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Samenvatting 

Mensen brengen het grootste deel van de dag door in gebouwen. Door de jaren heen hebben gebruikers 
steeds minder invloed gekregen op het binnenklimaat Dit wordt vaak geregeld door centrale 
gebouwinstallaties, zonder rekening te houden met de behoeftes van de gebruikers. Te openen ramen en 
voorzieningen voor daglicht- en zonregulering ontbreken vaak en ook het onderhoud van 
klimaatinstallaties laat vaak te wensen over. Hierdoor ontstaan vaak gebouwgebonden gezondheids
klachten, beter bekend als het Sick Building Syndrome. 

Het Tamagotchi-gevel concept is een antwoord op deze problematiek. Binnen dit project is de focus 
gelegd op de renovatie van bestaande leegstaande kantoren die niet meer voldoen aan de huidige 
technische eisen. In Nederland staat momenteel namelijk ruim zes miljoen vierkante meter kantoorruimte 
leeg. Een deel van deze panden moet grondig gerenoveerd worden zodat deze weer voldoen aan de 
huidige energetische en comforttechnische eisen. De gevel is de scheiding tussen buiten en binnen en is 
daarom bij uitstek geschikt om het binnenklimaat te reguleren. 

Het Tamagotchi-gevel concept stelt de gebruiker centraal. Deze moet zo optimaal mogelijk kunnen 
functioneren. Dit is niet alleen vanuit het oogpunt van gezondheid, comfort en welzijn belangrijk, maar 
ook vanuit economisch oogpunt van de werkgever. Uit onderzoek is gebleken dat de bedrijfskosten voor 
werknemers 100 keer zo groot zijn dan de kosten voor de energie die een gebouw verbruikt. Door ervoor 
te zorgen dat de gebruiker zijn binnenklimaat kan beïnvloeden, kan het ziekteverzuim teruglopen en de 
productiviteit aanzienlijk stijgen. Op basis van een vooronderzoek naar de fysische aspecten die de 
gezondheid, comfort, welzijn en productiviteit van de gebruiker beïnvloeden, is vorm en inhoud gegeven 
aan het Tamagotchi-gevel concept. 

Dit concept is uitgewerkt in een case study om de technische en economische haalbaarheid te toetsen. In 
de case study is een elementengevel ontworpen met een mechanisch te openen raam, geïntegreerde 
daglicht- en zonregulering, decentrale ventilatie en een geïntegreerd gebouwbeheersysteem (GBS). 
Verwarming en koeling wordt per vertrek geregeld via capillaire buismatten in het plafond. Hierdoor heeft 
iedere ruimte een eigen microklimaat. Het GBS zorgt ervoor dat de gebruiker via een interface zijn 
binnenklimaat naar wens in kan stellen. Het GBS zorgt tevens voor een continue monitoring van het 
gebruik van de ruimte waardoor de gebruiker ook feedback krijgt van de Tamagotchi-gevel over het 
binnenklimaat Bij afwezigheid van de gebruiker neemt het GBS de regeling van het binnenklimaat over 
en zorgt voor een zo laag mogelijk energieverbruik. 

De Tamagotchi-gevel is een technisch haalbaar concept. De gevel kan door de decentrale benadering 
gemakkelijk omgaan met veranderend ruimtegebruik. Door toepassing van een GBS in de gevel zijn 
microklimaten eenvoudig te wijzigen. De installaties zijn dus eenvoudig aanpasbaar en wanden kunnen 
per gevelelement verplaatst worden. De Tamagotchi-gevel sluit hierdoor ook goed aan bij het principe van 
Slimbouwen®. Ook economisch gezien is de Tamagotchi-gevel een haalbaar concept. Door het 
energieverbruik van iedere ruimte te monitoren zijn energieprestatiecontracten af te sluiten voor een 
gegarandeerd lage energierekening. Wanneer de extra opbrengsten voor de werkgever door verhoogde 
productiviteit (1%) van werknemers wordt meegenomen, zijn de extra kosten voor een Tamagotchi-gevel 
in minder dan drie jaar terugverdiend. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Mensen brengen het grootste deel van de dag door in gebouwen. Daarom is het logisch dat er van 
gebouwen geëist wordt dat ze comfortabel, gezond en veilig zijn. Toch is dit lang niet altijd het geval . 
Vooral in de kantorenmarkt is dit een groot probleem. Momenteel staat er in Nederland 6,7 miljoen 
vierkante meter kantoorruimte leeg. Dit is 14% van de totale kantoorvoorraad[471. Deze gebouwen 
voldoen vaak niet meer aan de huidige technische en functionele eisen. 

Vanaf de jaren '60 worden er grootschalig gebouwinstallaties toegepast om gebouwen te conditioneren. 
Hierdoor werd het mogelijk om ieder gewenst binnenklimaat te realiseren, zonder rekening te hoeven 
houden met de vormgeving van de gevel. Oriëntatie, zonbelasting en de (thermische) massa van de gevel 
werden minder belangrijk, zodat voor de architect volledige ontwerpvrijheid ontstond. Estethica werd voor 
de architect het belangrijkste speerpunt van het gevelontwerp, de bouwfysica werd (en wordt) geregeld 
door adviseurs en installateurs. Gebruikers hebben door de nieuwe installatietechnieken steeds minder 
mogelijkheden gekregen om het binnenklimaat naar wens te beïnvloeden. Ook worden de nieuwe 
installatietechnieken vaak niet begrepen door gebruikers. Hierdoor zijn de afgelopen 40 jaar 
gebouwgebonden comfortklachten ontstaan, beter bekend als het Sick Building Syndrome[19U231. 

De afgelopen jaren is er een maatschappelijke behoefte en bewustwording ontstaan om deze problemen 
op te lossen. De nadruk komt weer meer te liggen op het ontwerpen voor de gebruiker. Het ontwerp van 
de gevel en installaties heeft hierbij een zeer belangrijke rol. Integrale oplossingen tussen gevel, drager, 
inbouw en installatie kunnen alleen slagen wanneer er op een slimme manier wordt nagedacht over het 
ontwerp- en bouwproces. Het principe van Slimbouwen® is hierbij een belangrijke leidraad. 

Ook de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (de VMRG) voorziet in de toekomst weer een 
belangrijke rol voor de gevel. Door al tijdens de ontwerpfase verschillende disciplines samen te brengen 
(vroeger was het de architect die deze kennis allemaal in huis had) en het gevelontwerp weer te richten 
op de behoeftes van de gebruiker, kan in de toekomst de blik weer worden gericht op het ontwerpen van 
gezonde en dus voor de mens duurzame gebouwen. De directeur van de VMRG, Bert Lieverse, verwoordt 
de toekomstige gevel als de 'levende' gevel: "De nieuwe generatie gevels past zich aan, al naar gelang de 
wensen van binnen- en buitenwereld. Als het gaat om comfort zal de gevel haar invloed steeds verder 
doen gelden. De volgende aspecten van comfort worden daarbij als uitgangspunten gehanteerd: lucht, 
thermisch comfort, licht, geluid, ergonomie, persoonlijke controle, ruimtelijke beleving en veil igheid. Ook 
zal de gevel een rol gaan spelen in de exploitatie en levenscyclus van een gebouw.'tl:281 

Wegens de grote leegstand van kantoren, deels te wijten aan een slecht binnenklimaat, heeft de regering 
ingezet op het grootschalig aanpakken van deze huidige kantorenvoorraad. Het VROM heeft hiertoe 
besloten in mei 2010 [471. Een groot aantal kantoorpanden zal dus grootschalig gerenoveerd moeten 
worden. In de praktijk zal dit vaak betekenen het aanbrengen van een nieuwe schil (gevel) in combinatie 
met een geïntegreerd klimaatconcept 

R.W.J.M. van der Linden Januari 2011 1 
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Er is dus voldoende aanleiding om te kijken naar een gebouwontwerp en specifiek binnen dit 
afstudeerproject een gevelontwerp dat als basisgedachte het comfort en welzijn van de gebruiker voorop 
stelt. Zeker voor de huidige kantorenvoorraad is dit een kans om deze gebouwen te upgraden en weer 
leefbaar en dus werkbaarder te maken. 

1.2 Tamagotchi-gevel 

Binnen de hiervoor beschreven context is een concept ontwikkeld genaamd 'Tamagotchi-gevel', met als 
doel het ontwerpen van een gevel, gericht op het comfort en welzijn van de gebruiker. De naam 
Tamagotchi is afkomstig van het gelijknamige speeltje dat vooral in de jaren '90 erg populair was. 

Het Tamagotchi-speeltje is een digitaal huisdier dat verzorgd moet worden door 
de eigenaar. Het vernieuwende aan het speeltje was het interactieve karakter 
met de gebruiker. Wanneer het huisdier zich niet op zijn gemak voelt, geeft deze 
een signaal aan de gebruiker dat er iets moet gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld 
zijn: eten geven, spelen, uitlaten, slapen enz. Door middel van slechts drie 
knoppen kan de gebruiker het beestje bedienen. Ook over de eenvoudige 
bedieningswijze is dus erg goed nagedacht. 

Het Tamagotchi-gevel concept heeft als doel het comfort en welzijn van de 
gebruiker centraal stellen. Op deze manier wordt gekeken naar een optimaal 
gevelontwerp. Dit betekent dat niet alleen de gevel, maar ook de installat ies 
begrijpbaar moeten zijn voor de gebruiker. Deze twee aspecten bepalen namelijk 

>, l-t 
: I ~-

~--

.. --- .• 
t~~-=L - ~ ·-·-·~ 

voor een groot deel het comfort van de binnenruimte. Door het interactieve Fig. 1.1: 4 Tamagotchi's 

aspect van de Tamagotchi te koppelen aan de gevel en de gebruiker, kan de 
gebruiker weer betrokken bij zijn leef- I werkomgeving. De gebruiker moet niet alleen zelf invloed hebben 
op het binnenklimaat, maar ook feedback krijgen van de gevel over aspecten als gezondheid, comfort en 
energieverbruik. Dit afstudeeronderzoek is erop gericht om uit te zoeken hoe een dergelijk concept vorm 
gegeven kan worden. Het afstudeeronderzoek wordt gecombineerd met een stage op de Research en 
Development afdeling bij het bedrijf Oskomera. Oskomera is gespecialiseerd in gevels, staalconstructies 
en zonnepanelen. Oskomera probeert met dit nieuwe gevelconcept aansluiting te vinden bij de wensen en 
eisen van de gevel van de toekomst. 

1.3 Probleemstelling 

Door de jaren heen zijn er verschillende problemen ontstaan op het gebied van gebouwgebonden 
comfort. Door technologische ontwikkelingen heeft de gebruiker steeds minder invloed gekregen op zijn 
eigen leef- I werkomgeving. Door middel van het Tamagotchi-gevel concept wordt de relatie hersteld 
tussen mens en gebouw. De focus van het afstudeeronderzoek ligt vooral op het concept en de 
uitwerking van de gevel. De probleemstelling van dit onderzoek is: 

Hoe kan een Tamagotchi-gevel ontworpen worden die bijdraagt aan de gezondheid, het comfort en de 
productiviteit van de gebruiker en bovendien een economisch positieve bijdrage levert aan de 
investeerder? 

1.4 Doelstelling en onderzoeksvragen 

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is: 

R.W.J.M. van der Linden Januari 2011 2 
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Het ontwerpen van een Tamagotchi-gevel die bijdraagt aan de gezondheid, het comfort en de 
productiviteit van de gebruiker en bovendien een economisch positieve bijdrage levert aan de 
investeerder. 

Om deze doelstelling te bereiken, zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

Welke fysische aspecten zijn van belang met betrekking tot comfort, gezondheid en productiviteit 
van de gebruiker? 

Welke van deze fysische aspecten moeten in de gevel worden verwerkt en welke zouden in 
overige bouwdelen opgelost kunnen worden? 

Welke functionele en technische eisen kunnen aan de hand van de vorige twee onderzoeksvragen 
worden opgesteld voor het Tamagotchi-gevel concept? 

Hoe kan het Tamagotchi-gevel concept een economisch positieve bijdrage leveren aan de 
investeerder en hoe groot is die bijdrage? 

Hoe kan getoetst worden of het Tamagotchi-gevel concept een technisch en economisch haalbaar 
concept is? 

Waar zit de know-how en toegevoegde waarde van en voor Oskomera? 

1.5 Randvoorwaarden 

Om aan de gestelde doelstelling te voldoen, zijn vooraf een aantal randvoorwaarden opgesteld om het 
onderzoek voldoende af te bakenen. 

1. Ontwikkeling gericht op renovatieprojecten in de kantorenmarkt 

De komende jaren zullen er in Nederland weinig nieuwbouw kantoorpanden worden gebouwd. Door de 
grote leegstand van de huidige voorraad ligt de focus op het herontwikkelen van bestaand vastgoed. 
Zoals eerder vermeld zijn er vanaf 1960 veel gebouwen gerealiseerd waarvan het binnenklimaat flink te 
wensen overlaat. Door grootschalige renovatie, het vervangen of aanpassen van de gebouwschil en de 
installaties kan de levensduur van deze gebouwen verlengd worden. Voor Oskomera is dit project een 
goede kans om in te springen op de beperkingen en gebreken van de huidige kantoorpanden. 

2. Uitvoering als geprefabriceerde elementengevel 

Het prefabriceren van een gevel heeft vele voordelen. De werkomstandigheden voor het personeel zijn 
een stuk beter doordat de gevelelementen volledig in de fabriek worden geassembleerd. Er kan efficiënter 
worden gewerkt en het eindproduct is van hoogwaardige kwaliteit. Zeker wanneer er een samenwerking 
tussen gevel en installaties wordt gevraagd is de geprefabriceerde elementengevel het beste alternatief. 
Doordat de elementengevel in de fabriek volledig wordt beglaasd en afgewerkt, hoeft deze op de bouw 
nog slechts te worden opgehangen aan stalen ankers. Hierdoor zijn verdiepingen zeer snel wind- en 
waterdicht te maken, wat een enorme besparing oplevert op de totale bouwtijd. Bovendien is er geen 
steiger nodig om de gevel te monteren. Dit gebeurt vanaf de vloer met special ontwikkeld materieel. De 
elementengevel wordt ook wel de componentengevel genoemd[391. In de rest van dit verslag wordt de 
benaming elementengevel gebruikt. Oskomera is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en 
monteren van dit type gevels. 

3. Grote mate van vormgevingsvrijheid moet mogelijk zijn. 

R.W.J.M. van der Linden Januari 2011 3 
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Het te ontwikkelen concept moet op vele verschillende manieren kunnen worden vormgegeven. Alleen 
dan heeft het Tamagotchi-gevel concept een kans van slagen op de markt. Er zullen wel enkele 
randvoorwaarden moeten worden opgesteld waarbinnen de architect kan ontwerpen. Er moet in ieder 
geval een soort bewustzijn worden gecreëerd bij architecten dat er goed moet worden nagedacht over de 
gevolgen van de vormgeving van de gevel op het binnenkl imaat van een gebouw. De uitdaging is om 
hierbij de vormgeving zoveel mogelijk over te laten aan de architect. 

1.6 Onderzoeksopzet 

Hieronder in figuur 2 is te zien hoe het afstudeeronderzoek is opgezet. Het onderzoek is opgedeeld in 
twee hoofddelen. Het eerste deel van het onderzoek is vooral een beschrijvend onderzoek. De 
problematiek m.b.t. comfort, gezondheid en productiviteit in kantoorgebouwen wordt uiteengezet. Hieruit 
worden de randvoorwaarden en uitgangspunten van het Tamagotchi-gevel concept gevormd. Het tweede 
deel van het onderzoek bestaat uit het toepassen van het concept op een case-study. Hierdoor kan de 
technische en economische haalbaarheid getoetst worden. 

1 - Inleiding 

2 - Conceptidee en budgetvorming 

+ + 
3 -Vooronderzoek naar 4 - Opstellen functionele 
comfort, gezondheid en 

~ 
en technische eisen voor 

productiviteit in het Tamagotchi-gevel 
kantoorpanden concept 

------------------------*---~~~~~ 
5 - Tamagotchi-gevel concept toepassen op case 

6 -Technische haalbaarheid 

0 

I 7- Eaonom;sdoe haalbaa•he;d I 
0 ------------------.-----------------

1 8 -Conclusie I 

Fig. 1.2: Onderzoeksmodel 
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1.7 Opbouw afstudeerverslag 

In dit eerste hoofdstuk is beschreven op welke maatschappelijke ontwikkelingen het onderzoek is 
gebaseerd. Hieruit volgen achtereenvolgens de probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen. Ook 
zijn de randvoorwaarden beschreven van het onderzoek en de onderzoeksopzet. 

In de volgende hoofdstukken is achtereenvolgens beschreven hoe de randvoorwaarden zijn opgesteld 
voor het concept. Deze zijn voortgekomen uit een uitvoerig literatuuronderzoek naar gezondheid, comfort 
en productiviteit in kantoorgebouwen. 

Vervolgens is het Tamagotchi-gevel concept toegepast op een case study om een beeld te krijgen van de 
technische en economische haalbaarheid. Er wordt getoetst of dit concept een goede aanpak is voor de 
huidige kantorenproblematiek in Nederland. 

Hierna worden de conclusies en aanbevelingen besproken. Aan het einde van het verslag volgt de 
bronvermelding met achtereenvolgens de bijlagen. 
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2. Conceptidee en budgetvorming 

2.1 Inleiding 

De hedendaagse bouw veroorzaakt veel maatschappelijke schade. De bouw genereert 25% van het 
wegtransport, 35% van de nationale afvalberg en 40% van de energieconsumptie en C02-emissie[271. 
Behalve milieuschade tijdens het bouwproces en een enorme energieconsumptie tijdens het bouwproces 
en de exploitatie zijn er ook zeer veel gebouwgebonden klachten. Deze klachten worden gebundeld onder 
de naam 'Sick Building Syndroom' en bestaan onder andere uit irritatie aan neus, mond, ogen en huid. 
Deze gebouwgebonden klachten hebben als gevolg dat mensen sneller ziek zijn en minder productief op 
de werkvloer. 

De afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen om vooral de materiële schade en 
energieconsumptie van gebouwen te reduceren. Enerzijds zijn er door de overheid maatregelen genomen 
om de energieprestaties van woningen te verbeteren. EPC-eisen en energielabels zijn hiervan belangrijke 
voorbeelden. Ook meetmethoden als BREEAM en Greencalc+ worden steeds vaker ingezet om de 
duurzaamheid te bepalen. Verder zijn er verschillende initiatieven om het bouwproces meer 
gestructureerd en industrieel te maken. Voorbeelden hiervan zijn IFD bouwen en Slimbouwen®. 

Sinds dat het Sick Building Syndroom erkend wordt, zijn er vele onderzoeken naar comfort en gezondheid 
van het binnenklimaat verricht. De bouwpraktijk is echter nog niet echt bekend met de resultaten van 
deze onderzoeken. Toch is dit essentiële kennis voor architecten, aannemers, adviseurs en de 
toeleverende industrie. 

2.2 Conceptidee 

Het Tamagotchi-gevel project is gestart met het idee een gevelconcept te ontwikkelen waarbij de 
gebruiker centraal staat. De basis van een gezond, duurzaam gebouw begint namelijk bij de mensen die 
erin moeten verblijven. De gevel van een gebouw bepaalt voor een groot deel het binnenklimaat In 
Nederland zijn veel (kantoor)gebouwen gebouwd waarbij dit binnenklimaat niet overeenkomt met de 
wensen van de gebruikers. Dit zijn vaak gebouwen waarbij de gebruiker weinig tot geen controle heeft 
over het binnenklimaat De 'klimaatinstellingen' worden hierbij overgenomen door installaties, waardoor 
de gevel vooral een esthetische waarde heeft. 

Het Tamagotchi-gevel concept moet de gevel en de gebouwinstallaties op een begrijpbare manier aan de 
gebruiker koppelen. Voordat installaties grootschalig toegepast werden in gebouwen was deze interactie 
tussen mens en gevel er eigenlijk al. Een goed voorbeeld hiervan is het Flat Iron Building. Dit gebouw 
dateert van 1902, een periode waarin airconditioning nog niet bestond. Iedere ruimte had een te openen 
raam waarmee de gebruiker kon voorzien in verse lucht. Ook kon de gebruiker zelf een zonnescherm 
bedienen. 

R.W.J.M. van der Linden Januari 2011 7 



ru/en==. r-KDM'E;;, 
.I/11.11/M. Tlll ,IITI/. 1 

Fig. 2.1: Flat Iron Building, Bumham (1902) Fig. 2.2: Bank of America Tower, Cook + Fox Architects (2009) 

Een goed voorbeeld van een volledig door installaties geklimatiseerd gebouw is de 'Bank of America 
Tower'. Dit gebouw is LEED-Piatinum gecertificeerd, een van de beste duurzaamheidlabels. Gebruikers 
hebben echter geen mogelijkheid een raam te openen en zijn afhankelijk van een groot aantal installaties. 
Wel wordt door de installaties een forse energiebesparing gerealiseerd ten opzichte van andere 
kantoorpanden. 

