. 

Tabel 14: meetmomenten

Afbeelding 38: zonpositie t.o.v. een gebouw in nederland op 21 dec en 21 jun 

bewolkt zon bewolkt zon
10:00 9:00
12:00 12:00
14:00 15:00

21-dec 21-junMeetmom
enten 

De reden hiervoor is de volgende. De gevelsystemen die bij deze tool worden 
toegepast zijn vaak beweegbaar en interactief. Bij een simulatie gedurende 
het hele jaar kunnen onmogelijk alle variaties in de beweging of operatie van 
de gevel worden meegenomen in de berekening. Om iets te kunnen zeggen 
om de prestatie van de gevel in het moment en tijdens het gebruik moet er di-
rect in in het moment gemeten worden. Ook is het belangrijk om verschillende 
typen weer mee te nemen in de simulaties. Gevelsystemen kunnen het beste 
getest worden in zowel zonnige als bewolkte condities. Vooral met het oog 
op overhitting en /of directe verblinding door de zon. De keuze is uiteindelijk 
gevallen op twee extremen. Een bewolkte cie lucht en een zonnige clear sky. 

 Om het aantal varianten voor het eerste prototype van de tool is er gekozen 
voor een simulatie tijdens twee extreme situaties in het jaar. Namelijk de wer-
king van de gevel op 21 december (een korte winterdag) en de prestaties op 
21 juni (een lange zomerdag). Per dag zal er gekeken worden naar de presta-
ties op drie verschillende momenten gedurende de dag. Eenmaal ‘s morgens 
eenmaal ‘s  middags en eenmaal ‘s avonds. Omdat de dagen gedurende de 
winter korter zijn is hier gekozen voor een korter interval. Het simulatiemo-
ment tijdens de morgen en namiddag liggen dichter bij elkaar dan tijdens de 
zomer. 
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Afbeelding 39: meetgrid illuminantie 

Afbeelding 40: visuele weergave resultaten illuminantie 

Afbeelding 41:meetgrid en visuele weergave zonnestraling 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat voor veel meer momentopnames een si-
mulatie gedaan word en dat deze informatie allemaal gebruik kan gaan wor-
den bij het perfectioneren van de zowel de vorm als de operatie van de gevel. 
Binnen de scope van dit onderzoek is dit echter het maximaal haalbare. Het 
voordeel is dat aan de hand van deze 6 meetmomenten in het jaar onder zon-
nige en bewolkte condities al veel geleerd kan worden over het functioneren 
van de tool en hoe er precies dient te worden omgegaan met het verricht-
ten van parametrische metingen op één moment. Deze ervaring kan gebruikt 
worden als er besloten wordt om de simulatiemomenten of scenario’s uit te 
breiden met meerdere meetmomenten. 

Locatie en weersomstandigheden 

Naast de oriëntatie van het gebouw en de ruimte moet het simulatieprogram-
ma natuurlijk ook weten waar op wereld het gebouw zich bevindt en welke 
weersomstandigheden hier gebruikelijk zijn. Deze informatie wordt in Diva 
ingevoerd door het opgeven van een “Weatherfile” in de Grasshopper com-
ponent. Het gebruikte weersbestand is “NLD Amsterdam .062400 IWEC.epw”  
(U.S Department of Energy, 2013).

Materiaalgebruik 

Op basis van de materialen die worden aanbevolen in het hoofdstuk over 
regelgeving (2.1.6), zullen de meest ongunstige materialen gebruikt worden . 
Voor het beschrijven van de wanden, omgeving, vloeren en plafond  zullen de 
volgende reflectiefactoren gebruikt worden. 

• wanden: 0.50
• vloer: 0.20
• plafond: 0.70
• gevel buiten: 0.35
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• grondoppervlak omgeving: 0.20

De transmittance van het glas zal worden ingesteld op 0.70. 

Nu word bij elk criteria afzonderlijk toegelicht hoe deze gemeten gaat worden 
en hoe deze informatie vervolgens verwerkt gaat worden 

IIlluminantie 

Horizontaal grid met meetnodes, variabele hoogte, variabele nauwkeurigheid.
Deze informatie zal zowel in getallen als gemiddeldes als visueel worden 
weergegeven. 

Gelijkmatigheid 

gelijk aan illuminantie. De uitkomst van de gelijkmatigheid is één getal, maar 
de gelijkmatigheid wordt ook visueel weergegeven als het verloop van de il-
luminantie in de ruimte van hoog naar laag.  

zonnestraling achter het glasoppervlak. 

Meetnodes in een verticaal grid achter het glasoppervlak. Deze informatie zal   
in gemiddeldes , getallen of visueel worden weergegeven. 

Afbeelding 42:resultaat en camerastandpunt verblindingsanalyse DIVA

Afbeelding 43:uitzicht uit het raam van een testruimte 
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verblinding 

Voor verblinding is i.v.vm de eenvoudig toch gekozen voor een verblindingsin-
dex. Deze methode geeft het snelste een resultaat en staat het parametrische 
karakter van de tool het minst in de weg. Diva maakt gebruik van de dgp in-
dex. Een nadeel van het simuleren van de verblinding is dat dit nog niet direct 
in Grasshopper kan gebeuren. Hiervoor moet de geometrie eerst geëxpor-
teerd worden naar Rhino en vervolgens daar worden onderzocht.  
De DGP index wordt bepaald vanuit het zichtpunt van een potentiële gebrui-
ker van de ruimte.In die eerste versie van de tool zal dit gebeuren aan de 
hand van één camerastandpunt aan het raam. Het is de bedoeling dat deze 
methode later word uitgebreid met meer camerastandpunten, die de waar-
schijnlijkheid dat er ongemakkelijke situaties optreden voor de gebruiker ui-
teraard verhoogd. Omdat het proces van het testen van de verblinding het 
parametrisch werken in Grasshopper in de weg staat is het mogelijk dat dit 
criteria zal worden gebruikt als een safety check. 

Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat allereerst gezocht wordt naar een optima-
le oplossing voor een bepaalde situatie en vervolgens voor deze situatie een 
verblindingsanalyse word uitgevoerd om te kijken of er problemen optreden. 

Herdefinitie 

De eis voor gelijkmatigheid dient naar beneden te worden bijgesteld. De lage 
score op het gebied van de gelijkmatigheid is te verklaren door twee facto-
ren.
Doordat er geen duidelijk werkgebied gedefinieerd is geld de gehele ruimte 
met uitzonderingvan de rand  als werkgebied. Het is niet reëel om over dit 
gehele gebied een gelijkmatigheid van 0.7 te behalen. 
Het gebruik van kunstverlichting valt niet binnen de scope van dit onderzoek 
en kan dus niet gebruikt worden om de gelijkmatigheid over het werkgebied 
te verbeteren. 

gem lux sort gem mediaan
afwijking 
gem variantie

std 
afwijking

578,67 573,67 577,87 578,09 -4,20 5,85 2,42
579,64 574,41 -3,46
574,41 576,75 -1,12
577,78 577,78 -0,09
576,75 577,78 -0,09
577,78 578,39 0,52
573,67 578,67 1,77
578,39 579,64 1,77
580,36 580,36 2,49
581,26 581,26 3,39

Tabel 15: 10 lux metingen 21 juni 12:00 bewolkt.
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3.5 Nauwkeurigheid 

Nauwkeurigheid resultaten testen .De resultaten van radiancesimulaties zijn 
bij iedere simulatie verschillend. Deze afwijking is afhankelijk van de situatie 
en de nauwkeurigheid van de simulatie. Met andere woorden de instellingen 
van de radiance parameters., Om een inzicht te krijgen van de afwijking bij de 
gekozen parameters word er een korte nauwkeurigheidtest gedaan over 10 
momenten. 

Lux
De standaardafwijking is 2.42. Bij een meting van 577,78 is het dus aanne-
melijk dat de werkelijke waarde 577,78 ±2.42 is en dus ligt tussen 575.36 en 
580.2 lux. Bij een normale verdeling bedraagt dit 68%. Omdat deze afwijking 
bij vergelijkingen tussen verschillende systemen al snel tot onjuiste conclu-
sies kan leiden worden de resultaten afgerond op tientallen lux.
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radgem sort gem mediaan
afwijking 
gem variantie

std 
afwijking

28,078 27,980 28,403 28,470 -0,423 0,064 0,252
28,515 28,078 -0,325
28,203 28,203 -0,200
28,631 28,290 -0,113
28,578 28,424 0,021
28,424 28,515 0,112
28,290 28,578 0,228
27,980 28,631 0,228
28,691 28,641 0,238
28,641 28,691 0,288

Tabel 17: 10 radiatie metingen 21 juni 12:00 bewolkt.

Gelijkmatigheid 
De standaardafwijking is 0,00532 Bij een meting van 0,239692 is het dus aan-
nemelijk dat de werkelijke waarde 0,239692 ±0,00532 is en dus ligt tussen 
0.234372 en 0.245012. Bij een normale verdeling geld dit voor 68% van alle 
metingen. Omdat deze afwijking bij vergelijkingen tussen verschillende syste-
men al snel tot onjuiste conclusies kan leiden worden de resultaten afgerond 
op een cijfer achter de komma.

Irradiatie 
De standaardafwijking is 0.252. Bij een meting van 28,578 is het dus aan-
nemelijk dat de werkelijke waarde 28,578 ±0.252 is en dus ligt tussen 28.326 
en 28.830. Bij een normale verdeling geld dit voor 68% van alle metingen. 
Omdat deze afwijking bij vergelijkingen tussen verschillende systemen al snel 
tot onjuiste conclusies kan leiden worden de resultaten afgerond op 1 W/m2.

