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Betoricemactlvetfng In scholen - De sleetel voer een {PBd blnnenldlmaat? 

VOORWOORD 

Voor de opleiding Installatietechniek aan de TU in Eindhoven heb ik desbjds gekozen 
om niet zuiver met je eigen vakdiscipline bezig te zijn, maar over je eigen vakdisdpllne 
heen te kijken en bruggen te kunnen bouwen tussen deze disdptines. Aan het begin van 
mijn afstudeerperiode werd mijn aandacht getrokken door een nieuw installatieconcept, 
namelijk betonkernactivering (BKA). Een techniek die niet zulver met installatietechniek 
te maken heeft, maar ook met architectuur, de constructie en de bouwfysica van een 
gebouw. Vervolgens was het een lastige uitdaging om een passend onderwerp te 
vinden en een opdracht te formuleren. 

Een ommekeer in het proces kwam toen ik prof. Wim Zeiler vertelde waar ik mee bezig 
en waar ik tegen aanliep. De missing link in het onderwerp werd gevonden in de 
toepassing van betonkernactivering in schoolgebouwen.lets dat op dat moment slechts 
op een aantal scholen toegepast bleek te worden. De vraag die hier ontstond is hoe het 
functioneert, aangezien de ervaringen over het binnenklimaat in scholen in zijn 
algemeenheid niet erg positief waren en zijn. Verschillende instituten, zoals TNO, GGD 
en TU Eindhoven hebben hier onderzoek naar gedaan. Hoe functioneert en presteert 
het systeem met betonkernactivering in scholen en kan het een rol spelen om een goed 
binnenklimaat te behalen cq. te verbeteren? Deze vragen staan centraal in dit 
afstudeeronderzoek. 

Vervolgens was de weg nog lang maar ik ging gestaag vooruit. Met name door de 
combinatie met het werken boekte ik niet altijd evenveel progressie. Het resultaat is 
echter waardevol en vormt enerzijds een handvat om bij nieuwe projecten nog eens 
kritisch naar de toepassing van betonkernactivering in scholen te kijken. Anderzijds 
vormt het aanzet tot vervolgonderzoek voor het beter klimatiseren van scholen. 

Als eerste wil ik graag mijn begeleiders bedanken: Wim Zeiler, Gert Boxem, Jos 
Tubblng enErik Tober. Met name het begrip van Wim Zeiler voor een studerende 
werker met gezin en zijn immer aanwezige motiverende, opbeurende woorden heb ik 
enorm gewaardeerd. 

Tevens wil ik de scholen bedanken waar de metingen voor dit afstudeeronderzoek zijn 
uitgevoerd. 

Afsluitend wil ik iedereen bedanken die mij de afgelopen jaren heeft gevraagd wanneer 
ik nou eens zou afstuderen. Het heeft enige tijd in beslag genomen, maar ik had 
ondertussen ook zo veel uitdagingen die mijn aandacht en tijd opeisten. Ook wil ik mgn 
collega-studenten bedanken voor het filosoferen over de opleiding en het vakgebied en 
hoe het anders zou kunnen. Dit alles tijdens de mooie dagen bü Mollier en bij de 
Alumnivereniging. 

Robin Scholten 
Arnhem, Augustus 2011 
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Betot*emac1Jvet In scholen. De sletlel VOQ" een fP8d blnnenkllmsat? 

SAMENVAmNG 

De maatschappij is zich steeds meer bewust van het mHieu. De focus ligt steeds meer 
op energiezuinige systemen voor de conditionering van ruimten. In dat kader is 
betonkernactivering tot ontwikkeling gekomen. Tot voor kort werd dit systeem alleen In 
kantoorgebouwen toegepast, een enkele keer ook in scholen. Dit onderzoek is erop 
gericht om te onderzoeken of betankeractivering bijdraagt bg aan een goed 
binnenklimaat in scholen. 

Uit Rteratuuronderzoek is geconstateerd dat betonkernactivering werkt door de 
betonconstructie van een gebouw te gebruiken als energie buffer. In scholen wordt 
betonkernactivering hoofdzakeiJk als watervoerend systeem toegepast De 
warmteoverdracht vindt plaats via vloer en plafond. Deze worden op een temperatuur 
gebracht dicht bü de gewenste ruimtetempera tuur, zodat een zelfregelend effect 
ontstaat 

Het onderzoek naar de prestatles in de praktijk is Lilgevoerd bij 3 scholen. In deze 
scholen wordt betonkamactivering voomamelgk In combinatie met ventilatie op basis 
van natuurtgke aanvoer/mechanische afvoer of mechanische balansventilatie. 
De volgende prestatiecriteria zijn bij deze scholen onderzocht Algemeen thennisch 
comfort, lokaal thermisch discomfort, binnenluchtkwaliteit en de energie-efflciêntie. 

Het onderzoek naar de prestatiecriteria is uitgevoerd door gebruik te maken van: een 
analyse van de scholen, metingen en enqUêtes. Per school zgn metingen verricht in één 
klaslokaal in de wintersituatie. Hierbg is tevens gebruik gemaakt van een logboek om de 
bezetting en het gebruikersgedrag in beeld te brengen. Door middel van deze metingen 
is het binnenklimaat in de wintersituatie beoordeeld en getoetst aan de prestatie·criteria. 
Tevens is er een enquête gehouden onder een groep leertingen en leerkrachten. Hieruit 
is een beeld verkregen over de beleving en tevredenheid over het binnenkHmaat van de 
leerkrachten en leer1ingen, welke vergeleken zijl met de metingen voor de 
wintersituatie. 

Uit de metingen en de enquêtes blgkt dat BKA in scholen in principe toepasbaar is. De 
volgens de richtlynen aanwezige en functionerende verdilatle kan hierbij een negatief 
effect hebben in het geval natuur1yke vertilatie, maar ook een positief effect in geval van 
balansventlatie. Bg de onderzochte scholen is te zien dat de temperatuurstabiliteit in de 
wintersituatle beter is bü toepassing van betonkemactivering. Uit de metingen blgkt 
tevens dat, uit het oogpunt van energie, bg een goed ingaregelde installatie het systeem 
zich leent om energie te besparen door toepassing van lage temperatuur verwarming. 
De mogeijkheld om lagere inblaastemperaturen te hanteren door de aanwezigheld van 
een stralingsoppervlak wordt echter niet benli. 

De voornaamste conclusie uit de enqUêtes is dat de beoordeling van het algemeen 
thennlsch comfort in de winter by BKA matig tot goed is. Het wordt echter negatief 
beïnvloed door de beleving van de luchtsnelheid. OVer de hele lnie is de beleving van 
de overige aspecten van het thermisch comfort in de zomer veel positiever. De 
tevredenheid uit de enquêtes bi!Jft in zowel de winter als de zomer achter bij de 
verwachtingen. Dit wordt veroorzaakt door: 

te lage oppervlaktetemperaturen; 
slecht bediende, onderhouden en ontworpen ventilatiesystemen; 
geen goede regelstrategie of onvoldoende ingaregelde BKA systemen. 

Robln SchOlten 
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Uit een vergelgking met een andere school met betonkernactivering en mechanisch 
gebalanceerde ventilatie blijkt dat de hogere oppervlaktetemperaturen bij deze school 
meer bijdragen aan het thermische comfort. Dit komt tevens de energie-effidêntie ten 
goede. Ondanks dat er veel hoge temperaturen in de winter worden geregistreerd, is de 
beleving beter dan bij de school uit dit onderzoek. 

Een vergelijking met andere onderzoeken waar conventionele klimaatsystemen zijn 
toegepast, laat zien dat het beleefde algemeen thermische comfort door leraren iets 
beter is bij scholen met betonkernactivering. Worden ook de leerlingen in de weging 
meegenomen, dan is dit nagenoeg gelijk. Tevens is te zien dat de temperatuurstabiliteit 
in de wintersituatie beter is bij toepassing van betonkemactivering. Bij scholen met 
natuurlijke toevoer zgn de tochtklachten door leerkrachten bij een conventioneel 
systeem met radiatoren minder. maar nog steeds zal er een zekere mate van tocht/ 
koudeval in de winter optreden. 

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat betonkernactivering bijdraagt aan een 
goed binnenklimaat in scholen. BKA is geen garantie voor een goed binnenkOmaal maar 
het vormt er wel een goed fundament en uitgangspunt voor, mits: 

bovenop dat fundament een gebalanceerd ventilatiesysteem wordt geplaatst; 
BKA en ventilatiesysteem zelf en op elkaar worden ingeregeld; 
voldoende hoge oppervlaktetemperaturen in de winter worden toegepast. Deze 
dragen bü een positieve beleving van thermische comfort; 
er voldaan wordt aan de gestelde bouwkundige randvoorwaarden. 

De belangrükste aanbeveling voor BKA in scholen is een betere formulering van eisen 
en wensen met betrekking van BKA en de combinatie met de noodzakelgke ventilatie. 

Robln Scholten 
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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 

1.1.1 Belang van een goed binnenmilieu 

Het begrip binnenmltieu wordt gedefinieerd als de fysieke omgeving in besloten ruimten. 
De chemische, fysische en biologische kwaliteit van dergelgke besloten ruimten Is van 
belang voor het lichamelijk en geestelgk functioneren van de mens. [Buggenum, 2003]. 
Steeds meer wetenschappeltik onderzoek uit vooral Scandinaviê bewijst het lang 
veronderstelde verband: binnenluchtkwaUteit en het thermische comfort hebben een 
direct effect op de productiviteit [Klok, 2005 & Boerstra, 2003]. Een in alle opzichten 
goed binnenmilieu (binnenluchtkwaliteit, thermisch comfort, akoestische kwaliteit en 
visueel comfort) verhoogt de productiviteit van gebouwgebruikers met tien tot vijftien 
procent. Tevens heeft het effect op de gezondheid, comfort en prestaties [Boerstra, 
2003]. 

Een slecht binnenmilieu kan daarnaast leiden tot diverse gezondheidsklachten, welke 
kunnen worden onderverdeeld in of ze op korte dan wel op lange termijn effecten 
hebben op de gezondheld [Boerstra, 2006]. Een goed binnenmilieu verbetert juist de 
gezondheld en de productiviteit. In bijlage A zgn de gevolgen van een slecht 
binnenmiHeu op de gezondheid en productiviteit van leerlingen en leerkrachten 
weergegeven. 

Een betere kwaliteit van het binnermilieu vergt een hogere investering. Aan de andere 
kant veroorzaakt een slecht binnenmilieu verborgen exploitatiekosten, zoals 
ziekmeldingen, het nemen van langere pauzes en eerder naar huis gaan. Een goede 
afweging tussen de kosten en de baten is dus noodzakelgk. 
Dit afstudeeronderzoek richt zich van de eerder genoemde binnenmilieuaspecten op het 
thermische binnenlclimaat en de binnenluchtlcwaliteit. 

Thermisch binnenklimaat 
Het thermische binnenklmaal [ISSO 7730, 2005] speelt een belangrijke rol in de mate 
van prestaties en productiviteit. De gevolgen van een onvoldoende thermisch 
binnenklimaat zgn hoofdPin (bg te hoge ternperalLI'en), verrnoeiclteld, dt..izeligheid en 
achteruitgang van de motoriek (bij te lage temperatl.l'en). [Boerstra, 2006] 
Uit diverse onderzoeken o.a.[Boerstra, 2003] blgkt dat de prestatie bij bu'eauwerk tot 
30% lager kan worden biJ temperaturen 4 tot 6 'C boven thermisch neutraal On de 
zomersituatie 23-24 'C). Als stelregel geldt dat boven de 24-25 'C de productiviteit voor 
administratief werk afneemt met 5- 7 ,5%. Voor mentaal werk is dit 2,5 - 4% per graad 
temperatllli'Verhoging. Tevens is er een negatief effect op de productiviteit door het 
ontbreken van een mogeiJkheld tot persoonlgke beYnvloeding van de temperatuur. 

Binnenluchtlcwaliteit 
De binnenluchtkwaliteit wordt negatief be1'nvloed door een te lage hoelleelheid verse 
luchttoevoer in combinatie met de aanwezigheid van verontreinigingsbronnen in gebouw 
enlof klimaatinstallatie. De binnenlucht In een klaslokaal kan verontreinigd zgn door 3 typen 
van verontreinigingen [Boerstra,2006], te weten: 

• chemische agentia: o.a. koolstofdioxide, stikstofdioxide, ozon en vluchtige 
organische stoffen: 

• ~: (fljn)stof, asbest-, steen- en glaswotvezels: 
• biologische agentia: o.a. (hulsstof)mijten, hulsdlerallergenen, schinmelsporen, 

en bacteriên. 

Robln Scholten 
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Een groot deel van deze verontreinigde stoffen is van de mens zelf afkomstig. Zo 
produceert de mens koolstofdioxide door ademen en zogenaamde blo-effluenten, zoals 
vocht en bacteriên (door zweten en ademen), geurstoffen (zweten) en huidschilfers. Ook 
kleding en vuil via schoeisel zijn een verontreinigingbron van de mens [Boerstra, 2005]. 
Niet mensgerelateerde bronnen kunnen zijn: de buitenlucht, bouwmaterialen Oijm}, 
meubilair (stof en 1Um), apparaten, verontreiniging van het ventilatiesysteem, 
lesmateriaal, schoonmaakmiddelen en schimmels en pollen. Wargocki [Boerstra 2003] 
heeft diverse kwantitatieve relaties gelegd tussen tevredenheid over luchtkwaliteit, 
verwijdering van het tapijt en de vervanging van verontreinigde filters enerzijds en de 
verhoging van de productiviteit, prestaties en gezondheid anderzijds. 
Door voldoende te ventileren, goed schoon te maken en geschikte materialen toe te passen 
wordt de kwaliteit van de binnenlucht vergroot. [Van de Ven, 2002]. 

1.1.2 Oorzaken van een slecht binnenmilieu in scholen 

BU de TU/e zijn diverse onderzoeken gedaan om de binnenluchtkwaliteit van scholen in 
kaart te brengen. [Van Dijken, 2004], [Joosten, 2004], [Van Bruchem, 2005]. Ook TNO 
en de GGD [GGD, 2006] hebben diverse onderzoeken gedaan naar het binnenmilieu in 
scholen. De grootste problemen zijn: 

• onvoldoende ventilatie met name in koude jaargetijden door het dichtzetten van 
roosters. Oe resultaten op het gebied van de binnenluchtkwaliteit zijn derhalve 
verontrustend. 