Het toepassen van klimaatinstallat ies alleen is niet de reden dat gebruikers hun leefklimaat niet of 
nauwelijks kunnen beïnvloeden. Een zonnescherm zoals in het Flat Iron Building is ook een soort 
klimaatinstallatie. Echter dit soort 'installaties' zijn beter begrijpbaar voor de gebruiker. Een zonnescherm 
gaat omhoog of omlaag, afhankelijk van directe zoninstraling en de temperatuur. Luchtvochtigheid, 
luchtkwaliteit en warmteterugwinning zijn voorbeelden van aspecten die minder gemakkelijk te begrijpen 
en dus ook moeilijker te regelen zijn door de gebruiker. Gebouwen met klimaatinstallaties bieden vaak 
een mogelijkheid om de temperatuur te regelen, echter deze bedieningsunits zijn vaak niet te begrijpen 
voor de gebruiker door de vele knoppen en mogelijke instellingen. Gebruikers hebben niet de kennis om 
de klimaatinstallatie te bedienen, waardoor Sick Building Syndroom klachten ontstaanr191• 

R.W.J.M. van der Linden 

Fig. 2.3: Voorbeeld van een interface van een 
klimaatinstallatie: teveel knoppen en instellingen 
waardoor het voor de gebruiker onbegrijpbaar wordt. 
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Zoals eerder vermeld zal het Tamagotchi-gevel concept gericht zijn op de renovatiemarkt Om de huidige 
kantorenvoorraad aan te pakken, is een helder geformuleerd concept nodig waarmee ingespeeld wordt op 
problematiek rondom comfort- en gezondheidsproblemen. Verder moet er nagedacht worden over hoe 
het installatieconcept begrijpbaar wordt gemaakt voor de gebruiker. De interface tussen gevel en 
gebruiker is van groot belang. Niet alleen moet de gebruiker hiermee een kantoorruimte makkelijk kunnen 
bedienen, het is ook van belang dat de interface de gebruiker informatie geeft over hoe deze een zo 
gezond mogelijk binnenklimaat kan realiseren. 

2.3 Budgetvorming 

Het Tamagotchi-gevel concept heeft het doel een gevel te ontwerpen waarbij de gebruiker centraal staat. 
De te ontwikkelen gevel bevat meer componenten dan een standaard gesloten gevel zoals vaak toegepast 
in de kantoorgebouwen van de afgelopen decennia. Een deel van de installaties kunnen wellicht beter 
decentraal worden opgelost dan centraal. Dit betekent dat er een deel van het installatiebudget verschuift 
naar het gevelbudget Welk percentage van het installatiebudget dit is, is afhankelijk van het gebouw en 
te kiezen installatieconcept Dit kan per project verschillen. Verder is de interactie tussen gevel, 
installaties, gebouw en gebruiker van groot belang. Behalve installatietechniek is er dus ook budget nodig 
voor regeltechniek. Zowel voor het centraal aan kunnen sturen van het gebouw (bij afwezigheid van de 
gebruiker), als voor de interface voor de gebruiker. 

De Tamagotchi-gevel zal dus duurder zijn dan een standaard gevel. Om deze investering aantrekkelijk te 
maken voor een opdrachtgever is een duidelijk gespecificeerd budget dus van groot belang. Verder is het 
belangrijk om na te denken over de kosten van een gebouw over de gehele levensduur. Een Tamagotchi
gevel zal duurder in aanschaf zijn, maar wellicht kan er op de exploitatiekosten worden bespaard. Een 
voorbeeld hiervan is energiebesparing. 

Kijken naar de totale kosten van een gebouw wordt ook wel Total Costof Ownership (TCO) genoemd. 
Met het oog op onder andere energiebesparing wint het begrip aan bekendheid bij opdrachtgevers. In de 
toekomstige bouw zal er echter nog meer aandacht moeten worden besteed aan deze manier van denken 
over bouw- en exploitatiekosten. Dit wordt door professionals uit iedere tak van de bouw bevestigd. Een 
voorbeeld is te vinden in het artikel 'Rondetafelgesprek: Andere indeling proces' in het vakblad BouwiQ, 
een blad over product- en procesinnovatie in de bouw[31 • 

De definitie van Total Cost of Ownership is als volgt: overzicht van de totale kosten van een gebouw over 
de hele levensduur. Dit omvat bouwkosten, energiekosten, onderhoudskosten, beheerkosten en 
sloopkosten (of restwaarde bij verkoop). Uit het afstudeeronderzoek is gebleken dat er nog enkele andere 
aspecten van belang zijn die nog niet zijn opgenomen in deze definitie te weten 
productiviteitsverlies/winst en ziekteverzuim van werknemers[301• Deze aspecten zijn zeker bij het 
Tamagotchi-gevel concept van groot belang. In hoofdstuk 3 zal hier verder op worden ingegaan. 

Budget Tamagotchi-gevel 

In het begin van dit project is een budget opgesteld voor de Tamagotchi-gevel op basis van de Tee
gedachte. Het budget voor een elementengevel is ongeveer €600,-/m2

• Dit budget is uitgebreid met een 
aantal punten zoals besparing op de bouwtijd (door prefabricage), toewijzing van een deel van het 
installatiebudget en een beoogde verlaging van het energieverbruik. Verder zijn er extra 'winstposten' 
opgenomen zoals een verhoogde huuropbrengst, productiviteitsverlies/winst en ziekteverzuim van 
werknemers. Bij het uitwerken van de casestudy wordt hier uitvoerig aandacht aan besteed. De 
uitgewerkte kostenraming is opgesteld in samenwerking met Basalt Bouwadvies[50l. 
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3.1 Inleiding 

3. Comfort, gezondheid en productiviteit 

Het uitgangspunt van de Tamagotchi-gevel is de gezondheid en het welzijn van de gebruiker. Na het doen 
van het vooronderzoek beschreven in dit hoofdstuk, is pas gebleken hoe belangrijk de gebruiker 
daadwerkelijk is. Niet alleen op het gebied van gezondheid en comfort, maar ook op het gebied van 
productiviteit op de werkvloer, van groot belang voor de werkgever. Wetenschappelijk onderzoek van de 
afgelopen dertig jaar naar de impact van de gezondheid van werknemers op de bedrijfskosten, het Sick 
Building Syndroom en onderzoeken naar 'de productieve werkplek' hebben veel nieuwe inzichten 
verschaft. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn van cruciaal belang geweest bij het definiëren van de 
functionele en technische eisen van het Tamagotchi-gevel concept. 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke aspecten van belang zijn voor een gezond, comfortabel en 
productief werkklimaat. Verder wordt beschreven welke initiatieven er zijn geweest van internationale 
instanties om de productiviteit en gezondheid van een werknemer meetbaar te maken en verrekenbaar te 
maken in de Total Cast of Ownership-gedachte. Ook wordt aandacht besteed aan de interface tussen de 
Tamagotchi-gevel en de gebruiker. 

3.2 Focus op de gebruiker, niet op energie 

Bij de start van het onderzoek werd energiebesparing als een belangrijk uitgangspunt gezien van de 
Tamagotchi-gevel. De gebruiker moest bewust worden gemaakt van zijn eigen energieverbruik en de 
impact ervan op het milieu. Het doel hiervan was dat de gebruiker zich energiebewuster ging gedragen. 
Op deze manier zou een significante besparing op het energiegebruik gerealiseerd kunnen worden. Deze 
energiebesparing kan dan worden verrekend in de Total Cast of Ownership-gedachte, waardoor de 
Tamagotchi-gevel technisch beter kon worden uitgevoerd. 

Deze gedachte was vooral gebaseerd op alle ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied van 
energie- en duurzaamheidslabels, steeds scherper worden EPC-eisen en de stijgende energieprijzen. De 
energieprijs is in de afgelopen jaren namelijk met meer dan 30% toegenomen van €0,15 tot €0,20/kWh 
(incl. BTW)1421 . De verwachting is dat de energieprijs de komende jaren fors zal blijven stijgen. De huidige 
duurzaamheidslabels zoals LEED en GreenCalc+ zijn ook voor een groot deel gebaseerd op de 
energieprestaties van een gebouw. 

Uit onderzoek blijkt echter dat er economisch veel meer winst kan worden gehaald uit een gezonde 
werknemer dan uit energiebesparing. De bouwkosten van een nieuw kantoorpand zijn vrijwel altijd een 
miljoeneninvestering. Het streven is daarom vrijwel altijd om een gebouw zo goedkoop mogelijk uit te 
voeren en te besparen daar waar het kan. Soms wordt op kostenposten bespaard die ten koste gaan van 
het comfort van de werknemer. Daarnaast worden de energierekening en onderhoudskosten ook als een 
grote jaarlijkse kostenpost gezien. Wanneer echter wordt gekeken naar de totale bedrijfskosten van een 
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onderneming over de totale levensduur van een organisatie, blijkt dat de loonkosten 100 maal zo groot 
zijn dan de energie- en onderhoudskosten en 10 maal zo groot dan de hypotheek-/huurkosten[53

•
291. 

Loonkosten Huur/Hypotheek Energiekosten 

Fig. 3.1: Jaarlijkse bedrijfskosten. 

De bovenstaande grafiek geeft in één oogopslag duidelijk aan waar de financiële winst kan zitten bij een 
Tamagotchi-gevel. Uit deze grafiek is af te lezen dat het voor een bedrij f aantrekkelijk (en eigenlijk ook 
noodzakelijk!) is om te investeren in een gezond gebouw. De opbrengsten door een verhoogde 
productiviteit van 1% van de werknemers als gevolg van een gezond binnenklimaat zijn 10 tot 100 keer 
groter dan de energie- en onderhoudskosten[21

• 
40

• 
451. In de volgende paragrafen zal uiteengezet worden 

welke factoren van belang zijn voor een gezond en productief binnenklimaat 

De gezondheid en het comfort van de gebruiker moet dus centraal staan bij het ontwerpen van de 
Tamagotchi-gevel en niet het streven om zoveel mogelijk energie te besparen. Het enige vernieuwende 
bouwconcept dat ook specifiek de gebruiker als uitgangspunt stelt, is de eradie to eradie filosofie. 
McDonough en Braungart spreken in hun boek op het gebied van een gebouwontwerp nadrukkel ijk over 
het ontwerpen van lichte ruimtes met veel daglicht, te openen ramen voor gebruikers en het gebruik van 
groen in, op en rondom gebouwen. Ook ziet de eradie toeradie filosofie energie niet als een probleem. 
De energievoorziening is volledig op te lossen door het gebruik van duurzame energiebronnen[81. In 
principe is deze opvatting over het energieprobleem juist, echter er zal op technologisch en 
maatschappelijk vlak nog veel moeten gebeuren om dit realiseren. Het voorgenoemde geeft wel aan dat 
het Tamagotchi-gevel concept veel raakvlak heeft met de ontwerpuitgangspunten van de eradie to eradie 
gedachte. 

3.3 Individuele controle van het binnenklimaat 

Ieder mens reageert anders op het weer of weersveranderingen. Dit is onder andere te zien aan de 
manier waarop mensen zich kleden. De ene persoon kan bijvoorbeeld beter tegen warme zomerdagen 
dan de ander en kleedt zich daar ook anders op. In gebouwen is het niet anders, ook hier zijn individuele 
wensen belangrijk. Niet iedereen heeft dezelfde voorkeurstemperatuur voor zijn/haar werkzaamheden. 
Ook is het openzetten van een raam een van de aspecten dat van belang is voor de gebruiker. Zo zijn er 
een aantal fysische aspecten die het welzijn en de productiviteit van de gebruiker beïnvloeden[481 • Deze 
aspecten worden apart besproken in de volgende paragrafen en betreffen: 

Binnentemperatuur. 
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Binnenluchtkwaliteit en ventilatie. 
Spuiventi latie. 
Geluid. 
Daglicht en zonwering. 

Zoals eerder beschreven in hoofdstuk 2 is door technologische ontwikkelingen de persoonlijke controle 
over het binnenklimaat langzaam verdwenen (of in ieder geval als minder belangrijk beoordeeld door 
verschillende partijen in de bouwkolom). Indien wel nog een bepaalde mate van controle of 
instellingsmogelijkheden beschikbaar is, zijn deze vaak niet goed te bedienen voor de gebruiker. Dit is 
vaak te wijten aan de interface van de klimaatsystemen, die vaak te ingewikkeld is opgezet door de vele 
knoppen en menu's (zie afbeelding 2.3 in hoofdstuk 2). Uit onderzoek is verder gebleken dat 96% van de 
werknemers individuele controle op het binnenklimaat van essentieel belang vindt voor een comfortabele 
werkomgeving1191. De communicatie tussen installatie en gebruiker is daarom van essentieel belang. Een 
interface die de gebruiker de mogelijkheid geeft het klimaat op welke manier dan ook te reguleren, moet 
dus zeer eenvoudig te bedienen zijn. 

De uitdaging is dus om een interface te ontwikkelen voor de Tamagotchi-gevel, die door gebruikers van 
praktisch iedere leeftijd te bedienen is. Niet alleen door de huidige generatie die opgegroeid is met de 
huidige technieken als laptops en mobiele telefoons, maar ook door ouderen en mensen met een aversie 
voor technologische ontwikkelingen. In samenwerking met WESP Mechatronics is bekeken welke 
interfaces er zijn ontwikkeld door de jaren heen. Vooral op het gebied van radio's zijn interessante 
ontwikkelingen te zien. De eerste radio's voor thuisgebruik dateren uit de jaren '20. Hieronder zijn drie 
voorbeelden te vinden van interfaces van radio's van de periode 1925-1955. 

Fig. 3.2: 1925 - Roggebroodje. Fig. 3.3: 1933 - Paasei. Fig. 3.4: 1955 - Gebitsradio. 

Deze radio's hebben gemeen dat ze allemaal eenvoudig te bedienen zijn aan de hand van draaiknoppen. 
Via een schaalverdeling kon bekeken worden op welke frequentie de radio was afgesteld. De radio uit 
1955 (figuur 3.4) bevat behalve twee draaiknoppen ook nog zes drukknoppen. Dit geeft aan dat het 
aantal functies van een radio toen al begon toe te nemen. Verder is er een groen lichtje te zien dat oplicht 
wanneer een radiofrequentie goed is ingesteld. Het knopje doet dienst als een soort bevestiging voor de 
gebruiker. 

Met de komst van het digitale tijdperk hebben alle apparaten een stormachtige ontwikkeling 
doorgemaakt. Door de toename van het aantal functies en instellingsmogelijkheden nam ook het aantal 
knoppen en displays van verschillende apparaten toe. In figuur 3.5 is dit duidelijk te zien. Door de 
toename van het aantal functies wordt het echter ook steeds moeilijker om deze apparaten te bedienen. 
Er zijn vaak verschillende afstandsbedieningen nodig die ieder weer over veel verschillende knoppen 
beschikken. Vooral oudere mensen hebben veel problemen om deze te bedienen. 
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Fig. 3.5: 2000 - Versterker met ingewikkelde bediening. Fig. 3.6: 2000 - Autoradio 

Figuur 3.6 geeft een autoradio weer waarbij getracht is het aantal knoppen te reduceren. Met de 
draaiknoppen kan door de menu's worden gelopen en er is een scherm toegevoegd om te laten zien wat 
de gebruiker precies aan het instellen is. Hierdoor wordt de bediening in ieder geval verduidelijkt, maar 
vooral voor ouderen blijft het lastig doordat er nog steeds veel knoppen op zitten en er wordt veel gebruik 
gemaakt van Engelse termen en afkortingen. Producten die over het algemeen wel een 
gebruiksvriendelijke interface hebben zijn MP3-spelers en i-pods. Met slechts enkele knoppen en heldere 
symbolen is voor de gebruiker direct duidelijk welke functie bediend wordt en hoe deze bediend moet 
worden. Figuren 3.7 en 3.8 tonen twee voorbeelden hiervan. In figuur 3.9 is een interface te zien die een 
deurbel combineert met een intercom. Op de interface zit slechts één knop. Draai je deze linksom, dan 
wordt gezocht op huisnummer, draai je rechtsom dan wordt gezocht op achternaam. Door op de knop te 
drukken wordt de betreffende persoon gebeld. Via het scherm kan de gebruiker zien welk nummer of 
welke naam geselecteerd is. 

Fig. 3.7: MP3-speler Fig. 3.8: 1-pod Fig. 3.9: elektronische deurbel/intercom 

Er is de laatste jaren veel gebeurd op het gebied van interfaces. Wat in ieder geval duidelijk is geworden, 
is dat er op een eenvoudige en duidelijke manier moet worden gecommuniceerd met de gebruiker. Het 
gebruik van een beeldscherm voor terugkoppeling van de informatie en/of status van een gekozen optie 
is erg belangrijk. Dit wordt bevestigd door onderzoek aan de lU/e[31

• 
321. Hierin wordt onderzocht hoe 

informatie (over energiegebruik) het beste kan worden teruggekoppeld naar de gebruiker. Verder moet 
goed worden nagedacht over de knoppenbediening. Draai/drukknoppen om opties te selecteren blijken in 
verschillende producten goed te werken[511

• In hoofdstuk 4 zal verder worden uitgewerkt hoe de interface 
van de Tamagotchi-gevel er het beste uit zou kunnen zien. Hiervoor moet namelijk ook bekend zijn welke 
functies de gebruiker moet kunnen bedienen en welke informatie de interface moet kunnen tonen aan de 
gebruiker. 
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3.4 Fysische aspecten m.b.t. comfort, gezondheid en productiviteit 

3.4.1 Binnentemperatuur 

De binnentemperatuur bepaalt voor een groot deel het comfort in een ruimte. Bij te hoge of te lage 
temperaturen is het voor mensen niet mogelijk om goed te functioneren. Sinds het einde van de jaren 
zeventig bestaan er in Nederland richtlijnen voor het thermisch comfort in een ruimte. Deze richtlijnen zijn 
gebaseerd op het model van Fanger. Dit model is opgesteld op basis van langdurig laboratorium
onderzoek. Onder gecontroleerde omstandigheden (een volledig geklimatiseerde ruimte) werd de 
thermische omgeving gevarieerd zonder dat de proefpersonen hier invloed op hadden. Vervolgens werd 
de proefpersonen gevraagd hun waardering van het thermische binnenklimaat te noteren. De richtlijnen 
gebaseerd op het model van Fanger zijn gebundeld in de GTO-methode. Op basis van de GTO-methode 
kunnen kl imaatberekeningen worden uitgevoerd waarop installaties, kanalen e.d. kunnen worden 
gedimensioneerd. 

Uit internationaal onderzoek is echter gebleken dat in niet geklimatiseerde ruimtes de gebruikers hogere 
temperaturen acceptabel vinden. In gebouwen zonder mechanische koeling en met de mogelijkheid om 
ramen te openen en het thermisch binnenklimaat te beïnvloeden, hebben gebruikers een andere 
waardering van het binnenklimaat dan het model van Fanger aangeeft. Met name in periodes met hogere 
buitentemperaturen worden hogere binnentemperaturen geprefereerd[241. Dit verschijnsel wordt adaptieve 
thermische behaaglijkheid genoemd. Het heeft onder andere betrekking op het aanpassen van de kleding, 
het openen of sluiten van ramen en het bijstellen van de koeling of verwarming. Maar het heeft 
bijvoorbeeld ook te maken met acclimatisatie; mensen die in warmere regio's wonen (bijvoorbeeld Afrika 
of Zuid-Oost Azië) vinden andere temperaturen behaaglijk dan mensen uit Nederland. Om met het 
verschijnsel adaptieve thermische behaaglijkheid (ATG) om te gaan in de ontwerpfase van een gebouw, is 
de 'ISSO 74: een nieuwe richtlijn voor de beoordeling van het thermisch binnenklimaat' opgesteld. Binnen 
deze richtlij n wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen gebouwen. Dit zijn de Alpha en de Bèta 
gebouwen. Alpha gebouwen zijn gebouwen waarbij bij hogere buitentemperaturen ook relatief hogere 
binnentemperaturen worden geaccepteerd door de gebruiker. Gebouwen die bestempeld kunnen worden 
als Bèta gebouw bieden geen of weinig mogelijkheden om het binnenklimaat te beïnvloeden. Voor beiden 
zijn grafieken opgesteld waarmee bepaald kan worden binnen welke grenzen gebruikers het thermisch 
binnenklimaat behaaglijk vinden. Hieronder is de grafiek te zien die hoort bij het Alpha gebouw. 
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Hierboven is de grafiek te zien van Bèta gebouwen. Het verschil is duidelijk. De mogelijkheid tot invloed 
op het thermisch binnenklimaat zorgt voor een hogere acceptatie onder gebruikers. Een gebouwtype 
Alpha past dus een stuk beter bij het Tamagotchi-gevel concept. In de 1550 74 norm is een keuzeschema 
opgesteld om te bepalen met wat voor gebouw je te maken hebt. Dit is hieronder weergegeven. 
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Fig. 3.12: Keuzeschema Gebouwtype 
Alpha of Bèta. 