De gevonden waarden in deze proef geven slechts een inzicht in de varia-
ties  tussen de verschillende metingen. Als de tool eenmaal gebruikt wordn 
en wordt toegepast op verschillende locaties met verschillende weersomstan-
digheden en testruimtes met verschillende dimensies dan kan de dichtheid 
van het meetgrid afnemen of toenemen. De variaties die heir gevonden wor-
den zijn dus in geen geval geldig voor alle situaties waarin deze tool gebruikt 
wordt. 

gelijkmatigheid sort gem mediaan
afwijking 
gem variantie

std 
afwijking

0,245190 0,236771 0,245356 0,245653 -0,008585 2,83069E-05 0,00532
0,246802 0,239692 -0,005664
0,236771 0,243225 -0,002131
0,247598 0,243459 -0,001897
0,239692 0,245190 -0,000166
0,256549 0,246115 0,000759
0,243225 0,246802 0,002242
0,248155 0,247598 0,002242
0,243459 0,248155 0,002799
0,246115 0,256549 0,011193

Tabel 16: 10 gelijkmatigheid metingen 21 juni 12:00 bewolkt.
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Uiteindelijk is het de bedoeling dat een gevelsysteem niet alleen beoordeeld 
of geëvalueerd kan worden, maar dat deze ook geoptimaliseerd kan worden 
. Bij één variabele is dit vrij eenvoudig. De variabele is meestal een slider 
die gevarieerd kan worden. Bijvoorbeeld een rotatie van een element. Een 
eenvoudige lineaire verandering van 0 tot 360  (eventueel met meer begren-
zingen) . Door te werken met stappen van 10 graden kunnen er 36 metingen 
worden uitgevoerd en van deze metingen kan vrij eenvoudig een optimum 
bepaald worden. Als er echter rekening gehouden moet worden met twee va-
riabelen wordt het zoeken naar een oplossing of optimum al vrij snel complex. 
Als het om twee variabelen van 36 stappen zijn is het totaal aantal mogelijke 
combinaties namelijk 1296. Het uitvoeren van een groot aantal simulaties 
gaat veel tijd kosten. Ook is de nauwkeurigheid beperkt omdat deze word 
beperkt tot rotaties van 10 graden. Er zijn programma’s beschikbaar die op 
een slimme manier dergelijke problemen automatisch kunnen oplossen. De 
Galapagos component in Grasshopper is hier een voorbeeld van. 

3.6.1 Galapagos evolutionary solver voor Grasshopper

De Galapagos evolutionary solver is een component in Grasshopper. Met 
deze component is het mogelijk om een oplossing of een optimum te zoe-
ken voor twee verschillende variabelen.Als een gevelelement bijvoorbeeld 
onafhankelijk van elkaar op twee verschillende manieren kan verdraaien is 
het mogelijk om met deze component de optimale verdraaing te vinden van 
deze twee variabelen. De reden waarom hiervoor de Galapagos component 
gebruikt wordt is omdat bij sliders van geringe grootte het aantal mogelijke 
combinaties al snel niet meer te overzien is. Galapagos kan sneller tot een 
optimum komen zonder eerst alle mogelijkheden worden afgegaan. Het blijft 
echter in zeer tijdrovend proces. En een simulatie kan wel 24uur duren .

3.6 Optimalisatie variabelen 

111

Fitness formule 

Uiteraard moet de Galapagos solver wel de combinaties van de verschillende 
parameters kunnen beoordelen. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om 
alleen de verlichtingssterkte te optimaliseren. Als fitness functie wordt dan de 
verlichtingssterkte in lux gebruikt en Galapagos zal bepalen voor welke varia-
belen de maximale lux waarde behaald wordt.
Het is echter gemakkelijker als in de fitness functie meerdere criteria worden 
meegenomen. Zo kan de functie een combinatie zijn van de verlichtingssterk-
te (V) de zonnestraling (Z) en de gelijkmatigheid (G). Een versimpelde formule 
voor de fitness (f) zou dan kunnen zijn. “f = V + G - Z”. Bij het maximaliseren 
van f zal de verlichtingssterkte en gelijkmatigheid hoog uitvallen terwijl de zon-
nestraling beperkt wordt. Een uitgebreide versie van deze formule wordt ook 
in het Grasshopper script gebruikt voor de fitness.

Afbeelding 44:Galapagos component Grasshopper
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Koppelen sliders en fitness aan Galapagos component

In het voorbeeld (afbeelding 44) wordt de fitness waarde en vervolgens drie 
sliders gekoppeld aan het Galapagos component.
Het gevelelement in het voorbeeld bevat twee verschillende draaiende groe-
pen. Galapagos zal proberen een optimum te vinden voor deze twee sliders. 
Dit optimum moet wel van tevoren worden gedefinieerd. DIt zou zowel het 
optimaliseren of het minimaliseren van de fitness waarde kunnen zijn. 

Solver instellen en starten 

Voordat de solver gestart wordt moet de daglichtsimulatie component  op aan 
of true gezet worden. In afbeelding 45 is de solver ingesteld op een populatie 
van 10 en een max stagnant van 20. Dit betekent dat de solver telkens 10 
simulaties uitvoert en op basis van de resultaten probeert met een nieuwe 
simulatie deze te verbeteren. Als er 20 maal geen verbetering is in de maxi-
male fitness dan stopt de solver automatisch. Om er zeker van te zijn dat het 
gevonden resultaat een maximum is, is het mogelijk om een hogere waarde 
voor de “populatie” en “max stagnant” in te vullen. De oranje kleur van de in-
gevulde waardes in de afbeelding is ook een indicatie dat een hogere waarde 
de voorkeur heeft.De simulatie wordt gestart door onder de solver tab op start 
solver te drukken.

Resultaten evalueren 

Bij de simulatie in de voorbeeldafbeelding is bij de derde populatie een maxi-
mum gevonden met een fitness van 0.424. Aan de grafiek is te zien dat bij 
deze oplossing beide sliders zich in de buurt van het midden bevinden, waar-
bij de eerste zig op ongeveer 60% en de tweede zich op 40% bevindt. Om 
de exacte waarde van het gevonden resultaat of eventueel de andere locale 
maxima te bekijken kan er op reinstate gedrukt worden. De sliders worden dat 
in Grasshopper op de bijbehorende waarden teruggezet.

(Rutten, 2013) 

Afbeelding 45:Galapagos instellingen
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Afbeelding 46:galapagos resultaat

Werking genetic algoritme

Uit afbeelding 46 wordt nog niet geheel duidelijk hoe een evolutionary solver 
ofwel genetic algoritme werkt. Dit is in een aantal stappen uit te leggen. Het 
algoritme heeft ook wel evolutionary solver omdat het gebaseerd is op de 
evolutietheorie en de manier waarop deze werkt in de natuur. 

Het algoritme begint met een eerste willekeurige populatie. Deze populatie 
is in dit geval 20 metingen groot en de resultaten zijn zichtbaar onder stap 0. 
In de afbeelding zijn op dit moment de resultaten van stap 23 geselecteerd, 
maar aan de grafiek is in ieder geval globaal de spreiding van de resultaten 
en het gemiddelde af te lezen. 

Bij elke iteratie gebruikt het algortitme de huidige populatie om gebruikt om 
de kinderen te genereren die onderdeel zijn van de volgende generatie. Het 
algoritme selecteerd een group individuelen uit de huidige populatie die hun 
genen zullen doorgeven aan de volgende populatie. Meestal zijn dit de indivi-
duelen met een hoge fitness waarde. De genen zijn de eigenschappen van de 
punten in de populatie ofwel de instellingen van de verschillende sliders. De 
geselecteerde individuen worden ook wel de ouders genoemd en de nieuwe 
populatie die hieruit voortkomt de kinderen.  

En worden drie typen kinderen gegenereerd door een generic algoritme. 
• elite kinderen 
• crossover kinderen 
• gemuteerde kinderen

De elite kinderen zijn de individuelen in de huidige generatie met de beste 
fitness waarde. Deze gaan automatisch door naar de volgende generatie. In 
afbeelding 46 zijn deze te herkennen aan de cirkel met resultaten die dicht bij 
elkaar liggen. Deze zijn 20 keer meegenomen naar de volgende generatie. 
De spreiding is te danken aan de kleine onderlinge verschillen die optreden 
bij Radiance simulaties. 

Crossover kinderen worden gemaakt door vectoren van ouders te combine-
ren. Er worden dus slider instellingen uitgewisseld om zo tot nieuwe instellin-
gen te komen. Deze nieuwe individuen zijn crossover kinderen.  

Gemuteerde kinderen ontstaan door het introduceren van willekeurige veran-
deringen in de genen. Deze gemuteerde kinderen verkleinen de kans dat het 
algoritme blijft steken bij een locaal maximum . 
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Figuur 50 laat een schematische weergave zien van de kinderen die voort-
komen uit een eerste populatie. Bij een toename van  het aantal populaties 
benaderd het algoritme steeds meer de  oplossing of de optimale waarde van 
de fitness. In het voorbeeld is dit niet heel duidelijk omdat al na drie stappen 
het uiteindelijke maximum gevonden is. 

Meestal kunnen er verschillende condities opgegeven worden die het algo-
ritme laten stoppen met zoeken naar betere oplossingen. In het geval van het 
voorbeeld zoekt het algoritme een maximum waarde voor de fitness en stopt 
het algoritme als er 20 generaties geen betere combinatie is gevonden. 
Het is ook mogelijk dat er gezocht wordt naar een minimum waarde van de 
fitness of naar een bepaald minimaal resultaat. 

(Mathworks.com, 2014)
Figuur 50:Galapagos resultaat (mathworks.com)
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3.7 Flowchart 

De tool is nu klaar voor de eerste serie tests en simulaties. Om meer duide-
lijkheid te scheppen in de operatie van de tool en de opbouw van de stappen 
wordt dit verder toegelicht doormiddel van een flowchart ( afbeelding 51 t/m 
53) 

Figuur 51: flowchart gebruik tool 
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Figuur 52: flowchart gebruik tool   ingezoomd Figuur 53: flowchart gebruik tool   ingezoomd 
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Deel IV: 

Simulatie 

De tool zal getest worden door het invoeren van nieuw gevelcon-
cept op een bepaalde locatie. In overleg met de ontwerper van 
het concept zal gekeken worden of tot een verbetering van het 
ontwerp in deze situatie gekomen kan worden. 
Het hoofddoel in deze fase is niet zozeer het testen van het ge-
velconcept aan de comforteisen voor de gebruiker. Deze resul-
taten zijn namelijk deels afhankelijk van de gevel en toegepaste 
situatie. 
Waar het eigenlijk om draait is of de tool naar verwachtingen 
functioneert en of daadwerkelijk tot een verbetering of nuttige 
adviezen en aanbevelingen gekomen kan worden ten opzichte 
van het ontwerp. Verder zal gekeken worden of de tool daadwer-
kelijk parametrisch functioneert en of er nog aspecten zijn die 
niet naar behoren functioneren en aangepast of doorontwikkeld 
dienen te worden. 
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Tijdens de simulatie zullen voor een project de stappen van het flowchart 
worden doorgelopen. De opdeling van dit hoofdstuk is ook gebaseerd op deze  
stappen en de verschillende fasen die in de flowchart te zien zijn. Vereenvou-
digd zien deze stappen er als volgt uit.  
Aanvullend zal er ook een test uitgevoerd worden waar er gekeken wordt of 
deze stappen ook uitvoerbaar zijn door gebruikers met een beperkte voorken-
nis op het gebied van Rhinoceros en Grasshopper. 