• warme lokalen in de zomermaanden. 
In bijlage B [Boerstra, 2006] is een overzicht opgenomen van veel voorkomende 
oorzaken voor gebouwgerelateerde gezondheidsklachten in schoolgebouwen. Bij 
kinderen zou de prioriteit voor een goed binnenmilieu eigenlijk nog hoger moeten liggen 
dan in bOvoorbeeld kantoorgebouwen. Kinderen zijn over het algemeen gevoeliger voor 
eventuele vervuilingen dan volwassenen en zijn nog in ontwikkeling. Bovendien heeft 
een slechte kwaliteit van de binnenlucht een nadelig effect op de leerprestaties wat de 
ontwikkeling van het kind verstoort [Van Dijken, 2004]. 

Bron van oorzaken van een slecht binnenmilieu in scholen 
De oorzaken genoemd in bUiage B zijn veelal terug te herleiden tot een aantal bromen 
[Bronsema, 2002]: 

- Vaak zjn er in het programma van eisen geen eisen gesteld aan het te realiseren 
binnenmiHeu of beperkt de binnenmilieueis zich tot het zinneye: 'er moet voldaan 
worden aan het bouwbesluit'. Het beperkte beschikbare budget is hier vaak de 
oorzaak van; 

- In die gevallen dat er wel concretere eisen gesteld worden in het programma van 
eisen, zun deze in de regel van het type 'middel-eisen' in plaats van het te 
prefereren type 'prestatie-eisen'; 

- De installatieadviseur wordt pas laat in het bouwproces ingeschakeld, waardoor 
zij formeel geen invloed meer hebben op de in het eerste stadium gedefinieerde 
projectuitgangspunten. 

Om het probleem van de slechte binnenluchtkwaliteit in scholen op te lossen, zijn de 
(wettelijke) voorschriften, bijvoorbeeld het Bouwbesluit en Arbo-richtlgnen, de laatste 
jaren aangescherpt. De beschikbare budgetten zijn echter niet meegegroeid. Met de 
conventionele installatiesystemen voor onderwijsruimten, zoals natuurlijke ventilatie in 
combinatie met radiatoren, is het steeds moeilijker om aan de nieuwe eisen voor een 
goed binnenmilieu te voldoen. 
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1.1.3 Betonkernactivering 

Een relatief nieuw klimaatsysteem in scholen is betonkemactivering. Dit systeem heeft 
als doel door middel van in de kern gestorte leidingen de temperatuur van de 
gebouwmassa te bernvloeden om een aangenaam binnenklimaat te aeêren. In 
Nederland is momenteet een klein aantal scholen met betonkernactivering uitgevoerd. In 
kantoren wordt het veelal gebruikt om de basis koel- en warmtelast te kunnen dekken. 
In veel scholen is dit om eerder genoemde budgettechnische redenen riet mogelUk en 
fungeert het systeem als zelfstandig klimaatsysteem. De vraag is of dit systeem in 
onderwijsgebouwen bgdraagt tot de verbetering van het binnenklimaat en welke relatie 
het heeft met de binnenluchtkwaliteit 

1.2 Hypothese en onderzoeksvragen 

Voor dit afstudeeronderzoek is de volgende hypothese opgesteld. 

Hypothese: 
•setonkemactivering (BKA) draagt bij aan een goed binnenlclimaat in scholen". 

Om bovenstaande hypothese te toetsen zijn er onderzoeksvragen geformuleerd met 
daaronder aangegeven welke methodieken zijn toegepast. 

Qnderzpelcsvraqeo: 
1. Hoe werkt BKA? 
2. Hoe wordt BKA in scholen toegepast? 
3. Wat zijn de voor BKA in scholen relevante prestatiecriteria? 
4. Werld een systeem met BKA in scholen als dit volgens de richt/Qnen is 

toegepast? 
5. Hoe presteert een school met BKA op het gebied van binnenklimaat ten opzichte 

andere scholen? 
6. Welce aanbevelingen kunnen worden gedaan voor BKA in scholen? 

1. Hoe werld BKA in theorie? 
Door literatuuronderzoek worden de eigenschappen, voor- en nadelen van 
betonkernactivering uiteengezet. 

2. Hoe wordt BKA in scholen toegepast? 
Door literatuuronderzoek is onderzocht hoe BKA In de praktijk wordt toegepast en in 
combinatie met welke ventilatie- en klimaatsystemen BKA wordt toegepast. 

3. Wat zijn de voor BKA in scholen relevante prestaliecriteria? 
Door het uitvoeren van literatuuronderzoek wordt vastgesteld aan welke 
beoordelingscriteria (prestatie-eisen) het binnenklimaat van een klaslokaal dient te 
voldoen bg de toepassing van betonkernactivering. 

4. Werkt een systeem met BKA in scholen als dit volgens de richt/Qnen is toegepast? 
Door het verrichten van metingen in de wintersituatie wordt bepaald hoe BKA In scholen 
presteert door de resultaten van de metingen te toetsen aan de beoordelingscriteria. 
Door het afnemen van enquêtes worden de ervaringen van de leerlingen en 
leerkrachten in beeld gebracht van zowel de zomer- als de wintersituatie. De metingen 
van de wintersituatie worden op het gebied van het binnenklimaat vergeleken met de 
enquêtes. 

RobinSchollen 
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5. Hoe presteert een school met BKA op het gebied van binnenklimaat ten opzichte 
andere scholen? 
De prestaties van scholen met SKA worden vergeleken met scholen waar andere 
conventionele klimaatsystemen worden toegepast. 

6. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor BKA in scholen? 
Het opstellen van aanbevelingen hoe de toepassing van SKA in scholen verbeterd kan 
worden. 

1.3 Indeling rapport 

De indeling van het rapport is als volgt: 

Hoofdstuk 2: Theoretische achtergrond 
In dit hoofdstuk worden door middel van literatuuronderzoek de antwoorden gezocht op 
de wigende onderzoeksvragen: 

Hoe werkt BKA? 
Hoe wordt BKA in scholen toegepast? 
Wat zijn de voor BKA in scholen relevante prestatiecriteria? 

Hoofdstuk 3: Methodiek 
De methoden welke zün gebruikt om de overige onderzoeksvragen te kunnen 
beantwoorden komen hier aan bod. 

Selectie van de scholen; 
Metingen; 
Enquêtes. 

Hoofdstuk 4: Resultaten 
In dit hoofdstuk worden door middel van metingen en enquêtes antwoorden gezocht op 
de wigende onderzoeksvraag: 

Werkt een systeem met BKA in scholen als dit volgens de richtlgnen is 
toegepast? 

Aan de hand van opgestelde beoordelingscriteria worden de resultaten van de 
metingen, de enquêtes en de relatie hiertussen besproken. 

Hoofdstuk 5: Discussie 
In dit hoofdstuk worden de antwoorden gezocht op de volgende onderzoeksvragen: 

Hoe presteert een school met BKA op het gebied van binnenklimaat ten opzichte 
andere scholen? 
Welke aanbeveUngen kunnen worden gedaan voor BKA in scholen? 

Het hoofdstuk start met een discussie over de toegepaste methodiek. De 
onderzoeksvragen worden beantwoord door de resultaten te vergelüken met in de 
literatwr beschikbare informatie. 

Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen 
Conclusies in de vorm van antwoorden op de onderzoeksvragen en beantwoording van 
de hypothese. Tevens worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 
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2 THEORETISCHE ACHTERGROND 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen: 

Paragraaf 2.1: Hoe werkt BKA? 
Paragraaf 2.2: Hoe wordt BKA in scholen toegepast? 
Paragraaf 2.3: Wat zijn de voor BKA in scholen relevante prestatiecriteria? 

2.1 De werking van betonkernactivering. 

In dit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven over de werking van betonkernactivering en 
de voor- en nadelen van het systeem. 

2.1.1 Inleiding 

Het bufferen van 
thermische energie voor 
het klimatiseren van een 
gebouw wordt de laatste 
jaren veel1vuldig gedaan 
vanwege het 
energiezuinige en 
comfortverhogende effect. 
In figuur 2.1 is 
weergegeven hoe dit 
gerealiseerd kan worden: 
buffering met het gebouw 
(1), de installatie (2), de 
lucht (3) en de omgeving 
(4). Elk systeem heeft zijn 
eigen cyclustijd tussen het 

1. Gebouw 

2. lll$lllllaöe 

3. I..UI:ht 

4. 0fi9Mng 

moment van bufferen en Figuur 2. 7 Vormen van energiebuffering. 

afgifte. Dit kan variëren van een aantal uren, zoals bijvoorbeeld een klimaatraam tot een 
aantal maanden zoals bij bodemopslag. 

De gebouwmassa in een gebouw is van invloed op het binnenklimaat Door het verschil 
in passieve warmteaccumulatie van de gebouwmassa kunnen 
temperatuurschommelingen bij een hoge gebouwmassa beter gedempt worden 
(comfortverhogend) dan bij een gebouw met een kleine massa. [Berkhout, 2001) Dit kan 
resulteren in zowel positieve en negatieve effecten op het energiegebruik. In de zomer 
zal een hoge gebouwmassa een gunstig effect hebben op het energiegebruik doordat 
de binnentemperatuur minder snel oploopt. waardoor er minder koelvermogen nodig is. 
In de winter blijft een hoge gebouwmassa langer op temperatuur waardoor het 
energieverlies naar de omgeving toeneemt en er een grotere verwarmingscapaciteit 
nodig is om het gebouw binnen een redelijke tijd op temperatuur te brengen. [Rietkerk, 
2004} 
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In het begin van de jaren negentig is in Zwitserland 
het eerste initiatief genomen om de capaciteit van 
de bouwkundige constructie beter te gaan benutten 
door deze thermisch te activeren. Sinds eindjaren 
negentig wordt er in de Nederlandse (utiliteits)bouw 
ook regelmatig gebruik gemaakt van 
betonkernactivering. Hiermee wordt beoogd dat 
deze binnen het kader van duurzaam bouwen een 
goed alternatief is voor traditionele installaties voor 
het realiseren van een behaaglijk binnenklimaat 
[Rietkerk, 2004} 

Betonkernactivering is een duidelijk voorbeeld van 

Figuur 2.2 betonkernactivering, 

watervoerend systeem 

[Meierhans, 0/esen, 1999]. 

de integratie van een installatie met een gebouw, aangezien de geactiveerde vloer 
zowel een bouwelement als een installatiecomponent is, zie figuur 2.2. Het bouwdeel 
fungeert zowel als buffer als afgiftesysteem met een groot stralingsoppervlak dat 
comfortverhogend kan werken. Bij betonkernactivering worden leidingen in de kern van 
de vloer of plafond aangebracht en niet in de dekvloer, zoals bij vloerverwarming en
koeling het geval is. 

Momenteel worden er diverse systemen voor betonkernactivering in gebouwen 
toegepast. Deze systemen verschillen met name van elkaar door het medium (water 
en/of lucht) dat gebruikt wordt. De watervoerende systemen worden frequenter 
toegepast, veroorzaakt door de gunstigere soortelijke warmte en dichtheid. Hier is in de 
literatuur dan ook het meeste onderzoek naar gedaan. In het vervolg van dit hoofdstuk 
zullen alleen de watervoerende systemen aan bod komen, aangezien deze zijn 
toegepast bij de onderzochte scholen in hoofdstuk 3. 

2.1.2 Werking betonkernactivering 

Wordt bij vloerverwarming slechts in 
de afwerklaag een beperkte 
hoeveelheid energie opgeslagen; bij 
betonkernactivering is het de 
bedoeling dat de hele vloer meewerkt 
aan de opslag van energie. Het 
buffersysteem dat zo in het gebouw 
ontstaat, heeft als doel om de massa 
van een bouwdeel (vloer en/of 
plafond) te gebruiken om 's nachts 
energie in op te slaan om dit overdag 
weer te kunnen gebruiken. De 
cyclusttld van het systeem bedraagt 
dus ongeveer een halve dag. 

Room air lemperature T• 

Max. allowable 
air temperature 
lncrease aT. 

! mu 

Water temperature _..._........__ 

~-~----------·~~--------~~ oa.oo 1a.oo Time [h) 
t-- Worlting perioei - • >- Discharge period 

Figuur 2.3 Ontwikkeling ruimtetemperatuur gedurende 

24 uur. [Koschenz, 1999] 

Bij een gewone vloer zal na het wegvallen van een belasting in de zomer de 
luchttemperatuur dalen beneden de oppervlaktetemperatuur als gevolg van 
luchtuitwisseling en transmissieverliezen. Daarmee begint de natuurlijke afkoeling van 
de accumulerende massa. Dit proces verloopt echter zeer langzaam, zodat de volgende 
belasting op een hogere temperatuur begint en het gehele systeem de volgende dag 
een nog hogere ruimtetemperatuur zou bereiken. Bij het toepassen van 
bouwdeelactivering is het de bedoeling dat de eindtemperatuur weer gelijk wordt aan de 
begintemperatuur van de vorige dag (zie figuur 2.3). Als de ruimte gedurende de dag 

Robin Scholten 

Definitief rapport 

- 6- De sleutel voor een goed blnnenkllmaat? 

11 Augustus 201 1 



Betonkernactivering in scholen - De sleutel voor een goed binnenkllmaar? 

opwarmt door interne of externe warmtebronnen dan zorgt de constructie ervoor dat 
stralingswarmte geabsorbeerd wordt. Hierbij stijgt de vloer slechts een aantal graden 
door de grote opslagcapaciteit. Een zelfde soort proces, maar dan omgekeerd, vindt's 
avonds plaats bij het wegvallen van de belasting. 

Thermische bouwdeelactivering is oorsprankeltik ontstaan om opgeslagen warmte af te 
voeren die het gebouw vanwege zijn goede warmte-isolatie, 's nachts niet meer op 
natuurltlke wijze kwijt kan raken. Dankzij de goede warmte-isolatie is het echter ook 
mogelijk om in de winter de watervoerende buisregisters te verwarmen en als 
verwarming te dienen [Meierhans en 0/esen 1999}. Het stralingsaandeel zorgt voor de 
overdracht van warmtelkoude naar de omsluitende oppervlakken, zonder direct de 
ruimtetemperatuur te verhogen/verlagen. Hoe groter het stralingsaandeel van een 
warmtebron is, des te geringer is het conveelieve aandeel en daarmee het 
noodzakelijke temperatuurverschil tussen lucht en oppervlakte [Humm, 2003]. 