16 



Behalve richtlijnen voor gebouwen waarbij beïnvloeding van het thermisch klimaat mogelijk is, zijn er ook 
veel onderzoeken gedaan naar de productiviteit en het ziekteverzuim van werknemers in relatie tot het 
thermisch binnenklimaat De belangrijkste conclusies zijn als volgt: 

Prelier (1990)[6
, 381 : de aanwezigheid van te openen ramen en de mogelijkheid tot persoonlijke 

beïnvloeding van het thermisch binnenklimaat hebben 34% minder kortdurend ziekteverzuim tot 
gevolg. 

Wyon (1996)[541: om te bereiken dat alle gebruikers (99%) de binnentemperatuur naar wens in 
kunnen stellen, moet worden voorzien in individuele beïnvloeding van de temperatuur met ± 3°C. 

Oseland (1999)[351: individuele beïnvloeding van temperatuur in combinatie met verse 
luchttoevoer heeft productiviteitsverhoging van 2,8 tot 9% tot gevolg. 

Wyon (2000)[54
• 

551: wanneer kantoormedewerkers de temperatuur kunnen regelen, neemt 
productiviteit met 4-6% toe ten opzichte van gebouwen waarbij dit niet kan. 

Clements-Croome (2000)[7, 
91: persoonlijke controle van de binnentemperatuur met ± 3°C 

verhoogt de productiviteit met 5-15%. 

Zoals te zien is lopen de percentages m.b.t. productiviteitswinst uiteen. Echter alle onderzoeken tonen 
hetzelfde aan: individuele controle van het thermisch binnenklimaat heeft een positief effect op het 
ziekteverzuim en de productiviteit van werknemers. 

3.4.2 Binnenluchtkwaliteit en ventilatie 

Binnenluchtkwaliteit en ventilatie zijn fysische aspecten die van groot belang zijn voor de gezondheid van 
gebruikers. Wanneer de luchtkwaliteit niet voldoende is, kunnen klachten aan bijvoorbeeld ogen of 
luchtwegen ontstaan (bekend als de Sick Building Syndroom klachten). Binnenluchtkwaliteit en ook 
ventilatie zijn niet zoals bijvoorbeeld temperatuur en daglicht aspecten waar mensen heel bewust mee 
bezig zijn. Bij ventilatie wordt vaak gedacht aan het openen van een raam (dit is echter spuiventilatie), 
maar niet aan het constant verversen van lucht. Dit wordt vaak door een luchtbehandelingsysteem 
(centraal, hybride of decentraal) opgelost. 

Aan het verversen van lucht worden in het Bouwbesluit eisen gesteld voor verschillende type gebouwen. 
Voor kantoren geldt een minimum luchtverversingseis van 1,3 dm3/s/m2 met een maximum van 13 dm3/s 
voor een verblijfsgebied, vermeld in artikel 3.46 van het Bouwbesluitl361. Verder wordt in artikel 3.47 
vermeld dat ieder verblijfsgebied een component voor verse toevoerlucht moet hebben en een component 
voor de afvoer van binnenlucht Bij het ontwerp van een luchtverversingssysteem moet echter met 
meerdere dingen rekening worden gehouden. Een ruimte kan tijdelijk door meerdere mensen worden 
bezet (vergadering, presentatie enz.) waardoor een hogere luchtverversingseis geldt van 4,8 dm3/s/m2

• 

De kwaliteit van het binnenklimaat wordt vaak gemeten aan de hand van de C02-concentratie. Een 
concentratie van 1000ppm wordt als bovengrens aangehouden voor een gezond binnenklimaatl131• Veel 
ventilatiesystemen werken tegenwoordig C02-gestuurd aan de hand van sensoren. Los van de wettelijke 
eisen heeft onderzoek m.b.t. binnenluchtkwaliteit en ventilatie uitgewezen dat: 

Oseland (1999)[351: verhogen van verse luchttoevoer in een kantoor heeft productiviteitsverhoging 
van 3% tot gevolg. 

Milton et al. (2000)[7
, 

33
1: verhoging van verse luchttoevoer van 12 naar 24 dm3/s per persoon 

geeft 35% minder kortdurend ziekteverzuim. Bovendien wordt vermeld dat bevochtiging van de 
lucht het ziekteverzuim verhoogd. 

Kroner et al. (2000)[221: persoonlijke controle over temperatuur, luchtsnelheid en verse 
luchttoevoer heeft een productiviteitsverhoging van 12,5% tot gevolg. 

R.W.J.M. van der Linden Januari 2011 17 



TU/ee.= 
Bluyssen (2001)141: Filters zijn één van de voornaamste bronnen van verontreiniging in 
ventilatiesystemen. Bevochtiging van de lucht vergroot de kans significant dat de verse lucht 
verontreinigd raakt. 

Wargocki et al. (2003)1491: Productiviteit is hoger naarmate luchtkwaliteit beter is. Hierbij is het 
belangrijker om te zorgen voor een goed onderhouden en dus schoon luchtsysteem dan het 
vergroten van de luchtverversing in een ruimte. 

Seppänen et al. (2006)1441: Productiviteit is hoger naarmate luchtkwaliteit beter is en er per 
persoon meer verse lucht wordt toegevoerd. 

Leijten (2006)1261: kenmerken die zeer consistent tot gemiddeld meer gebouwgebonden klachten 
leiden zijn koeling en bevochtiging van de ventilatielucht. 

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat voldoende ventileren alleen niet toereikend is. Het 
onderhoud van een ventilatiesysteem is ook van essentieel belang. Verder moet gezocht worden naar een 
systeem dat zonder bevochtiging van de venti latielucht werkt. Het voorzien in meer verse lucht dan is 
vereist volgens het Bouwbesluit resulteert in verhoogde productiviteit van de werknemers. Het meten van 
de COr concentratie is een goede manier om de kwaliteit van de binnenluchtkwaliteit te waarborgen. 

3.4.3 Spuiventilatie 

Zoals al eerder gebleken in dit verslag is de mogelijkheid om een raam te openen van cruciaal belang 
voor een comfortabel en productief binnenklimaat Het is een onmisbaar onderdeel van het Alpha 
gebouwtype1241• Door een te openen raam zijn de verwachtingen van het binnenklimaat anders doordat de 
binnenruimte in direct contact staat met de buitenruimte. Bij hogere buitentemperaturen worden daarom 
ook hogere binnentemperaturen geaccepteerd. Het toepassen van een te openen raam wil echter niet 
zeggen dat een gebouw per definitie een Alpha gebouw is. In het keuzeschema van figuur 3.12 is te zien 
dat er per twee personen een te openen raam aanwezig moet zijn. Zo niet, dan moeten andere aspecten 
worden bekeken om erachter te komen of een gebouw in de Alpha categorie valt. 

Dit heeft te maken met de perceptie van de mogelijkheid tot het openen van een raam. Volgens Leaman 
en Bordass1251 zijn er verschillende cruciale factoren m.b.t. thermische behaaglijkheid, gezondheid en de 
productiviteit van werknemers in kantoren. Twee daarvan die van groot belang zijn m.b.t. te openen 
ramen zijn groepsgrootte en gebouwdiepte. Hoe groter een werkgroep, hoe moeilijker het wordt voor een 
individu om het raam naar eigen wens te bedienen. Dit blijkt ook uit een onderzoek in acht Nederlandse 
kantoorgebouwen; de mogelijkheden om ramen te kunnen openen nemen af naarmate de groepsgrootte 
toeneemt. Dit is te zien in onderstaande grafiek in figuur 3.13. Ook bij een grotere gebouwdiepte neemt 
het effect van een te openen raam af. Naarmate men verder van de gevel zit, hoe minder men het idee 
heeft dat het openen van een raam het binnenklimaat bevordert. 
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Op het gebied van productiviteit m.b.t. de mogelijkheid een raam te openen zijn verder onder andere de 
volgende onderzoeksresultaten bekend: 

Prelier (1990)[381: de aanwezigheid van te openen ramen en de mogelijkheid tot persoonlijke 
beïnvloeding van het thermisch binnenklimaat hebben 34% minder kortdurend ziekteverzuim tot 
gevolg (ook al genoemd in 3.4.1). 

Oseland (1999)[351: het wegnemen van de mogelijkheid tot natuurlijke ventilatie heeft een 
productiviteitsverlies van 6% tot gevolg. 

3.4.4 Geluid 

Op het gebied van geluid zijn er momenteel nog niet zoveel onderzoeksresultaten bekend in verhouding 
tot de andere punten. Geluid kan positieve of negatieve gevolgen hebben voor de productiviteit. Sommige 
mensen kunnen goed werken in een stille omgeving, anderen kunnen beter werken met 
achtergrondmuziek of ander achtergrondgeluid. Wanneer bijvoorbeeld het raam openstaat kan dit positief 
werken doordat mensen het buitenklimaat meer ervaren (de vogels horen fluiten), maar ook negatief 
wanneer er te veel geluidshinder door het verkeer ontstaat. Dit is dus zeer afhankelijk van de locatie van 
een gebouw. 

Voor wat betreft de gezondheid van de gebruiker kan geluid schadelijke gevolgen hebben. Bij langdurige 
blootstelling aan bijvoorbeeld 8S dB (iemand die naast je staat te schreeuwen) of korte blootstell ing aan 
120 dB of hoger (voorbij vliegende straaljager) kan gehoorbeschadiging ontstaan. Deze extreme situaties 
zullen echter niet voorkomen in een normale gebouwsituatie. Het gaat in deze context dus vooral om 
geluidsoverlast van klimaatinstallaties, PC's, collega's, geluidsoverlast van buiten enz. die invloed hebben 
op de productiviteit van de werknemer. Hierover zijn de volgende resultaten bekend: 

Wilson (1993)[71: het aanbrengen van akoestisch materiaal in een typekamer heeft een verhoogde 
productiviteit van 29% tot gevolg. 

Clements-Croome (2000)[7
, 

91: in kamerkantoren (max. 3 à 4 personen) is de productiviteit 3-4% 
hoger dan in groepsruimten/kantoortuinen. 

Witterseh (2002)[521: een achtergrondgeluid van SS dB verlaagt het werktempo van opteltaken 
met 3%. 

Weinstein (2006)[71: bij correctie van tekst met spelfouten en grammaticale fouten werden minder 
fouten gecorrigeerd in een rumoerige omgeving (SS-70 dB) dan bij stille omgeving (3S dB). 

Zoals hierboven te zien is, is het lastig om concrete uitspraken te doen over de effecten van geluid in 
ru imtes. Wel is op te merken dat werken in kleinere groepen (kantoorruimtes) over het algemeen een 
positief effect heeft op de productiviteit. In het Bouwbesluit061 worden wel eisen gesteld aan de beperking 
van geluidsoverlast. Zo moet een uitwendige scheidingsconstructie minimaal 20 dB geluidsreductie bieden 
tegen verkeers- en industrielawaai (artikel 3.2 lid 3). Deze eis geldt ook voor geluidsoverdracht tussen 
twee ruimtes binnen dezelfde gebruiksfunctie (artikel 3.12), bijvoorbeeld tussen twee kantoorruimtes. 
Installaties, in kantoorpanden mogen maximaal 30 dB produceren (artikel 3.8 lid 3). Deze eisen zijn 
echter minimaal. Vooral de eisen m.b.t. geluidsreductie van buiten zijn sterk afhankelijk van de locatie van 
het gebouw. De geluiden van ventilatie- en klimaatsystemen worden vaak als storend ervaren. 
Achtergrond kan positief of negatief worden ervaren, afhankelijk van de gebruikers. Over de gevolgen 
voor de productiviteit zijn echter nog geen duidelijke onderzoeksresultaten bekend. 

3.4.5 Daglicht en zonwering 

Daglicht is van groot belang voor de gezondheid van de mens. De aanwezigheid (of afwezigheid) van 
daglicht bepaalt voor een groot deel het bioritme van de mens. Contact met buiten is daarom een 
belangrijk onderdeel van het concept. Hierdoor is er meer besef van tijd (dagcyclus) en het buitenklimaat. 
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Wanneer je het over daglicht hebt, krijg je automatisch ook te maken met zoninstraling (warmte). Deze 
twee aspecten kunnen elkaar soms tegenwerken. Denk hierbij aan de zomerperiode waarin veel daglicht 
wel gewenst is, maar de zoninstraling niet met het oog op oververhitting. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om met daglicht en zonwering om te gaan. Belangrijk daarbij is het klimaat waarvoor je 
ontwerpt. Nederland heeft een gematigd zeeklimaat. Het weer is zeer wisselend in ons land. Slechts 30-
35% van het jaar is er sprake van een heldere hemel met directe zonnestraling. De rest van het jaar 
hebben we te maken met een bewolkte hemelkoepel en dus diffuse zonnestraling!2•

46
•
561. 

Dit betekent dat in Nederland een gevel ontworpen moet worden op zowel directe zonnestraling als op 
diffuse zonnestraling!18

•
461. Omdat het vaak bewolkt is, is het noodzakelijk om slim om te gaan met 

daglicht. Hiervoor zijn verschillende daglichtsystemen op de markt. Een daglichtsysteem zorgt voor een 
betere daglichtverdeling in de ruimte en dus een verbeterd visueel comfort!461• Verschillende systemen 
combineren bovendien daglichtregulering met zonwering, om oververhitting in ruimtes te voorkomen. 
Een daglichtsysteem verdeelt een gevelvlak in een lichtdeel en een zichtdeeL Het lichtdeel is het bovenste 
deel van de gevel, dat benut kan worden om het daglicht te weren, verdelen, verder de ruimte in te 
sturen of een combinatie hiervan. Het zichtdeel is het onderste deel van de gevel dat zorgt voor een goed 
uitzicht voor gebouwgebruikers. Door de verdeling van licht- en zichtdeel aan te brengen in een gevel, 
zijn directe en diffuse straling beter te benutten en is een beter binnenklimaat te realiseren dan wanneer 
de gevel uniform is ingedeeldr25u281

• Tijdens het vooronderzoek van dit afstudeerproject zijn een aantal 
tests uitgevoerd in de daglichtkamer van de TU/e om te onderzoeken welk daglichtsysteem het meest 
geschikt is voor de Tamagotchi-gevel om het daglicht verder de ruimte in te brengen (zie bijlage F). De 
keuze van een daglichtsysteem is in principe aan de architect. Het te kiezen systeem heeft namelijk een 
grote invloed op de architectonische uitstraling. 
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(c) 

(e) 
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Fig. 3.14: verschillende daglichtsystemen: 
Lichtplank (a) 

Anadolisch systeem (b) 
Prisma (c) 

Vaste lamellen (d) 
Elektrochrome beglazing (e) 

Roteerbare lamellen (f) 

Hierboven zijn een aantal voorbeelden van daglichtsystemen weergegeven. Alleen het anadolisch systeem 
kan hierbij de verlichtingssterkte achterin de ruimte (tot 7 meter diepte) verhogen bij een diffuse 
hemelkoepel[lBI. De overige systemen zorgen alleen voor een betere lichtverdeling. Het nadeel van een 
anadolisch systeem is echter dat er een verlaagd plafond nodig is, waardoor de verdiepingshoogte 
afneemt en de thermische massa van de vloer niet benut kan worden. De huidige daglichtsystemen 
hebben dus nog onvoldoende mogelijkheden om daglicht te transporteren tot achterin de ru imte, met 
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uitzondering van het anadolische systeem. Dit heeft echter enorme consequenties voor de vormgeving 
van de gevel en de binnenruimte. 

Daglichtsystemen in ontwikkeling 
Er zijn een aantal systemen die momenteel in ontwikkeling zijn. Deze zijn erg veelbelovend voor de bouw 
maar zitten nog in de ontwikkel- en testfase. Mede hierdoor en vanwege beperkte beschikbaarheid (geen 
grootschalige productie) en hoge investeringskosten zijn deze systemen momenteel nog niet toepasbaar. 

Luminescent Solar Concentrators CLSC) 

Een LSC bestaat uit een glazen of kunststof plaat met een coating van 'luminophores'. Dit zijn moleculen 
die bij het opnemen van opvallende zonnestraling (direct en diffuus) licht uitstralen in alle richtingen. Dit 
licht wordt vervolgens in de plaat 'gevangen'. Door middel van reflectie bereikt het uitgezonden licht de 
uiteinden van de plaat. Opvallend licht wordt dus in principe 90° gedraaid en in de plaat verder 
gestuurd[51. Van het opvallend zonl icht kan 50% effectief gebruikt worden door de coating. Vervolgens 
zijn er twee mogelijkheden om het licht te benutten (die in de toekomst wellicht geïntegreerd kunnen 
worden): 

Optie 1: Het licht kan gebruikt worden om energie op te wekken m.b.v. een PV-cel. Dit is een onderzoek 
dat momenteel loopt binnen de faculteit Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit 
Eindhoven (contactpersoon: Michael Debije)[5•

101. Doordat het opvallend licht van de hele plaat 
geconcentreerd wordt aan de uiteinden van de plaat (dikte van de plaat± 4mm) wordt de opbrengst van 
de PV-cel vergroot. Momenteel ligt deze opbrengst 2,5x zo hoog dan bij een standaard PV-cel. In de 
toekomst wordt gericht op een opbrengst die 10x hoger is[51. Een groot voordeel is dat de PV-cellen bij 
deze oplossing niet op de zon georiënteerd hoeven te worden aangezien het licht naar de PV-cellen wordt 
gestuurd. Het product is momenteel nog in ontwikkeling en dus niet beschikbaar op de markt. De 
levensduur van de toegepaste PV-cellen is bovendien slechts vijf jaar. De verwachte richtprijs (bij 
grootschalige productie) van een LSC is ongeveer €150 per m2 [M. Debije, juni 20101. 

Fig. 3.15: LSC in combinatie met PV-cellen. 

Optie 2: De tweede mogelijkheid is om het gevangen licht via de LSC door te sturen de ruimte in. In 
plaats van het omzetten van licht in elektrische energie kan het licht ook diffuus de ruimte in worden 
gestuurd[121. In de literatuur wordt deze ontwikkeling bestempeld als een met zeer veel potentie. Licht zal 
in de toekomst over een afstand van 10 meter getransporteerd kunnen worden zonder noemenswaardige 
verliezen[12

•
151. Er kan dan dus ook bespaard worden op energiekosten voor verlichting en indirect op de 

energiekosten voor koelen (verlaging van interne warmtelast doordat verlichting uit blijft). Op YouTube is 
een filmpje te vinden dat een idee geeft over de toepassing van het concep~151. 

-LSC 

R.W.J.M. van der Linden 

Clf'OM" 1-~XIbli!!: PMM~ 
Ugllt ....... 

Januari 2011 

Ti:S/î 
\ / . 

LSC light gulde PMMA lummaire 

(a) (b) 

Fig. 3.16: LSC inzetten om licht diffuus te verspreiden. 
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Beide opties zouden erg interessant kunnen zijn om te verwerken in bijvoorbeeld een lichtplank of 
lamellen. Zo zou je energie kunnen opwekken bij direct zonlicht op zonnige dagen en licht kunnen sturen 
op donkere dagen met een diffuse hemelkoepeL Voor de toekomst is de LSC dus een erg interessante 
ontwikkeling. 

Peer+ 

Fig. 3.17: Peer+ beglazing. 

Peer+ is een ontwikkeling die plaatsvindt op het gebied van beglazing. Het bedrijf is bezig met de 
ontwikkeling van 'Smart Energy Glass'. Dit glas kan zonne-energie direct omzetten in elektrische energie. 
Het glas heeft drie standen: donker, licht en privacy. Bij de stand 'donker' wordt een deel van het 
opvallende licht omgezet in elektrische energie en een deel doorgelaten. De stand 'licht' laat al het 
opvallende licht door (overigens moet dit wel gecorrigeerd worden met de LTA). De stand 'privï:~cy' 
tenslotte laat diffuus licht door en zet direct zonlicht om in elektrische energie. Het product verkeert 
momenteel nog in de testfase. Een richtprijs voor het glas is dan ook nog erg lastig te voorspellenl371. 

Regelgeving op het gebied van daglicht en verlichtingssterkte. 

Op het gebied van regelgeving zijn de eisen met betrekking tot daglichttoetreding zeer summier. In het 
Bouwbesluitl361 wordt een minimale daglichtopening geëist in een uitwendige scheidingsconstructie van 
2,5% van het totale brutovloeroppervlak met een minimum van 0,5 m2 (artikel 3.133 en 3.134). Verder 
worden door de Arbo verschillende eisen gesteld aan de verlichting van de werkplek. Voor kantoorwerk in 
de vorm van leeswerk, schrijfwerk, typen, CAD-werk geldt een eis van 500 lux. Dit is vastgelegd in de 
Europese norm (mei 2003) NEN-EN 12464-1. SenterNovem geeft in de publicatie 'Cijfers en tabellen 2007' 
aan dat verlichtingssterkte voor kantoorwerk bij voorkeur hoger moet zijn, 500 lux wordt aangeduid als 
'goed verlicht', een verlichtingssterkte van 1000 lux als 'zeer goed verlichtlf411. 