Figuur 54: volgorde die gehanteerd zal worden in dit hoofdstuk 

4.1.1 Gevelsysteem 

Voor de simulatie van de tool is gekozen voor een nieuw gevelconcept ontwik-
keld door Robbert van Bezooijen. Dit concept genaamd Accepting Ambient 
Intelligence is gemaakt met het doel om duurzaam gedrag in de gebruiker te 
stimuleren doormiddel van een gevel . Dit gebeurd door het slim omgaan met 
de verschillende modi van de gevel. De gevel is oorspronkelijk ontworpen 
voor een toepassing in een woonomgeving, maar er bestaat nog geen proto-
type van en de werking is nog niet getest. 

De ontwerper heeft het doel om de gevel uiteindelijk door te ontwikkelen en 
om een prototype te ontwikkelen en zou graag meer informatie hebben over 
de prestaties van de gevel op het gebied van daglicht en visueel comfort. De 
prestaties van het systeem moeten gevalideerd worden en waar verbeterin-
gen mogelijk zijn moeten hiervoor oplossingen worden aanbevolen. 

Het concept 

De gevel heeft verschillende modi die de gebruiker kan gebruiken of die de 
gebruiker aanspoort tot interactie. 

• Hexagon: dit is de beginstand van de gevel. De vorm waarop het 
concept van de elementen gebaseerd is. De 6 zijden van de hexa-
gon kunnen transformeren in de overige modi.

• Isolatie: in de isolatiemodus is de gevel optimaal geisoleerd en 
gaat er zo min mogelijk energie verloren. Deze stand kan gebruikt 
worden als de gebruiker de ruimte of de woning verlaat. Het is ook 
mogelijkd at een gevel automatisch in de isolatiestand gaat als er 
teveel energie word verloren. 

• shade stand: deze stand laat meer licht door en kan gebruikt worden 
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Afbeelding 48: gevelelement Ambient intelligence (Bezooijen, v 2013)

Afbeelding 47: gevelstanden: isolatie , shade, combinatie shade en pv (Bezooijen, v 2013)

als een  variabel instelbare zonwering. 
• Pv stand: de keerzijde van de het hexagon bevat pv panelen. IN de 

pv stand kan energie worden opgewekt. Deze stand kan gebruikt 
worden als de zon schijnt en kan eventueel ook als zonwering wor-
den toegepast. 

Het transformatiemechanisme word aangedreven door een systeem van twee 
schijven. Voor de lichtsimulatie is het vooral belangijk dat de vorm en de geo-
metrie  van de transformatie overeenkomt met de werkelijkheid. 

In video 28 op de website zijn deze verschillende transformaties te zien. 

( Bezooijen , v , 2013) 
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Afbeelding 49:  beginstand hexagon  (Bezooijen, v 2013)

Afbeelding 50:  isolatiestand (Bezooijen, v 2013)

Afbeelding 51:  shade stand (Bezooijen, v 2013)

Afbeelding 52:  PV stand  (Bezooijen, v 2013)
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4.1.2 case

Doel

Bij de optimalisatie van het gevelsysteem zal gebruik gemaakt worden van 
een casestudy. Het doel van de casestudy is om het gevelsysteem in één 
bepaalde situatie te evalueren en te optimaliseren.  Hoewel de resultaten die 
hieruit voorkomen case specifiek zijn kunnen deze voor overige projecten 
worden overgedaan op andere locaties en condities. Het is de bedoeling dat 
vooral de manier van evalueren  het omgaan met en reageren op de infor-
matie in de case getest word. In dit geval zal als testruimte een ruimte op de  
Hogeschool Bouwkunde van Arnhem en Nijmegen  (HAN, 2013) gebruikt wor-
den. Allereerst zal er informatie worden gegeven over de ligging en de dimen-
sies van deze ruimte en vervolgens zullen deze worden ingevoerd in de tool.  

Problematiek 

Door het grote raamoppervlak en oriëntatie op het zuiden is overmatige zon-
toetreding en verblinding een probleem. 

Figuur 55: volgorde die gehanteerd zal worden in dit hoofdstuk 

Methode 

Informatieverzameling zal plaatsvinden aan de hand van een simulatiemodel.
Het is een evaluerend onderzoek waar informatie uit het model geëvalueerd 
zal worden en aan de hand hiervan ontwerpbeslissingen genomen zullen wor-
den.   

Locatie 

De ruimte is gelegen aan de zuidgevel van het gebouw op de derde verdie-
ping. De hoek die de ruimte maakt wijkt 8 graden af van het absolute zuiden.  

Afbeelding 53: ligging en oriëntatie  (HAN, 2013) (Google Earth, 2013) 
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Figuur 56: ligging en oriëntatie 

doelgroep 

In principe is de doelgroep variabel  en projectafhankelijk. Het idee hierachter 
is dat iedere doelgroep specifieke eisen heeft ten opzichte van de daglicht-
toetreding. De eis voor verlichtingssterkte in lux in een besdrijfsruimte waar 
een precieze taak word uitgevoerd waar goed zicht vereist is, is bijvoorbeeld 
hoger dan de verlichtingseis in een woning. 

In dit project word de tool gekoppeld aan het living lab. Dit betekend dat be-
paalde eisen en uitgangspunten ook van het living lab zullen worden over-
genomen. Het living lab is bezig met het ombouwen van een pand tot een 
tijdelijke woning voor buitenlandse kunstenaars. Het living lab is opgezet om  
te laten zien hoe duurzaam en gezond wonen er in de toekomst uit kan zien. 

Uitgangspunten voor het living lab zijn.
• een plek waar de gebruiker (i.c. bewoner en bezoeker) zich thuis 

voelt
• naast ondersteuning van dagelijkse functionaliteit, een “enabling en-

vironment”
• goed te onderhouden
• duurzaamheid in de gebouwde omgeving: herbestembaar, besten-

dig t.a.v. veranderende functionaliteit
• anticipeert op de technologische ontwikkelingen
• duurzaam en “vormgeving verantwoord”

De geveltoepassing zal geplaatst worden in de woonruimte van het living lab 
(woonkamer). De doelgroep zijn bewoners van dit lab. Specifieker beschre-
ven zijn dit kunstenaars die tijdelijk in het pand verblijven. Na een verblijf zal 
het pand worden bewoond door een volgende kunstenaars. De tak van werk 
van deze kunstenaars is niet specifiek beschreven en kan uiteenlopend zijn. 
Het is belangrijk om enige flexibiliteit in te bouwen omdat er een mogelijkheid 
is dat een kunstenaar zijn ruimte ook wil gebruiken als atelier. Na het experi-
ment zal de woning worden overgedragen aan een tweede gebruiker. 
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Afbeelding 54: raampartij  

Figuur 57: dimensies daglichtopeningen

Daglichtopeningen 

Figuur 57 laat de indeling van de ramen  zien. Het is de bedoeling om bij het 
invoeren van de geometrie in de tool deze raamindeling zoveel mogelijk te 
benaderen. Dit is belangrijk om tot een goed oordeel over de daglichtkwaliteit 
te komen. 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de complexe geometrie van ramen 
en kozijnen afzonderlijk en in een aantal verschillende varianten in te voeren.  
Gevraagd zal worden naar het aantal ramen in de ruimte, de hoogte van deze 
ramen, de grootte en de onderlinge afstand tussen de kozijnen. 
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Afbeelding 55: calculatiegrid

Plattegrond van de ruimte met het calculatiegrid 

Afbeeling 51 is een weergave van de plattegrond van de ruimte. Bij benade-
ring heeft deze de ongebruikelijke dimensies van 4 bij 8 meter. In het donker-
blauw is het taakgebied van de ruimte aangegeven. 
Bij het invoeren van de dimensies van de ruimte in de tool zal de tool automa-
tisch de gehele oppervlakte van de ruimte analyseren. Het taakgebied defini-
eert de tool vervolgens als de gehele ruimte met uitzondering van een strook 
van 500mm aan de rand van de ruimte. 

Voor het taakgebied zal de lux eis worden ingesteld op 300 lux. De gedachte 
hierachter is dat het in de ruimte mogelijk moet zijn om met daglichttoetreding 
een leestaak uit te voeren. 

Het is de bedoeling om in de toekomst de tool uit te breiden met een functie 
waarbij zelf het taakgebied bepaald kan worden. In dit kleinere , zelf gedefini-
eerde gebied zal dan de hoge lux eis gelden terwijl in het overige gebied een 
lichtere eis zal gelden. 

De dimensies van de tool zijn ook te vinden in onderdeel 2 in de handleiding 
op de website onder de naam “informatie testruimte”. 
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4.1.3 Invoeren van de geometrie in de tool 

Bij het invoeren van de geometrie van het gevelsysteem en de case zal wor-
den uitgegaan van een grove benadering van de realiteit die mogelijk is bin-
nen de limieten van de huidige tool. 

Locatie van het gebouw 

De dimensies van het gebouw en de oriëntatie worden in de tool ingevoerd. 
Omdat er op de hoogte van de testruimte geen directe obstakels voor het dag-
licht aanwezig zijn worden deze voor het gemak achterwege gelaten. 

(Het invoeren van de locatie van het gebouw is ook terug te vinden op de 
website in de handleiding onderdeel 2.1 en 2.2 en op de video’s 35 en 36.) 

Figuur 58: volgorde die gehanteerd zal worden in dit hoofdstuk Afbeelding 56: invoeren geometrie en oriëntatie van het gebouw 127
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Afbeelding 57: invoeren locatie testruimte aan de zuidgevel

Locatie testruimte. 

De testruimte is op de derde verdieping en grenst aan de zuidgevel. De dime-
sies en locatie van de testruimte ten opzichte van de gevelgeometrie worden 
ingevoerd in de tool (Afbeelding 57). 