Betonkernactivering heeft dus als doel het be'învloeden van de temperatuur van de 
gebouwmassa om een aangenaam binnenklimaat te creëren met een minimum aan 
energiegebruik. Thermische activering van beton is zinvol wanneer piekbelastingen 
tijdelijk moeten worden opgeslagen om deze als een gematigde belasting of op een later 
tijdstip geconcentreerd af te voeren. [ Meierhans en 0/esen, 1999] 

2.1.3 Kenmerken betonkernactivering 

In deze paragraaf volgt een uiteenzetting van de kenmerken van betonkernactivering 
met hierbij de voor- en nadelen. Het betreft: 

a. Thermisch comfort; 
b. Energiegebruik; 
c. Beschikbare vermogens; 
d. Integratie in systeemontwerp; 
e. Esthetica en akoestiek 

De regeling van betonkernactivering en de bouwkundige randvoorwaarden komen aan 
de orde in respectievelijk paragraaf 2.1.4 en 2.1.5. 

a. Thermisch comfort 

Betonkernactivering beïnvloedt de lucht- en stralingstemperatuur. Een groot aandeel 
van de door constructiedeel afgegeven thermische energie komt vrij door de afgifte 
of absorptie van straling waardoor voor het evenwicht een kleiner aandeel van de 
luchttemperatuur nodig is. Dit betekent dat bij een verwarmingssysteem een lagere 
en bij een koelsysteem een hogere luchttemperatuur nodig is om een geltlke 
operatieve temperatuur te realiseren. '[Meierhans en Olesen, 1999} 
De toepassing van betonkernactivering kan de volgende gevolgen hebben voor het 
thermisch comfort: 

• Groot stralingsoppervlak met kleine stralingsasymmetrie waardoor het thermisch 
comfort wordt bevorderd. Het comfortabele karakter van betonkernactivering wordt 
verkregen doordat deze de lucht- en stralingstemperatuur beïnvloedt en er geen 
radiatoren benodigd zijn (bij gebalanceerde ventilatie). Hierdoor verdwijnt een door 
convectie veroorzaakte luchtstroming [Rietkerk, 2004]. 

• Kans op tocht/koudeval (lokaal discomfort) door de lagere capaciteit van het 
systeem om de binnenkomende ventilatielucht via de gevel op te warmen. Bij 
gebruik van betonkernactivering in de winter is het raadzaam om aandacht te 
schenken aan deze koudevallangs de ramen. Additioneel vermogen door 
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bijvoorbeeld radiatoren, convectoren of een hogere dichtheid van de bka slangen 
kunnen noodzakelijk zijn (Kwakman, 2002]. 

• Mogelijke langzame opwarming na het afkoelen van de ruimte, bijvoorbeeld na het 
weekend, door de hoge tijdsvertraging tussen opwekking en afgifte. Dit kan 
bijvoorbeeld koudeklachten veroorzaken aan het begin van de week. 

• Bij zeer hoge warmtelasten kan het nodig zijn om de basisventilatie uit te breiden 
door de inzet van extra (convectieve) koeling. 

• De luchtvochtigheid in een ruimte kan door betonkernactivering niet worden 
beïnvloed. Voor het regelen van de relatieve vochtigheid is een ventilatiesysteem 
nodig waarmee de luchtvochtigheid kan worden geregeld. 

b. Energiegebruik 
Het energiegebruik van een systeem met bka kan ten opzichte van een 
conventioneel systeem op een aantal manieren worden gereduceerd, te weten: 
1. Door de bufferwerking van de vloer kan het moment van opwekking en de afgifte 

in tijd verschoven worden; 
2. Energiebesparing door aangepaste inblaastemperaturen; 
3. Energiebesparing door toepassing van Laagtemperatuur verwarming (L TV) en 

hoogtemperatuur koeling (HTK); 
4. Verbeterde warmte-isolatie in de winter 

Ad 1: 
Een belangrijk verschil tussen gebruikelijke airconditioninginstallaties, inclusief direct 
gekoelde en verwarmde vloeren, en thermisch actieve betonconstructies is het 
mogelijke tijdverschil tussen het energieoverschot en het tijdstip van verwarmen en 
koelen. Bij de activering van bouwdeelconstructies wordt de warmte of koude eerst in 
de voorgekoelde massa opgeslagen en pas op een later tijdstip afgevoerd. Hierdoor 
is het mogelijk het systeem alleen in werking te stellen indien dit economisch en 
energetisch het meest gunstige is. Hierdoor is tevens een reductie van de 
piekbelastingen mogelijk door enerzijds het koel- of verwarmingsproces over een 
langere tijd te verdelen en anderzijds het vermijden van samenvallende 
gebruikstijden met de overige installaties. 
De installatie kan economischer functioneren door gebruik te maken van goedkopere 
elektriciteit gedurende de nacht. Een deel van de opgeslagen warmte kan bovendien 
energiezuiniger gedurende de avonduren op natuurlijke wijze (nachtkoeling) 
verdwijnen. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van een droge koeler die bij lage 
nachttemperaturen koude in de constructie opslaat. 

Ad 2: 
Door de oppervlaktetemperaturen (straling) kunnen de luchttemperaturen in de 
winter en zomer respectievelijk minder hoog en laag zijn. Door de mogelijkheid om in 
de zomer met een hogere temperatuur en in de winter met een lagere temperatuur in 
te blazen zijn de energieverliezen door ventilatie in vergelijking tot een conveetiet 
systeem lager vanwege de verschillen in luchttemperatuur. 

Ad 3: 
Er wordt energie bespaard door de mogelijkheid om L TV (laagtemperatuur 
verwarming) in de winter toe te passen en HTK (hoogtemperatuur koeling) in de 
zomer. Hierdoor neemt het rendement vanverwarmings-en koelbronnen toe, wordt 
het gebruik van recyclebare verwarmings-en koelbronnen mogelijk en nemen de 
verliezen in het verdeelnet af. Een mogelijke toepassing van een (recyclebare) 
duurzame techniek is het gebruik van warmte koude opslag (WKO) eventueel in 
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combinatie met een warmtepomp. Dit zorgt voor een hoger opwekkingsrendement en 
dus voor een lager energiegebruik. 

Ad 4: 
Volgens Meierhans en Olesen [Meierhans en 0/esen, 1999] worden tevens 
besparingen voor verwarmen veroorzaakt door een verbeterde warmte-isolatie. Dit in 
de literatuur vermelde voordeel is echter discutabel: De operationele temperatuur 
kan lager zijn, waardoor ventilatieverliezen en transmissieverliezen verminderen. 
Anderzijds zijn de vloeren & plafonds warmer, waardoor er meer transmissieverliezen 
door de vloer en het dak plaatsvinden. 

c. Beschikbare vermogens 

Bepalend voor het vermogen van een oppervlaktesysteem zijn de 
warmteoverdrachtscoëfficiënten tussen de oppervlakken en de ruimte, de toelaatbare 
minimale en maximale oppervlaktetemperaturen, de afmeting van het oppervlak en 
de thermische opslagcapaciteit. Door de afhankelijkheid van het vermogen van de 
beschikbare oppervlakte is de uitbreiding van het koel- of verwarmingsvermogen 
beperkt tot het maximaal haalbare vermogen per vierkante meter [Rietkerk, 2004]. 

Hoe dichter de leidingen bij elkaar zitten en hoe kleiner de afstand tussen de 
leidingregisters en de oppervlakte van het constructieonderdeel, des te groter het af 
te geven vermogen. Daarentegen zal de capaciteit van een constructieonderdeel 
afnemen als de inbouwdiepte kleiner wordt. 

van de vloer: 

Dikte Vloer 

Grootte specifiek werkzame massa 

Soortelijke warmte (c) 

Dichtheid (p) 

Geleidingscoêfftciênt (A) 

Laidin s teem: 

Positie leidinqen (diepte) 

Steek 

diameter 

Aanvoertemperatuur 

Retourtemperatuur 

Debiet 

Figuur 2.4 - Variabelen die het vermogen van betonkernactivering bepalen 

De opslagcapaciteit is afhankelijk van de soortelijke warmte, de dichtheid, de 
temperatuur en het warmtegeleidend vermogen van de verschillende materialen, zie 
figuur 2.4. [Meierhans en 0/esen, 1999]:. Bij betonkernconstructies nemen de 
buitenste 1 0 centimeter actief deel aan de absorptie of afgifte van thermische energie 
[Schrevel, 2002]. 

De warmtetransmissiecoëfficiënt bestaat uit de componenten voor straling en 
convectie. De convectieve warmtetransmissie varieert tussen 1 en 3,5 W/m2·K. en is 
voor een groot deel afhankelijk van de richting van afgifte. In figuur 2.5 zijn deze 
waarden weergegeven in het geval van koeling. De stralingswarmtetransmissie is 

Robln Scholten 

Definitief rapport 

-9- De sleutel voor een goed blnnenklimaat? 

11 Augustus 2011 



Betonkernactivering In scholen - De sleutel voor een goed blnnenklimaat? 

nagenoeg constant en 
bedraagt 5,5 Wfm2·K: 

In figuur 2.6 worden de 
vermogens weergegeven 
volgens Olesen 
[Meierhans en 
0/esen. 7999]. De 
warmtetransmiss iecoëffici 
ënten leveren in 
combinatie met de 
gestelde eisen voor de 
oppervlaktetemperaturen 
van de bouwdelen het 
maximale theoretische 
vermogen op dat bU een 
bepaalde 
ruimtetemperatuur kan 
worden afgegeven. 
BU vloerkoeling ligt de 
maximale waarde onder 
normale omstandigheden 
rond de 40 tot 45 Wfm2. In 
ruimten met groten ramen 
(atriums, hallen) heeft men 
vaak te maken met direct 
zonlicht op de vloer. In dat 
geval kan het 
koelvermogen tUdeiUk 
waarden van 100 W/m2 en 
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Figuur 2.5 Convecûeve warmteoverdrachtscoefficiënten voor 

vrije convectie bij koeling [Koschenz. 2000]. 
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Figuur 2.6 Maximale vermogens voor betonkernactivering, 

ruimtemperatuur 20'C. (winter) en 26'C (zomer) 

[Meierhans en Olesen. 1999}. 

meer bereiken. Vandaar dat ook vloerkoeling vaak wordt toegepast in ruimten met 
grote glasoppervlakken. BU deze hoge continue belastingen kan het beton echter 
snel uitgeput raken, waardoor het leveren vermogen voor het einde van de 
gebruikstUd onvoldoende is. De vermogens in deze tabel zun niet genormaliseerd en 
zun ook aan de hoge kant. aangezien de convectieve 
warmteoverdrachtscoëfficiënten te hoog zUn verondersteld. (zie ook figuur 2.5) . In de 
praktUk belemmeren bovendien de vloerafwerking en verlaagde plafond de 
warmteoverdracht. 

Het effect van de verschillende soorten vloerbedekking (plavuizen. linoleum en tapUt) 
is gering. [Van SchUndel, 2006] Het verschil tussen de oppervlaktetemperatuur van 
het linoleum en de plavuizen is minder dan 0,1 °C. Dit kleine verschil is te verklaren 
aan de hand van de kleine totale warmteweerstand van de vloer. Het tapUt heeft 
aanzienlUk meer effect op de totale warmteweerstand en dus op de 
oppervlaktetemperaturen (0,5 °C}. Na een verhoging van de aanvoertemperatuur is 
er bU vloerbedekking geen verschil in stabilisatietUd te zien. De dunne laag 
vloerbedekking heeft weinig invloed op de totale capaciteit van het systeem. 
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d. Integratie in insta/latieont1111erp 

Integratie op vertrekniveau 
Integratie in het installatieconcept op vertrekniveau kan in combinatie zUn met 
bUvoorbeeld met klimaatplafonds of mechanische balansventilatie. De onderzoeken 
van Olesen [Meierhans en Olesen, 1999] zijn gebaseerd op betonkernactivering in 
combinatie met balansventilatie. Hierdoor worden de nadelen van traagheid en het 
lage koelvermogen voor een groot deel gecompenseerd. Het gebruik van bepaalde 
apparatuur die 24 uur per dag in bedrijf is, kan tot een extra additionele koelbehoefte 
leiden. Bij deze hoge warmtelasten is het mogelUk om de basisventilatie uit te 
breiden door de inzet van extra convectieve koeling, bUvoorbeeld 
ventilatorconvectoren. 

Integratie op gebouwniveau 
Met aanvoertemperaturen van 26°-28° C bij verwarmen is het gebruik van 
verschillende duurzame warmtebronnen mogeiUk. Dit kunnen zun: bodemopslag, 
retourlucht opgeslagen zonne-energie, condensors voor industriekoeling en overige 
proceskoelingen. [Meierhans en 0/esen. 1999] 

Voor koeling zUn eveneens verschillende duurzame bronnen mogeiUk: gebruik van 
droge retourkoelers, grondwater, in verbinding staande constructiedelen 
(funderingspalen, damwanden of vloerplaten). Tijdens de ochtenduren beschikken de 
voor luchtkoeling bedoelde koelinstallaties over genoeg reservecapaciteit om de 
betonkern voor te koelen. Vooral een combinatie van koelinstallatie en 
warmtepompen is geschikt. omdat de installaties bij de bedrijfstemperaturen een 
gunstig rendement leveren. [Meierhans en 0/esen. 1999] 

e. Esthetica en Akoestiek 

Door de toepassing van betonkernactivering zijn de volgende esthetische voordelen te 
behalen: 

• Ondervangen van het probleem dat er geen of weinig ruimte voor installaties is; 
• VermUden van in het zicht liggende leidingen; 
• Door het ontbreken van verlaagde plafonds is een lagere verdiepingsbouwhoogte 

mogeiUk. Er dienen dan wel andere akoestische maatregelen te worden genomen. 
Het volledige plafondoppervlak zal actief aan de klimaatbeheersing in een ruimte 
deel moeten nemen. Ook het toepassen van een gesloten ver;laagd plafond is 
daardoor niet mogelijk. Er zal echter wel een aanvullende akoestische demping 
nodig zun in de vorm van geluidsabsorberendewand-en/of plafondelementen. 
Een plafondeiland dat hiervoor gebruik wordt, dient een oppervlakte te hebben 
van ongeveer 40% van het plafondoppervlak. [Van der Linde, 2005] 

2.1.4 Regeling van betonkernactivering 

De regeling van de betonkernactivering is zeer bepalend voor het gerealiseerde comfort 
en energiegebruik. Bij het kiezen van een regeling moet rekening worden gehouden met 
2 belangrijke kenmerken van betonkernactivering, namelUk de massatraagheidvan het 
systeem en de zelfregulerende werking. 

Door de massatraagheid van de constructie is een regeling op basis van snel variêrende 
belastingen niet zinvol. Om die reden moet de aanvoertemperatuur ruim van te voren 
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aan de vloer (voorlooptemperatuur) aangeboden worden. Het is hierdoor ook niet 
mogelijk het klimaat aan te passen aan de individuele wensen van de gebruikers. 