Productiviteit 

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om uit te zoeken wat voor effect daglicht heeft op de 
productiviteit van werknemers. Hieronder staan de belangrijkste conclusies: 

Cseland (1999)l351: verhogen van verlichtingsniveau van 550 naar 1100 lux bij papiergerelateerd 
werk levert een productiviteitswinst van 2,8% op. 

Cseland (1999)l351: het plaatsen van indirecte verlichting (uplighters) bij beeldschermwerk heeft 
een productiviteitsverbetering van 3% tot gevolg. 

Hesehang Mahone Group (1999)[171: De hoeveelheid daglicht een positief effect op leerprestaties. 
In het algemeen geldt: hoe beter de daglichttoetreding, hoe beter de prestaties. 
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zijn in E/m2• Ter vergelijking: de gemiddelde m2-prijs van een Nederlands kantoor is ongeveer E350/m3; 

uitgaande van een verdiepingshoogte van 3 meter is dit €1050/m2 (bron: 
http://www.zekerbouwen.nl/bouwprijzen.htm, verkregen: 08-07-2010). Wanneer je bedenkt dat werknemers 10 
keer zoveel kosten dan de huur/hypotheek van een gebouw (zie figuur 3.1) is dit alles in een begrijpbaar 
perspectief te plaatsen. Het is ook mogelijk dat de gebouweigenaar zijn gebouw verhuurt aan één of 
meerdere bedrijven. Ook hiervoor is een tabel met bijbehorende grafiek en winstmodel opgesteld. 
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Fig. 3.22: tabel om rendabele extra investering in binnenklimaat te bepalen 
wanneer gebouweigenaar zijn gebouw verhuurt aan één of meerdere bedrijven • 
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Fig. 3.23: Grafiek om rendabele extra investering in 
binnenklimaat te bepalen wanneer gebouweigenaar 
zijn gebouw verhuurt aan één of meerdere 
bedrijven. 

Fig. 3.24: winstmodel om rendabele extra investering in 
binnenklimaat te bepalen wanneer gebouweigenaar zijn gebouw 

verhuurt aan één of meerdere bedrijven. 
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In de tabel is te zien dat er een extra kolom is toegevoegd. Wanneer de gebouweigenaar niet de 
werkgever is, zal deze niet direct kunnen profiteren van een verhoogde productiviteit van de werknemers. 
Om het toch aantrekkelijk te maken voor een gebouweigenaar om te investeren in een gezond gebouw, 
zou de huur verhoogd kunnen worden (de huurder haalt immers een hoger rendement uit zijn 
werknemers). In het boek is een voorbeeld opgenomen waarbij 25% van de verhoogde productiviteit is 
doorgerekend naar de huur. Hierdoor wordt de te maken investering kleiner, de gebouweigenaar krijgt 
immers niet alle extra opbrengst. 

Ondanks de publicatie van Rehva blijft het lastig om productiviteit te kwantificeren in de Total Cost of 
Ownership gedachte. Het is zeer lastig om te meten of een bepaalde ontwerpbeslissing ook de gewenste 
productiviteitsstijging ten gevolg heeft. Zoals eerder genoemd is productiviteit bij veel banen moeilijk te 
meten. Zelfs al is de productiviteit op een bepaalde manier te meten, dan is het nog lastig hard te maken 
dat dit door een bepaalde bouwkundige ingreep komt. Vaak wordt namelijk een compleet nieuw gebouw 
neergezet of er wordt grootschalig gerenoveerd. Over het algemeen worden hierdoor meerdere aspecten 
van het gebouw en het binnenklimaat verbeterd. Wel zou kunnen worden gekeken of gebruikers na 
renovatie van een pand beter presteren en minder vaak ziek zijn. In dit geval is er een soort 
vergelijkingssituatie mogelijk. 

In de case study (behandeld in hoofdstuk 5) zal een renovatieconcept worden uitgewerkt voor het V2-
kantoorgebouw. Het ontwerp zal dusdanig worden uitgewerkt dat er op basis van de gegevens in dit 
hoofdstuk vanuit kan worden gegaan dat de productiviteit van de werknemers met enkele procenten zal 
toenemen en het ziekteverzuim zal afnemen. Door deze extra opbrengsten mee te nemen in de 
uiteindelijke economische haalbaarheid (hoofdstuk 7) kan worden bekeken of voldaan kan worden aan de 
vooraf geformuleerde doelstelling: 'Het ontwerpen van een Tamagotchi-gevel die bijdraagt aan de 
gezondheid, het comfort en de productiviteit van de gebruiker en bovendien een economisch positieve 
bijdrage levert aan de investeerder. ' 

De informatie uit het boek 'Indoor elimate and productivity in offices: how to integrate productivity in life
cycle cost analysis of bui lding services' (van de Rehva: Federation of European HVAC Associations) is ook 
in Nederland geïntroduceerd als 1550 publicatie. Dit is '1550/Rehva 901: Binnenmilieu en productiviteit in 
kantoren'. 
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4. Formulering van het Tamagotchi-gevel concept 

4.1 Technische eisen 

4.1.1 Algemeen 

De technische eisen voor de Tamagotchi-gevel hebben onder andere betrekking op regelgeving. In het 
Bouwbesluit (met hieraan gerelateerd de NEN-normen/Eurocode) en de VMRG-regelgeving worden 
verschillende eisen gesteld aan een product. Dit zijn bijvoorbeeld eisen op het gebied van thermische 
isolatie, geluidsisolatie, wind- en waterdichtheid enz. Voor de Tamagotchi-gevel geldt dat de gevel 
minimaal moet voldoen aan de technische eisen die gesteld worden in de vigerende regelgeving . 
Bovendien kunnen er ook aanvullende projectgerelateerde eisen zijn (denk bijvoorbeeld aan 
inbraakwerendheid, brandwerendheid). 

4.1.2 Meet- en regeltechniek 

Behalve de gebruikelijke technische eisen zal een Tamagotchi-gevel een stuk regeltechniek moeten 
bevatten. De gebruiker moet namelijk de mogelijkheid hebben om zijn binnenklimaat te regelen. Dit 
gebeurt met behulp van een interface. Wanneer de gebruiker aanwezig is, moet deze zo eenvoudig 
mogelijk zijn binnenklimaat naar wens kunnen beïnvloeden (gebruiksmodus). Hierbij kan de gebruiker 
worden geholpen door de interface van de Tamagotchi-gevel. Bij afwezigheid neemt het gebouw de 
besturing over (energiemodus). Een goed binnenklimaat kan alleen gerealiseerd worden als alle functies 
(ventilatie, verwarming/koeling, verlichting enz.) met elkaar samenwerken en kunnen reageren op de 
fysische omstandigheden (bijv. de zonbelasting en de bezetting van een ruimte). Om dit te realiseren is er 
een soort zenuwstelsel nodig in het gebouw. Vergelijk dit met de werking van het menselijk lichaam. Door 
middel van zintuigen (sensoren) worden dingen waargenomen, waama het lichaam (de Tamagotchi
gevel) hierop reageert. 

Gebruiksmodus 
Wanneer de gebruiker aanwezig is, moet deze de mogelijkheid hebben zijn binnenklimaat naar wens in te 
stellen. Uit voorgaand hoofdstuk blijkt dat dit positieve gevolgen heeft voor het ziekteverzuim, het 
comfort en de productiviteit en dus ook voor het bedrijfsresultaat van een onderneming. Voor het tijdperk 
van grootschalige klimaatinstallaties was invloed op het binnenklimaat door de gebruiker standaard. Het 
vernieuwende aan het Tamagotchi-gevel concept is dat de gebruiker feedback krijgt over de optimale 
instellingen van het binnenklimaat Dit gebeurt door middel van een interface. Voorbeeld: op een warme, 
zonnige dag zal de interface een waarschuwing geven wanneer de gebruiker zijn buitenzonwering 
omhoog doet. De gebruiker wil misschien meer licht en een mooier uitzicht, maar binnen zal de 
temperatuur natuurlijk snel oplopen. De gebruiker heeft dan zelf de keuze of hij iets doet met dit advies, 
of dat hij de hogere binnentemperatuur accepteert en toch kiest voor meer licht en uitzicht. Via de 
interface kan de gebruiker alle functies bedienen: van zonregulering tot temperatuurregeling tot het 
openen van een raam. In de volgende paragraaf worden de verschillende functies uiteengezet. 
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Energiemodus 
Aan de hand van sensoren (meettechniek) moet de Tamagotchi-gevel kunnen registreren of een ruimte in 
gebruik is of niet. Bij afwezigheid van de gebruiker wordt het beheer van het binnenklimaat overgenomen 
door een GBS (Gebouw Beheer Systeem). Het GBS stuurt vervolgens de verschillende installaties aan 
(regeltechniek). Het doel hiervan is het verzorgen van een basisklimaat en energiebesparing. Voorbeeld: 
op een warme zomerdag zal de buitenzonwering de hele dag voor de gevel zitten en de ramen zullen 
gesloten zijn. Bovendien wordt de ventilatie tot een minimum beperkt aangezien de ruimte niet gebruikt 
wordt. 

Interface 
De interface is een zeer belangrijk onderdeel van het Tamagotchi-gevel concept. Hiermee kan de 
gebruiker de verschillende functies bedienen die worden aangestuurd door de Tamagotchi-gevel. Van 
essentieel belang is dat de interface zo eenvoudig mogelijk te bedienen is. In paragraaf 3.3 is beschreven 
aan welke criteria een interface moet voldoen. De twee belangrijkste zijn de aanwezigheid van een 
scherm en een eenvoudige knoppenbediening. De complete en gedetailleerde uitwerking zal op 
projectniveau vorm moeten krijgen. Binnen dit project wordt wel een aanzet gegeven voor een mogelijke 
interface. 

De Tamagotchi-gevel interface bestaat uit een scherm en een grote draai/drukknop, verwerkt in een 
rechthoekig frame. Op het scherm wordt een menu getoond met de verschillende functies die de 
gebruiker kan bedienen. Door middel van de draai/drukknop kan door het menu worden gelopen. Door op 
de knop te drukken kan een optie gekozen worden. Door middel van een kleur rondom de draai/drukknop 
kan de interface aangeven aan de gebruiker of een bepaalde beslissing welfniet slim is, of wanneer de 
filters van de ventilatie-unit vervangen moeten worden. Hieronder staan enkele afbeeldingen om een en 
ander te verduidelijken. 

hoofdmenu 

Fig. 4.1: zes afbeeldingen van de interface voor de Tamagotchi-gevel (zie bijlage A voor grotere afbeeldingen). 

R.W.J.M. van der Linden Januari 2011 28 



B V IlOING THE FUTURE 

De integratie van de interface kan op verschillende plekken in de ruimte. Deze kan het bureau worden 
gemonteerd, naast de lichtschakelaar bij de deur, in de Tamagotchi-gevel of als een applicatie op de 
computer/laptop van een gebruiker. In de uitwerking van de case study is de interface geïntegreerd in de 
Tamagotchi-gevel. 

4.2 Functionele eisen 

4.2.1 Algemeen 

In het vorige hoofdstuk zijn uitvoerig de fysische aspecten beschreven die belangrijk zijn met betrekking 
tot het comfort, welzijn en de productiviteit van de gebruiker. Per aspect moet worden bekeken hoe deze 
het beste in een gebouwontwerp verwerkt zouden kunnen worden. Alle functies moeten met elkaar 
kunnen samenwerken door het GBS. In de volgende paragrafen wordt beschreven of een bepaald fysisch 
aspect via de gevel geregeld moet worden, of dat dit ook via een andere bouwkundige oplossing 
gerealiseerd kan worden. Op deze manier kan schematisch worden weergegeven welke componenten in 
de Tamagotchi-gevel moeten worden ingebouwd en welke componenten optioneel zijn. Dit schema is te 
zien in paragraaf 4.3. 

4.2.2 Gebouwbeheersysteem (GBS) 

Geve/gebonden: Ja en nee 
Het GBS is een onmisbaar onderdeel van de Tamagotchi-gevel omdat dit alle componenten die het 
binnenklimaat beïnvloeden aan elkaar knoopt en zorgt dat deze onderling goed op elkaar kunnen worden 
afgestemd. Het inbouwen van een aantal componenten van het GBS in de Tamagotchi-gevel heeft 
voordelen. Het is echter niet mogelijk om alle componenten in te bouwen. Componenten zoals sensoren 
moeten in de ruimte zelf gemonteerd worden om temperatuur, C02-concentratie, lichtsterkte, 
luchtvochtigheid en aanwezigheid betrouwbaar te kunnen meten. 

Omdat alle componenten op ruimteniveau moeten worden aangestuurd, is het wel slim om de 
regeltechniek te verwerken in de elementengeveL De regeltechniek kan dan in een vroeg stadium al 
geïntegreerd en (deels) getest worden. Hierdoor hoeven op de bouw na het plaatsen van de elementen 
alleen nog de elementen met elkaar te worden verbonden m.b.v. enkele stroom- en datakabels. Hierdoor 
ontstaat een soort Plug- and playsysteem. In hoofdstuk 5 wordt de case study behandeld waarin de 
integratie van een GBS in de Tamagotchi-gevel uitgebreid uitgewerkt wordt. 

4.2.3 Daglicht- en zonregulering 

Geve/gebonden: Ja 
Daglicht is belangrijk voor het welzijn van de werknemer. Zoals eerder vermeld is ook uitzicht een 
belangrijke factor m.b.t. comfort en welzijn. Verder zijn aspecten als zonwering (warmtewering) en 
verduistering (voor het houden van presentaties) belangrijk. Het daglicht/zonlicht komt via de gevel naar 
binnen. Daglicht- en zonlichtregulering is dus een onmisbaar onderdeel van de Tamagotchi-gevel. 

GBS: 
Het GBS stelt de optimale instelling in van de daglicht- en zonregulering. Bij aanwezigheid van de 
gebruiker heeft deze de controle en kan dus het GBS overrulen. Het GBS geeft dan met behulp van de 
interface wel een melding aan de gebruiker als zijn beslissing niet de meest optimale is m.b.t. zijn/haar 
comfort. Bij afwezigheid stelt het GBS de daglicht- en zonregulering in op de meest energetisch gunstigste 
positie. 
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4.2.4 Spuiventilat ie 

Geve/gebonden: Ja 
De gebruiker moet de mogelijkheid hebben tot het openen van een raam. In paragraaf 3.4.3 is 
beschreven dat dit een positief effect heeft op het comfort en het ziekteverzuim. Een te openen raam dat 
zorgt voor contact met de buitenlucht is dus een onmisbaar onderdeel van de Tamagotchi-gevel. 

GBS: 
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om het raam open te zetten. Het GBS geeft dan met 
behulp van de interface wel een melding aan de gebruiker als zijn beslissing niet de meest optimale is 
m.b.t. zijn/haar comfort. Bij afwezigheid moet het GBS het te openen raam kunnen sluiten om 
energieverlies te beperken. Behalve energieverlies beperken kunnen de ramen ook gesloten worden aan 
het einde van een werkdag (tegen inbraak) of juist worden opengezet voor bijvoorbeeld nachtventilatie. 
Verder wordt met behulp van het GBS de verwarming/koeling en de ventilatie uitgeschakeld wanneer het 
raam in geopende stand staat. 

4.2.5 Ventilatie (COrgestuurd) 

Geve/gebonden: Nee 
In paragraaf 3.4.2 is het effect van een goede ventilatie op comfort en productiviteit van een gebruiker 
benadrukt. Voor het goed ventileren van een ruimte zijn verschillende mogelijkheden. De eerste 
mogelijkheid is een centraal ventilatiesysteem. Hierbij wordt de lucht via centraal aangestuurde 
luchtkanalen toe- en afgevoerd. Warmteterugwinning is relatief eenvoudig toe te passen. De tweede 
mogelijkheid is een hybride ventilatiesysteem. Hierbij wordt de lucht decentraal (in de ruimte zelf) 
aangevoerd en centraal via luchtkanalen afgevoerd. Een nadeel van dit systeem is dat er geen 
warmteterugwinning kan worden toegepast. De derde mogelijkheid is volledig decentrale ventilatie. Bij 
deze variant is warmteterugwinning gemakkelijk toe te passen en wordt de ventilatielucht per kamer 
direct van buiten toe- en afgevoerd. De ventilatiecomponenten hoeven dus niet perse in de Tamagotchi
gevel te worden ingebouwd. 

Behalve de manier van ventileren is onderhoud een erg belangrijk punt. Uit onderzoek is gebleken dat 
vervuilde ventilatiekanalen en filters een negatieve invloed hebben op het ziekteverzuim, comfort en 
productiviteit van de gebruiker. Het is dus van belang dat er goed wordt nagedacht over het onderhoud 
van het te kiezen ventilatiesysteem. Het inbouwen van een ventilatievoorziening in de Tamagotchi-gevel is 
dus optioneel. 

GBS: 
Om de luchtkwaliteit te handhaven in een ruimte is het constant monitoren van de C02-concentratie een 
vereiste. Hierop kan het GBS het ventilatiedebiet van het ventilatiesysteem aanpassen. Op deze manier 
wordt niet alleen het ventilatiedebiet verhoogd wanneer er meerdere personen in een ruimte zijn, maar 
wordt de ventilatie ook terug- of uitgeschakeld wanneer een ruimte niet in gebruik is. De gebruiker kan 
eventueel de ventilatie op een 'boost'-stand zetten wanneer hij/zij dit wenselijk vindt. Bij het openen van 
een raam schakelt het GBS het ventilatiesysteem automatisch uit. 

4.2.6 Temperatuurregulering (verwarming en koeling) 

Geve/gebonden: Nee 
Uit paragraaf 3.4.1 blijkt dat de mogelijkheid tot het beïnvloeden van de binnentemperatuur met ± 3°C 
van grote invloed is op het comfort en de productiviteit van de werknemers. De mogelij kheid tot het 
regelen van de binnentemperatuur per vertrek moet dus aanwezig zijn. Echter het is niet noodzakelijk dat 
deze voorziening in de Tamagotchi-gevel zelf zit ingebouwd. Belangrijk is wel dat er per ruimte een 
thermostaat is waarmee de temperatuur geregeld kan worden. Er zijn verschillende oplossingen voor het 
oplossen de verwarming en koeling van een gebouw. Denk hierbij aan radiatoren, convectoren, 
vloerverwarming enz. Inbouwen van verwarming/koeling in de Tamagotchi-gevel is dus optioneel. 
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GBS: 
Het GBS zorgt ervoor dat het gekozen systeem voor verwarm ing/koeling een basistemperatuur verzorgt 
voor iedere ruimte. De gebruiker kan vervolgens deze temperatuur naregelen met± 3°C. Het GBS geeft 
dan met behulp van de interface wel een melding aan de gebruiker als zijn beslissing niet de meest 
optimale is m.b.t. zijn/haar comfort. Bijvoorbeeld wanneer een gebruiker 's morgens vroeg de verwarming 
hoger zet terwijl de ruimte al voldoende wordt opgewarmd door de zon. De eindbeslissing blijft echter bij 
de gebruiker liggen. Bij afwezigheid schakelt het GBS de verwarming/koeling weer terug naar de 
basistemperatuur. Bij het openen van een raam schakelt het GBS de verwarming/koeling automatisch uit. 

4.3 Totaaloverzicht Tamagotchi-gevel concept 

Hieronder is schematisch een totaaloverzicht weergegeven van het Tamagotchi-gevel concept op basis 
van wat in de voorgaande paragrafen besproken is. Het geeft duidelijk de kernaspecten aan die altijd 
geïntegreerd moeten worden in een Tamagotchi-gevel en welke dingen projectafhankel ijk CA en B) zijn. 
Het schema geeft ook aan dat de gevel moet communiceren CC), niet alleen met de gebruiker maar ook 
met de regeltechniek en kl imaatinstallaties die niet in de gevel geïntegreerd zijn. Dit maakt het concept 
uniek, omdat er een constante wisselwerking is tussen de gebruiker, de gevel en de klimaatinstallaties. 