(Het invoeren van de locatie van de testruimte is ook terug te vinden op de 
website in de handleiding onderdeel 2.3 en in video 37)
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Afbeelding 58: invoeren daglichtopening ruimte 

Invoeren daglichtopeningen 

De afmetingen van het raam worden ingevoerd in de tool zodat deze overeen 
komen met de raamindeling van de caseruimte. Omdat de indeling van de ra-
men in de tool nog niet heel specifiek is gaat het hier om een benadering van 
de werkelijkheid.  De tool is bijvoorbeeld nog niet instaat tot het modeleren 
van kozijnen. 

(Het invoeren van de daglichtruimte is ook terug te vinden op de website in de 
handleiding onderdeel 2.4 en in video 38)
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Bevestigen gevelsysteem

Bij het bevestigen van het gevelconcept Accepting Ambient Intelligence is er-
voor gekozen om deze per raamoppervlak te bevestigen. 
De bewegingen of transformaties zijn al eerder toegelicht en zijn ook samen 
met de bevestiging te zien op video 28 van de website. 

(Uieindelijk is ook deze stap verwerkt in de handleiding in onderdeel 5.1 en 
5.2. De bijbehorende video’s zijn 41 en 42) 

Afbeelding 59: bevestigen van het gevelsysteem
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Afbeelding 60: bevestigen van het gevelsysteem

Toekennen materialen 

Voordat er een simulatie kan worden gedaan van de geïmporteerde geome-
trie moeten materaaleigenschappen worden toegekend aan de verschillende 
geometrie. Dit gebeurd met de materiaalcomponent voor Grasshopper van 
Diva. 

In afbeelding 60 is te zien hoe de geometrie van de verschillende onderdelen 
rechts worden verbonden aan verschillende materialen.  Voor de materialen 
zijn standaardwaarden gebruikt uit de literatuur. Voor de reflectiefactor van 
deze materialen is wel gekozen voor de meest ongunstige varianten. Als een 
standaardreflectiefactor van een vloer licht tussen de 0.2 en 0.5 dan word in 
dit geval uitgegaan van 0.2. Op deze manier word niet het risico gelopen dat 
de simulaties te gunstig uitvallen. 

reflectiefactor: 

plafond: 0.7
vloer; 0.2
wand binnen: 0.5
buitengevel: 0.35
grondvlak omgeving: 0.2

gevelshell: 0.4
hexagon elementen: 0.5
transmissiewaarde dubbel glas; 0.8 

(In stap 4  en video 40 van de handleiding worden materialen toegekend aan 
de testruimte. De instellingen voor de materialen van het gevelsysteem zijn 
in de handleiding verplaatst naar onderdeel 5.3  “materiaalgebruik en vorm”) 
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Nu de geometrie in de tool is verwerkt zal het gevelconcept worden geanaly-
seerd met behulp van DIVA en radiance. 

4.2.1 criteria eis 
De analyse van de criteria zal op een visuele en numerieke manier gebeuren. 
Visueel worden de resultaten weergegeven in een 2d of 3d grid en doormiddel 
van een panel aan de zijkant van het model. Naast de indicatie van het noor-
den bevat dit panel de gemiddelde resultaten van de geselecteerde simulatie. 
Naast de waarde van het gemiddelde word ook een beoordeling gegeven in 
de vorm van een kleur. Als de waarde aan de eis voldoet dan is deze groen, 
voldoet deze niet dan is deze rood. Om nog de beschikking te hebben over 
een tussenweg is er een tussenliggende eis opgenomen. In dit geval worden 
de resultaten in het oranje weergegeven. De verblinding is niet in dit panel 
opgenomen omdat deze extern word bepaald in Rhinoceros. Deze kan wel 
eventueel later worden geïmporteerd in het model. 

Elk criteria heeft op deze manier 3 oordelen. Slecht, matig en goed. Door dit 
oordeel een puntenaantal van 0 tot 2 toe te kennen en deze uiteindelijk op te 
tellen kan de prestatie van de gevel aan de hand van de verschillende criteria 
worden bepaald. 

Figuur 59: volgorde die gehanteerd zal worden in dit hoofdstuk Afbeelding 61: resultaten van een daglichtanalyse in radiance

verlichtingssterkte in lux
• goed: groter of gelijk aan 300lux
• matig: groter dan 200lux kleiner dan 300lux
• slecht: lager dan 200 lux 

gelijkmatigheid (dimensieloos) 
• goed: groter of gelijk aan 0.5
• matig: groter dan 0.3 kleiner dan 0.5
• slecht: lager dan 0.3

gelijkmatigheid (dimensieloos) 
• goed: groter of gelijk aan 0.5
• matig: groter dan 0.3 kleiner dan 0.5
• slecht: lager dan 0.3
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zonnestraling achter het glasoppervlak in (W/m2)
• goed: lager dan 50 W/m2
• matig: groter of gelijk aan  50 W/m2 , lager dan 100 W/m2
• slecht: hoger of gelijk aan 100 W/m2

verblinding (DGP index)
• goed: lager dan 0.35 
• matig: groter of gelijk aan  0.35, lager dan 0.45 
• slecht: hoger of gelijk aan 0.45

uitzicht 
• goed: onbeperkt uitzicht naar buiten 
• matig: beperkt uitzicht, horizon, grond of omgeving niet zichtbaar 
• slecht: geen uitzicht naar buiten 

Het functioneren van het panel en het opvragen van de resultaten in Gras-
shopper is terug te zien in video 27 op de website. 
(In de handleiding is het resultatenpanel verder uitgebreidt. Onderdeel 6.7, 
video 50) 
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4.1.2 Simulatie concept Accepting Ambient Intelligence 

Seriematig zullen alle verschillende modi van het gevelconcept gesimuleerd 
worden en de resultaten worden verwerkt in een tabelvorm en spider diagram  
(tabel 18, 19 en figuur 60).  . 

Evaluatie

De resultaten laten zien dat de gevel zonder een gevelelement hoog scoort op 
get gebied van daglichttoetreding, maar slecht op het gebied van zonnebelas-
ting van de gevel en de gelijkmatigheid van het licht in de ruimte. 

Van de verschillende standen die het gevelconcept zijn de hexagon begin-
stand en de isolatiestand ongeschikt voor daglichttoetreding. De PV stand en 
de shade stand zorgen voor een beduidende afname in de verlichtingssterkte, 
maar ook een toename in de gelijkmatigheid van het licht en een afname in de 
zonbelasting op het glasoppervlak. Van de twee varianten presseert de shade 
stand beter op het gebied van daglichttoetreding en de pv stand beter op het 
gebied van zonbelasting op de gevel. Omdat een overmatige zonbelasting op 
de gevel altijd nog tijdens het gebruik kan worden opgelost doormiddel van 
het intelligent roteren van de panelen zal de smallere shade stand in de tool 
verder doorontwikkeld worden met als doel voor een verbetering te zorgen 
van de daglichtcondities en met name de verlichtingssterkte in de testruimte.. 
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warmtebelasting raam verblinding  

uitzicht 

geen gevelelement 

hexagon 

shade stand 

pv stand 

bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon

10:00 130 1600 0 70 20 700 10 320

12:00 240 8060 0 50 40 4420 20 1390

14:00 210 3950 0 50 40 1610 20 570

10:00 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

12:00 0,2 0,2 0,6 0,3 0,1 0,4 0,1

14:00 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2

10:00 90 0 20 0

12:00 210 0 180 10

14:00 170 0 100 10

10:00 8 25 0 2 1 23 1 21

12:00 18 25 0 3 2 22 1 21

14:00 17 100 0 3 1 100 1 22

uitzicht

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

21-dec

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

verblinding (DGP-
index)

2 0 0 1 1

geen hexagon isolatie shading pv

Tabel 18: Analyse gevelstanden van Accepting Ambient Intelligence gevelconcept voor 21-dec

bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon

9:00 610 1510 0 10 100 230 40 160

12:00 840 4990 10 20 140 350 60 240

15:00 760 2430 0 10 130 260 50 180

9:00 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

12:00 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3

15:00 0,2 0,1 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4

9:00 80 0 10 10

12:00 190 0 20 10

15:00 80 0 20 10

9:00 21 30 1 1 10 19 3 18

12:00 23 32 1 2 17 21 5 19

15:00 22 28 1 2 15 22 5 20

uitzicht 0 1 1

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

verblinding (DGP-
index)

2 0

nvt

nvt

nvt

nvt

pv
21-jun

geen hexagon isolatie shading

Tabel 19: Analyse gevelstanden van Accepting Ambient Intelligence gevelconcept voor 21-juni
Figuur 60: Beoordeling van de verschillende gevelstanden in de vorm van 
een spiderdiagram
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Binnen het gevelconcept is de shade stand het meest geschikt voor daglicht-
toetreding. De resultaten zijn echt nog niet bevredigend. Er gaan veel daglicht 
verloren door de toevoeging van systeem aan de gevel. De ontwerptool is 
uitermate geschikt voor het variëren van verschillende vormaspecten van de 
shade elementen en de gevel om zo te achterhalen of dit een verbetering 
geeft in de prestatie van de gevel op het gebied van verlichtingssterkte zonder 
dat de prestaties voor de overige criteria verslechteren. 

Aan de tool is een vormmodule toegevoegd die de dimensies van de elemn-
ten kan aanpassen en verschalen. Zo is er de mogelijkheid om de shades te 
verkleinen, vergroten, platter uit te voeren of de gevel-shell te verkorten. 
Naast deze vormaspecten worden ook het toepassen van afwijkende ma-
terialen voor het gevelsysteem getest. Afbeelding 62, 63 en video 22 op de 
website laten het verschalen en aanpassen van de geometrie van de gevel 
zien. De resultaten van de simulaties zijn te zien in het spiderdiagram in figuur 
62. Een detailleerde uiteenzetting van de simulaties is te vinden in  bijlage 5 . 