De zelfregulerende werking (groot oppervlak, kleine temperatuurverschil) wordt 
verkregen door het actieve gebruik van de massa van de bouwdelen. Om gebruik te 
maken van het zelfregulerende effect moet de temperatuur van de bouwdelen zo dicht 
mogelijk bij de ruimtetemperatuur liggen. [Meierhans en Olesen, 1999]. Een 
temperatuurverandering tussen de ruimte- en oppervlaktetemperatuur zal namelijk direct 
het door de bouwdelen afgegeven (bij verwarmen) of geabsorbeerde (bij koelen) 
vermogen beïnvloeden. 
Voor deze zelfregulerende werking is het wel van belang dat de warmte-isolatie tegen 
verliezen en de zonwering tegen ongewenst invallend zonlicht maximaal zijn. [Humm, 
2003] 

Sommer [Sommer, 2002] heeft veel onderzoek gedaan naar de soorten regelingen in de 
zomersituatie, waaronder voor een op het westen gelegen kantoorvertrek met een 
zware constructie met vloerdikten van 23 cm. Het schakelen tussen het koelen en 
verwarmen van het systeem is geregeld door temperatuursetpoints. Het systeem is 
daarbij niet in bedrijf indien de ruimtetemperatuur tussen de 22'C en 23'C ligt. 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijke variabelen bij het regelen van 
betonkernactivering die grotendeels gebaseerd zijn op de onderzoeken van Sommer, 
namelijk: 

• bedrijfstijden; 
• temperatuurstraject; 
• zonering. 

Bedrijfstijden 
Door de benutting van de opslagcapaciteit van de constructie kan de bedrijfstijd van het 
betonkernactiveringssysteem worden losgekoppeld van de gebruikstUd van het gebouw 
(zie ook par. 2.1.3: energiegebruik). Variatie in bedrijfstijden kan gerealiseerd worden 
door het hele betonkernactiveringsysteem bepaalde tijden in en uit bedrijf te nemen of 
alleen de circulatiepompen. 

Bedrijfstijden systeem 
Onderzoek van Sommer [Sommer, 2002] laat bij simulaties bij een kantoorgebouw 
zien dat door de bedrijfstijd van het systeem bij koeling te beperken, onafhankelijk 
van de gekozen temperatuurregeling een comfortabel binnenklimaat worden 
gerealiseerd. Indien de bedrijfstijd wordt verkort zijn er meer uren dat de operationele 
temperatuur boven de 25'C stijgt, maar de temperatuur stijgt nooit boven de 27'C. 
Wanneer de betonkernactivering 24 uur per dag in bedrijf is, vindt er een 
onderkoeling plaats en dit wordt door verwarmen gecompenseerd. Dit resulteert in 
een onnodig energiegebruik voor koelen en verwarmen. 

Bedrijfstjjden circulatiepompen 
Op grond van het onderzoek van Sommer [Sommer 2002] met dauwpuntsregeling 
kan worden geconcludeerd dat door de pomp wisselend één uur aan en één uur uit 
te schakelen een comfortabel binnenklimaat kan worden gerealiseerd en het 
energiegebruik kan worden gereduceerd. (vergeleken met 24 uursbedrijt). Deze 
resultaten zijn echter niet beter dan de resultaten door het variéren van de bedrijfstijd 
van de betonkernactivering. Vanwege de traagheid hebben de vermogensfluctuaties 
in de betonkern geen invloed op de maatgevende oppervlakken in de ruimte. Het 
koelvermogen blijft dan ook gelijk en de onderbrekingen in de warmte-afvoer hebben 
praktisch geen invloed op de ruimte. [Humm, 2003]. 
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Temperatuurstraject 

In figuur 2.7 een overzicht van verschillende regelstrategiën. 

Regeling 1: Constante watertemperatuur 
Voor een gebouw met lageverwarmings-en koellasten kan een thennisch actieve 
betonconstructie gedurende het gehele jaar worden ingesteld op een constante 
kernwatertemperatuur. [Schneider, 2002] Hierbij dient het systeem zeer goed 
gedimensioneerd te zijn, omdat zowel in de winter- als zomersituatie aan de warmte- en 
koudebehoefte moet worden voldaan. Uit onder zoek van Sommer [Sommer, 2002] blijkt 
dat het comfort aanzienlijk afneemt met een dergelijke regeling. Te vaak wordt het in de 
zomer te wann en is opvallend genoeg de benodigde energie hiervoor ook nog eens 
hoger. 

Regeling 2: Condensatieregeling 
Tijdens de koelperiode moet rekening te worden gehouden met de 
dauwpuntstemperatuur te voorkoming van condensatie. Dit vereist een regeling van de 
watertemperaturen om condensatie te voorkomen. Een mogelijkheid hiervoor is het 
instellen van een ondergrens voor de temperatuur van het aanvoerwater in relatie tot de 
dauwpuntstemperatuur van de ruimte. [Schneider, 2002] Het echter alleen regelen op de 
dauwpuntstemperatuur van de ruimte is echter energieverslindend. Dit wordt 
veroorzaakt doordat tijdens de nachtelijke uren de dauwpuntstemperatuur lager is, 
waardoor de toevoerwatertemperatuur daalt. Hierdoor wordt overmatig gekoeld dat weer 
door verwarmen gecompenseerd moet worden. 

Regeling 3: Buitentemperatuurafhankelijke regeling 
Zowel de toevoertemperatuur als de gemiddelde temperatuur van het toevoer- en 
retourwater zijn geschikt om buitentemperatuurafhankelijk geregeld te worden. Het 
energiegebruik voor koelen en verwarmen is bij beide regelingen veel gunstiger dan de 
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Figuur 2. 7 Regelstrategieën voor de toevoerwatertemperatuur [Sommer. 2002/. 

constante temperatuurregeling en de condensatieregeling. 
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Bij beide buitentemperatuurafhankelijke regelingen wordt het vaker wat warmer. maar 
het energiegebruik voor koelen en verwarmen is veel lager. omdat er geen onderkoeling 
plaatsvindt dat door verwarmen gecompenseerd moet worden. Hierdoor neemt ook de 
looptijd van de circulatiepomp af. Als de gemiddelde watertemperatuur 
buitentemperatuurafhankelijke geregeld wordt. neemt de looptijd van de circulatiepomp 
nog verder af. Hier staat tegenover dat het energiegebruik voor koelen toeneemt 
vergeleken met de regeling op toevoertemperatuur. waarbij er in een kortere tijd meer 
koeling kan worden geleverd. 

Om de watertemperaturen zoveel mogelijk aan te passen aan de ruimtetemperaturen. 
wordt de waterhoeveelheid berekend op een klein temperatuurverschil van 2 - 5 K. 
tussen aanvoer en retour. Voordimensioneren moet gebeuren op 18°- 28° C. (spreiding 
2 - 5 K. waardoor betonkern komt tussen 20° - 26° C.) Dus in de winter mag de 
wateraanvoertemperatuur tussen de 26° en 28° C. liggen en in de zomer tussen de 16° 
en 18° C. [Meierhans en 0/esen, 1999] 

Conclusie 
Op basis van het onderzoek van Sommer [Sommer. 2002] kan worden geconcludeerd 
dat een goed comfort in relatie tot een gunstig energiegebruik kan worden verkregen als 
de watertemperatuur buitentemperatuurafhankelijk wordt geregeld in combinatie met 
een begrenzing van de bedrijfstijd van het systeem. Hierbij is een bedrijfstijd van 8 of 12 
uur voldoende om de benodigde energie in de constructie op te kunnen slaan. Zowel de 
toevoertemperatuur als de gemiddelde watertemperatuur zijn geschikt om 
buitentemperatuurafhankelijk geregeld te worden. 

Zonering 
Ruimteregelingen zijn niet zinvol; in de meeste gevallen zal een zoneregeling (noord
zuid) worden toegepast. waarbij de temperatuur van het aanvoerwater varieert van zone 
tot zone. [Schneider, 2002] 

Bij verwarmen is een zoneregeling aan te raden wanneer de watertemperatuur voor een 
aantal ruimten hoger dan 28° C moet worden gekozen. Daarvoor kan men aparte 
registers voor ruimten met kleinere warmteverliezen reduceren of in fasen laten werken. 
Bij het reduceren kan de ongelUkmatige warmteverdeling worden gebruikt om zones met 
een hoge warmtevraag (ramen of ingangen) van warmte te voorzien. Een andere 
mogelijkheid om rekening te houden met de verschillende warmtebehoefte van de 
diverse ruimten, is de toepassing van twee aanvoerleidingen met een verschillende 
temperatuur. 

Voor koelen zijn maatregelen op het gebied van zoneregeling meestal overbodig. 
[Humm. 2002]. Hebben we te maken met grote belastingsverschillen in verschillende 
ruimten door oriëntatie en/of functie dan kunnen er verschillende voorlooptemperaturen 
nodig zijn [Symposium BVF, 2002] 

In een onderzoek van Yu [Vu. 2004] is een dynamisch simulatiemodel ontwikkeld van 
twee klaslokalen met viervoudige luchtwisseling dat onder verschillende 
weersomstandigheden gesimuleerd wordt. De betonkernactivering wordt geregeld met 
een stooklijn op basis van de buitentemperatuur. In zowel de wintersituatie als de 
zomersitutatie blijkt de vrijgekomen capaciteit bij een bezet en onbezet lokaal nagenoeg 
gel~k is. De aanwezigheid van mensen is slechts in zeer beperkte mate in staat het 
water van de betonkernactivering te verwarmen c.q. te koelen. In de lentesituatie, waar 
warmte de belangrijkste eis is. heeft de betonkernactivering bij een bezet lokaal moeite 
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om de kortetermijnwarmtelast te ondervangen. De regelstrategie via de stooklijn is van 
grote invloed op deze resultaten. 

2.1.5 Bouwkundige randvoorwaarden 

Het vermogen dat door een betonkernactiveringssysteem kan worden afgegeven is 
beperkt. Hieronder is een overzicht van de bouwkundige randvoorwaarden opgenomen 
die het vermogen en de werking van het systeem gunstig kunnen beïnvloeden. Voor 
een goede werking van het zelfregulerende vermogen van de bouwdelen dient de 
ruimtetemperatuur zo min mogelyk door externe belastingen en warmteverliezen 
beïnvloed worden. 

Bouwkundige randvoorwaarden: [Meierhans en 0/esen, 1999] 

Winter 
Goede warmte-isolatie van de gevel. 

U waarde van de wanden kleiner dan 0,25 W/m2K 
U waarde van de beglazing kleiner dan 1,2 W/m2K 
U waarde (incl. vensters en ramen) kleiner dan 0,90 W/m2K; 

Goede warmte isolatie van het dak. U waarde wanden en daken kleiner dan 
0,25 W/m2K. 

Zomer 
Lage externe warmtelast 

Bij voorkeur automatische buitenzonwering toepassen; 
Lage zontoetredingsfactor van het glas. ZTA kleiner dan 0.40; 
ZTA glas met buitenzonwering kleiner dan 0,10; 

Belasting verlichting moet lager zijn dan 11 W/m2
• 

Algemeen 
Gecontroleerde mechanische ventilatie toepassen; 
Geen verlaagde plafonds door slechte warmte-uitwisselende 
eigenschappen; 
Computervloeren verminderen de capaciteit. Deze mogen daarom niet 
toegepast worden. 

Een goede warmte-isolatie (gevels en kozijnen) zijn noodzakelijk om koudeval tegen te 
gaan door het ontbreken van een radiator. [Meierhans en 0/esen, 1999]. In een 
onderzoek van Olesen [Oiesen, 2002] ~ijn de stralingsassymmetrie en de optredende 
tochtverschijnselen onderzocht in relatie tot de isolatiewaarde en de hoogte van de 
beglazing zonder de toepassing van warmtelichamen voor de ramen. Uit dit onderzoek 
blijkt dat er bij een raamhoogte van 2,7 meter en een warmtetransmissiecoëfficiënt (U
waarde) van het glas van 1,5 W/m2K er geen klachten ten gevolge van 
stralingsassymmetrie of tocht optreden. 

2.1.6 Conclusie kenmerken betonkernactivering 

Vanuit de literatuur kunnen de volgende voor- en nadelen van betonkernactivering 
worden genoemd: 

Voordelen: 
• Verbetering van het thermisch comfort 

o Groot stralingsoppervlak met kleine stralingsasymmetrie waardoor 
thermisch comfort wordt bevorderd. 
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• Energiebesparing 
o Energiebesparing door bufferwerking. Door de bufferwerking van de 

vloer kan het moment van opwekking en de afgifte in tijd verschoven 
worden. Hierdoor is minder opgesteld (piek)vermogen (lokaal en 
centraal) noodzakelijk, hetgeen energiezuiniger is. Tevens is er door 
bijvoorbeeld nachtkoeling energie te besparen. 

o Energiebesparing door aangepaste inblaastemperaturen: Door de 
oppervlaktetemperaturen (straling) kunnen de luchttemperaturen minder 
hoog of laag zijn . In de zomer mag deze hoger zijn en in de winter lager 
om dezelfde operatieve temperatuur te realiseren. 

o Energiebesparing door toepassing van L TV en HTK: Er wordt energie 
bespaard door de mogelijkheid om laagtemperatuurverwarming in de 
winter toe te passen en hoogtemperatuurkoeling in de zomer. 
Toepassing van duurzame technieken (WKO en/of warmtepomp) met 
een hoog opwekkingsrendement is op deze wijze mogelijk. 

• Minder stofopeenhoping 
o Minder stofopeenhoping en circulatie door ontbreken van bijvoorbeeld 

radiatoren. 
• Zelfregelend gedrag 

o Hoge mate van zelfregelend gedrag dat door een groot oppervlak en 
een klein temperatuurverschil tussen de ruimte en de geactiveerde 
constructie gerealiseerd kan worden. 

• Esthetica 
o Minder installaties in het zicht wat een esthetisch voordeel kan zijn. Er 

ontstaat een enorme ontwerpvrijheid bij de integratie van constructie en 
installatie. 

• Lagere verdiepingsbouwhoogte mogelijk 

Nadelen: 

o Bij het ontbreken van de verlaagde plafonds is een lagere 
verdiepingsbouwhoogte mogeiUk. Meestal worden plafondeilanden 
toegepast ten behoeve van de akoestiek. 

• Kans op tocht/koudeval (lokaal discomfort) 
o Als gevolg van de lagere verwarmingscapaciteit om de binnenkomende 

ventilatielucht via de gevel op te warmen. 
• Het systeem heeft een trage dynamiek 

o Het goed (in)regelen van het systeem is uitermate kritisch en vergt veel 
tijd (meestal een jaar) 

o Trage omschakeling door de hoge tijdsvertraging tussen opwekking en 
afgifte. 

o Bij snelle wisselingen in de bezetting bij hoge bezettingsgraden kunnen 
de grenzen van het zelfregelend gedrag overschreden worden. Met 
name in de winter is hierdoor een gevaar voor oververhitting mogelijk. 