1-------------------------------·- - - I 
1 ~ +-- ; I OI Basis componenten: 1 
I ~ ~:: - Gevel met een te openen raam. 1 
I _ . _ _ - Ontwerpoplossing voor daglicht en zonwering. 1 

I I ~~ I · Gebruiker heeft controle op binnenklimaat m.b.v. Interface. 1 
I ~ - GBS geïntegreerd. 1 
I ~ I 

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

Optioneel m.b.t. integratie in 
Tamagotchi-gevel 

Fig. 4.2: totaaloverzicht van het Tamagotchi-gevelconcept. 
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5. Case study: conceptuitwerking 

5.1 Inleiding 

5.1.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt het Tamagotchi-gevel concept getoetst met behulp van een case study. Alleen 
door het concept toe te passen op een fictief project kan een goed beeld worden gekregen van de 
technische en economische haalbaarheid. Na uitwerking van de case-study kan een conclusie worden 
getrokken of het Tamagotchi-gevel concept een concept met toekomst is voor de kantoren
renovatiemarkt In samenwerking met Octalix zijn twee renovatieconcepten uitgewerkt voor het V2-
kantoorgebouw, waarvan er uiteindelijk één technisch is uitgewerkt. 

5.1.2 V2-kantoorgebouw 

De case study die uitgewerkt is, heeft betrekking op een kleinschalig kantoorgebouw. Het gebouw is 
genaamd 'V2' en ontworpen door Mei-architecten. Het gebouw is het tweede gebouw in een serie van drie 
en is gesitueerd aan de Bahialaan 100 te Rotterdam. Er is gekozen voor dit gebouw omdat dit een relatief 
kleinschalig gebouw is met een eenvoudige geometrie. Het is een vijf-laags kantoorpand waarvan de 
onderste laag bestemd is voor parkeren en entree van het gebouw. Het gebouw heeft in totaal :1:2800m2 

vloeroppervlak, waarvan :i:l976m2 kantooroppervlak. De kantoorruimtes zijn verdeeld over vier gelijk 
ingedeelde verdiepingen. 

In de case-study wordt ervan uitgegaan dat het gebouw grootschalig gerenoveerd wordt. Dit betekent dat 
behalve de gevel, ook de klimaatinstallatie van de kantoorruimtes geheel vernieuwd wordt. Hieronder 
enkele afbeeldingen van het V2-kantoorgebouw. 

Fig. 5.1: situering V2-kantoorgebouw. Fig. 5.2: aanzicht noord-westgevel V2-kantoorgebouw. 
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Fig. 5.3: situering V2-kantoorgebouw tussen Vl en V3. 

5.1.3 Samenwerking met Octalix 

Het uitwerken van de case study is gebeurd in samenwerking van Octal ix. Octalix is een bedrijf dat een 
Energie en Comfort Management Systeem voor de utiliteitsbouw heeft ontwikkeld. Het systeem verzorgt 
een optimaal comfort en binnenklimaat door het voortdurend monitoren van de (kantoor)ruimtes in een 
gebouw. Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om het binnenklimaat beïnvloeden. Door 
toepassing van het Octalix-systeem wordt bovendien een aanzienlijke energiebesparing gegarandeerd. In 
hoofdstuk 6 zal het systeem uitgebreid worden toegelicht. 

De samenwerking met Octalix is tot stand gekomen doordat het bedrijf ook de relatie legt tussen een 
gezond binnenklimaat en energiebesparing ( =geldbesparing). Het is een bedrijf dat ook redeneert vanuit 
de Total Cast of Ownership gedachte, iets dat goed past bij het Tamagotchi-gevel concept. Bovendien is 
het bedrijf gespecialiseerd in het engineeren van klimaatinstallaties en het maken van bouwfysische 
berekeningen. Octalix heeft in die zin bijgedragen aan het project dat ze bouwfysische berekeningen 
(warmteverliesberekeningen, vermogensberekeningen) hebben gemaakt en inzicht hebben gegeven in de 
werking van een GBS, in dit geval het Octalix-systeem. 

5.2 Twee renovatieconcepten 

5.2.1 Bestaande situatie 

Het V2-kantoorgebouw heeft een betonnen draagconstructie met kolommen, massieve vloeren en een 
constructieve kern met daarin het verticaal transport (lift + trappen) en de natte cellen (toiletten + 
pantry). In de case study is er vanuit gegaan dat het gebouw een verouderde traditionele 
klimaatinstallatie heeft waarbij de gebruiker nauwelijks of geen invloed heeft op zijn binnenklimaat Te 
openen ramen ontbreken en er is een centraal ventilatiesysteem toegepast met een verlaagd plafond. 
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Ook zijn er geen voorzieningen aanwezig in de gevel voor daglicht- en zonregulering. De uitgangspositie 
in de bestaande situatie is dus een goed voorbeeld van een gebouw waar de kans zeer groot is op Sick 
Building Syndrome klachten. Hieronder zijn een aantal afbeeldingen te zien van het V2-kantoorgebouw. 
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Fig. 5.4: indeling plattegrond V2-kantoorgebouw (voor alle vier de verdiepingen gelijk). 

Fig. 5.5: V2-kantoorgebouw gestript: betonconstructie van kolommen, vloeren en kem is de basis voor renovatie. 
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Fig. 5.6 (boven): totale gebouwdoorsnede; 5.7 (onder): deeldoorsnede van de bestaande situatie: 
Verlaagd plafond in iedere gang en kantoorruimte, geen voorzieningen voor daglicht- en zonregulering, volledig gesloten gevel. 

In de volgende paragrafen 5.2.2 en 5.2.3 zijn twee renovatieconcepten uitgewerkt aan de hand van het 
Tamagotchi-gevel concept. Het comfort en welzijn van de gebruil<er staat hierin centraal, de 
ontwerpbeslissingen zijn dus ook genomen op basis van het vooronderzoek (hoofdstuk 3) en de 
opgestelde technische en functionele eisen voor een Tamagotchi-gevel (hoofdstuk 4). Vervolgens wordt in 
paragraaf 5.2.4 bekeken welk van de twee concepten het meest geschikt is om technisch uit te werken. 
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5.2.2 Algeme_ne uitgangspunten voor renovatieconcepten Tamagotchi-gevel 

Bij beide concepten wordt de Tamagotchi-gevel uitgevoerd als een elementengeveL Deze bouwmethode 
zorgt ervoor dat de gevelelementen volledig in de fabriek kunnen worden geprefabriceerd. De elementen 
bestaan constructief uit aluminium kaderprofielen met tussenregels en -stijlen. Deze kaderprofielen, 
stijlen en regels bestaan uit geïsoleerde aluminium extrusieprofielen. Tussen deze profielen zijn 
verschillende kadervullingen mogelijk (vast glas, te openen raam, isolatiepaneel). De elementen worden 
met behulp van stalen ankers bevestigd aan de hoofddraagconstructie. De dichting tussen de elementen 
gebeurt met EPDM-rubbers. In hoofdstuk 6 is meer te vinden over de bouwmethode van de 
elementengevel. De gevelelementen zijn verder verdiepingshoog (van bovenkant vloer tot bovenkant 
vloer) en in deze case 1800mm breed. Deze maat is gebaseerd enerzijds op het stramien van het gebouw 
en anderzijds omdat dit een gangbare productiemaat is binnen Oskomera. 

Bij beide concepten zal verder worden uitgegaan van een gevel met hoogwaardige isolatie. Met oog op de 
toekomst zal de regelgeving alleen maar strenger worden om het energieverbruik te beperken. Door de 
gevel gaat veel warmte (en dus energie) verloren. Voor dichte panelen zal isolatie worden toegepast met 
een U-waarde van 0,2 W/m2K (Re-waarde van 5 m2K/W). Voor het glas wordt triple glas toegepast met 
een U-waarde van 0,55 W/m2K (Re-waarde van 1,8 m2K/W). Het relatief grootste warmteverlies treedt op 
door de geïsoleerde aluminium profielen. Momenteel is het mogelijk profielen te produceren met een U
waarde van 1,8 W/m2K (Re-waarde van 0,55 m2K/W). Van deze situatie zal worden uitgegaan. 

Het architectonisch ontwerp is van onderschikt belang binnen dit project. In principe moet de architect 
zoveel mogelijk ontwerpvrijheid hebben. Na de case study kan bekeken worden welke beperkingen het 
Tamagotchi-gevel concept heeft voor het architectonisch ontwerp van een gevel. Bij het uitwerken zal 
worden uitgegaan van een vlakke gevel met ongeveer 50% dichte delen en 50% glas. 100% glas is in dit 
geval niet realistisch, omdat er in ieder geval een stuk regeltechniek moet worden verwerkt in de gevel. 
Dit is in principe al een eerste beperking te noemen. 

5.3 Renovatieconcept 1 

Het principe van de Tamagotchi-gevel is dat de gebruiker centraal staat. Comfort, welzijn en productiviteit 
moeten optimaal zijn. Uit het schema van 4.3 volgt dat de gevel op zijn minst een mechanisch te openen 
raam, daglicht- I zonregulering en componenten van het GBS moet bevatten. Voor de verwarming en 
koeling van de kantoorruimtes is gekozen voor een betonoppervlakte-activeringssysteem. 
Bovengenoemde componenten zitten zowel in concept 1 als in concept 2 verwerkt. 

Het verschil tussen beide concepten is ten eerste de manier van ventileren. Bij concept 1 wordt 
geventileerd via een centraal ventilatiesysteem met de leidingdistributie verwerkt in de gevelelementen, 
bij concept 2 wordt decentraal gevent ileerd met een ventilatie-unit geïntegreerd in het gevelelement Het 
tweede verschil zit in de aansluiting van het verwarming/koelingsysteem. Bij concept 1 zitten de 
waterdragende leidingen in het gevelelement verwerkt. Bij concept 2 zitten de waterdragende leidingen 
boven het verlaagd plafond in de gangen. 

Hieronder zijn enkele afbeeldingen te zien van concept 1 waarin een en ander visueel duidelijk wordt 
gemaakt. Daarna wordt ieder onderdeel van het concept apart toegelicht. 
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Fig. 5.8: totale gebouwdoorsnede concept 1. Verlaagde plafonds worden verwijderd in de kantoorruimtes, hierdoor is een hogere 
daglichttoetreding mogelijk. 

Fig. 5.9: deeldoorsnede van concept 1 + buitengevelaanzicht twee elementen (2x1800mm breed). Aan de buitenzijde van de 
gevel is een screen geïntegreerd. Verder is bovenin de gevel een mechanisch te openen klapraam toegevoegd. Tegen het plafond 
wordt het betonoppervlakte-activeringssysteem gestuukt. 
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Fig. 5.10: 30-schets van twee gevelelementen gezien vanuit de binnenzijde. 

Hieronder worden de verschillende onderdelen van concept 1 toegelicht. De nummers tussen haakjes 
verwijzen naar de symbolen van de afbeelding hierboven. 

Daglicht- en zonregulering {1} 
De daglicht- en zonregulering bestaat uit een extern aangebracht screen. Dit screen wordt geïntegreerd in 
de gevelelementen en kan de twee ramen (het vast en het te openen raam) voorzien van zonwering. Een 
screen aan de buitenzijde is het meest effectief voor een zonwering, omdat op deze manier het directe 
zonlicht en dus de warmte buiten wordt gehouden. Een screen is verder ook geschikt om het daglicht 
deels tegen te houden (tegen verblinding of overbelichting) en toch nog een vorm van uitzicht te bieden. 

GBS(2, 6) 
In beide concepten zit het Octalix-systeem verwerkt. Octalix werkt deels via een draadloos netwerk. In 
concept 1 zit het GBS verwerkt in de borstwering van het gevelelement Hierin worden alle 
regelcomponenten verwerkt. Ook zit hierbij een voeding die het systeem voorziet van elektriciteit en een 
ontvanger + antenne om draadloze communicatie mogelijk te maken. In concept 1 zitten alle 
installatiegebonden sensoren (zonwering, ventilatie, verwarming/koeling, te openen raam) in het 
gevelelement verwerkt. 

Behalve de regelcomponenten en sensoren zit in beide concepten de interface geïntegreerd in de gevel. 
De gebruiker kan dus aan de gevel alle ruimtegebonden componenten bedienen. In principe kan de 
interface op iedere plek in de ruimte geplaatst worden waar elektriciteit beschikbaar is. In de ruimte zitten 
verder nog sensoren verwerkt om lichtsterkte, C02-concentratie, luchtvochtigheid, temperatuur en 
aanwezigheid te registeren. 
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Mechanisch te openen raam (5) 
In ieder gevelelement zit een mechanisch te openen klapraam. Dit raam zit op de plek waar in de oude 
situatie het verlaagd plafond zit. In de nieuwe situatie zal er dus veel meer daglicht de ruimte 
binnenkomen wat goed is voor het comfort, welzijn en de productiviteit van de gebruiker. Het raam is te 
openen met behulp van de interface. Er is gekozen voor een mechanisch te openen raam, omdat het GBS 
het raam dan kan sluiten wanneer dit gewenst is (alleen als gebruiker hiermee akkoord gaat of wanneer 
de gebruiker afwezig is). 

Verwarming en koeling (4) 
In beide concepten is gekozen voor een systeem dat zowel verwarming als koeling verzorgt. Er is niet 
gekozen om de verwarming/koeling te verwerken in de gevel. De ruimte wordt dan niet gelijkmatig 
opgewarmd of gekoeld. Bovendien is de inrichting van je ruimte beperkt. Bijvoorbeeld een bureau aan de 
gevel blokkeert dan de warmte/koudestroom zodat de ruimte niet goed wordt geklimatiseerd. De 
mogelijkheden die overblijven zijn verwarmen en koelen via de wanden, de vloer of het plafond. 
Uiteindelijk is gekozen voor verwarming en koeling via het plafond. Kantoorindelingen veranderen 
namelijk vaak gedurende de levensduur van een gebouw (denk aan de verschillende kantoorconcepten 
zoals kantoortuinen, tweepersoonskamers, stilteruimtes enz.). Hiervoor moeten de wanden dus eenvoudig 
te verplaatsen zijn. Er is ook niet gekozen voor een systeem in of op de vloer. Ten eerste gaat het 
afstudeerproject over renovatieconcepten, waardoor betonkernactivering sowieso niet meer mogelijk is 
omdat je te maken heb met bestaande betonvloeren. Ten tweede moet bij een extra laag op de 
bestaande vloer dan door het hele gebouw de vloer opgehoogd worden, wat ook consequenties heeft 
voor trappen e.d. Ten derde is meubilair een beperkende factor voor het vermogen van je systeem. Op de 
plekken waar kasten staan werkt een vloerverwarming/koeling niet naar behoren. 

Er is gekozen voor een verwarming- en koelingsysteem met capillaire buismatten (productnaam 
Bioclina[34l). Dit is een relatief nieuw waterdragend systeem dat werkt op basis van een lage 
temperatuurverwarming (28-32°C) en hoge temperatuurkoeling (l6°C). Het water wordt getransporteerd 
door dunne kunststof buisjes met een doorsnede van 3 à 4 mm. Deze buisjes worden in matten tegen het 
plafond gemonteerd en afgewerkt met een stuclaag. Hierdoor heeft het totale systeem (buismatten + 
stuc afwerklaag) slechts een hoogte van 20-30mm. Iedere mat wordt door twee waterleidingen (toe- en 
afvoer) van 020mm voorzien van water. Capillaire buismatten verwerkt in een stuclaag hebben een aantal 
voordelen: 

Het systeem is vlak en onzichtbaar. Door de geringe hoogte blijft de winst op de vrije hoogte door 
het verwijderen van het verlaagd plafond behouden. 

Verwarmen en koelen in één systeem. 

De ruimte wordt gelijkmatig verwarmd en gekoeld door de kleine onderlinge afstand van de 
capillaire buisjes en dus een groot uitwisselingsoppervlak. 

Het systeem heeft een korte reactietijd doordat het aan de oppervlakte van de betonvloer wordt 
aangebracht. De reactietijd is ongeveer 4-6 keer sneller dan bij betonkernactivering. 

Fig. 5.11: het Bioclina systeem 
bestaat uit capillaire buismatten 
en word verwerkt in een stuclaag 
tegen het plafond (betonvloer). 

Specifiek voor concept 1 is dat de waterdragende leidingen verwerkt zitten in de gevelelementen. Dit 
betekent dat de leidingen per element verticaal doorgekoppeld moeten worden. Het voordeel van dit 
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concept is dat de sensoren en regelcomponenten die nodig zijn om de verwarming en koeling te 
monitoren en te sturen verwerkt zitten in het gevelelement, waardoor dit geheel geprefabriceerd kan 
worden. Ook kan iedere strook Bioclina op deze manier apart worden aangestuurd. De gebruiker kan dus 
per ruimte m.b.v. de interface de temperatuur ±3°C beïnvloeden. Een nadeel is dat de koppelingen 
tussen de waterleidingen ook in het gevelelement komen te zitten. Bovendien is de ruimte die beschikbaar 
is om de koppelingen te maken met de capillaire buismatten beperkt. Er is namelijk slechts ±lOOmm 
beschikbaar tussen de gevel en de vloer. 

Bij verwerking van capillaire buismatten in het plafond moet goed worden nagedacht over het plaatsen 
van de wanden en het ophangen van armaturen, sensoren enz. Dit wordt in hoofdstuk 6 verder 
uitgewerkt. 

Ventilatie (3) 
Specifiek voor concept 1 is dat er geventileerd wordt met een centraal ventilatiesysteem. De luchtkanalen 
zitten niet zoals gebruikelijk in een verlaagd plafond, maar in de gevelelementen. Het voordeel hiervan is 
dat het verlaagd plafond verwijderd kan worden. Bovendien is er per ruimte slechts één regelklep nodig 
en voor het gebouw slechts één luchtbehandelingkast De lucht wordt via de gevelelementen de ruimte 
ingeblazen en via een kanaal, verwerkt boven het verlaagd plafond in de gang, afgezogen. Op deze 
manier kan er warmteterugwinning worden toegepast in de luchtbehandelingkast Deze unit kan op het 
dak geplaatst worden. Ook het onderhoud lijkt op deze manier het meest eenvoudig en goedkoop ten 
opzichte van decentrale ventilatie. Hier wordt in paragraaf 5.5 nog op teruggekomen. 

- -

------ - -

Fig. 5.12: principeschets van het ventilatieschema van concept 1. Luchttoevoer via de gevelelementen, luchtafvoer via kanalen in 
het verlaagd plafond in de gang en bestaande installatieschachten in de kern van het gebouw. 

Om in ieder gevelelement verticaal de verse lucht van de luchtbehandelingkast naar de betreffende 
verdiepingen te brengen zijn enkele grotere leidingen nodig van de luchtbehandelingkast naar de gevel. 
Deze kanalen distribueren de lucht over de verticale kanalen in de gevelelementen. 
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Fig. 5.13: principeschets van de kanalendistributie. Horizontale luchtkanalen op het dak verdelen de lucht over de gevelelementen. 

5.4 Renovatieconcept 2 

Ook bij het tweede concept staat uiteraard de gebruiker centraal. Het verschil met concept 1 is ten eerste 
de manier van ventileren. Bij concept 1 wordt centraal geventileerd, bij concept 2 wordt decentraal 
geventileerd door een ventilatie-unit die geïntegreerd is in de gevelelementen. Het tweede verschil zit in 
de aansluiting van het verwarming/koelingsysteem. Bij concept 1 zitten de waterdragende leidingen in het 
gevelelement verwerkt. Bij concept 2 zitten de waterdragende leidingen boven het verlaagd plafond in de 
gangen. 

De principeschetsen van figuur 5.8 en 5.9 geven een globaal beeld van zowel concept 1 als concept 2. In 
figuur 5.14 is een afbeelding te zien van concept 2 waarin het verschil met concept 1 duidelijk wordt 
gemaakt. Daarna wordt ieder onderdeel van het concept apart toegelicht. 
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Hieronder worden de verschi llende onderdelen van concept 2 toegelicht. De nummers tussen haakjes 
verwijzen naar de symbolen van de afbeelding hierboven. 

Daglicht- en zonregulering (1} 
De oplossing voor daglicht- en zonregulering is gelijk aan de oplossing van concept 1. Zie paragraaf 5.3 
voor de uitleg. 

GBS(2, 6) 
In beide concepten zit het Octalix-systeem verwerkt. Octalix werkt deels via een draadloos netwerk. In 
concept 2 zit het GBS verwerkt in een verticale strook in het gevelelement van 300mm breed. Hierin 
worden alle regelcomponenten verwerkt. Ook zit hierbij een voeding die het systeem voorziet van 
elektriciteit en een ontvanger + antenne om draadloze communicatie mogelijk te maken. In concept 2 
zitten de installatiegebonden sensoren voor zonwering, ventilatie en het te openen raam in het 
gevelelement verwerkt. De sensoren voor het aansturen van de verwarming/koeling zitten boven het 
verlaagd plafond in de gang. Vanaf de gang loopt een kabel naar het gevelelement om de sensoren te 
verbinden met de regelcomponenten van het GBS. In hoofdstuk 6 wordt dit verder uitgewerkt. 

Behalve de regelcomponenten en sensoren zit in beide concepten de interface geïntegreerd in de gevel. 
De gebruiker kan dus aan de gevel alle ruimtegebonden componenten bedienen. In principe kan de 
interface op iedere plek in de ruimte geplaatst worden waar elektriciteit beschikbaar is. In de ruimte zitten 
verder nog sensoren ve~erkt om lichtsterkte, C02-concentratie, luchtvochtigheid, temperatuur en 
aanwezigheid te registeren. In hoofdstuk 6 wordt dit verder uitgewerkt. 