(de optimalisatie van de vorm en het aanpassen van de materialen is in de 
handleiding opgenomen in onderdeel 5.3 en video 43)  

Figuur 61: volgorde die gehanteerd zal worden in dit hoofdstuk Afbeelding 62: verschillende variaties op de grootte of vorm van de gevelelementen 
riant A
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Afbeelding 63: verschillende variaties op de grootte of vorm van de gevelelementen 
riant B
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shade shell 
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Figuur 62:Spider diagram - analyse gevelvorm 

Tabel 16:beoordelingen vormvarianten aan de hand van de  vershcillende criteria 

lichte 
materialen

kleine 
shaders

grote shaders platte shader
verkorten 

shell

verlichtingssterkte + □ + + +

gelijkmatigheid - □ □ + □

warmtebelasting - + + - -

verblinding □ + + □ □

uitzicht □ □ □ □ □

technische 
haalbaarheid

+ - ? - +
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Evaluatie 

Uit de optimalisatie van de vorm van de elementen word duidelijk dat er een 
wisselwerking is tussen de daglichttoetreding in de ruimte en de gelijkmatig-
heid over de ruimte. In de meeste gevallen neemt de gelijkmatigheid te bij een 
afname in verlichtingssterkte en vice versa. 

Het doel van de vormstudie is voornamelijk om de substantiële afname in 
verlichtingssterkte die volgt uit de toevoeging van het gevelsysteem deze af-
name terug te brengen naar een acceptabel niveau. Een toename in deze 
vergelijking weegt dan ook zwaarder dan een afname in de gelijkmatigheid of 
een afname in de zonbelasting op de gevel. De laatste kan altijd nog opgelost 
worden in als de gevel in gebruik is. 

Volgens tabel 16 leveren het verkorten van de shell, het platter uitvoeren van 
de shades, de grote shades de lichte materialen en het spiegelende materiaal 
alleen een toename in de verlichtingssterkte in de ruimte op. Het meest grote 
verschil op dit gebied word veroorzaakt door de lichte materialen en het plat-
ter uitvoeren van de shades. Het groter of kleiner uitvoeren van de shades 
lijkt slechts kleine verschillen te weeg te brengen en ditzelfde geld voor het 
verkorten van de shell (gevelkast) en het spiegelend maken van het materi-
aaloppervlak. 

ALs conclusie hierop kan gezegd worden dat de ontwerper word aanbevolen 
de shades zo plat mogelijk uit te voeren en om deze van een zo licht mogelijk 
materiaal te maken.  

Het maken van combinaties 

Om tot een definitief ontwerp te komen dat voortkomt uit de vormstudies kun-
nen combinaties gemaakt worden van de verschillende ingrepen om deze 
te combineren tot een optimaal element. Het maken van deze combinaties 
gebeurd in overleg met de ontwerper van het concept en aan de hand van zijn 
input en praktische en technische problemen zijn verschillende combinaties 
afgevallen. 

De grote shades leveren een kleine toename op in de verlichtingssterkte, 
maar zullen praktische problemen opleveren in de uitvoering , aandrijving van 
het systeem, windbelasting etc. 

Op dit moment is er binnen de tool te weinig materiaalkennis opgenomen om 
de effecten van spiegelende materialen te overzien. 

Het plat uitvoeren van de shades is in strijd met de technische uitvoering van 
het concept. Het gevelsysteem kan niet meer van vorm veranderen als de 
shades platter worden uitgevoerd.  Ditzelfde geld voor het kleiner uitvoeren 
van de shaders. 

Uiteindelijk is er gekozen om de combinatie : shadestand + lichte materialen 
en het verkorten van de shell te simuleren en te vergelijken met de uitgangs-
positie. De resultaten zijn zichtbaar in tabel 20, 21 en figuur 71. 



S
im

ul
at

ie

bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon

10:00 130 1600 20 700 30 850

12:00 240 8060 40 4420 60 4680

14:00 210 3950 40 1610 50 1960

10:00 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3

12:00 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1

14:00 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2

10:00 90 20 20

12:00 210 180 200

14:00 170 100 120

10:00 8 25 1 23 1 22

12:00 18 25 2 22 2 23

14:00 17 100 1 100 2 100

uitzicht

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

21-dec
geen shading combination 1

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

verblinding (DGP-
index)

2 1 1

Tabel 20: Optimalisatie gevelvorm: combinaties - 21 dec

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht

figuur 65: bewolkt figuur 66: helder + zon

combinatie 1: 

• shade stand 
• lichte materialen
• verkorten shell

figuur 63: bewolkt figuur 64: helder + zon
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bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon

9:00 610 1510 100 230 160 460

12:00 840 4990 140 350 220 720

15:00 760 2430 130 260 190 500

9:00 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3

12:00 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3

15:00 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3

9:00 80 10 30

12:00 190 20 40

15:00 80 20 30

9:00 21 30 10 19 15 20

12:00 23 32 17 21 19 22

15:00 22 28 15 22 18 21

uitzicht

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

21-jun
geen shading combination 1

verblinding (DGP-
index)

2 1 1

Tabel 21: Optimalisatie gevelvorm: combinaties - 21 jun

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht

combinatie 1: 

• shade stand 
• lichte materialen
• verkorten shell

figuur 69: bewolkt figuur 70: helder + zonfiguur 67: bewolkt figuur 68: helder + zon
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Een belangrijk punt van een bewegend en intelligent gevelsysteem is dat 
deze zich op elk moment kan aanpassen aan zijn omgeving of indien moge-
lijk aangepast kan worden door de gebruiker. In theorie is hier veel winst de 
behalen op het gebied van comfort en prestaties ten opzichte van statische 
gevels. Voor de eerder bepaalde gevelcombinatie 1 zal deze hypothese ge-
test worden. Het eigenlijke doel van het testen van het functioneren van de 
gevel is om informatie te verkrijgen over de optimale standen van de gevel in 
verschillende situaties. Deze informatie kan gebruikt worden in de aansturing 
van de gevel of aangeboden worden aan de gebruiker van de gevel.

4.4.1 Optimalisatie gevelstand bij rotatie in één groep 

De gevel is in staat om in de shade stand te roteren om zijn eigen as. In het 
model is deze rotatie beperkt tot 40 graden in beide richtingen vanuit een ho-
rizontale stand. dit betekend een totale variatie in de rotatie van 80 graden. De 
stappen in de verdraaiingen worden beperkt tot stappen van 10 graden. Dit is 
gedaan om het aantal benodigde simulaties te beperken. Afbeelding 64 en 65 
laat de verdraaiing van de gevel zien. 

Figuur 72: volgorde die gehanteerd zal worden in dit hoofdstuk Afbeelding 64: rotatie van de gevel in één groep, variant A
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Afbeelding 65: rotatie van de gevel in één groep, variant B

4.4.2 Optimalisatie gevelstand bij rotatie in twee groepen 

Naast de rotatie in één groep is het interessant om te kijken of een rotatie in 
twee groepen of delen additionele voordelen met zich meebrengt (afbeelding 
66). Nadelen zijn wel dat dit de gevel en de aandrijving van de gevel ingewik-
kelder maakt. 
Ook de simulatie is ingewikkelder want bij 2 variabelen zijn een niet te over-
zien aantal combinaties mogelijk. Vandaar dat bij dit soort vragen er gebruik 
gemaakt moet worden van een evolutionary solver zoals Galapagos . Voordat 
de stand van de gevel getest kan worden met Galapagos moet er eerst een 
fitnesfunctie worden opgesteld. 
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4.4.3 Fitness functie

Om tot een optimale gevelstand te komen moet deze stand uiteraard worden 
beoordeeld. Bij de optimalisatie van de gevelvorm was deze beoordeling 
een zorgvuldige afweging aan de hand van de resultaten van de verschil-
lende variabelen. Het zou makkelijker zijn als dit beoordelingsproces verder 
geautomatiseerd zou kunnen worden om te komen tot een eenvoudigere 
beoordelingsmethode. Dit zou ook positief zijn voor een meer parametrisch 
ontwerpproces waarbij de ontwerper eerder toegang heeft tot een beoorde-
ling van de gesimuleerde gevelvorm of stand. 

Deze beoordeling zou kunnen gebeuren doormiddel van een fitness functie. 
Deze functie beschrijft de relatie tussen de verschillende variabelen van 
een ontwerp en probeert hier een fitness factor voor de beschrijven. Door 
veranderingen in het ontwerp aan te brengen veranderen de variabelen 
en dus ook de fitness factor. Deze factor kan vervolgens geoptimaliseerd 
worden. Deze optimalisatie is dan ook direct het meest gunstige ontwerp 
of gevelstand. Deze functie kan ook gebruikt worden voor een evolutionary 
solver. Deze probeert een optimale fitness factor te vinden aan de hand van 
verschillende ontwerpvariabelen zonder dat alle mogelijkheden apart moeten 
worden doorgerekend. 

Het adequate beschrijving van de fitness functie is natuurlijk belangrijk van-
wege de ingewikkelde onderlinge verhouding die vaak ontstaat tussen de 
verschillende  variabelen in de formule. Bij het huidige ontwerp moet reke-
ning gehouden worden met de volgende variabelen. 

• Verlichtingssterkte (lux)
• Gelijkmatigheid (factor)
• Zonbelasting achter het glasoppervlak in  (W/m2)

Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat sommige van deze vari-
abelen worden geoptimaliseerd en anderen geminimaliseerd. Een meest 
eenvoudige weergave van een fitness formule is als volgt.

Fitness = verlichtingssterkte + gelijkmatigheid - zonbelasting 
Afbeelding 66: rotatie van de gevel in twee groepen 
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De orde van grote van de verschillende variabelen zijn echter nogsteeds ver-
schillend en dienen op elkaar te worden afgestemd. Als deze alle 3 dezelfde 
waarde krijgen toegekend dat loopt het ontwerp het risico dat een of meer-
dere van de variabelen worden verwaarloosd ten goede van een andere 
variabele. Zo kan bijvoorbeeld een ontwerp met een hoge daglichttoetreding 
maar een slechte verdeling van het licht een grotere fitness waarde krijgen 
toegekend dan een ontwerp waarbij deze variabelen in evenwicht zijn. Om 
dit te voorkomen is gekozen om de daglichttoetreding te optimaliseren en 
een overschrijding van de eisen ten opzichte van de gelijkmatigheid en zon-
belasting te bestraffen met een grote afname in de fitness functie. 

formule:

Fitness = verlichtingssterkte(lux) - G1 x 5000 - G2 x 5000  - Z1 x 5000 
- Z2 x 5000

•  G1: als de gelijkmatigheid kleiner is dan 0.3 geld G1=1 bij een 
waarde van 0.3 of hoger geld  G1=0

• G2: als de gelijkmatigheid kleiner is dan 0.2 geld G2=1 bij een 
waarde van 0.2 of hoger geld  G1=0

• Z1: als de zontoetreding groter of gelijk is aan 100 dan geld Z1=1 
bij een waarde van lager dan 100 geld  Z1=0

• Z2: als de zontoetreding groter of gelijk is aan 100 dan geld Z2=1 
bij een waarde van lager dan 100 geld  Z2=0

Om te beginnen zal er gekeken worden naar één enkele variabele in het 
ontwerp, namelijk de draaihoek van de shaders.