• Het systeem heeft een gelimiteerde capaciteit en een gelimiteerd zelfregelend 
gedrag 

o Bij hoge continue belastingen (bijv. zoninstraling) kan het beton snel 
uitgeput raken, waardoor het leveren vermogen voor het einde van de 
gebruikstUd onvoldoende is; 

o Het systeem heeft een gelimiteerde capaciteit voor verwarmen en 
koelen. Wanneer hogere capaciteiten benodigd zijn, zijn aanvullende 
systemen benodigd (zoals koelen I verwarmen met ventilatielucht) ; 

o Het systeem vereist een verschillende stooklijn voor verschillende 
ruimtes (noord/zuid, kelder I bovenste verdieping). 

• Oe akoestiek vraagt bijzondere aandacht. 
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o Aangezien een volledig gesloten plafond niet mogelijk is, moeten andere 
oplossingen (eilandplafonds, wandabsorptie of baffies) worden gezocht. 

• Betonkernactivering is een star systeem 
o Het systeem is statisch. De hoeveelheid leidingen kan na de bouw niet 

meer veranderd worden. Dit houdt in dat de capaciteit niet eenvoudig 
kan worden uitgebreid. 

o Het is niet mogelijk het klimaat aan te passen aan de individuele wensen 
van de gebruikers. Terwijl in kantoren het eindapparaat per stramien 
vaak wat hoger/lager gezet kan worden, is dit niet het geval bij BKA. 

o Het is met betonkernactivering niet mogelijk om een individuele regeling 
te realiseren. Voor een individuele regeling zijn aanvullende systemen 
benodigd, zoals naverwarming van ventilatielucht of klimaatplafonds. 
Met name in stafruimtes is dit vaak een noodzaak. 

• Stringente bouwkundige randvoorwaarden 
o Om te grote continue belastingen te vermijden en daardoor de werking 

te garanderen worden er strenge eisen gesteld aan de eigenschappen 
(oppervlak, U waarde en ZTA waarde) van het toegepaste glas. 
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2.2 Betonkernactivering in de praktijk 

2.2.1 Uitvoeringsvormen van betonkernactivering 

Watervoerende systemen 
De watervoerende systemen komen het meest voor in combinatie met een 
breedplaatvloer, zoals in figuur 2.8 aangegeven. Bij watervoerende systemen is de 
ideale inbouwdiepte van de buisregisters afhankeiUk van het dynamische verloop van de 
optredende warmtebelasting en van de opbouw van de actieve constructiedelen. Dikte, 
dichtheid, warmtedoorlaatweerstand en accumulerend vermogen van de verschillende 
lagen bepalen het thermodynamisch gedrag van de constructie. 

Figuur 2.8 Watervoerende systemen]. 

Het systeem is ook mogelUk in combinatie met andere vloersytemen, zoals 
kanaalplaatvloeren, breedplaatvloeren met gewichtsbeparende maatregelen, Wing
vloer, Slimline vloer en staalplaatbetonvloer. [ISSO 85, 2011] 

Luchtvoerende systemen 
In Nederland worden zeer beperkt de luchtvoerende 

systemen toegepast. De activering van het beton wordt hier 
gecombineerd met het voorverwarmen/koelen van de 
ventilatielucht, zie figuur 2.9. Door de veellagere 
warmtedichtheid van lucht. wordt het beton veel minder 
geactiveerd dan dit met water het geval is. 

Voorbeelden van fabricaten van dit type systemen zUn: 
Kiefer, Energon en Thermodeck. 

In verband met beperkte toepassing zullen de luchtvoerende 
systemen niet verder aan de orde komen. 

2.2.2 Conventionele klimaatsystemen in scholen 

Figuur 2. 9 Luchtvoerende 

systemen]. 

In deze paragraaf volgt een analyse van de meest huidige meest gangbare en 
toegepaste klimaatsystemen in scholen en hoe deze in de praktUk functioneren. We 
kunnen een klimaatsysteem volgens de NEN 2916 onderverdelen in een 
ventilatiesysteem (tabel2.1) en een klimatiseringssysteem (tabel2.3). 
In tabel 2.2 is een overzicht opgenomen van voor- en nadelen van elk ventilatiesysteem, 
zoals die uit de praktijk biUken. 
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Tabel2.1 -Indeling in ventilatiesystemen [NEN 2916, 2005] 

Luchttoevoer Luchtafvoer Warmteterugwinning (W!W) 
natuurlijk natuurlijk Nee 

Ventilatielucht wordt via passieve ventilatievoorzleniOQen (ramen, roosters of kleppen) in het gebouw 

toe- en afgevoerd, veroorzaakt door het drukverschil dat ten gevolge van wind en temperatuurverschHien 

over de ventilatievoorzieningen staat. Ventlatledebiet daarmee afhankelijk van deze omstandigheden. 

2 natuurlijk mechanisch Nee 

Ventilatielucht via passleve ventHatievoorzieningen toegevoerd. Drukverschil veroorzaakt door In het 

gebouw een onderdruk te creëren door mechanisch af te zuigen. Ventilatiedebiet minder afhankefijk van 

buitenomstandlgheden. 

Bil een hybride ventilatiesysteem wordt er in principe natuurlijk geventileerd, maar als dt onvoldoende Is, 

zal door een regelsysteem geactiveerd mechanische afzuiging de ventilatie ondersteunen. 

3 mechanisch natuurlijk Nee 

VentHatielucht wordt mechanisch met een ventilator In het gebouw toegevoerd. Door deze gecreêerde 

ovelthlk zal de vervt.ilde lucht via passieve ventilatievoorzieningen op een natuurlijke wijze het gebouw 

weer verlaten. Ventilatiedebiet minder afhankeljk van buitenomstan<i!tleden. 

4 mechanisch mechanisch Nee 

Bij dl ventilatiesysteem worden zowel de k.K:tttoevoer als de luchtafvoer door middel van mechanische 

voorzieningen (ventilatoren in een luchtbehandellngskast) tot stand gebracht. Het ventilatiedebiet is niet 

afhankeUjk van buitenomstandigheden. 

5 mechanisch mechanisch Ja 
Idem als 4; echter nu met warmteterugwlming in de luchtbehandelingskast. 

Verhoging van de hoeveelheid vereiste ventilatielucht via de gevel om de 
binnenluchtkwaliteit te verhogen gaat ten koste van het thermische binnenklimaat door 
de tocht die dan ontstaat. Het gevolg is dat in deze schoolgebouwen gedurende de 
winterperiode de ventilatievoorzieningen geknepen of g.esloten worden om toch een 
behaaglgke temperatuur en geen tocht in het lokaal te krijgen. Een tochtwering door 
middel van een verlaagd plafond waarbij de lucht eerst opgewarmd kan worden, levert 
nog steeds tochtproblemen op. omdat de lucht niet voldoende boven het verlaagde 
plafond kan opwarmen [Van Dijken, 2004]. 

Venlilaties ysteem 

1. Natuurlijke 

ventilatie 

2. Natuurlijk toe I 
mechanische af 
(hybride ventilatie) 
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Tabel2.2 Voor- en nadelen van ventilatiesystemen [Bron: 0/esen, 2004] 

Voordelen 

Lag.e investeringskosten 
Geen ventilatorqeluid 
Eenvoudig te regelen door 
gebruiker. 

Extra investeringskosten 
laag 
Verschillende volumes 
mogelijk 
Door ~ebruiker te re~elen 
via ventilatieopeningen. 
Warmteteru~winninq 
mogelijk 
Luchtfiltering bij 
ventilatieopeninQen rnoQeliik 

- 19-

Nadelen 

Gebruikersafhankelijk 
Weersafhankelijk (wind, 
temperatuur) 
Geen qeqarandeerde minimale 
ventilatie 
Geen warmteteruqwinninq 
Behaaglijkheid, tocht (k.Jcht niet te 
conditioneren) 
Warmterugwinni~ is duur 
(warmtepomp) 
Vermijden van tochthinder bij 
ventilatieopeningen 
Enerqieverbruik ventilator 
Mogelijke ~uidshinder door 
ventilator 
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3. Mechanische + Debiet is re!Jelbaar (niet Geen warmteterugwinning mo!Jelijk 

toevoer I 
door ÇJebruiker) EnerÇJieverbruik ventilator 

+ Lucht beter te conditioneren Geluidshinder door ventilator 
Natuurlijke afvoer dan natuurlijke toevoer. Stromingsrichtin!=l afvoerlucht 

moeilijk te bepalen 

4 . Mechanische toe- + Leefcomfort (behaaglijkheid, Hoge investeringskosten 

en afvoer 
luchtkwaliteit) Benodiqde ruimte 

+ WarmteteruÇJwinning - Onderhoud (filters, ventilatoren) 
(balansventilatie) moqelijk Hoqer enerqieverbruik door 

+ rvlinimale luchtverversin!J ventilatoren 
qeqarandeerd. Moqelijke qeluidshinder door 

+ Re!Jeling naar behoefte ventilatoren 
rnoqelijk. 

+ Luchtfilterin!J mogelijk 
+ Geluidsisolatie (dichte qevel) 

In tabel 2.3 is een overzicht opgenomen van de soorten klimatiseringssystemen volgens 
de NEN 2916 [NEN 2916, 2005]. 

Tabe/2.3 -lndelin!J in klimatiseringssystemen [NEN 2916, 2005} 

Koeltransportmedium 

n.v.t. water lucht water & lucht 

E water of water 
1 2 3 4 è: :I & lucht ro 'ö b 

Q) Q) 

~ ~ 
5 6 7 8 n; 8. lucht s (/) 

2.2.3 Ventilatiesystemen in combinatie met BKA 

Veruit de meeste onderzoeken en literatuur over betonkernactivering gaan over 
kantoorgebouwen. waarbij betonkernactivering wordt toegepast in combinatie met 
balansventilatie. Deze balansventilatie wordt met name toegepast om de nadelen van 
de traagheid en het beperkte koelvermogen te kunnen opvangen. 

De scholen die met betonkernactivering zijn geklimatiseerd worden op de volgende 
manieren geventileerd (zie tabel 2.2): 

• Ventilatiesysteem 2: Natuurlijk toevoer en mechanische afzuiging; 
• Ventilatiesysteem 4: Balansventilatie. 

Het onderzoek zal derhalve gericht zijn op de toepassing van betonkernactivering in 
combinatie met de bovengenoemde ventilatiesystemen. Ook zal een eventueel positief 
of negatief effect van deze ventilatiesystemen op de werking van betonkernactivering 
onderzocht worden. 

Robin Scholten 
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2.3 Inventarisatie van de prestatiecriteria 

Het binnenmilieu bestaat uit de aspecten weergegeven in figuur 2.1 0. Hierin zijn de 
primaire aspecten horizontaal weergegeven met verticaal er over heen geplaatst de 
secundaire aspecten. Deze secundaire aspecten hebben invloed op de beleving van de 
primaire aspecten. Buiten de cirkel van het binnenmilieu zijn per categorie de invloeden 
op het binnenmilieu aangegeven. 

A..
IK-; 
- ... o-or.m 
·~~ 
~_""..,. ----

Figuur 2.10 Aspecten van en invloeden op het binnenmilieu 

De toepassing van betonkernactivering in scholen zal worden onderzocht op het gebied 
van het thermische binnenklimaat De criteria met betrekking tot de binnenluchtkwaliteit 
zullen worden onderzocht waar deze invloed kunnen hebben op het runclioneren van de 
betonkernactivering. Tevens komt de energie-efficiëntie van betonkernactivering aan de 
orde. 

In de volgende paragraren wordt uiteengezet in welke mate de voor betonkernactivering 
relevante prestatiecriteria van belang zijn om de onderzoeksvragen te kunnen 
beantwoorden en de hypothese te kunnen toetsen. Dit betreft de volgende criteria: 

Algemeen thermisch comfort (2.3.1) 
Lokaal thermisch discomfort (2.3.2) 

Koudestraling, warmtestraling en stralingsasymmetrie 
Warme of koude vloertemperatuur 
Verticale temperatuurgradiént 
Plaatselijke luchtsnelheid I tocht 
Temperatuurfluctuaties 

Binnenluchtkwaliteit (2.3.3) 
Energie-efficiéntie (2.3.4) 

Robin Scholten 
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2.3.1 Algemeen thermisch comfort 

Het algemene thermische comfort kan omschreven worden als de geestestoestand die 
tevredenheid met de thermische omgeving uitdrukt. Er wordt mee aangegeven in welke 
mate men het koud of warm heeft. Fanger [ISSO 7730, 2005] heeft een thermische 
balans opgesteld voor het mensel~ke lichaam. De zes variabelen die in dit model het 
thermische comfort bepalen, z~n: 

Omgevingsgebonden parameters: 
• Luchttemperatuur 
• Gemiddelde stralingstemperatuur (zwarte bol temperatuur) 
• Relatieve luchtvochtigheid 
• Relatieve luchtsnelheid 

Persoonsgebonden parameters: 
• Metabolisme, uitgedrukt in Met (1 met = 58,1 W/m2

) 

• Warmteweerstand van de kleding, 
uitgedrukt in Clo (1 Clo = 0,155 m2K/W). 

Het model van Fanger resulteert 
in een voorspelling waarmee een 
uitspraak kan worden gedaan 
over de te verwachten 
gemiddelde waardering van een 
groep mensen over een 
willekeurig klimaat. Deze 

-3 

• 
koud 

-2 

• 
koel 

-1 0 1 2 3 

• • • • • engszins neulraal enigszins _", heel 
koel ".", 

Figuur 2. 11 PMV schaal volgens Fanger. 

voorspelde gemiddelde uitspraak wordt PMV (Predicted Mean Vote) genoemd en heeft 
een waarde tussen de -3 en 3. (Zie figuur 2.11 ). 
Aangezien de PMV de gemiddelde waardering van het binnenklimaat geeft van een 
groep personen, zullen er binnen deze 
groep ook individuen (oud/jong, 
man/vrouw) z~n die het betreffende 
thermische binnenklimaat anders zullen 
waarderen. Het is hierbij van belang om te 
kunnen voorspellen wat het aantal 
personen zal z~n die het binnenklimaat als 
onbehaagl~k ervaren. Hiervoor heeft 
Fanger de PPD (Predicted Percentage of 
Dissatisfied) geïntroduceerd die een 
voorspelling geeft van het aantal personen 
dat het binnenklimaat met een bepaalde 
PMV waarde zullen beoordelen. De PPD 
heeft Fanger in relatie gebracht met de 
PMV, zoals te zien is in figuur 2.12 

w _ ~ T"P_PO_• 1-00-.-95---.xp-(-- 0-.0-33_53_·-PMV---:-4 --0-21-79-PMV--,2") 

Oe 
~g; 60 
w~ 40 

~fil 30 

~&i 20 
a~ 
~Cl) 
(.)(/) 
äi5 10 

M:!u... 8 
o.O 6 

4L-~~.--~~.~-~~~--~ 
·2.0 ·L5 •1.0 -0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 

PREOICTEO MEAN VOTE ( PMV ) 

Figuur 2. 12 PPD als functie van de PMV. 