Mechanisch te openen raam (5) 
De oplossing voor het mechanisch te openen raam is gelijk aan de oplossing van concept 1. Zie paragraaf 
5.3 voor de uitleg. 
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Verwarming en koeling (4) 
In beide concepten is gekozen voor een systeem dat zowel verwarming als koeling verzorgt. De oplossing 
voor verwarming en koeling is grotendeels gelijk aan de oplossing van concept 1. Zie paragraaf 5.3 voor 
de uitleg voor de keuze van het systeem en de werking ervan. Ook in concept 2 worden capillaire 
buismatten toegepast in het plafond. De afwerklaag bestaat ook weer uit een stuclaag. 

Specifiek voor concept 2 is dat de waterleidingen die de capillaire buismatten van water voorzien niet in 
het gevelelement verwerkt zitten. Het voordeel van deze oplossing is dat er geen koppelingen in de 
gevelelementen zitten. De koppelingen worden gemaakt ter plekke van de gangen, waardoor deze ook 
goed bereikbaar blijven voor aanpassingen. Op deze manier kan ook iedere strook Bioclina apart worden 
aangestuurd. Per strook Bioclina zullen sensoren geplaatst moeten worden. Deze moeten ter plekke van 
de aansluiting op de waterleiding geplaatst worden. Dit betekent dat de sensoren (in de gang onder het 
verlaagd plafond) vanuit de gang verbonden moeten worden met de regelcomponenten (in de 
gevelelementen) met behulp van een datakabel (vandaar de stippellijn in figuur 5.14). Dit is een nadeel 
van concept 2. De datakabel moet op de een of andere manier in het plafond of een tussenwand verwerkt 
worden. Ook bij concept 2 moet verder goed worden nagedacht over het plaatsen van de wanden en het 
ophangen van armaturen, sensoren in de ruimte enz. Dit wordt in hoofdstuk 6 verder uitgewerkt. 

Ventilatie (3) 
Soecifiek voor concept 2 is dat er decentraal geventileerd wordt. De verse buitenlucht wordt direct via de 
gevel aangezogen en de gebruikte vervuilde lucht wordt direct via de gevel afgevoerd. Tussen de toe- en 
afvoerlucht wordt warmteterugwinning toegepast waardoor veel energie bespaard wordt op het 
verwarmen en koelen van de ventilatielucht. Met behulp van een bypass kan de lucht ook direct zonder 
warmteterugwinning naar binnen worden gehaald. Dit is noodzakelijk in de zomer wanneer het niet 
gewenst is de toevoerlucht op te warmen. 's Nachts is de bypass handig om direct koele lucht het gebouw 
binnen te brengen voor toepassing van nachtventilatie. 

Decentraal ventileren betekent dat er per ruimte minimaal één ventilatie-unit geïntegreerd wordt in de 
gevelelementen. Op deze manier kan per ruimte de luchtverversing worden geregeld aan de hand van de 
C02-concentratie. De gebruiker kan de mate van luchtverversing aanpassen m.b.v. de interface. 

Fig. 5.15: principeschets van het ventilatieschema van concept 1. Luchttoevoer en -afvoer via de gevelelementen, iedere ruimte 
bevat minstens één ventilatie-unit. 

R.W.J.M. van der Linden Januari 2011 44 



Een groot voordeel van decentrale ventilatie is dat bij functiewijziging van een ruimte (bijvoorbeeld van 
kantoor naar vergaderruimte) er relatief eenvoudig ventilatie-units kunnen worden bijgeplaatst. Hierdoor 
kan de gevel blijven voorzien in voldoende verse lucht voor de gebruikers. Een nadeel is dat er meer 
ventilatie-units aanwezig zijn in het gebouw (per ruimte minimaal één). Dit heeft een hogere 
aanschafprijs tot gevolg. Ook over het onderhoud moet goed worden nagedacht. Aangezien er meer 
ventilatie-units nodig zijn, lijkt het onderhoud ook meer te worden. Hier wordt in paragraaf 5.5 nog op 
teruggekomen. 

5.5 Conclusie 

Voor de technische uitwerking van de Tamagotchi-gevel is verder gegaan met het meest veelbelovende 
concept. Dit is uiteindelijk concept 2 gebleken. Dit is verder uitgewerkt in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 is 
de economische haalbaarheid van het Tamagotchi-gevel concept onderzocht. Hierin is behalve concept 2 
ook concept 1 meegenomen. Dit is relatief eenvoudig, omdat alleen de kostenpost voor de ventilatie 
varieert. Hieronder wordt besproken waarom gekozen is voor de technische uitwerking van concept 2. 

Flexibiliteit in gebruik 
Wanneer wordt gekeken naar de flexibiliteit van beide concepten, is concept 2 een stuk flexibeler in 
gebruik dan concept 1. Door decentrale ventilatie toe te passen kan namelijk gemakkelijk worden 
omgegaan met veranderend ruimtegebruik. Wanneer een kantoorruimte van bezetting verandert, of van 
functie verandert in bijvoorbeeld een vergaderruimte of kantine, verandert ook de benodigde 
ventilatiecapaciteit voor die ruimte. Met concept 2 kan hier eenvoudig op worden ingespeeld door het 
toevoegen van één of meerdere decentrale ventilatie-unit(s). Bij concept 1 is deze flexibiliteit niet 
aanwezig. Het luchtkanaal zit vast in de gevel en heeft dus een maximale capaciteit. Op functiewijziging 
kan dus wellicht niet worden ingespeeld. Het toevoegen van een kanaal achteraf is namelijk zo ingrijpend 
voor de hele gevel dat dit geen realistische optie is. Concept 2 sluit wat dat betreft ook beter aan bij de 
Slimbouwen gedachte. 

Bovendien is concept 1 minder geschikt voor grotere gebouwen. De ventilatiekanalen worden qua 
afmetingen namelijk aangepast op het aantal ruimtes met het aantal verwachte gebruikers. Hoe meer 
verdiepingen, hoe groter de luchtkanalen dus moeten worden. Dit heeft als gevolg dat de gevel meer 
gesloten wordt. Bij grotere torens kan het ook betekenen dat er ruimtes moeten worden gereserveerd 
voor extra luchtbehandelingkasten, wat de flexibi liteit van de indeling van een gebouw niet ten goede 
komt. Verder wordt bij concept 1 het kanalenverloop vrij snel ingewikkeld wanneer het gebouw erkers, 
inpandige ruimtes of ronde vormen heeft. Concept 2 is daarentegen nog steeds goed toe te passen omdat 
iedere ventilatie-unit apart wordt geïntegreerd in een gevelelement waardoor de vormgeving 
onafhankelijk is van de gebouwvorm. 

Energieverbruik 
Wanneer er centraal geventileerd wordt (concept 1), moeten de afmetingen van de toe te passen 
luchtkanalen worden overgedimensioneerd vanwege drukverliezen die ontstaan tijdens het rondpompen 
van de lucht. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de benodigde inbouwruimte (zoals hierboven besproken), 
maar ook voor het energieverbruik. Om de drukverliezen te compenseren en toch de gewenste 
luchthoeveelheid op de juiste plek te krijgen moet de luchtbehandelingkast extra vermogen leveren. 
Bovendien moeten alle luchtkanalen goed geïsoleerd worden om warmteverlies (of warmte-infiltratie in 
het geval van koelen) te beperken. Deze isolatie neemt extra ruimte in beslag en kost extra geld. Deze 
nadelen gelden niet in het geval van decentrale ventilatie zoals in concept 2. 

Onderhoud 
Centrale en decentrale ventilatiesystemen hebben beide onderhoud nodig. Vaak wordt verondersteld dat 
decentrale vent ilatie vele malen meer onderhoud nodig heeft dan een centraal systeem. Deze 
argumentatie is vaak gebaseerd op het feit dat er simpelweg meer decentrale ventilatie-units zijn die 
schoongemaakt moeten worden t.o.v. één enkele luchtbehandelingkast Wat echter vergeten wordt, is dat 
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ook het hele kanalenstelsel schoongemaakt moet worden. Dit wordt vaak overgeslagen tijdens de 
onderhoudsbeurt. Trox, een bedrijf gespecialiseerd in luchtbehandeling en ventilatiesystemen, heeft laten 
onderzoeken wat het daadwerkelijke verschil in onderhoudskosten is tussen centraal en decentraal 
ventileren. Uit deze ver~elijking blijkt dat decentraal ventileren in onderhoud slechts ±3% duurder is dan 
centraal ventileren114

• p.l 1• Dit rapport is ook terug te vinden in bijlage E. 

De mogelijk tot goed en betaalbaar onderhoud staat of valt met de bereikbaarheid van verschillende 
componenten. In praktijk komt dit neer op het vervangen van de filters en het schoonmaken van de 
luchtkanalen. Bij centrale installaties is er speciaal materieel nodig om deze kanalen schoon te maken, bij 
decentrale installaties zijn de kanalen vaak slechts geveldoorvoeren. Om erachter te komen hoe het 
onderhoud van decentrale installaties in de praktijk gaat, is een bezoek gebracht aan het Radix-gebouw 
op het universiteitsterrein van Wageningen. Dit is een van de weinige gebouwen in Nederland met 
decentrale klimaattechniek. Uit een gesprek met de gebouwbeheerder bleek dat het schoonmaken van de 
decentrale installaties prima geïntegreerd kan worden in de taken van een schoonmaakploeg. Hier is geen 
gespecialiseerd bedrijf voor nodig. Op onderstaande foto's is te zien dat het onderhoud zeer eenvoudig is. 
In het geval van het Radix-gebouw wordt het rooster weggenomen en de deksel opgeklapt. Vervolgens 
kan de filter worden omgewisseld en het geheel met een stofzuiger worden schoongemaakt. Tenslotte 
wordt de deksel gesloten en het rooster wordt teruggelegd. Dit onderhoud hoeft slecht 1 à 2 keer per jaar 
te worden uitgevoerd. 

Fig. 5.16: Radix-gebouw met decentrale klimaatinstallatie aan 
de gevel, gesloten stand. 

Praktische uitvoering 

Fig. 5.17: Radix-gebouw met decentrale klimaatinstallatie aan 
de gevel, geopende stand. Het onderhoud is eenvoudig. 

Behalve bovenstaande argumenten zijn er nog enkele praktische aspecten waardoor concept 2 de 
voorkeur heeft boven concept 1. Bij concept 1 moeten op de bouw nog alle luchtkanalen en leidingen 
worden doorgekoppeld. Dit kost veel tijd, waardoor het een extra kostenpost is. In concept 2 hoeven 
enkel stroomvoorzieningen te worden doorgekoppeld. Dit kost beduidend minder tijd en kan met behulp 
van een Plug and Play principe relatief eenvoudig gerealiseerd worden. Los van montagetechnische 
knelpunten zijn lekkages een risico. Ook het koppelen van de waterleidingen aan de capillaire buismatten 
is met concept 1 lastiger dan in concept 2. Bij concept 1 is deze ruimte zeer beperkt tussen de gevel en 
de vloer. Bij concept 2 zitten de koppelingen boven het bestaande verlaagd plafond van de gang. Hier is 
meer ruimte om de koppelingen en sensoren te plaatsen. 

Op basis van bovenstaande is dus gekozen om concept 2 technisch verder uit te werken. Deze technische 
uitwerking is weergegeven in het volgende hoofdsstuk. 
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6. Case study: technische uitwerking 

6.1 Technisch concept 

De technische haalbaarheid van het Tamagotchi-gevel concept is van groot belang. Door een goede 
technische uitwerking kan duidelijk gemaakt worden waarop gelet moet worden bij het technisch ontwerp 
van een Tamagotchi-gevel. Niet alleen bij het uitwerken van het V2-kantoorgebouw, maar ook bij 
toepassing van het concept op andere projecten. In het geval van de casestudy bestaat de Tamagotchi
gevel uit de volgende componenten: 

De basis van de elementengevel : een kader van aluminium geëxtrudeerde profielen met 
tussenregels en -stijlen en vleugelprofielen (voor het te openen raam). De vlakvulling bestaat uit 
driedubbel glas en sandwichpanelen. 
Voor de gevelbekleding is in de case study gekozen voor een geperforeerde staalplaat. 
Mechanische raamopener. 
Elektrisch bedienbaar extern windvast screen. 
Octalix GBS: installatiegebonden sensoren en regelcomponenten (m.u.v. de sensoren voor 
verwarming/koeling). 
Interface. 
Decentrale ventilatie-unit: Ademend Raam van Brink Climate Systems. 

De capillaire buismatten voor verwarming en koeling worden verwerkt in het plafond van de 
kantoorruimtes. Deze worden van warm en koud water voorzien door waterleidingen die verwerkt zitten 
boven het bestaande verlaagde plafond in de gangen. Hier zitten ook de sensoren en regelcomponenten 
verwerkt van het Octalix systeem. Deze worden via enkele bus-kabels verbonden met het Octalix systeem 
dat is geïntegreerd in de gevel. 

Verder zitten in de kantoorruimte sensoren verwerkt om de volgende aspecten te registreren: 

Temperatuur. 
co2-concentratie. 
Lichtsterkte. 
Relatieve luchtvochtigheid. 
Aanwezigheid van personen. 

Tenslotte is op één plek in het gebouw een server geïnstalleerd waarmee de gebouwbeheerder eenvoudig 
het hele gebouw kan monitoren. De informatie over energieverbruik, ruimtegebruik en eventueel 
benodigd onderhoud (bijv. vervangen van fi lters) wordt door de Tamagotchi-gevel draadloos 
gecommuniceerd met de server. De afbeelding op de volgende pagina geeft concept 2 schematisch weer. 
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Fig. 6.1: technisch concept schematisch weergegeven. 

6.2 Constructief principe 

De Tamagotchi-gevel is opgebouwd als elementengeveL Elementengevels zijn niet dragende gevels die 
met behulp van stalen ankers worden bevestigd aan de hoofddraagconstructie. Dit is vrijwel altijd een 
gewapende betonvloer. De elementen overspannen van vloer tot vloer. In geval van nieuwbouw worden 
tijdens de bouw ankervoorzieningen ingestort in de betonvloer. In het geval van renovatieprojecten is het 
instorten van deze ankervoorzieningen niet meer mogelijk. Er moet dan bijvoorbeeld gewerkt worden met 
chemische ankers om de stalen ankers te kunnen monteren. Een element hangt met twee ankers aan de 
bovenzijde aan de betonvloer. Aan de onderzijde wordt het element gefixeerd door 'zwaarden' die 
gemonteerd zitten op het onderliggende element. Hieronder het constructief principe afgebeeld. 

R.W.J.M. van der Linden Januari 2011 

Fig. 6.2: constructief principe 
van de elementengeveL 
Boven is een element te zien 
in voor-, zij- en 
achteraanzicht. Onder is de 
verankering van een element 
uitvergroot. Het uitstekende 
deel aan de bovenzijde wordt 
een zwaard genoemd en 
fixeert het bovenliggende 
element in horizontale 
richting. Met hoekstalen 
wordt het element aan de 
betonvloer gehangen. 
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De elementen zelf zijn constructief opgebouwd uit aluminium geëxtrudeerde profielen. De profielen 
worden op maat gezaagd en met hoekverbinders samengesteld tot een kader. Afhankelijk van de lay-out 
van een element worden nog tussenregels en/of tussenstijlen toegevoegd. Via de aluminium profielen 
worden de belastingen (bijv. windbelasting) overgedragen aan de stalen ankers. Deze leiden de krachten 
vervolgens de hoofddraagconstructie in. 

6.3 Componenten van de Tamagotchi-gevel 

6.3.1 Mechanische raamopener 

Fig. 6.3: met oranje is aangegeven waar de mechanische raamopener zich bevindt. 

In de Tamagotchi-gevel zit een te openen raam. Dit klapraam kan naar binnen worden geopend (en 
gesloten) met behulp van een mechanische raamopener. Bovendien zit op het raam een detectiemagneet 
(draadloos) gemonteerd om te signaleren of het raam open of dicht staat. Op deze manier kan het GBS 
(Octalix systeem) het raam sluiten bij afwezigheid van de gebruiker. De raamopener werkt met behulp 
van een elektromotor (24 volt) en een kettingaandrijving. De raamopener wordt geplaatst op de 
tussenregel aan de onderzijde van het raam. De elektriciteitskabel wordt het aluminium profiel ingeleid en 
blijft dus uit het zicht. 

J 
I 

. I 

Fig. 6.4: het principe van een mechanische raamopener met kettingaandrijving. 

6.3.2 Elektrisch bedienbaar extern windvast screen 

R.W.J.M. van der Linden 

f--:- n-
' 

Fig. 6.5: met oranje is aangegeven waar het elektrisch screen zich bevindt. 
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Om te voorzien in daglicht- en zonregulering is aan de buitenzijde van de gevel een screen geïntegreerd. 
Dit scherm is elektrisch bedienbaar en wordt aangedreven door een elektromotor (24 Volt). Het screen zit 
aan de buitenzijde omdat dit de meest effectieve plek is voor een zonwering. Dit betekent wel dat het 
screen windvast moet zijn. Daarvoor moeten op de stij len geleiders worden gemonteerd. Een bijkomend 
voordeel van een windvast screen kan zijn dat het te openen raam ook in hogere gebouwen en onder een 
hogere windbelasting geopend kan worden (door het screen over de hoogte van het raam naar beneden 
te doen). Oskomera heeft eenzelfde soort oplossing toegepast bij het renovatieproject Westraven. 

In deze case study is ervoor gekozen om het screen te integreren in het element. De behuizing van het 
screen is dan ook niet zichtbaar. Deze is geïntegreerd in de dikte van het element en zit achter een 
geperforeerde staalplaat waardoor de gevel aan de buitenzijde 'gewoon' een vlakke gevel is. De behuizing 
van het screen zit ter hoogte van de verdiepingsvloer en is rondom ingepakt met isolatiemateriaal. Zie de 
volgende paragraaf voor de detaillering van het screen in de Tamagotchi-gevel. 

Fig. 6.6: elektromotor voor aandrijving van screen Fig. 6.7: voorbeeld van een geïntegreerd screen. 

6.3.3 Octalix-systeem 

r 
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Fig. 6.8: met oranje is aangegeven waar de regelcomponenten van het Octalix-systeem zich bevinden. 

Het Octalix-systeem is het GBS dat deels geïntegreerd wordt in de Tamagotchi-gevel. Het stuurt alle 
klimaattechnische componenten aan (gevelgeïntegreerd of in de ruimte). Dit zijn het te openen raam, het 
screen, de decentrale ventilatie-unit, de capillaire buismatten (verwarming en koeling) en de verlichting. 
Bovendien wordt ook aan de hand van sensoren in wandcontactdozen gemeten hoeveel elektrisch 
vermogen alle apparaten (laptops, printers, bureaulampen e.d.) verbruiken. Het Octalix-systeem bestaat 
uit meet- en regelcomponenten en maakt gebruik van een eigen draadloos netwerk. Één server in het 
gebouw ontvangt alle informatie van ieder microklimaat (klimaat van één kantoorruimte) waardoor de 
gebouwbeheerder een goed beeld heeft van het energieverbruik, eventuele storingen e.d. 

De regelcomponenten van het Octalix-systeem zitten geïntegreerd in het gevelelement Deze zitten in de 
verticale strook van het element, zoals figuur 6.8 aangeeft. Per ruimte kunnen alle regelcomponenten in 
één gevelelement worden verwerkt. De regelcomponenten zijn met bus-kabels verbonden met de 
installatiegebonden sensoren, een stroomvoorziening en een wifi-router. De sensoren die in de ruimte 
geïntegreerd zijn (tegen het plafond) en de server van de gebouwbeheerder communiceren draadloos 
met de regelcomponenten in de Tamagotchi-gevel. Alle installaties worden automatisch aangestuurd door 
de regelcomponenten. Met behulp van de interface kan de gebruiker de installaties zelf aansturen. 
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Ruimtegebonden sensoren 
Hieronder zijn de sensoren afgebeeld die gemonteerd worden op een plafondeiland (ter plekke van 
bijvoorbeeld een armatuur). Deze registreren ruimtetemperatuur, C02-concentratie, relatieve 
luchtvochtigheid, verlichtingssterkte en aanwezigheid. Deze sensoren zijn onderling verbonden met één 
bus-kabel (stroomvoorziening) en communiceren draadloos met de regelcomponenten in de Tamagotchi
gevel. 

Fig. 6.9: ruimtegebonden sensoren. 

Gevelgebonden sensoren en regelcomponenten 
In de Tamagotchi-gevel zijn zoals eerder vermeld alle regeltechnische componenten geïntegreerd. 
Bovendien zitten er een aantal sensoren verwerkt in de gevel. Hieronder een overzicht van alle 
componenten. De regelcomponenten en installatiegebonden sensoren zijn allemaal uit het zicht 
gemonteerd achter een te openen paneel. Op deze manier zijn ze goed bereikbaar bij storingen en voor 
onderhoud. 