Revisie fitness functie 

Door het gebruik van een functie met één variabele en strafpuntren voor de 
2 overige parameters heeft de evolutionary solver moeite met het werken 
naar een  optimalisatie. Om dit proces te verbeteren zal geprobeerd worden 
om tot een nieuwe formule te komen waarin alle variabelen worden meege-
nomen. 

Belangrijk is dat de drie variabelen in de zelfde orde van grootte terecht ko-
men. Om dit te bewerkstelligen is het aan te raden om te werken met factors 
in plaats van de bestaande meetresultaten. 

• Verlichtingssterkte (lux)
• Gelijkmatigheid (factor)
• Zonbelasting achter het glasoppervlak in  (W/m2)

De gelijkmatigheid van de ruimte is al beschreven in de vorm van een factor 
of verhouding tussen de 0 en 1. Nu moet dit nog gedaan worden voor de 
overige variabelen. Omdat de resultaten voor de verlichtingssterkte in een 
situatie met of zonder zon zover uiteen liggen zullen er twee fitness formu-
les worden opgesteld. Ëen voor de situatie van een heldere lucht met zon. 
En een voor die met een bewolkte lucht. Voor de formule met een bewolkte 
lucht zal de criteria voor zonstraling niet worden meegenomen omdat er 
geen sprake is van ongewenste zontoetreding.  Om een indruk te krijgen van 
de orde van grootte zullen de minima en maxima van tabel 20 en 21 gebruikt 
worden. 

formule: bewolkt 
F = (V/500) x G  

formule: helder + zon
F = (V/5000) x G  x (Z/200)

Een probleem is echter dat de gemiddelde verlichtingssterkte in de formule 
lineair in de formule word beschreven. Bij een lineaire toename aan daglicht 
zal de fitness factor ook met dezelfde snelheid toenemen. Dit is ongewenst 
omdat als eenmaal 800 lux bereikt is er eigenlijk geen behoefte is aan een 
toename van daglicht. Dit kan zelfs negatief werken en verblinding veroor-
zaken. Om dit tegen te gaan zal in de formule de  verlichtingssterktefactor 
vervangen worden door de wortel van deze verlichtingssterkte. Naarmate 
de verlichtingssterkte meer toeneemt zal dit minder effect hebben op de 
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toename van de fitness factor. De beschrijving van de formule zal niet langer 
lineair zijn, maar een niet lineaire curve aannemen. 

De aangepaste formule ziet er dan als volgt uit. 

formule: bewolkt 
F = √ (V/500) + G  

formule: helder + zon
F = √ (V/5000) + G  - (Z/200)

Figuur 73: lineaire formule   Figuur 74: niet lineair (wortel(x) )

 Uitleg Galapagos resultaten

Voor de simulaties van de optimalisatie van de standen is uiteindelijk de 
tweede formule gebruikt . Zowel bij de rolatie in één als twee groepen met 
behulp van Galapagos. De bijbehorende tabellen en resultaten zijn in de bij-
lage terug te vinden.  Bij de screenshots van een Galapagos zal nog wat ad-
ditionele uitleg gegeven worden. Een voorbeeld van een simulatie is te zien 
in afbeelding 67. Hier worden alle resultaten uitgezet tegen de beste 10%. 
In het begin van de simulaties werden 2 locale maxima gevonden totdat het 
uiteindelijk maximum gevonden werd. Vervolgens heeft Galapagos nog 20 
cycli geprobeerd deze waarde te verbeteren. Dit is niet gelukt en uiteindlijk 
is de simulatie gestopt en word 0.42 aangenomen als de maximale fitness 
waarde. Aan de curve van de lijn die hierbij hoort is te zien dat het bovenste 
deel van de elementen in een bijna neutrale stand staat, terwijl de onderste 
elementen naar beneden gekanteld staan. 

De cirkelvormige resultaten die te zien zijn is steeds een herhaling van 
dezelfde maximumwaarde. Bij het vinden van een maximum word deze 
meegenomen naar de volgende cyclus en vanwege de kleine afwijking die 
elke radiance simulatie met zich meebrengt vind er een spreiding plaats van 
deze resultaten. 
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Afbeelding 67: voorbeeld screenshot Galapagos (alle resultaten)

Afbeelding 68: voorbeeld screenshot Galapagos (alle resultaten)

4.4.4 Resultaten optimale gevelstand 

Voor zowel de rotatie in één groep als die in twee groepen is de optimale 
stand van de gevel in het moment volgens de tweede fitnessformule bepaald. 
tabel 22 en 23 laten deze standen zien. Er zijn bepaalde verschillen in de 
toegepaste methoden die bij deze simulaties zijn gebruikt. 

- Bij de rotatie in éém groep word dezelfde nauwkeurigheid gebruikt als bij 
de overige simulaties in Radiance. De nauwkeurigheid bij de simulaties in 
Galapagos is echter minder. De reden hiervoor is het groot aantal simulaties 
die door dit programme achter elkaar worden uitgevoerd. Een simulatie in 
Galapagos kan tot wel 16 uur duren. 

- Omdat Galapagos zelf waarden kan kiezen voor de gebruikte sliders is de 
nauwkeurigheid van de rotatie vergroot naar 5 graden in plaats van de 10 
graden die gebruikt is bij de rotatie in één deel. 

Als de optimale standen in alle situaties bekend zijn worden deze opnieuw ge-
simuleerd in dezelfde nauwkeurigheid zodat de resultaten met elkaar verge-
leken kunnen worden Deze vergelijking is te zien in tabel 24, 25 en figuur 75.
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Tabel 23: Optimale gevelstand twee groepen in graden volgens formule 2

weertype tijdstip
optimale gevelstand 

boven ( °)
optimale gevelstand 

onder ( °)
fitness-waarde

10:00 10 -30 0,59

12:00 -5 -10 0,66

14:00 10 -10 0,63

10:00 20 5 0,65

12:00 -15 -10 0,72

14:00 -20 -15 0,53

9:00 25 15 0,81

12:00 20 5 0,91

15:00 20 20 0,88

9:00 0 -20 0,48

12:00 -20 -15 0,47

15:00 5 -25 0,48

21-dec

bewolkt

helder met zon

21-jun

bewolkt

helder met zon

Tabel 22: Optimale gevelstand in één groep in graden volgens formule 2

optimale stand 
tijd bewolkt zon bewolkt zon

10:00 10 -10 9:00 10 -10

12:00 10 -20 12:00 10 -10

14:00 0 -20 15:00 0 0

21-dec
tijd

21-jun

0 

20 

40 

60 

80 

100 
lux 

gelijkmatigheid 

warmtebelasting 
raam 

uitzicht 

geen gevelelement 

shade stand 

combinatie 1 

combinatie 1: optimale stand  

combinatie 1: optimale stand - 2 delen 

Figuur 75:Spider diagram - vergelijking van de verschillende optimalisaties 
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bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon

10:00 130 1600 20 700 30 850 40 760 25 888

12:00 240 8060 40 4420 60 4680 80 1900 51 3461

14:00 210 3950 40 1610 50 1960 60 1000 54 1279

10:00 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

12:00 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1

14:00 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2

10:00 90 20 20 15 17

12:00 210 180 200 35 49

14:00 170 100 120 28 28

10:00 8 25 1 23 1 22

12:00 18 25 2 22 2 23

14:00 17 100 1 100 2 100

uitzicht

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

21-dec
geen shading combination 1

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

comb1: opt-stand opt-stand-2delen

verblinding (DGP-
index)

2 1 1 1 1

bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon

9:00 610 1510 100 230 160 460 190 400 220 400

12:00 840 4980 140 350 220 720 310 610 280 530

15:00 760 2430 130 260 190 500 280 500 280 420

9:00 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3

12:00 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3

15:00 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3

9:00 80 10 30 23 23

12:00 190 20 40 35 31

15:00 80 20 30 29 25

9:00 21 30 10 19 15 20

12:00 23 32 17 21 19 22

15:00 22 28 15 22 18 21

uitzicht

opt-stand-2delen
21-jun

geen shading combination 1 comb1: opt-stand

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

2 1 1 1 1

verblinding (DGP-
index)

Tabel 24: vergelijking verschillende optimalisaties van de shade stand voor 21-dec

Tabel 25: vergelijking verschillende optimalisaties van de shade stand voor 21-jun

4.4.5 Evaluatie 

Opvallend is dat de rotatie in 2 delen helemaal geen betere resultaten ople-
vert dan de rotatie in één groep. Het spiderdiagram laat zien dat de rotatie in 2 
groepen welliswaar beter scoort op het gebied van zonbelasting en de gelijk-
matigheid, maar de verlichtingssterkte is beduidend minder. Hiervoor zouden 
verschillende verklaringen voor aangemerkt kunnen worden. 

Het kan zijn dat er een fout zit in het evalueren van de gevelstand met Gala-
pagos waardoor er onjuiste conclusies gedaan worden. Omdat te testen zou 
de simulatie overgedaan kunnen worden met een groteren nauwkeurigheid. 

Wat meer voor de hand ligt is dat er een fout zit in de formule die gebruikt 
word om de fitness te bepalen. Door de beweging in twee delen heeft de 
gevel ineens veel meer mogelijkheden om de gelijkmatigheid, zonbelasting 
en de verlichtingssterkte te beïnvloeden. De verhoudingen tussen deze drie 
criteria in de formule moeten hierdoor helemaal in balans zijn. Anders zal 
het fitness algoritme een of twee van deze criteria in bepaalde situaties een 
hogere waarde toekennen omdat deze een groter effect hebben op de fitness 
waarde. Een derde criteria kan hierdoor verwaarloosd worden. 