[bron: NPR-CR 1752] 

Uit de figuur blijkt dat er een ondergrens wordt gehanteerd van 5% ontevredenen. 
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In de diverse normen en richtlijnen worden afzonderlijke kwantitatieve eisen gesteld aan 
bovenstaande variabelen die de PMV bepalen. Tabel2.5 is een overzicht van de meest 
relevante van deze normen en richtltlnen. In deze tabel zijn tevens de eisen opgenomen 
volgens het meest recente Programma van Eisen Frisse Scholen [2010]. Deze eisen 
komen overeen met de eisen in ISSO publicatie 89- Binnenklimaat in Scholen [2008]. 
Om de lokalen op het gebied van algemeen thermisch comfort te kunnen vergelijken is 
het noodzakelijk om in de leefzone metingen te verrichten naar deze prestatiecriteria. 

Tabel 2.5 Eisen Algemeen thermisch comfort. 

NPR-CR 1752 NEN-EN-150 7730 PvE Frisse Scholen 2010 

Cal PPD Cal PPD 
........................................... .... Ä .......... ~.ii%''" '' ':ö:ï·~·;;;:(\j~'";i.ti .... Ä .......... ~.ii%"''"':ö:2·~PMii~-~ö'.2' .......................... .............................................. . 

B < 10% -0.5 <PMV< +0.5 B < 10% -0.5 <PMV< +0.5 -0.5 <PMV< +0.5 

C < 15% -0.7 <PMV< +0.7 C < 15% -0.7 <PMV< +0.7 

Op«atine temperatuur ['C) Cat PoD Cat. PoO klasse 

z~ 

Winier 

Relatieve wchtigheid (%) 

A 

B 

c 
A 

B 

c 
Cal 

< 10% 

<15% 

<6% 

< 10% 

< 15% 

PoD 

24.5 ±0.5 

24.5 ± 1.5 

24,5 ±2.5 

22.0± 1.0 

22.0 ±2.0 

22.0 ± 3.0 

A 

B 

c 
A 

B 
c 

Cat. 

<10% 

< 15% 

< 6% 
< 10% 

< 15% 

PoO 

24,5 ± 1,0 

24.5 ± 1.5 

24.5 ± 2.5 

22.0± 1,0 

22.0± 2.0 

22.0± 3,0 

23-26 

2(}.24 

A Tbu+ 2"C (max 27"C) 

B Tbu+3"C (max 27"C) 

C Tbu+4"C (max 27'C) 

A 

B 

c 

20<l<22 
20<T<23 

19<l<24 

........................................... ··· ·-;; ·· ···· · ···~ ·6%''''' ''''''3ö%':'7ö%''' ' ' ''' ' A, '''''' ''' '~'ii%'' ''''''' ' '''j()%':'7ö%'' ''' .......................... ··············································· 
B < 10% 30% · 70% B < 10% 30%- 70% 30% · 70% 30% • 70% 

c < 15% 30%-70% c < 15% 30%-70% 

G..";ddelde luchtsnelheid [mis) Cal PoD Cat PoO klasse ............................................................................................................................................................... ·························· .............................................. . 
z~ A <6% <0,18 A < 0.12 A < 0,16 

B < 10% < 0,22 B < 0.19 < 0.25 B < 0,20 

c < 15% < 0,25 c < 0,24 c < 0.23 
· ;.v·;~i; ................................ ····A.········· ·~·s%··· ·· ····· · · ···~··ö.ïs········· ····A.· .. · · ·· · ··· ······················~·ö.ïö ......... ............................... Ä .................. ~ïi.ï3·········· · ·· 
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Invloed van de afzonderlijke variabelen op de PMV 
De invloed van elk van de zes variabelen op de PMV is verschillend. Vooral de 
persoongebonden parameters kleding en metabolisme zijn van belang voor de 
resulterende PMV. [Leijendeckers, 1996]. In tabel 2.6 is dit duidelijk te zien. 

Tabe/2.6/nv/oed van de parameters op de PMV. 

Variabelen Basis Varianten Opmerkingen 

Luchttemperatwr 'C 22 18 20 24 26 
PMV -0,60 -0,36 0,12 0,37 

Gem. strali1gste".,eratutl 'C 22 18 20 24 26 

PMV -0.58 -0,35 0, 11 0,35 

Relatiellfl vocht~eid % 50 30 40 60 70 

PMV -0,24 -0,19 -0,07 0,05 
Luchtsnelheid mis 0,08 

I 
0,04 0,06 0,10 0,12 

(1 Met • 58,1 WhnZ) PMV 0,05 -0,05 -0, 19 -0,24 

Metabolisme Wlm 2 70 50 90 110 130 I 1.2 Mal·lldlle 
(1 Clo • 0.155 m'KIW) PMV -1,16 0.40 0.76 1,08 actJvtteu • 10 w1rr?-

Wllnnfllweerstand ldedi1g C/o 0,8 0,6 0,7 0,9 1,0 
1 CIO • 0.155 rrrKJW 

PMV -0,48 -0,29 0,02 0,15 
PMV baSisuitgangspUnten -0,12 

Invloed interactie luchttemperatuur en stralingstemperatuur 
Bij de toepassing van betonkernactivering wordt de combinatie van stralingstemperatuur 
en luchttemperatuur beïnvloed. Het is dus van belang om te weten wat de invloed is van 
deze 2 variabelen op elkaar en op de PMV. In de figuren 2.13 en 2.14 is te zien dat bij 
een hogere stralingstemperatuur een lagere luchttemperatuur benodigd is om het zelfde 
comfortniveau te realiseren. Dit is exact hetgeen betonkernactivering beoogt te doen. 

2-4 25 26 27 28 29 30 31 

-- lert1l9f'illuur &1 ('C) 

Figuur 2.13 Het effect van de stralingstemperatuur 

(8mn) en luchttemperatuur ( 8J op de PMV. 

[bron: Lefjendeckers, 1996} 

p 2ll 1---+----'r'J"h~Kt 

l Z4 1-t--;.~~./9 

! .. 
i 3l 

1 .. !---+--+-"<' 

i .• 
t ,. 

'2 ,. ,a ta 20 22 24 21 a 
IOq>MI,.. llo fQ 

Figuur 2.14 Relatie tussen 

luchttemperatuur en wandtemperatuur. 

[bron: Lejjendeckers, 1996] 

Invloed van het Metabolisme en de kledingweerstand: 
In een klaslokaal onderscheiden we 2 type gebruikers, namelijk de leerlingen en de 
leerkrachten. Hier spelen met name de verschillen in waarden voor Metabolisme en 
kledingweerstand een rol. In de figuren 2.15 en 2.16 is het effect van het Metabolisme 
op de PMV uitgezet en het effect van de kledingweerstand op de comforttemperatuur. 
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Figuur 2.15 PMVals functie van c/o-waarde en 

Metabolisme, tr = t1 = 22'C. [Havenith. 2002 

18 

- 1$1abol~m• =en VVJrrr' 
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Kledingwarmteweemand ,(cloJ 

Figuur 2.16 Comforttemperatuur als functie van c/o
waarde en Metabolisme 

Het metabolisme is afhankelijk van de activiteit die een persoon op dat moment uitvoert 
en wordt uitgedrukt in de eenheid met. waarbtl1 met geltik is aan 58,1 W/m2

• Het 
oppervlak is het huidoppervlak van de persoon. Voor een zittende persoon is dit 
gemiddeld 1,8 m2

· Voor werkende mensen in kantoorgebouwen kan er uit worden 
gegaan van de metabelismen in tabel 2.7. 

Tabel 2. 7 Metabolismen bij verschillende activiteiten. 

Activiteit 

Zînende kantooractiviteiten (schr!jven, lezen) 

Staande activiteiten 

Rondlopen 

60-90 

90-110 

110-160 

met 

1,0-1,5 

1,5-1,9 

1,9-2,8 

In een studie van Havenith [Havenith, 1988]1 is op basis van metingen nagegaan wat het 
metabolisme van schoolkinderen in o.a. theorielokalen is. Hierbgls de invloed van de 
kleding meegenomen. Onderzocht zijn scholieren met een leeftijd tussen 9 en 18 jaar. 
Het metabolisme (de hoeveelheid energie die per rn2 huid vrijkomt per tijdseenheid) ligt 
in de range tussen 53 en 72 W/m2

• De oppervlakte van het lichaam varieerde tussen 
1,23 m2 voor kinderen in de leeftijd van 9-10 jaar tot 1,96 m2 voor scholieren in de 
leeftijd van 16-18jaar. De gevonden waarden voor het metabolisme zijn lager (30%) 
dan op basis van de ISO 7730 voorspeld zou worden. Voor de kledingisolatie vond men 
een waarde van 0,97clo. 

ISO 7730 gebruikt het model van F anger om de PMV ter berekenen. Deze is gebaseerd 
op een veldstudie met volwassenen. Aangezien het metabolisme voor kinderen die een 
schrijftaak uitvoeren kleiner is dan het metabolisme van een volwassene die een lichte 
taak uitvoert. namelijk respectievelijk 53 Wattlm2 en 70 Wattlm2

, dient zich de vraag aan 
of met een PMV berekening het thermisch comfort van de leerlingen in het klaslokaal te 
bepalen is. Wanneer de PMV voor beide groepen personen wordt berekend bij gelijke 
grootte voor de kledingweerstand en gelijke omgevingsfactoren. dan blükt dat de PMV 
voor de leerlingen bijna 0,81ager is dan die voor volwassenen. zie tabel 2.8. Om ervoor 
te zorgen dat de leerlingen zich volgens de berekening thermisch comfortabel te voelen 
(PMV = 0), zou de luchttemperatuur veel hoger moeten zijn (Ti = 24°C). 

Robin Scholten 
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Tabe/2.8: Berekende PMV voor kinderen en volwassenen 

Kinderen Volwassenen 

M 'Y'.Jiml) 53 70 
I (clo) 0.97 0.97 
T, (OC) 21 21 

Tl (0C) 21 21 

v (rnls) 0 .05 0 .05 

RH (5) 50 50 

PMV -0.95 -0.13 

Het blijkt dat de berekening volgens het model van Fanger zijn beperkingen heeft en dat 
het voor leerlingen eigenlijk niet opgaat. In dit onderzoek wordt wel de PMV berekend. 
maar wordt uitgegaan van het metabolisme van volwassen personen om de uitkomsten 
meer plausibel te maken. Ook andere onderzoeken [Joosten, 2004] gaan uit van deze 
waarden, waardoor de PMV's beter vergeleken kunnen worden met andere 
onderzoeken. 

Havenith [Havenith, 2002] geeft in zijn onderzoek aan dat de methoden voor de 
bepaling van het metabolisme conform ISO 8996 niet voldoende nauwkeurigheid 
bieden. Als gevolg hiervan kan een PMV geen grotere nauwkeurigheid hebben dan 0,3. 

2.3.2 Lokaal thermisch discomfort 

Als wordt voldaan aan de algemene comforteisen kunnen toch meer klachten optreden 
dan zou worden verwacht. We spreken van lokaal thermisch discomfort als de 
temperatuur in een ruimte goed is, maar een deel van het lichaam te sterk afkoelt of 
opwarmt. Is in de zomer voornamelijk het algemeen thermisch comfort kritisch: in de 
winter is vooral de thermische behaaglijkheid kritisch. Men kan last krijgen van tocht. 
koude voeten, koudestraling bij vensters en dergelijke. De plaatselijke thermische 
onbehaaglijkheidfactoren dienen aan genormeerde waarden te voldoen om lokaal 
discomfort te vermijden. Deze factoren met de daaraan gestelde eisen worden in deze 
paragraaf besproken. 

Koudestraling, Warmtestraling en Stralingsasymmetrie 
De stralingsasymmetrie is het maximale temperatuurverschil dat tussen twee tegenover 
elkaar gelegen vlakken optreedt. Het ontstaat als gevolg van verschillen in de 
oppervlaktetemperaturen van tegenover elkaar liggende wanden. vloeren of plafonds. 
Hierdoor koelt iemand aan één zijde veel sterker af dan aan de andere zijde. 
Stralingsasymmetrie kan niet alleen tot klachten leiden wanneer men bijvoorbeeld 's 
winters te dicht bij een enkel glas raam zit. Ook een te warm verwarmingselement 
(radiator, warmtewand) of een te koud of juist te warm plafond (koel plafonds, 
klimaatplafonds) kunnen resulteren in lokaal thermisch discomfort. 
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De gevoeligheid voor stralingsasymmetrie 
verschilt sterk en is afhankelijk van of het om 
een warm dan wel een koud vlak gaat 
waarmee men 'aangestraald' wordt. Ook 
maakt het erg uit of het bewuste vlak zich 
horizontaal boven of onder iemand bevindt, 
of verticaal ernaast. Experimenten met 
personen die worden onderworpen aan 
verschillende soorten stralingsasymmetrie 
laten zien dat warme plafonds en koude 

•m~-----------------------. 
W"RU CElliNO 

50 

COCL\'O.ll 

u. zo · ~ 10 JS <".0 
ramen het grootste discomfort opleveren. R'"""'n f:loft .... l\llfAS'(UUETRY ·c 

Terwijl koude plafonds en warme wanden Figuur 2.17 Percentage ontevredenen als 

het minst discomfortabel zijn. (zie figuur gevolg van stralingsasymmetrie [bron: Ashrae] 

2.17) Tijdens de experimenten zijn alle andere vlakken in de ruimte op constante gelijke 
temperatuur gehouden [INNOVA, 2002]. 

Er worden daarom strengere eisen gesteld aan verticale stralingsasymmetrie dan aan 
horizontale stralingsasymmetrie. De eisen in verschillende normen en richtlijnen zijn 
weergegeven in tabel 2.9. 

Tabe/2.9 Eisen aan stralingsasymmetrie. 