Fig. 6.10: de 'infrastructuur' v.l.n.r.: stroomvoorziening, verdeelunit, wifi-router, antenne . 

• 
. . . . . 

. -
Fig. 6.11: de regelcomponenten voor aansturing van v.l.n.r.: verlichting, zonwering, ventilatie en verwarming/koeling. 
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Fig. 6.12: draadloze magneetsensor voor het te openen raam (gemonteerd op de tussenregel aan onderzijde van het klapraam). 

Sensoren voor verwarming en koeling 
De capillaire buismatten die de verwarming en koeling van de kantoorruimtes verzorgen worden van 
water voorzien via waterleidingen in de gangen boven het verlaagd plafond. Voor deze optie is gekozen 
vanwege de goede bereikbaarheid. Ter plekke van de aansluitingen moeten sensoren geplaatst worden 
om de watertemperatuur en de volumestroom te meten. De ontvangers van deze sensoren zitten ook 
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verwerkt boven het verlaagd plafond in de gang. Met een bus-kabel zijn deze verbonden met de 
regelcomponenten in de Tamagotchi-gevel. 

Fig. 6.13: de ontvangers voor de sensoren voor verwarming/koeling. 

Alle regelcomponenten als ook de ontvangers voor de sensoren zijn eenvoudig te monteren op een DIN
rail. Door middel van een klik-systeem kunnen eenvoudig componenten worden verwijderd of 
toegevoegd. 

Fig. 6.14: montage van de Octalix componenten op een DIN-rail. 

Flexibiliteit 
Het Octalix-systeem is zeer flexibel in gebruik. Het toevoegen of verwijderen van een regelcomponent 
gaat eenvoudig door het plug- en play systeem met bus-kabels en draadloze communicatie. Ook bij 
herindelingen waarbij wanden worden verplaatst blijft het systeem flexibel. Bij het herindelen van ruimtes 
kan het voorkomen dat een installatie of sensor (bijvoorbeeld een temperatuursensor) bij een ander 
microklimaat gaat horen. Ook dit is eenvoudig te realiseren door middel van de speciaal ontwikkelde 
insta/lation torch en torch sensors. De installation torch is een soort zaklamp waarmee draadloos signalen 
kunnen worden doorgegeven aan de torch sensors. Iedere torch sensor is verbonden met een 
regelcomponent van een bepaalde installatie. Hierdoor kan ieder regelcomponent met de installation torch 
worden omgezet naar een ander microklimaat. De torch sensors zitten ook verwerkt in de verticale strook 
van het gevelelement als in figuur 6.8. Echter deze zitten wel in het zicht zodat een gebouwbeheerder de 
installaties eenvoudig om kan schakelen. 

Fig. 6.15: links de torch sensor, rechts de instanation torch. 

Interface 
De interface tussen de gebruiker en het Octalix-systeem is al eerder behandeld in 4.1.2. Deze is specifiek 
en onafhankelijk van Octalix voor de Tamagotchi-gevel ontworpen. Standaard hanteert Octalix een 
applicatie genaamd 'My Workplace' die dienst doet als interface. Deze is via de PC te bedienen. De 
interface van de Tamagotchi-gevel is op het te openen paneel gemonteerd. Met de interface kan de 
gebruiker verschillende aspecten van het binnenklimaat instellen: verlichting, ventilatie, temperatuur, 
zonwering en het te openen raam. Ook krijgt de gebruiker advies om zijn binnenklimaat zo goed mogelijk 
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te reguleren. Tenslotte krijgt hij een melding wanneer een van de componenten/installaties niet goed 
werkt. 

Fig. 6.16: interface van de Tamagotchi-gevel. 

6.3.4 Decentrale ventilatie-unit 

I -

I I 

Fig. 6.17: met oranje is aangegeven waar de decentrale ventilatie-units zich bevinden. 

Iedere kantoorruimte bevat minimaal één decentrale ventilatie-unit. Het aantal ventilatie-units moet 
worden afgestemd op het ruimtegebruik. Een vergaderzaal voor 10 personen heeft een grotere 
ventilatiecapaciteit nodig dan een tweepersoons werkruimte. Door een unit toe te voegen of weg te halen 
kan relatief eenvoudig worden omgegaan met een veranderende benodigde ventilatiecapaciteit 

In de Tamagotchi-gevel zitten de decentrale ventilatie-units verwerkt in de borstwering. Er is gekozen 
voor het Ademend Raam van Brink Climate Systems (zie ook bijlage G). Op het moment is de markt voor 
decentrale ventilatie-units zeer beperkt. Er zijn wel een aantal decentrale klimaatinstallaties op de markt 
(bijvoorbeeld van Trox), deze vormen echter allemaal een combinatie tussen verwarmen, koelen en 
ventileren. Bovendien zijn deze systemen niet zo flexibel in gebruik, omdat ze een vierpijps
waterleidingvoorziening nodig hebben, het Ademend Raam heeft alleen een aansluiting op het 
elektriciteitsnetwerk (230 volt) nodig. 

Het Ademend Raam (afmetingen bxhxd = 350x650x190mm) is geen raam, zoals de naam doet 
vermoeden, maar een decentrale ventilatie-unit met een hoogwaardige warmtewisselaar (rendement van 
80%). Het apparaat zuigt via een luchtkanaal door de gevelconstructie (in het geval van de Tamagotchi
gevel een sandwich-paneel) buitenlucht aan, filtert deze en brengt deze via een warmtewisselaar de 
ruimte in. De vervuilde lucht wordt via de warmtewisselaar en een luchtkanaal weer naar buiten geleid 
(zie figuur 6.18). 

Binnen dit afstudeerproject is het Ademend Raam toegepast zoals het momenteel door Brink Climate 
Systems wordt aangeboden. Dit betekent dat het Ademend Raam niet volledig in de diepte van de gevel 
geïntegreerd kan worden. De units zijn dus zichtbaar vanaf de binnenkant. Aan de buitenzijde zijn de toe
en afvoerkanalen niet zichtbaar door de afwerking met een geperforeerde staalplaat. Het is wellicht een 
optie om in de toekomst de afmetingen van het Ademend Raam zo aan te passen, dat deze in de diepte 
van het aluminium kader verwerkt kan worden. Zo wordt het architectonisch een strakker geheel. Verder 
moet aan het standaard Ademend Raam een bypass worden toegevoegd om ervoor te zorgen dat de 
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verse buitenlucht ook buiten de warmtewisselaar om de ruimte in kan worden geblazen. Dit is wenselijk 
wanneer de buitenlucht niet voorverwarmd hoeft te worden. Het Ademend Raam is zeer 
onderhoudsvriendelijk. De hele unit kan van de luchtkanalen worden geschoven, waarna de filter 
eenvoudig te vervangen is en de luchtkanalen schoongemaakt kunnen worden. In de V2 casestudy is in 
het geval van een tweepersoonskantoor één Ademend Raam per ruimte toegepast. Het Ademend Raam 
heeft een capaciteit van 100m3/h. Per persoon is 50m3/h nodig. 

lnbl~ VOOI'IIE!I'Wannde1 bultenlucht 
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Fig. 6.18: het Ademend Raam van Brink Climate Systems. 

6.3.5 Capillaire buismatten 

Rg. 6.19: met oranje is aangegeven waar de capillaire buismatten zich bevinden. 

afvoer l"lair 

bulten 

toevoer 
bultenlucht 

Voor de verwarming en koeling van het gebouw wordt gebruik gemaakt van capillaire buismatten. Deze 
worden aangebracht in een stuclaag in het plafond en werken op basis van temperatuurverwarming (28-
320C) en hoge temperatuurkoel ing (16°C). De capillaire buismatten worden verwerkt in een stuclaag van 
20mm. De overige eigenschappen en voordelen van het systeem zijn reeds besproken in paragraaf 5.3. 
Technische informatie is terug te vinden in bijlage H. 

Om armaturen en plafondeilanden (t.b.v. de sensoren) op te hangen, moeten de buisjes plaatselijk verder 
uit elkaar worden gelegd, zodat na het stucen geboord kan worden op deze plekken. De buismatten 
worden in banen gemonteerd (van de gevel richting de gang). Op deze manier kan per stramien van 
1800mm een strook van lOOmm worden vrijgehouden. Op deze plek kan een tussenwand, armatuur of 
plafondeiland geplaatst worden. Via deze stroken kunnen ook sensoren van de capillaire buismatten 
worden verbonden met de Tamagotchi-gevel. In de volgende paragraaf wordt deze detaillering 
behandeld. 
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Fig. 6.20: capillaire buismatten met 'sparingen' voor het ophangen van bijvoorbeeld armaturen. 

6.4 Detaillering 

In deze paragraaf worden de belangrijkste aspecten m.b.t. de detaillering van de Tamagotchi-gevel 
behandeld. De detail lering op de hoeken van het gebouw, bij de dakrand en de onderste vloerrand 
worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Deze detaillering is voor het Tamagotchi-gevel concept van 
minder belang. 

Elementengevels 
Een elementengevel heeft een specifieke detaillering. In de fabriek worden de gevelelementen volledig 
geprefabriceerd. Op de bouw worden de gevelelementen aan de hoofddraagconstructie gehangen m.b.v. 
stalen ankers. Om de gevel wind- en waterdicht te maken wordt gebruik gemaakt van EPDM
dichtingrubbers. Deze worden horizontaal en verticaal tussen de elementen geplaatst. Door deze droge 
bouwmethode zijn hele verdiepingen snel wind- en waterdicht te maken. 

boorgaatjes t.b.v. ontwatering 

geî"soleerd aluminium 
kaderprofiel 

EPDM dichtingsrubber 
(plaatselijk ingesneden 
de ontwatering) 

EPDM dichtin 

Fig. 6.21: dichtingprincipe elementengevel: links het verticaal detail, rechts horizontaal detail. 
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V2 kantoorgebouw 
Tijdens de renovatie wordt de oude gevel van het V2 kantoorgebouw verwijderd en vervangen door de 
Tamagotchi-gevel. Bovendien worden de verlaagde plafonds en de installaties (incl. kanalen, leidingen 
e.d.) in de kantoorruimtes verwijderd. Tegen het plafond worden de capillaire buismatten verwerkt in een 
stuclaag. In berekeningen m.b.t. de economische haalbaarheid van de Tamagotchi-gevel (hoofdstuk 7) is 
bovendien gerekend met het toepassen van een warmtepomp en een WKO (warmte/koude opslag). 

25200 

Fig. 6.22: aanzicht noord/zuid-gevel V2-kantoorgebouw. 
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Fig. 6.23: buitenaanzicht (links) en binnenaanzicht (rechts) van de Tamagotchi-gevel. 
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Fig. 6.24: detaillering Tamagotchi-gevel. 
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Flexibiliteit 
Ook in de detaillering is rekening gehouden met de flexibiliteit die de Tamagotchi-gevel kan en moet 
bieden. Allereerst is dit terug te vinden in de gekozen aluminium extrusieprofielen. Deze zijn 
binnenbeglaasd. Hierdoor kunnen alle ruiten en panelen van binnenuit worden vervangen. Zo kan het 
paneel waar de decentrale ventilatie-unit in verwerkt zit eenvoudig worden gedemonteerd. Er kunnen zo 
extra gaten worden geboord om toe- en afvoerkanalen toe te voegen waar extra ventilatie-units op 
geplaatst kunnen worden. De ventilatie-units kunnen overigens zeer eenvoudig schoon worden gemaakt. 
Het Ademend Raam is van de luchtkanalen af te schuiven, waarna de filter eenvoudig kan worden 
vervangen en de luchtkanalen eenvoudig kunnen worden schoongemaakt. 

Bovendien kan door het toepassen van het Octalix-systeem eenvoudig een installatie worden 
bijgeschakeld of omgeschakeld (naar een ander microklimaat). Dit gebeurt door middel van de Toreh
sensors (draadloos), het toevoegen van regelcomponentenen/of het omschakelen van enkele bus-kabels. 
In de detaillering is rekening gehouden met de benodigde ruimte voor het doorvoeren van kabels. In het 
element is een sparing opgenomen in de verticale strook ter hoogte van de verdiepingsvloer voor de 
doorvoer van stroom- en bus-kabels. Tussen het gevelelement en de betonvloer zit een koof (afgewerkt 
met een te demonteren aluminium plaat) voor de doorvoer van de kabels van gevelelement naar 
gevelelement Op deze manier blijven alle kabels eenvoudig te bereiken en om te schakelen. De 
gevelelementen kunnen van stroom worden voorzien via stroomkabels die via een goot in de 
tussenwanden van een centrale stroomvoorziening komen. In figuur 6.25 t/m 6.28 wordt een en ander 
visueel toegelicht. 

Fig. 6.25: binnenaanzicht Tamagotchi-gevel met dicht 
verticaal paneel. Linksboven is de sparing in het paneel te 
zien ter hoogte van de vloer. Met de oranje pijlen is de 
richting aangegeven waarin de kabels lopen in de koof 
tussen gevel en betonvloer. 

R.W.J.M. van der Linden Januari 2011 

Fig. 6.26: binnenaanzicht Tamagotchi-gevel met geopend 
verticaal paneel. In het blauwe vak zijn de Octalix 

componenten te zien. De oranje stippellijnen geven aan 
waar een stroomvoorziening nodig is (screen, mechanische 

raamopener en decentrale ventilatie-unit). 
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Fig. 6.27 (boven) en fig. 6.28 (onder): 
1: koof tussen gevelelement en verdiepingsvloer t.b.v. kabeldoorvoer. 
2: per gevelelement wordt een kabelgoot gemonteerd om de ruimte-indeling zo flexibel mogelijk te houden. 
3: plafondeiland voor plaatsing sensoren en verlichting. 
4: kabelgoot in tussenwand (deze kan worden afgedekt met een plint). 
5: torch sensors voor het draadloos omschakelen van installatie-componenten. 
6: 'sparing' in capillaire buismatten in plafond voor eventuele bevestiging van armaturen. 

R.W.J.M. van der linden Januari 2011 
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Fig. 6.29 (boven) en fig. 6.30 (onder): 
- de plafondstroken met de capillaire buismatten zijn afgestuct. 
- de koof tussen het gevelement en de verdiepingsvloer is afgewerkt zodat kabels niet meer zichtbaar zijn. 
- de kabelgoten in het plafond zijn afgewerkt met een plint. 
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- --Fig. 6.31 stel de functie van de ruimte verandert van kantoorruimte naar vergaderruimte. Door gebruik te maken van de 
installation torch en de torch sensors zijn eenvoudig enkele extra decentrale ventilatie-units (in deze figuur met oranje 
aangegeven) om en bij te schakelen. 

6.5 Uitvoering 

Fig. 6.32: de elementengevel tijdens de uitvoering. 

De Tamagotchi-gevel wordt uitgevoerd als elementengevel, waardoor snel en steigerloos te monteren is. 
De elementen worden vanaf de verdiepingsvloer gemonteerd met speciaal ontwikkeld materieel. Door de 
EPDM-dichtingrubbers is een verdieping direct wind- en waterdicht te maken. Vanaf dit moment kan 
begonnen worden met het monteren van de decentrale ventilatie-units. Deze kunnen eenvoudig over de 
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luchtkanalen worden geschoven. Vervolgens kunnen de binnenwanden gemonteerd worden en de 
capillaire buismatten worden aangebracht. De volgende stap is het aanbrengen van armaturen en 
ruimtegebonden sensoren op de plafondeilanden, het koppelen van de bus-stekkers en het aansluiten van 
de gevelelementen op het elektriciteitsnetwerk. De laatste stap is het plaatsen van de aluminium 
afdekplaat waardoor de kabeldistributie niet meer zichtbaar is. 
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7. Case study: economische haalbaarheid 

7.1 I nleiding 

In dit hoofdstuk zal de economische haalbaarheid van de Tamagotchi-gevel worden getoetst. Bekeken 
moet worden of de extra investering die nodig is voor de Tamagotchi-gevel zich terugbetaalt door lagere 
exploitatiekosten. De toetsing vindt plaats aan de hand van de casestudy over het V2-kantoorgebouw. De 
gedetailleerde economische toetsing is opgesteld en getoetst in samenwerking met Basalt Bouwadviesr501• 

Verder wordt besproken op welke punten de Tamagotchi-gevel extra waarde toevoegt aan het gebouw 
ten opzichte van een standaard gevel en waarom het dus een interessante investering kan zijn voor een 
gebouweigenaar/belegger, gebouweigenaar/gebruiker en een projectontwikkelaar. 

7.2 Investeringskosten 

De Tamagotchi-gevel is door de extra functies duurder in aanschaf (aangegeven met het witte blok in 
figuur 7.1) dan een standaard elementengeveL Door aantoonbaar lagere exploitatiekosten kan berekend 
worden wat de terugverdientijd van de Tamagotchi-gevel is t.o.v. een standaard elementengeveL 
Wanneer puur wordt gekeken naar de investeringskosten, kan een onderverdeling worden gemaakt in 
drie delen: basisbudget, extra gevelbudget en benodigde extra investering. 

€ 

'standaard' 
elementengevel 

R.W.J.M. van der Linden 

r -
Il 

I I 
l I 

Tamagotchi 
elementengevel 

benodigde extra 
investering 

extra gevelbudget 

basisbudget 

Fig. 7.1: de investeringskosten voor de Tamagotchi-gevel. 
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Basisbudget 
Het basisbudget voor een elementengevel is in dit afstudeerproject op advies van Oskomera vastgesteld 
op €600/m2

• 

Extra gevelbudget 
De Tamagotchi-gevel is duurder dan de standaard elementengevel door de extra componenten en 
functies. Er zit een stuk installatietechniek en regeltechniek verwerkt in de gevel. Hierdoor verschuift een 
deel van het installatiebudget en het GBS-budget naar de gevel. In het geval van de uitgewerkte case 
study gaat het hele GBS-budget naar de gevel. Van het installatiebudget gaat ongeveer 35% naar de 
gevel. 

Verder wordt er bespaard op de bouwtijd door toepassing van de elementengeveL Hierdoor zijn de 
algemene bouwplaatskosten lager. De besparingen hierop kunnen ook worden toegekend aan het 
gevelbudget Tenslotte hoeven de verlaagde plafonds niet vernieuwd te worden. Dit zorgt ook nog voor 
extra gevelbudget 

Benodigde extra investering 
Het basisbudget en het extra gevelbudget zijn niet toereikend om alle kosten voor de Tamagotchi-gevel te 
dekken (althans niet in deze casestudy). Dit is schematisch zichtbaar gemaakt in figuur 7.1. Hiervoor is 
dus een extra investering nodig. Deze extra investering moet worden terugverdiend door verlaagde 
exploitatiekosten. 

7.3 Exploitatiekosten 

De winst van de Tamagotchi-gevel zit voor een deel in de exploitatiekosten. Doordat de Tamagotchi-gevel 
lagere exploitatiekosten heeft dan een standaard elementengevel, kan de extra investering op termijn 
worden terugverdiend. De Tamagotchi-gevel heeft dus een terugverdientijd ten opzichte van een 
standaard elementengeveL Beide opties zorgen bij renovatie overigens voor een significante vermindering 
van het energieverbruik van een gebouw. Zowel de Tamagotchi-gevel als de standaard elementengevel 
zijn namelijk een stuk beter geïsoleerd dan de gevel van een kantoorpand uit jaren 70-'80. De 
exploitatiekosten van de Tamagotchi-gevel zullen echter vergeleken worden met die van een standaard 
elementengevel, om de extra oobrenqsten in kaart te brengen. 

De Tamagotchi-gevel scoort op een aantal punten beter dan een standaard elementengeveL De 
isolatiewaarde van de gevel is beter door toepassing van driedubbel glas waardoor extra energie wordt 
bespaard. Bovendien wordt er nog extra energie bespaard door integratie van het GBS die de 
klimaatinstallaties zo energiezuinig mogelijk aanstuurt bij afwezigheid van de gebruiker. Als daarbij de 
jaarlijkse prijsstijging van energie in acht wordt genomen wordt de besparing met een Tamagotchi-gevel 
alleen maar groter en de terugverdientijd dus korter. 