Omdat daglichtcondities afhankelijk zijn van het seizoen en het wel of niet 
aanwezig zijn van de zon  moeten er meer klimaatafhankelijke aspecten in 
de fitnessformule worden opgenomen om een zo eerlijk mogelijke waarde te 
genereren voor verschillende situaties. Alleen dan kunnen de resultaten ook 
onderling worden vergeleken met elkaar. 

Er moet nog een controle berekening  uitgevoerd worden voor de verblinding 
in de optimale stand . 
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Het resulterende product dat voortkomt uit deze simulatie is een gevelsysteem 
met het Accepting Ambient Intelligence concept met onveranderde dimensies 
van de hexagons. De shell waarin de elementen zijn opgehangen is aan de 
voorzijde ingekort waardoor er een kleine toename is in de daglichttoetreding 
en het uitzicht. 
Zowel de shell als de roterende elementen worden uitgevoerd in de meest 
lichte diffuus reflecterende materialen. Voor het systeem is in verschillende 
situaties de optimale stand van de gevelelementen in de shade stand bekend. 
Deze elementen draaien tegelijkertijd en in één groep. Doormiddel van een 
sensor die de aanwezigheid van de zon signaleert is het systeem in staat om  
te switchen tussen de optimale stand in een situatie met of de optimale stand 
in een situatie zonder de aanwezigheid een lucht met zon. 

De gebruiker is in staat om de instellingen van het systeem zelf te beïnvloe-
den in om de stand van de gevelelementen naar zijn wens aan te passen. 
In bijlage 5 is aan de hand van een dagscenario op een visuele manier te zien 
hoe het product presseert vergeleken met het oorspronkelijke ontwerp. 
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4.6 Testen tool door ontwerpers

151

Aangetoond is dat de samengestelde methode in staat is om gevelsystemen 
te analyseren en te beoordelen en eventueel te optimaliseren. Uiteraard is dit 
pas een aanzet tot het ontwikkelen van een tool en moet hier nog veel aan 
gesleuteld worden voordat deze toegepast kan worden door de doelgroep. 
Deze doelgroep zijn ontwerpers en architecten. Hiervoor is in dit hoofdstuk 
wel alvast een begin gemaakt. 

Het oorspronkelijke Grasshopper model ziet er als volgt uit (afbeelding 69). Dit 
model is juist ingesteld en bevat algoritmen die gemakkelijk de informatie voor 
de simulaties uit het model te voorschijn halen opslaan en uit het programma 
exporteren. Er zijn echter verschillende redenen aan te wijzen waarom dit 
model niet geschikt is voor het gebruik door andere ontwerpers of architecten. 

 - handmatige instellingen: veel opties zijn handmatig ingesteld en er 
is veel kennis nodig om deze variabelen te veranderen

 - geen user-interface: het model bevat geen duidelijke user-interface. 
De sliders zijn verspreid over het gehele canvas en niet geordend 
volgens een systeem. 

 - de verschilende componenten van de tool zijn niet duidelijk afgeba-
kend in overzichtelijke groepen. 

Om de tool geschikt te maken voor gebruik door ontwerpers zal het script wor-
den aangepast en zal deze voorzien worden van een handleiding. Vervolgens 
zal de tool met handleiding getest worden door studenten en zal deze aange-
paste versie worden voorzien van commentaar. Dit commentaar zal gebruikt 
worden om de interface van de tool verder aan te passen of te verbeteren. 

Afbeelding 69: canvas Grasshopper model 

4.6.1 eerste versie handleiding en script 

Voor de eerste versie van de handleiding is het Grasshopper model opnieuw 
ingedeeld. In deze indeling zijn alle componenten die betrekking hebben op 
de geometrie en de berekingen van het model naar onderen verplaatst. De 
componenten die de gebruikt dient in te voeren zijn naar boven verplaatst 
tezamen met de resultaten. Linksboven in het model is van links naar rechts 
een soort user- interface gemaakt die is opgebouwd in duidelijke elkaar op-
eenvolgende stappen. 

Om te voorkomen dat een gebruiker te maken krijgt met het handmatig invoe-
ren van zaken als Radiance parameters of misschien het foutief of dubbel in-
voeren van bepaalde parameters of geometrie zijn er verschillende Visual Ba-
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sic scripts in het model opgenomen. Deze scripts voorzien de gebruiker van 
textuele feedback, vertalen een simpele input in uitgebreide handelingen en 
kunnen ook informatiestromen stoppen en doorlaten. Door deze technieken is 
het mogelijk om de gebruiker doormiddel van één slider of knop verschillende 
handelingen uit te laten voeren zonder en de gebruiker ook op de hoogte te 
stellen van wat er precies gebeurd. Afbeelding 70 laat het meest eenvoudige 
script in het model zien. Het script heeft één input parameter en een textuele 
uitput. Dit script geeft de gebruiker feedback over welke simulatiestand hij of 
zij heeft geselecteerd. 

Uiteindelijk is het gelukt om alle stappen op een eenvoudige manier in Gras-
shopper te programmeren met uitzondering van de verblinding. Voor het be-
oordelen van de verblinding dient de geometrie eerst te worden geëxporteerd 
naar Rhinoceros en moeten er vervolgens verschillende instellingen aange-
past worden en uiteindelijk de informatie terug in Grasshopper worden geïm-
porteerd. Van een ontwerper of architect zonder voorkennis kan niet verwacht 
worden dat hij deze stappen eenvoudig kan doorlopen. Vandaar is deze stap 
niet in de handleiding opgenomen. Ook zal er geen optimalisatie van twee va-
riabelen door Galapagos worden uitgevoerd. De reden hiervoor is het gebrek 
aan tijd. En dergelijke simulatie kan gemakkelijk 16 uur in beslag nemen. 

Ook is de database aan geveloplossingen in de tool uitgebreid met een nieuw 
systeem. Naast de “Accepting Ambient Intelligence” façade concept en het op 
een bestaand systeem gebaseerde “movable louvres” kan er nu ook gekozen 
worden voor het “2Façade gevelconcept”. 

Zodat bij het lezen van de resultaten de geometrie van het gebouw niet in de 
weg staat is deze onzichtbaar gemaakt. Deze simulatiemodus kan door een 
gebruiker voor het starten van een simulatie worden aangezet. 

De handleidingen en vragenlijsten zijn in zijn geheel in te zien bijlage 8. De 
gebruiker zal gevraagd worden om het generieke gebouw in te stellen vol-

Afbeelding 70: voorbeeld visual basic script

gens een bestaand voorbeeld en om hier een gevelsysteem aan toe te voe-
gen. Vervolgens moet de gebruiker daglichtsimulaties uitvoeren binnen deze 
ruimte en de resultaten kunnen evalueren en met elkaar vergelijken. Tenslotte 
wordt nog het uitzicht uit het raam bepaald aan de hand van drievoudige 
prestatieschaal. 

feedback en commentaar n.a.v. de eerste versie van de handleiding 

De volledige lijst aan opmerkingen en feedback is te bezichtigen in bijlage 8. 
Een aantal punten hieruit zullen verder worden toegelicht . 

 - probeer de handleiding specifieker en duidelijker te maken
 - leg beter uit  om welke materialen het gaat (bij het toekennen van ma-

terialen)
 - de resultaten zijn niet direct na een simulatie zichtbaar, hier moet eerst 
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een slider voor verplaatst worden. 
 - probeer het onderscheid tussen de verschillende vlakken bij het beoor-

delen van het uitzicht te verbeteren.
 - geef duidelijker aan wanneer een slider terug op “false”gezet dient te 

worden  (om zo bijvoorbeeld het per ongeluk starten van een nieuwe 
simulatie te voorkomen) 

4.6.2 tweede versie handleiding en script 

Voor de tweede versie van het script in de handleiding zijn er verschillende 
dingen aangepast. 

 - een simulatie laat direct de resultaten zien als er de simulatieknop op 
“false” gezet wordt.

 - ter verduidelijking is er de mogelijkheid om bij de beoordeling van het 
uitzicht  de oppervakken een kleur te geven 

 - enkele kleine aanpassingen in de handleiding die deze specifieker ma-
ken 

feedback en commentaar n.a.v. de tweede versie van de handleiding 

De tool is een tweede maal getest door tweede ontwerper. Ook ditmaal was er 
veel commentaar op de specifieke uitleg van de verschillende stappen. Stap-
pen moeten nog specifieker beschreven worden, anders is er een kans dat 
een gebruiker vastloopt zonder aanvullende begeleiding. Een aantal overige 
opmerkingen zijn 

 - gebruik geen afkortingen of leg duidelijk deze uit
 - beschrijf nauwkeuriger hoe je je moet bewegen in een Rhino omgeving 

(controle met muis en toetsenbord) 
 - beschrijf nauwkeuriger de acties in de handleiding en voeg eventueel 

ter verduidelijking screenshots en afbeeldingen toe.
 - leg specifiek uit hoe componenten zoals “sliders” en “boolean toggles” 

werken en ingesteld kunnen worden. 
 - voeg een script toe die de lux eis in de ruimte variabel maakt en aan-

past aan de functie van de ruimte. 

4.6.3 derde en definitieve versie 

Tussen de eerste en tweede versie van de handleiding was er weinig tijd 
beschikbaar om deze te verbeteren. Uiteindelijk is het commentaar van beide 
tests verwerkt en is aan de hand van de aanbevelingen die gedaan zijn de 
handleiding verbeterd tot een derde en laatste versie. Omdat deze laatste 
versie niet meer getest zal worden door studente n heeft deze een iets al-
gemener karakter en is de vragenlijst uiteraard weggelaten. De handleiding 
zal gepresenteerd worden in de vorm van een website die te zien is op de 
volgende locatie onder het kopje handleiding. 

http://daylight.nieksijbers.nl

Ook is de handleiding opgenomen in bijlage 8. 

aanpassingen 

• Alle stappen in de handleiding zijn op een logische manier opnieuw in-
gedeeld en herschreven. Ook is bijna elke slider en knop voorzien van 
textuele feedback en wordt elke stap in de handleiding begeleid door 
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voorbeelden in de vorm van screenshots en video’s 
• Bepaalde “true” of “false” knoppen in Grasshopper zijn vervangen door 

gewone knoppen die terugspringen. De gebruiker hoeft zich niet langer 
zorgen te maken dat deze op de verkeerde waarde blijft staan. 