NPR-CR 1752 NEN-EN-ISO 7730 Arbo 
PvE Frisse Scholen 

2010 

Stralingsassymetrie [•cJ Cal. PoD Cal. PoD Klasse 

<5% < 10 < 10 < 10 B < 10 

< 10% < 13 <13 c < 13 

<5% <5 <5 A < 5 

<5% <5 <5 <5 B < 5 

<10% <7 <7 c < 7 

warme wandvlakken <5% < 23 A A <5% < 23 A < 23 

<5% < 23 B B < 5% <n < 23 B < 23 

c < 10% < 35 c < 10% < 35 c 
., Klass~TCa~e: A. zeer goed. B.Goed. C. Accepabel 

Het blijkt dat bij gangbare ontwerptemperaturen en bij relatief goed geïsoleerde gevels 
met dubbel glas het grootste stralingsasymmetrie-risico ligt bij het gebruik van 
plafondverwarming 's winters. Wanneer de gemiddelde plafondtemperatuur bij 
verwarmen boven de 30 oe komt, dan zal de stralingsasymmetrie snel meer dan 5-7 oe 
gaan bedragen (comfortgrens voor warme plafonds). 
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Warme of koude vloertemperatuur 
Een koude vloer onttrekt door geleiding 
warmte aan het lichaam. Daarom wordt 
een te koude vloer bij het er over heen 
lopen of bij stilzitten als onbehaaglijk 
ervaren. Ook een te warme vloer kan 
problemen geven. omdat dit als 
onbehaaglijk warm wordt ervaren. (figuur 
2.18) Uit onderzoek blijkt dat het type 

PD= I00-94 -oxp(-\367+0,118-t1 -0.002 S · tf) 

vloerbedekking nauwelijks invloed heeft op \ ,
0 

" "' ,, oo :l5 • • 

klachten over koude voeten, althans n oon .\IPEilATURE, 'C 

wanneer men normaal schoeisel draagt. Figuur 2.18 Percentage ontevredenen als 

De isolatie van de schoonzool is namelijk functie van de vloertemperatuur {bron: Ashrae] 

meestal zo hoog dat het beeye extra isolatie van de vloerbedekking voor het totaal zeer 
weinig meer uitmaakt. [Boerstra. 2002] 
In tabel 2.10 zijn voor de diverse normen de aanbevolen vloertemperaturen 
aangegeven. De oppervlaktetemperatuur van de vloer moet onder normale 
omstandigheden liggen tussen de 19'C en 26'C. Bij h et gebruik van de 
vloerverwarmingssystemen is het toegestaan deze op 29'C te ontwerpen [NEN-EN-ISO 
7730]. Wanneer er zittende werkzaamheden worden uitgevoerd moet de 
vloertemperatuur minimaal 20'C bedragen. 

Tabel 2. 10 Eisen aan vloertemperaturen bij het dragen van schoeisel. 

NPR-CR 1752 NEN-EN-ISO 7730 

Oppervlakletemperallu' van de vloer rcJ Cal PoD Cat PoD 

A lbo 
PvE Frisse Scholen 

2010 

klasse 
ooo•oa••••••••o• .. • .. onuuooouououoo•••• • ••• • o oo o oooouooouuooo•••••••ouooooo oooo o ouo oooo ooouoouuouuoooonono o ooo o o o o ooou u uoooooooooo ........ ooo o • ••••••oooo uoooooooooooooo .. o ooo• 
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Verticale temperatuurgradiênt 
In de meeste ruimten is luchttemperatuur over de gehele hoogte niet constant. 
Normaliter neemt de temperatuur met de hoogte toe. Als deze toename met de hoogte 
boven de vloer te groot is. zal men de ruimte als onbehaaglijk ervaren. Het hoofd is te 
warm of de voeten relatief koud, terwijl het lichaam als geheel 'thermisch neutraal' is. 
[Boerstra. 2002]. Over de volledige 
vertrekhoogte houdt men een 
maximum gradiënt aan van 2 - 3 'C 
per meter hoogtetoename. Opgemerkt 
dient te worden dat deze eis geldt voor 
situaties waarbij de luchttemperatuur 
op het niveau van het hoofd hoger is 
dan bij de enkels. Andersom is deze 
gradiënt minder kritisch [Rietkerk. 
2004]. 
In figuur 2.19 is volgens ASHRAE het 
aantal ontevreden personen 
weergegeven bij een verschil in 
luchttemperatuur onder (voeten) en 
boven (hoofd) in een ruimte. Hierin is 
te zien dat er bij een 

80 

HEAO • 1100 ...., --
~KLES • tm ".,. __ 

·~~~~-r~~~~~~~~--~ 
0 2 4 8 8 IQ 12 

AIR TENPERAT\JRE DIFFEREHCE BETWEEN HEAO AND ANKLES 'C 

Figuur 2. 19 Percentage ontevreden zitlende 

personen als functie van de verticale 

temperatuurgradiënt {bron: Ashrae] 

temperatuurverschil van 3 'C er 5% ontevredenen zij n. 

In diverse normen (zie tabel 2.11) zijn er grenswaarden opgenomen voor de mate 
waarin de temperatuur toeneemt met de hoogte. In de meeste normen, waaronder de 
NEN-ISO 7730, wordt een aanbeveling gedaan dat voor lichte, zittende activiteit de 
maximale verticale luchttemperatuur tussen 0,1 en 1,1 meter boven de vloer niet meer 
bedraagt dan 3 'C. Deze niveaus komen overeen metrespectievelijk de enkels en het 
hoofd. 

luchllemperatulnenctil (q 

(lussen 0. 1 en 1,0 meter hoogte) 

NPR·CR 1752 

Cat. PoD 

A < 3% <2 

B < 5% <3 

c < 10% <4 

Tabel2. 11 Eisen aan de verticale temperatuurgradiënt 

NEN-EN-ISO 7730 

Cat. PoD 

A <3% <2 

B <5% <3 

c < 10% <4 

Arbo 

<3 

PvE Frisse Scholen 
2010 

klasse 

A <2 

B <3 
c <4 

~ Kla>sl"ocatoe: A. •- goed. B.Goed. C. Aceepiabel 

Vooral het type verwarmingssysteem is een bepalende factor in het ontstaan van een 
verticaal temperatuurverschil. Bij een vloerverwarmingssysteem is dit verschil circa 0,3 
'C per meter hoogte en bij een radiator-. convector- en luchtverwarming is deze gradiënt 
op koude dagen ongeveer 2-3 'C [Boerstra, 2002]. 

Plaatselijke luchtsnelheid (tocht) 
De meest voorkomende oorzaak voor plaatselijke onbehaaglijkheid is tocht. Tocht is 
gedefinieerd als een ongewenste afkoeling van het 'lichaam. Tocht is vooral voelbaar 
aan lichaamsdelen die niet door kleding zijn bedekt: bijvoorbeeld het hoofd, de enkels 
en vooral de nek. Tocht wordt veroorzaakt door te hoge luchtsnelheden en/of fluctuaties 
van luchtsnelheid in relatie met de luchttemperatuur. 
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Factoren die de kans op tochthinder kunnen veroorzaken, zUn: 
Type verwarmingssysteem; 

oppervlaktetemperatuur van het verwarmingslichaam; 
mechanisch inblazen van verwarmde lucht; 
plaats van verwarmingselementen ten opzichte van vensters (koudeval). 

Detaillering van de gevel 
isolatiewaarde van het glas (U > 1,6 W/m2K) veroorzaakt koudeval; 
raamhoogten (1 ,5 - 2 meter) veroorzaakt koudeva I; 
infiltratie van lucht in het gebouw; 

Type en regelbaarheid van te openen ramen. 

Een voldoende thermische isolatiewaarde van de beglazing is de enige echt goede 
methode om tocht door koudeval tegen te gaan. Een iets mindere effectieve methode is 
de plaatsing van verwarmingselementen bU de gevel. [Boerstra, 2002] 

DoorFangeren Christensen [ASHRAE, 2001] is een vergeiUking opgesteld waarmee 
het percentage ontevreden personen ten gevolge van tocht (Draught Rate) kan worden 
bepaald: 

DR = (34- Ta)· (va -0,05)0
'
62 

· (0,37 ·Va-T.,+ 3,14) [%] 

waarbij: 

Ta 
Va 

Tu 

Plaatselijke luchttemperatuur 

Plaatselijke gemiddelde luchtsnelheid 

Plaatselijke turbulentie-intensiteit (responsietijd 0,2 sec.), 

gedefinieerd als de verhouding van de standaarddeviatie 

van de lokale luchtsnelheid en de lokale gemiddelde 

luchtsnelheid. (gedurende 3 minuten) 

SD 
Tu=100 --

I 'Cl 
[mis] 

[%] 

[%] 

0.5...------------, 
Het model geldt voor personen met lichte, 
voornamelUk zittende activiteit met een 
thermische gewaarwording van het hele 
lichaam dicht bU neutraal. Mensen met een 
hogere activiteit of die het warm hebben zullen 
minder snellast hebben van tocht. Voor de 
turbulentie-intensiteiten worden in theorie- en 
kantoorruimten met mechanische ventilatie 
gerekend met waarden tussen 30 en 60% 
[NPR-CR1752, 1999]. In figuur 2.20 zUn voor 
een aantal turbulentieniveaus de luchtsnelheid 
en luchttemperatuur tegen elkaar uitgezet 
waarbU 15% ontevredenen zullen zUn ten 
gevolge van tocht. 
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In tabel 2.12 zijn de eisen weergegeven die in diverse normen en richtlijnen met 
betrekking tot tocht worden gesteld. 

Toelilpercentage (Draught Aate) ['li.J 

Temperatuurfluctuaties. 

Nf'R.CR 1752 ., NEN-EN~SO 7730 

Cal PoO Cat. PoO 

A < 1591. < 15 A < 10'l6 

B <2091. <20 B <20'l6 

c < 2591. < 25 c < 30% 

< 10 

<20 

<30 

Tabe/2. 12 Eisen aan tocht 

< 15 

PvE FriSse Scholen 

klasse 

A 

B 

c 

2010 

< 10 

< 20 

< 30 

Om de toelaatbare variatie bij regelmatig fluctuerende luchttemperaturen te bepalen 
heeft Fanger de volgende vergelijking opgesteld: 

(oe)2 .f < 4,6 
waarbij : 

oe 
f 

= het verschil tussen maximum en minirrumtemperatuur 

= aantal temperatuurwisselingen per uur 

(K] 
(1/h] 

Dit betekent dat bij een verschil tussen maximum en minimumtemperatuur van 2°C er 
ongeveer één temperatuurswisseling per uur is toegestaan. Er dient bij de gemiddelde 
temperatuur echter wel sprake te zijn van thermische behaaglijkheid [Rietkerk, 2004]. 
Zoals in tabel2.13 is te zien, stelt alleen de NEN 7730 eisen aan de 
temperatuurfluctuaties. 

Tabe/2.13 Eisen aan temperatuurfluctuaties 

NPR-CR 1752 NEN-EN-150 7730 Arllo 
PvE Frisse Scholen 

Z010 

TemperatuwfluctuaUas 1·1 - (lie)2 ·f < 4.6 

2.3.3 Binnenluchtkwaliteit 

Bio-effluenten van de mens zijn belangrijke verontreinigingsbronnen in een klaslokaal. 
Bij de mens loopt de productie van de bic-effluenten min of meer parallel met de 
productie van C02• Dit is een reukloos gas dat bij uitademing vrijkomt en dat mede 
afhankelijk is van de inspanning. C02 is 1in lage concentraties niet schadelijk, maar is 
wel een goede indicator voor andere menselijke bio-effluenten die wel hinderlijk zijn. 
Door nu de C02-concentratie te meten, ontstaat een (indirecte) indicatie van de 
aanwezigheid van een teveel aan bic-effluenten. De blootstelling aan COz zelf heeft dus 
geen enkele consequentie, de C02-concentratie wordt alleen maar gebruikt omdat 
datgene waar het eigenlijk om gaat - de concentratie aan lichaamssteffen - zo moeilijk 
te meten is. [Boerstra, 2005] 

Als algemene indicator voor het meten van de binnenluchtkwaliteit is een COz-meting 
minder geschikt, omdat deze niet de vervuiling meet van bijvoorbeeld stofdeelljes. 
schimmels en radon [NPR-CR 1752, 1999]. In klaslokalen echter met veelal een hoge 
bezettingsgraad en minder vloerbedekking (textiel) zal de C02 concentratie een 
betrouwbare indicator zijn voor de binnenluchtkwaliteit aangezien de leerlingen de 
voornaamste producten zijn. De productie van COz van een zinend persoon is ongeveer 
20 1/h. Iemand in beweging produceert ongeveer het dubbele. Een kind produceert 
minder C02 dan een volwassene. Voor een 8-11 jarige is dit 9-12 1/h tijdens normale 
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schoolactiviteit (schrijven. lezen. etc.) [GGD. 2006]. De NPR-CR 1752 gaat uit van een 
hogere C02 productie van 19 1/h per leerling tussen de 14 en 16 jaar. Zodra een groep 
leerlingen het leslokaal binnenkomt begint het C02-gehalte te stijgen. waarbij een 
verdubbeling van de C02-concentratie als normaal beschouwd mag worden. ook onder 
omstandigheden met goede ventilatie. Het openen van ramen en deuren (spuien). 
bijvoorbeeld in pauzes of tijdens lessen in een ander lokaal. zorgt voor een daling van 
de COrconcentratie. 

Het C02 gehalte in de binnenlucht is mede afhankelijk van het C02 gehalte van de 
buitenlucht. Dit achtergrondgehalte kan tussen de 350 en 500 ppm (parts per million) 
liggen. met in de stad een gemiddelde van 470 ppm. Bij druk verkeer kan het gehalte 
550 ppm bedragen. Als de C02-concentratie binnen lager is dan 1000 ppm. valt de 
ventilatie alleen goed te beoordelen door rekening te houden met de concentratie 
buiten, de zogenaamde delta-COz-concentratie. Deze a[C02] bereikt in een stabiele 
situatie een evenwichtsniveau dat gelijk is aan de verhouding van de productie en de 
ventilatie. [GGD. 2006] 

Er is geen wettelijke norm waaraan de binnenluchtkwaliteit die in een ruimte heerst, 
moet voldoen. Wel is er voor elke vervuiling een bepaalde maximaal aanvaardbare 
concentratie (MAC-waarde). waarbij er tijdens blootstelling aan deze concentratie geen 
blijvend letsel opgelopen wordt door de aanwezige personen. Voor C02 geldt een MAG
waarde van 5000 ppm. Indien de C02-concentratie langdurig de waarde van 5000 ppm 
overschrijdt moet er rekening gehouden worden met lange termijn effecten op het 
zuurbase evenwicht in het menselijk lichaam. Doordat de activiteiten van ongeveer alle 
enzymsystemen in het lichaam afhankelijk zijn van een goed zuur-base evenwicht 
beïnvloedt een verstoring van dit evenwicht bHna alle cel- en lichaamsfuncties. 