7.4 Extra opbrengsten 

De grootste winst van de Tamagotchi-gevel zit in de extra opbrengsten in de vorm van een verminderd 
ziekteverzuimen/of een verhoogde productiviteit. De gebruiker staat bij het ontwerp van de Tamagotchi
gevel centraal. Alle componenten die geïntegreerd zijn in de gevel en/of aangestuurd worden door de 
geïntegreerde regeltechniek zijn bedoeld om het comfort voor de gebruiker te optimaliseren. Op basis van 
het vooronderzoek beschreven in hoofdstuk 3 kan worden verondersteld dat de gebruiker productiever 
wordt en minder vaak ziek is (reductie van het kortdurend ziekteverzuim). Wanneer (een deel van) deze 
extra opbrengsten worden meegenomen in de exploitatiekosten loopt de terugverdientijd spectaculair 
terug. Deze winst is vooral interessant voor een gebouweigenaar/gebruiker. Voor een 
gebouweigenaar/belegger kunnen extra opbrengsten in de vorm van een verhoogde huur worden 
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doorgerekend. Een projectontwikkelaar tenslotte kan zijn gerealiseerde projecten duurder verkopen door 
de duurzame uitstraling (laag energieverbruik) en gegarandeerd comfort. In paragraaf 7.6 wordt hier op 
teruggekomen. 

7.5 Toetsing casestudy 

Om een goed beeld te krijgen van de economische haalbaarheid van de Tamagotchi-gevel, toegepast op 
het V2-kantoorgebouw, is de toetsing opgedeeld in vier stappen. Door deze vier stappen te doorlopen kan 
berekend worden wat de terugverdientijd is van de Tamagotchi-gevel. Alle prijzen zijn teruggerekend 
naar €/m2-geveloppervlak. 

Stap 1: bruto-investering 
Allereerst is berekend hoe duur de gevel is. Dit is gedaan door van alle gevelgeïntegreerde componenten 
prijzen op te vragen. De extra componenten die in rekening moeten worden gebracht betreffen: het 
mechanisch te openen raam, meerprijs triple glas t.o.v. HR++ glas, elektrisch bedienbaar windvast 
screen, Octalix-systeem en de decentrale ventilatie-unit (Ademend Raam). 

Behalve deze kostenposten wordt ook de basisprijs van €600/m2 met 5% verhoogd doordat er nieuwe 
aluminium extrusieprofielen gemaakt moeten worden om het triple glas te integreren. Tenslotte is in 
overleg met Basalt Bouwadvies een kostenpost van 8% (op bovenstaand totaal) voor integratie en 
coördinatie opgenomen. Dit bevat de extra engineering en extra productiekosten (om alle extra 
componenten bouwkundig te integreren). 

Stap 2: netto-investering 
Voor het berekenen van de netto-investering is bekeken hoe groot het extra budget is dat toe te kennen 
is aan de gevel. Dit bestaat in dit geval uit besparing op de bouwtijd, besparing op het niet aan hoeven 
brengen van een verlaagd plafond, GBS-budget en een deel van het installatiebudget Het deel van het 
installatiebudget dat over blijft voor de gevel is: het totale installatiebudget (€300/m2

) vermindert met de 
kosten voor het Bioclina-systeem inclusief duurzame energiebron, verlichtingskasten en kosten voor 
renovatie van de liften. 

Stap 3: TCO; in rekening brengen energieverbruik 
In samenwerking met Octalix is bepaald hoeveel energie bespaard kan worden met de Tamagotchi-gevel 
ten opzichte van een standaard elementengeveL Door de verbeterde isolatiewaarde en geïntegreerde GBS 
kan ongeveer 45% worden bespaard op de energiekosten. De prijsstijging van energie is in dit project 
aangehouden op 5% per jaar (op basis van gegevens van het CBS). Door dit energieverbruik mee te 
nemen, kan berekend worden wat de gevel in totaal kost over een aantal jaar (5, 10, 15 en 20 jaar). 

Stap 4: TCO; in rekening brengen onderscheidende aspecten Tamagotchi-gevel 
De vierde en laatste stap is het in rekening brengen van of een reductie van het kortdurend 
ziekteverzuim, of een verhoogde productiviteit. Dit zijn de onderscheidende aspecten van de Tamagotchi
gevel. Het kortdurend ziekteverzuim wordt met 34% gereduceerd (volgt uit het vooronderzoek). Bij de 
productiviteitsstijging wordt gerekend met een stijging van 1% (dit is op basis van het vooronderzoek een 
realistische aanname). Het loon van de werknemer wordt in beide gevallen zeer laag aangehouden, 
namelijk €30/uur. Voor beide opties zijn twee aparte berekeningen opgenomen in de totale kosten voor 
de Tamagotchi-gevel. De positieve effecten zijn dus niet bij elkaar opgeteld. De extra opbrengsten door 
verlaagd ziekteverzuim of productiviteitsstijging kun je zien als een soort extra budget dat jaarlijks 
vrijkomt. 

Bij de berekeningen is verder verondersteld dat de onderhoudskosten voor reiniging van de gevel en het 
onderhouden van de klimaatinstallaties gelijk zijn voor een standaard elementengevel en de Tamagotchi
gevel. Deze post is dus niet meegenomen in de berekening. Op de volgende pagina is de berekening te 
vinden van concept 2 waarin de opbrengsten van gereduceerd kortdurend ziekteverzuim zijn 
meegenomen. 
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Fig. 7.2: de berekening voor concept 2 van de Tamagotchi-gevel: kortdurend ziekteverzuim is meegenomen in de TCO. 
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Uit de berekening blijkt dat wanneer alleen de energiekosten worden opgenomen in de TCO-berekening 
de Tamagotchi-gevel na 15 jaar goedkoper is dan de standaard elementengevel (€1049,- t.o.v. €1056,-). 
Dit zijn stap 1 t/m 3 in figuur 7.2. Worden ook de opbrengsten van een verlaagd kortdurend 
ziekteverzuim meegenomen, dan is de Tamagotchi-gevel al na 5 jaar goedkoper dan de standaardgevel 
(€717,- t.o.v. €.715,-). Doordat de werknemers minder ziek zijn, maken ze meer factureerbare uren 
waardoor de totale kosten afnemen. Te zien is dat de opbrengsten uit een verlaagd kortdurend 
ziekteverzuim een veelvoud zijn van de energiekosten. 

Op dezelfde manier is ook de productiviteitsstijging meegerekend. De opbrengsten hiervan zijn nog groter 
dan die van gereduceerd kortdurend ziekteverzuim waardoor de terugverdientijd nog korter wordt. In de 
grafiek hieronder zijn de gevelkosten per variant weergegeven. Met de stippellijnen zijn de 
terugverdientijden weergegeven ten opzichte van de standaard elementengeveL Wanneer 1% 
productiviteitsstijging wordt meegerekend is de terugverdientijd slechts 2,5 jaar. Deze toetsing geeft aan 
dat het Tamagotchi-gevel concept behalve voordeel voor de gebruiker ook economisch gezien een 
interessant concept is voor een investeerder. 

Total cost of ownership Tamagotchi-gevel concept 2 
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Fig. 7.3: de terugverdientijd van de Tamagotchi-gevel ten opzichte van een standaard elementengevel. 
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7.6 Vermarkten van de Tamagotchi-gevel 

De Tamagotchi-gevel is gericht op het comfort, welzijn en de productiviteit van de gebruiker. Zoals 
aangetoond in paragraaf 7.5 heeft slechts een geringe winst in productiviteit een enorm positief gevolg 
voor de werkgever. In de situatie van gebouweigenaar/gebruiker werkt een verhoogde productiviteit 
direct door in de bedrijfskosten. Voor deze doelgroep lijkt de Tamagotchi-gevel dan ook het meest 
interessant. Het comfort van werknemers wordt door dit renovatieconcept direct verbeterd door: meer 
daglichttoetreding, klimaatregeling per vertrek, individueel te openen raam en daglicht- en zonregulering. 
De positieve (economische) effecten zijn dus direct merkbaar voor de gebouweigenaar (werkgever). 

Een gebouweigenaar/belegger verhuurt zijn gebouwen aan bedrijven en instellingen. Een 
projectontwikkelaar verkoopt zijn gebouwen wanneer deze opgeleverd zijn. Er is bij deze twee partijen 
dus geen directe link met de gebruikers van gebouwen en de economische winst die hieraan gerelateerd 
is. Toch kan de Tamagotchi-gevel ook voor deze partijen een interessante investering zijn. Het wordt 
namelijk steeds belangrijker om onderscheidend te zijn in het aanbieden van vastgoed. Uit onderzoek van 
SenterNovem blijkt dat huurders en aandeelhouders steeds meer eisen stellen ten aanzien van 
duurzaamheid en comfortl431. Het is dus belangrijk voor een gebouweigenaar/belegger of 
projectontwikkelaar om aantoonbaar duurzaam vastgoed aan te kunnen bieden om een gebouw 
verhuurbaar te maken I te houden. Met de Tamagotchi-gevel kan hier een grote bijdrage aan worden 
geleverd door: 

DOFMO-eontraden I energieprestatiecontraden 
DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain and Operate en is een relatief nieuwe contractvorm in 
de bouw. Dit contract gaat verder dan de bouwfase en betreft ook de exploitatiefase (of althans een deel 
daarvan). Er wordt een contract afgesloten met de opdrachtgever over het beheer en onderhoud van het 
gebouw over een bepaald aantal jaren. Op deze manier komt de verantwoordelijkheid voor een kwalitatief 
goed gebouw bij het uitvoerende bouwteam te liggen. Gerelateerd hieraan kunnen ook 
energieprestatiecontracten worden afgesloten. Dit betekent dat het uitvoerende bouwteam onder 
bepaalde voorwaarden overeenstemming bereikt over het energieverbruik van het gebouw. Gebruikt het 
gebouw meer energie, dan betaalt het bouwteam dit. Verbruikt het minder, dan krijgt het bouwteam een 
bonus van de opdrachtgever. Ook het comfort kan op deze manier gegarandeerd worden. Octalix werkt 
binnen hun projecten al met dit soort contractvormen. Het Tamagotchi-gevel concept is uitermate 
geschikt voor dit soort contractvormen door het geïntegreerde GBS en de hoge mate van sensordichtheid 
en monitoring. 

Verbetering van het Energielabel 

Fig. 7.4: energielabels die toegekend kunnen 
worden aan een gebouw. In Nederland kent 

men bovendien nog A+ en A++. 

Door het grootschalig renoveren van een kantoorpand kan ook een significante verbetering van het 
Energielabel worden gerealiseerd. Hoe hoger het Energielabel, hoe beter de duurzame uitstraling van het 
gebouw. Door DGMR, een raadgevend ingenieursbureau, is in stappen berekend wat de Tamagotchi-gevel 
kan bijdragen aan de verbetering van het Energielabel in geval van de case study met het V2 
kantoorgebouw. Als bestaande situatie is uitgegaan van een kantoorpand uit de jaren '80 met 
bijbehorende isolatiewaarden en installatietechniek. Door toepassing van de Tamagotchi-gevel met 
hoogwaardige isolatie, daglicht- en zonregulering, te openen ramen, decentrale ventilatie (concept 2) en 
capillaire buismatten als verwarming/koeling in het plafond wordt het Energielabel verbeterd van label G 
naar label D. Als er vervolgens ook nog duurzame energiebronnen worden toegepast in combinatie met 
het isoleren van het dak en de onderste verdiepingsvloer, verbetert het Energielabel van D naar A+. Het 
volledige rapport van DGMR is terug te vinden in bijlage C. 
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Bijdrage aan de BREEAM-score van het gebouw 

BREEAM-NL Kwalifiêatie Score 

PASS 2:30% 

GOOD 2:45% 

VERYGOOD 2:55% 

EXCELLENT 2:70% 

OUTSTANDING* 2:85% 

FIQ. 7.5: BREEAM-NL 2010: kwalificatiesysteem voor verschillende certificaten. 

BREEAM-NL is in Nederland een van de meest toegepaste beoordelingsmethodes om van gebouwen de 
duurzaamheidprestatie te bepalen. Het sterke van BREEAM-NL in tegenstelling tot andere 
duurzaamheidslabels zoals Greencalc+ en LEED is dat er verder wordt gekeken dan de energieprestatie 
van een gebouw en de installaties die geïntegreerd zijn. Zo kent BREEAM-NL bijvoorbeeld ook punten toe 
aan gezondheid en management. Op deze twee gebieden scoort de Tamagotchi-gevel veel punten 
waardoor deze een significante bijdrage levert aan de BREEAM-NL score van een gebouw. Een standaard 
gevel levert een bijdrage aan de BREEAM-NL score van ongeveer 7%. De Tamagotchi-gevel levert een 
minimum bijdrage van 16% aan de totaalscore. Afhankelijk van de verbetering van de EPC en het gebruik 
van materialen zijn nog een aantal punten te verdienen waardoor de Tamagotchi-gevel nog een aantal 
procenten meer kan bijdragen. Wanneer de verbeterde EPC (door toepassen van de Tamagotchi-gevel) 
wordt meegenomen die berekend is door DGMR, scoort de Tamagotchi-gevel 18%. Zoals in fig. 7.5 te 
zien is, kan al bij 30% een certificering worden behaald. In bijlage B is een overzicht te zien van de 
Tamagotchi-gevel i.r.t. de BREEAM-score. 

Flexibiliteit 
Met de Tamagotchi-gevel wordt een hoge mate van flexibiliteit geboden. Niet alleen op het gebied van 
indelingsvrijheid (zoals toegelicht in hoofdstuk 6), maar ook op het gebied van functievrijheid. De grootste 
beperkingen bij functiewijziging liggen op het gebied van brandveiligheid. Dit kan echter met bijvoorbeeld 
sprinklerinstallaties relatief eenvoudig worden opgelost. Verder variëren de ventilatie-eisen sterk per 
functie. Hier kan men echter f lexibel in zijn door een ventilatie-unit toe te voegen (of verwijderen). Achter 
een Tamagotchi-gevel kunnen dus relatief eenvoudig andere functies worden geplaatst. Het uitgebreide 
schema m.b.t functiewijziging en beperkingen daarin is terug te vinden in bijlage D. 

Uitstraling 
Bij renovatie van het pand met een Tamagotchi-gevel wordt behalve het comfort en het binnenklimaat 
ook de uitstraling van het gebouw verbeterd. De uitstraling van een gebouw is een van de belangrijkste 
punten met betrekking tot de verhuurbaarheid/verkoopbaarheid. 

Bouwsnelheid en korte inregeltijd 
Door de Tamagotchi-gevel uit te voeren als elementengevel wordt de bouwtijd gereduceerd. Een deel van 
de installaties is bovendien geïntegreerd in de gevel en dus geprefabriceerd, wat de bouwtijd nog eens 
extra verkort. Verder is de inregeltijd van de installaties minimaal doordat deze vraaggestuurd werken. 
Aan de hand van sensoren en regelcomponenten is er voortdurend een wisselwerking tussen monitoren 
en regelen waardoor de installaties als het ware automatisch worden ingeregeld. Dit alles draagt bij aan 
een snellere oplevering. 
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8. Conclusie 

8.1 Conclusies 

Tijdens dit afstudeerproject is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een gevel en bijbehorende 
klimaattechniek die zo goed mogelijk inspeelt op de behoeftes en wensen van de gebruiker. Er is een 
renovatieconcept ontwikkeld en getoetst op technische en economische haalbaarheid met behulp van een 
case study. Hieruit blijkt dat het concept toekomst heeft voor de in opkomst zijnde kantoren
renovatiemarkt 

Uit het vooronderzoek blijkt dat de focus van een gebouwontwerp niet moet liggen op energiebesparing, 
maar op comfort, gezondheid en productiviteit van de gebruiker. De bedrijfskosten voor werknemers zijn 
namelijk 100 maal zo groot dan de kosten voor energie. Een geringe reductie in het ziekteverzuim of een 
geringe winst in productiviteit levert dus veel meer op dan energiebesparing. Een van de belangrijkste 
aspecten m.b.t. comfort, gezondheid en productiviteit is controle op het binnenklimaat Door de gebruiker 
controle te geven over de binnentemperatuur, daglicht- en zonregulering, ventilatie, verlichting en de 
mogelijkheid om een raam te openen, neemt het ziekteverzuim af en groeit de productiviteit. 

Tijdens het ontwikkelen van de Tamagotchi-gevel is gebleken dat een gebouwbeheersysteem (GBS) een 
onmisbaar onderdeel van het concept is. Hierdoor kan iedere ruimte als apart microklimaat werken. De 
gebruiker kan door middel van een interface eenvoudig het binnenklimaat beïnvloeden omdat alle 
installaties (van decentrale ventilatie-unit tot een te openen raam) goed op elkaar afgestemd zijn. 

Uit de technische uitwerking blijkt dat het Tamagotchi-gevel concept prima is toe te passen in de reeds 
bestaande elementenbouwtechniek. In het geval van decentrale ventilatie moet er ruimte worden 
gereserveerd voor het plaatsen van ventilatie-units. Dit heeft gevolgen voor de architectonische uitstraling 
in die zin dat de gevel niet '100%' transparant uitgevoerd kan worden. De integratie van het GBS in het 
gevelelement neemt maar weinig ruimte in beslag. Per kantoorruimte kunnen alle componenten van het 
GBS in een oppervlak van ongeveer 100x1500mm verwerkt worden. De Tamagotchi-gevel zoals 
uitgewerkt in de case study kan functioneren met enkel een stroomvoorziening en bus-kabels. Door een 
koof te maken met een eenvoudig te demonteren afdekkap tussen het gevelelement en de betonvloer, 
blijft de bekabeling goed bereikbaar voor eventuele aanpassingen. Door deze oplossing en de decentrale 
ventilatietechniek is de flexibiliteit van de Tamagotchi-gevel op het gebied van ruimte-indeling groot. De 
Tamagotchi-gevel sluit dus goed aan bij het gedachtegoed van Slimbouwen®. 

Op economisch gebied is de Tamagotchi-gevel voor meerdere partijen een rendabele investering. Een 
gebouweigenaar/belegger en een projectontwikkelaar kunnen de verhuurbaarheid (en uiteindelijk de 
bezetting) van hun kantoorpand vergroten door toepassing van een Tamagotchi-gevel. De trend is 
namelijk dat huurders steeds meer eisen stellen ten aanzien van een laag energieverbruik en het comfort 
dat een gebouw kan leveren. Met de Tamagotchi-gevel kan aan deze eisen worden voldaan door het 
geïntegreerde GBS (constante monitoring) en door de gevelgeïntegreerde componenten gericht op het 
comfort van de gebruiker. Door de constante monitoring kunnen ook energieprestatiecontracten worden 
afgesloten. Voor een gebouweigenaar/gebruiker is de extra investering voor een Tamagotchi-gevel bij 
renovatie t.o.v. een standaard gevel snel terug te verdienen. Behalve dat de Tamagotchi-gevel zorgt voor 
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een lager energiegebruik (door hoogwaardige isolatie), kunnen ook extra inkomsten uit een verlaagd 
ziekteverzuim en een verhoogde productiviteit in rekening worden gebracht. Uit de case study blijkt dat 
wanneer werknemers slechts 1% beter presteren, de extra investering zich binnen drie jaar terugbetaalt. 

Voor Oskomera liggen er dus kansen om met dit concept in te spelen op de vrijkomende kantoren
renovatiemar~t. Door het geïntegreerde GBS en een stuk installatietechniek kan een integraal concept 
worden aangeboden: de kwalitatief hoogwaardige elementengevel, een gegarandeerde energieprestatie 
en de focus op het comfort van de gebruiker. De combinatie met de flexibiliteit die de Tamagotchi-gevel 
biedt maakt het concept uniek. 

8.2 Aanbevelingen 

Om het concept op de markt te brengen is het verstandig te onderzoeken welke gebouwen in aanmerking 
komen voor grootschalige renovatie. Zo is bijvoorbeeld het aspect lokatie van groot belang voor een 
gebouweigenaar/belegger en een projectontwikkelaar. Gebouwen op Bof C-lokaties zullen waarschijnlijk 
ook na een grootschalige renovatie weinig kans hebben om verhuurd te worden. 

Ook moet bekeken worden wat de totale kosten zijn voor een gebouweigenaar/belegger of 
projectontwikkelaar om een gebouw grootschalig te renoveren. De economische toetsing is binnen dit 
project gedaan met als startpunt het initiatief van de opdrachtgever om zijn gebouw te renoveren. De 
Tamagotchi-gevel is hierbij vergeleken op economische haalbaarheid ten opzichte van een standaard 
elementengeveL Echter ook de sloopkosten en kosten voor een nieuwe inbouw moeten onderzocht 
worden. In sommige gevallen kan het namelijk zo zijn dat sloop van het pand en het verkopen van de 
grond een rendabelere optie is. 

Binnen dit project is samengewerkt met Octalix om de integratie van het GBS in een gevelelement goed 
te kunnen onderzoeken. Voor de verdere ontwikkeling van het Tamagotchi-gevel concept is het 
noodzakelijk om ook met een installateur een dergelijke samenwerking aan te gaan. Op deze manier kan 
de decentrale klimaattechniek optimaal worden afgestemd op de geveltechniek en vice versa. Decentrale 
klimaattechniek wordt nog nauwelijks toegepast in Nederland en juist door samenwerking met een 
gevelspecialist kan dit proces worden versneld. Het Ademend Raam bijvoorbeeld zal moeten worden 
uitgevoerd met een bypass om lucht direct naar binnen te kunnen ventileren. 
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