• Bij de aanpassingen aan de vorm van de gevelsystemen en het beoor-
delen van het uitzicht en het toevoegen van obstakels worden met kleu-
ren en highlights aangegeven om welke geometrievlakken het gaat. 

• Ook op het Grasshopper canvas zijn afbeeldingen toegevoegd die de 
aanpassingen die gedaan worden proberen te verduidelijken. 

• Voordat de handleiding begint wordt er eerst in zowel Rhino en Gras-
shopper de bediening van de verschillende componenten en camera’s 
toegelicht. 

• Het resultatenpanel is verder uitgebreid met een legenda en de totale 
resultaten van een simulatie.

• De legenda past zich automatisch aan aan de maximale waarde die de 
gebruiker voor het simulatiegrid instelt. 

• De werking van Galapagos en een verblindingsberekening wordt in de 
handleiding toegelicht. Hoewel het resultaat handmatig kan worden in-
gevoerd wordt  er niet van de gebruiker verwacht dat deze hiertoe in 
staat is. 

• De lux eis kan door de gebruiker handmatig worden ingevuld en wor-
den aangepast aan de functie van de ruimte. 

• de maten van het voorbeeldgebouw zijn beter afgestemd op de input-
methode voor het generieke gebouw in de tool. 

• Het is niet langer mogelijk om twee gevelsystemen tegelijk toe te voe-
gen aan het gebouw 

• De uitzichtmodule is aangepast. In bepaalde standen van de gevel 
zal de beoordeling van het uitzicht positiever zijn dan voorheen (bij de 
shades in horizontale stand is het uitzicht volledig).  

Afbeelding 71: canvas aangepast grasshoppe rmodel

Afbeelding 72: fragment uit de aangepaste user-interface - toegvoegen gevelsysteem
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Aanbevelingen en suggesties 

Aangetoond is dat studenten zonder extensieve kennis van Radiance en Gras-
shopper instaat zijn om de tool te gebruiken en om de resultaten te evalueren. 
Ik ben ook overtuigd dat de 3d omgeving en visuele weergave een positieve 
impact heeft op het inzicht in het daglichtontwerp van een ruimte. Natuurlijk 
zijn er ook een aantal nadelen verbonden aan deze manier van resultaten 
evalueren en aan de methode en de programma’s die hiervoor gekozen zijn. 

Grasshopper is uitermate geschikt voor ontwerpers die hiermee bekend zijn. 
Het is gemakkelijk uitbreidbaar en aanpasbaar en de mogelijkheden zijn ein-
deloos. Voor eerste gebruikers is het echter af te vragen of een stand-alone 
tool zonder deze Grasshopper omgeving geen gemakkelijkere oplossing is.

De koppeling van het programma Diva aan Grasshopper werkt uitermate 
goed en is zeer eenvoudig te bedienen en in te stellen. Maar zonder Gras-
shopper te verlaten kan eigenlijk nog niks gezegd worden over de verblinding 
van een gebruiker vanuit een bepaald standpunt. Voor een verdere uitbreiding 
van deze ontwerptool zou een mogelijke toekomstige verblindingscomponent 
voor Grasshopper een uitkomst bieden. 

Eventueel is het ook mogelijk om doormiddel van Radiance metingen ook iets 
te kunnen zeggen over de kans op verblinding in de ruimte. Dit vereist echter 
meer vooronderzoek op het gebied van verblinding, bouwfysiche kennis en 
ervaring met het opstellen van algoritmes. 

  

Afbeelding 73: Rhinoceros viewports in de simulatiemodus
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Deel V: 

Evaluatie 

In deze fase zullen de resultaten van de simulatie worden ge-
analyseerd en getest worden aan het programma van eisen. Wat 
hieruit voortkomt is een oordeel over hoe de tool op dit moment 
functioneerd en wat eventuele verbeterpunten zijn. 

157



To
ol

 a
ss

is
te

d 
fa

ça
de

 d
es

ig
n 

Het simulatie en optimalisatieproces van het gevelconcept Accepting Ambient 
Intelligence door het gebruik van de tool liep niet altijd vlekkeloos, maar het 
heeft wel nieuwe inzichten opgeleverd die van onschatbare waarde zijn voor 
het doorontwikkelen van een dergelijke tool. 
Dit word het meeste duidelijk door het bespreken van de problemen of tegen-
slagen  die tijdens de simulatiefase duidelijk werden. 

Verblinding (DGP index) 
Discomfort glare of verblinding is een vrij ingewikkeld fenoneem die niet een-
voudig aan de hand van een bepaalde methode bepaald kan worden. Niet 
alleen zijn de bouwfysiche aspecten complex, het heeft ook te maken met hoe 
een persoon ongemak ervaart. De methode die gebruikt is om verblinding te 
testen leverde verwarrende resultaten op die of heel goed of juist heel slecht 
waren. En het was de enige eis die niet op een volledig parametrische manier 
in Grasshopper te testen was. Zowel de resultaten als de workflow van deze 
eis leverden geen bevredigend resultaat op. 
De meest logische verklaring voor de verwarrende conclusies zijn dat de ver-
blindingstool fors moet worden uitgebreid om op dit punt een betrouwbaar 
oordeel te geven. Het testen van de DGP index vanuit verschillende stand-
punten in de ruimte in plaats van slechts één. En het verder aankleden of 
detaileren van het interieur van de ruimte met bijvoorbeeld reflecterende of 
semi-reflecterende oppervlakken. Een voorbeeld is een reflecterend televisie-
scherm of een tafel in de ruimte. 
Maar dit is misschien wel een non discussie. Een ander standpunt kan zijn om 
bij een tool met de parametrische uitgangspunten die van tevoren zijn vast-
gelegd geen prestatieanalysemethode in te bouwen die ervoor zorgt dat deze 
parametrische manier van werken ernstig beperkt wordt. Een keerzijde is dat 
in dit geval een glare analyse achteraf dient plaats te vinden. Iets wat ook  de 
doelstelling van dit onderzoek tegenspreekt. 

5 Evaluatie 

Het verbeteren van de vorm 
Hoewel het optimaliseren van de optimale stand van het gevelsysteem een 
interessante zoektocht was naar een juiste formule of een juiste combinaties 
van variabelen, kwam de zoektocht naar de optimale vorm niet echt helemaal 
tot zijn recht. Hiervoor kunnen twee redenen worden aangewezen. Beperkin-
gen vanuit het gevelconcept en de vrijheid van oplossingsmogelijkheden. Bij 
de bediening van een gevel met slechts twee rotatieparameters is het een-
voudig om toe te werken naar een optimalisatie. Het veranderen van de vorm 
kan heel veel dingen opvatten. En voor elk van deze vormparameters kan in 
theorie een optimale waarde gevonden worden. De optimalisatie van de stand 
liet zien dat dit wel veel tijd kost. Het is daarom misschien aan te raden het 
aantal variabelen te beperken en om zich bij het ontwerpen meer te focussen 
op een duidelijk doel. Een duidelijk beschrijfbare optimalisatie van 

Door de technische eigenschappen van de conceptgevel was het onmogelijk 
om de gevelelementen teveel te verschalen of te vervormen. De transformatie 
eigenschap van de gevel zou dan verloren gaan of sterk bemoeilijkt worden. 
Dit is eventueel een beperking geweest in de zoektocht naar een optimale 
schaal van de roterende gevelelementen. 

Vergelijken resultaten met bestaande systemen 
Uiteindelijk zijn er drie gevelsystemen in de tool verwerkt waarvan twee nieu-
we concepten zijn en een systeem gebaseerd is op een bestaand systeem. 
De stap naar een vergelijking van de prestaties van de  bestaande oplossin-
gen met de nieuwe concepten is natuurlijk snel gemaakt. Gezien de tijd had ik 
echter geen tijd om dit verder uit te diepen. 
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Gebruik door ontwerpers 
Als een tool volgens deze opzet wordt doorontwikkeld dient een keuze ge-
maakt te worden voor een bepaalde doelgroep. Voor ontwerpers die veel 
ervaringhebben met het gebruik van Rhinoceros en Grasshopper zal een 
dergelijke open omgeving waarin veel is aan te passen en uit te breiden als 
positief ervaren. 
Maar er zijn ook ontwerpers die hier geen ervaring mee hebben en de voor-
keur geven aan een mogelijk eenvoudigere oplossing in de vorm van een 
stand-alone programma. In beide gevallen zal de gebruikersinterface verder 
moeten worden doorontwikkeld met het doel deze intuïtiever en eenvoudiger 
te maken 

Workflow 
Na een verdieping in het visueel programmeren en de mogelijkheden van 
Grasshopper is met zekerheid vast te stellen dat een doorontwikkeling van 
deze tool technisch mogelijk is. Door de toevoeging van meer scripts moet 
het mogelijk zijn om de tool volledig parametrisch te maken. Iets wat dit op 
dit moment nog in de weg staat is het diva component, waar het niet mogelijk 
was om de tijd en datum van het onderzoek doormiddel van een input vanuit 
grashopper in te voeren, Een ander punt waar nog veel aandacht aan moet 
besteed worden is de doorvertaling van de tool naar bouwkundige details en 
een meer technische uitwerking van de ontwerpen die hieruit voortkomen. Er 
moet een mogelijkheid gezocht worden om de geometrie van de producten 
die als het gevolg van de tool gemaakt worden om te zetten naar bouwkun-
dige tekeningen van een hoger detail of een building information model. 

159

Verbeteren fitness formule 
Het testen van een gevelsysteem aan de hand van verschillende variabelen 
levert niet altijd het optimale resultaat. Het ontwikkelen van een juiste fitness 
formule die in deze situatie’s wel de juiste balans vindt tussen de verschil-
lende criteria kan ook een suggestie zijn voor een vervolgonderzoek. 

Uitbreiden van de tool
Op de website (die als een soort visueel logboek gefungeerd heeft) zijn ver-
schillende sporen zichtbaar van korte deelonderzoeken. Voorbeelden hiervan 
zijn het koppelen van de stand van pv panelen in de gevel aan de stand van 
de zon doormiddel van een solar tracker. Of een poging op licht doormiddel 
van een lamellensysteem dieper in de ruimte te brengen. Dit zijn voorbeel-
den van additionele “modes of operation” die met een dergelijke tool kunnen 
worden onderzocht of uitgewerkt maar waarvoor ik binnen het kader van dit 
onderzoek geen tijd voor kon vinden. 
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