Wanneer de binnenlucht 
voldoende wordt ververst met 
buitenlucht. zodat geen hoge 
concentraties van 
verontreinigingen ontstaan. wordt 
de kwaliteit van de lucht als zijnde 
goed beoordeeld. In figuur 2.22 is 
het percentage ontevreden 
personen weergegeven als functie 
van de C02-concentratie. In de 
meeste normen en richtlijnen 
wordt binnenlucht waarin zich een 
C02-concentratie van minder dan 
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1000 ppm bevindt. als lucht van Figuur 2.22 Relatie COz en percentage ontevredenen. 

goede kwaliteit aangemerkt. Oe [NPR-CR 1752, 1999} 

NEN 1089 beveelt naast een gemiddelde concentratie tijdens de lessen van 1000 ppm. 
een piek van 1200 ppm aan gedurende 5% van de lestijd (P95) overschreden mag 
worden. 

In tegenstelling tot de afwezigheid van eisen voor de maximaal aanvaardbare C02-

concentratie worden er wel wettelijke eisen gesteld aan de minimale 
ventilatiehoeveelheid. We praten hier dus eigenlUk over een 'middel-eis' in plaats van 
een prestatie-eis. Een aantal richtlijnen gaan uit van een deel persoonsgebonden 
ventilatie en een deel gebouwgebonden ventilatie. Gebouwgebonden ventilatie is nodig 
om verontreinigingen door bouwmaterialen en meubilair weg te krijgen. 
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In tabel2.14 is een overzicht opgenomen van de aanvaardbare C02-concentraties met 
bUbehorende aanbevolen ventilatieluchthoeveelheden. Hierin staan tevens de waarden 
vermeld van de uit Het programma van Eisen Frisse Scholen (2010) gehanteerde 
waarden. 

Tabel 2. 14 Eisen aan de binnenluchtkwaliteit 

NPR-CR 1752 Bouwbesluit NEN 1089 '1 GGO, Arbo Voor5b.ldie 1VVl2006" PvE F~~en 

lotaxlnale CO. concalhila {ppml Col. PoO ~ j 1 Klasse PoO ~ ldas5e PoO ., klasse 
· · · · • • · · • • • .............. • · • .. • • · • · • · • ·Ä • .. ··"i si""" ':;ëci' 'l" • ..... ..... ............. ............ ..... .. .. ö: ........ sii1: · · · · · · · · -~· 25iï'i · .. · · .... "êöö~~ · · · · · .. · Ä. • • · • • 'l'iYii. · .. · · · · ;;oo .,, · · · · · · · · · Ä. · • .. · · • · • · · ëöö · · · · · · 

1000 ., I. 10'Ko 250--100., ,__."., 

8 11. 15')(, 400-800., 8 20'!1. 1ooo'' 8 1000 
1200 ., 111. 25')(, 600-1000., 1200 ~ 

C 30'!1. 1160., IV. >30'1f. >1000., P--1 C 30'!1. 1200'' C 1200 

Verse luc~ CIIL PoO Klasse PoO m1n.pp klasse PoD m11h·pp klasse m1/h-pp 
-~;.;:;;.;;;~k'[d;.;li~.;;;~j·· ··Ä'"'''''ï5i'''''''''5.'o''''' ··········:i.:s········· ................. i ·····o: ........ 59r:''''''''"':!iö''''''r-~zo-m~3/h~···Ä·······;ï;ii.·········•;· ·· ··· ·····Ä·············40·· .... . 

(-liG) I. 10'Ko 54-90 j»r~ 

~- NngllgfWfll) B' 20'Ko 3.5 5.5 11. 15')(. 36-54 I 8 20'!1. JO 8 26 

C, 30'!1. 2.0 I"""~VRI :: :c:. ~~
36 

;::I C 30'!1. 20 C 20 
................ 1"'"'""'""'''"''''1'""""'"" "''""""""""'"""""""""""""""""" '""""""""'"''''''''''" '''""'" ..................................................................... ,,,,,,,,,,,,, ... 
perkles (m /hl I A 15% 1080 I 630 0. ~ > 2J.40 A 10'1{, 1170 A 1040 

(25/eerlingen. J""_r (-} I. 10'Ko 1404-2J.40 
per50m1 •B2} B., 20'Ko 756 990 11. 15')(. 936-1404 530 8 ZO')(, 760 8 675 

198 111. 25')(. 572-938 

C ., 30'!1. 432 I -..IJ IV. >30'!1. < 5 72 C 30'!1. 520 

., Pw<ertage cl Oisuisfiod (porC8Illlgll dol bj-do lucll-Ob~ IIVO_, door~· oen Slaorde gou) 

., GQbes80id op NPR 1752 on Cohior R2 GelDOde G<lll:luMn-~A. ..-goed. B.Goed. C. A<:capll!bol 

., co, conconwatio ·-do~ bUI.on (./- 3SO - soo ppn) 

'' co, conconhlio OI,._ (n:l. oc111•!J"Ill1dgohetl> cb:lr .,.,._.".. -. 350 - 500 ppm) 
, Klossificalio: 0. z-goed. I. goed. U. Mo!9 111. en-. IV.-.. _ ....... ....,"""""""' 
? Incl. 20!1. .WO VODI- --pdlblgtudlng" (4D'l'VODI' .... ~ ~ 

.. co~ !Mf!: sari:idlkl en P95 WBS'bi!59E. vandil t;d bcNin cllze IIIWdltmea pn 

2.3.4 Energie-efficiëntie 

BU het onderzoek naar de energie-efficiêntie wordt een kwalitatieve analyse gedaan hoe 
er wordt omgegaan met de aangeboden energie in een bepaald vertrek. Dit wordt 
vergeleken met de theoretische besparingsmethoden zoals die bU betonkernactivering 
mogelUk zijn. Het heeft dus niet als doel om een energiehoeveelheid te kwantificeren. 
De bepaling hiervan dient op gebouwniveau plaats te vinden, terwijl dit onderzoek zich 
op ruimteniveau afspeelt. 
De analyse zal op toetsbare prestatiecriteria zUn waar betonkernactivering een 
potentiële besparing zou moeten opleveren vergeleken met een conventioneel systeem. 
Dit zijn: 

1. Door de bufferwerking van de vloer kan het moment van opwekking en de afgifte 
in tijd verschoven worden: 

2. Energiebesparing door aangepaste inblaastemperaturen; 
3. Energiebesparing door toepassing van Laagtemperatuur verwarming (L TV) en 

hoogtemperatuur koeling (HTK); 
4. Verbeterde warmte-isolatie in de winter 
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3 METHODIEK 

In dit hoofdstuk wordt de methodiek besproken die in hoofdstuk 4 een antwoord moet 
geven op de onderzoeksvraag: 
Werkt een systeem met betonkernactivering in scholen als dit volgens de richtlijnen is 
toegepast? 

Dit wordt gedaan door bij de scholen de volgende in hoofdstuk 2.3 benoemde 
prestatiecriteria te onderzoeken: 

Algemeen thermisch comfort; 
Lokaal thermisch discomfort; 
Binnenluchtkwaliteit 
Energie-efficiëntie. 

Het onderzoek naar deze prestatiecriteria wordt gedaan door gebruik te maken van: 
1. Selectie en analyse van de scholen 

Selectie van de scholen met een globale analyse van het ontwerp en tekeningen 
in paragraaf 3.1; 

2. Metingen 
Er zijn per school metingen verricht in één klaslokaal in de wintersituatie. Hierbij 
is tevens gebruik gemaakt van een logboek om de bezetting en het 
gebruikersgedrag in beeld te brengen. Door middel van deze metingen wordt het 
binnenklimaat in de wintersituatie beoordeeld en getoetst aan de prestatie-eisen 
in hoofdstuk 2. De deelvragen van de onderzoeksvragen en de daarvoor 
gebruikte methoden worden besproken in paragraaf 3.3. 

3. Enquêtes 
Er is een enquête gehouden onder een groep leerlingen en leerkrachten. 
Hieruit wordt een beeld verkregen over de beleving en tevredenheid over het 
binnenklimaat van de leerkrachten en leerlingen, welke vergeleken kunnen 
worden met de metingen voor de wintersituatie. De methodiek van deze enquête 
wordt besproken in paragraaf 3.2; 

In volgende paragrafen worden de methoden in detail beschreven. 
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3.1 Selectie van de scholen en analyse van het ontwerp 

Het onderzoek is uitgevoerd bij 3 scholen. Dit geringe aantal wordt veroorzaakt door het 
zeer beperkte aanbod van scholen die dit klimaatconcept hebben. 
Na het zoeken en het selecteren van de scholen is elke school bezocht om een goed 
beeld van de situatie te krijgen. De aanwezige bestekken en ontwerptekeningen zijn 
bestudeerd en er is een inspectie gedaan om de werking van het ontwerp te 
onderzoeken. 

Selectiecriteria klaslokaal 
De volgende criteria zijn gehanteerd voor het selecteren van een lokaal: 

Per school worden, in één lokaal met noordelijke oriëntering, metingen 
uitgevoerd om in verwarmingsbedrijf (winter) de invloed van de 
betonkernactivering te kunnen bepalen. De noordelijke oriëntatie moet de 
invloed van de zon zoveel mogelijk te reduceren. 
Het leslokaal moet een tussenvertrek zijn en geen hoekvertrek. Tevens moet er 
een bovenliggende verdieping of dak zijn met betonkernactivering. Hierdoor kan 
zowel de invloed van plafond als vloer op het comfort bepaald worden. 
Aangezien de leerlingen op zowel het thermisch comfort als op de luchtkwaliteit 
grote invloed uitoefenen, is het van belang dat de metingen uitgevoerd worden 
in een lokaal dat in gebruik is. 
Van het lokaal is een logboek bijgehouden om de invloed van geopende ramen, 
deuren en zonwering te kunnen verklaren. 
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3.1.1 Haarlemmermeer Lyceum, Hoofddorp 

Algemeen: 
Soort school: 
Locatie: 
Bouwjaar: 
Architect: 

Lokaal: 
Aantal leerlingen: 
Leeftijd: 
bxdxh: 
Verdieping: 
Te openen ramen: 
Gebrulksttielen (ma-vrU): 

vo 
Hoofddorp 
2004 
Ra u 

± 25 
13- 18 jaar 
61,4 m2 x 2,8 
18 
ja 
8.15-16.00 

Figuur 3.1a Haarlemmermeer Lyceum. Hoofddorp 

Omschrijving 
/nsta/latiesysteem: Opwekking 

Regeling BKA: 

Robin Scholten 

Definitief rapport 

De school wordt verwarmd en gekoeld door middel van een warmtepomp 
in combinatie met een monobron. In de winter wordt indien nodig 
additioneel gebruik gemaakt van HR-ketels. De warmtepomp waardeert de 
warmte uit de bron in de winter (verwarmingsbedrijf) op (45 'C.- 35'C) om 
te gebruiken voor de betonkernactivering. In koelbedrijf werkt de 
warmtepomp als koelmachine (6 'C- 12'C) die de warmte aan de 
condensorzHde weer opslaat in de monobron. De school is uitgevoerd met 
diverse luchtbehandelingskasten met twincoils (geen koelbatterij) ten 
behoeve van de balansventilatie. 

Distributie 
De distributie van het water voor de betonkernactivering vindt plaats door 
middel van een distributieleiding met aftakkingen. De toevoer van lucht 
naar de lokalen gebeurt met toevoerkanalen in de gangen. Voor de 
afzuiging wordt de gang zelf gebruikt. Per vleugel is technische ruimte met 
een groot afzuigrooster die deze retourlucht afzuigt. 

Afgifte 
De ventilatielucht wordt vanuit de toevoerroosters vanaf de gangzUde hoog 
ingeblazen. Afzuiging vindt plaats met overstroomroosters (hoog) naar de 
gang toe. De gangzone functioneert hierbU als onderdrukplenum. 
Verwarming en koeling door betonkernactivering in vloer en plafond 

De aanvoertemperatuur naar de betonkernactiveringsslangen wordt 
geregeld op indicatie van een meting in het aanvoerwater en een jaarklok 
waarmee automatisch wordt omgeschakeld tussen de twee ingestelde 
zomer- en wintertemperaturen. 

• Kerntemperatuur zomer 20'C (1 april - 31 oktober) 
• Kerntemperatuur winter 22'C (1 november - 31 maart) 

De BKA is continu in bedrijf en heeft maximaal 2 K temperatuurverschil 
tussen aanvoer en retour. Als temperatuurbeveiliging geldt een maximum 
van 24'C en een minimum van 19'C. 
De in de aansluitingen op de verdelers opgenomen open/dichtventielen 
worden automatisch gesloten als de retourwatertemperatuur minder dan 
1'C. in temperatuur verschilt met de aanvoertemperat uur. Na een vrU 
instelbare tUd (1/2 uur) worden alle open/dichtventielen weer helemaal 
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Programma van 
Eisen: 
(bron adviseur) 

Visie Installatie
adviseur: 

Robin Scholten 

Definitief rapport 

Betonkernactivering in scholen - De sleutel voor een goed binnenklimaat? 

open gestuurd en de circulatiepomp wordt weer gestart. 

Ontwerpeisen in het klaslokaal: 
• Winter: 20'C; 
• Zomer: dmv BKA (zonder verdere eisen) 
• RV: geen eisen 
• Ventilatie BiNaSk 6-voudig 
• Ventilatie theorielokalen 4-voudig (bij standaard lokalen van 54 

m2 komt dit overeen met 32 leerlingen a 20m3/hen 1 leraar a 30 
mJ/h) 

Installatie-eisen ventilatiesysteem 
De geêiste minimale conditie in de winter is een streefconditie die na circa 
1 uur gebruik met volledige personenbezetting en aangeschakelde 
verlichting gehaald moet te worden. Als een vertrek niet gebruikt wordt 
(ook tijdens de dagperiode), mag de vertrektemperatuur bti een eventueel 
voorkomende buitenconditie lager dan O'C voor circa 15% van de 
gebruikstijd dalen tot 3'C onder de hierboven genoemde binnenconditie. 

De inblaastemperatuur is in de winter minimaal 20'C en vanaf een 
buitentemperatuur van 16'C maximaai18'C. In de regel ing is het mogelijk 
om in het uur voorafgaand aan het reguliere gebruik de betreffende 
vertrekken te ventileren met een verhoogde (maximaal 25'C.) 
inblaasternperatuur. De genoemde verhoogde inblaastemperatuur is 
ingesteld volgens een proefondervindeltik bepaalde stooklijn, alhankel~k 
van de heersende buitentemperatuur. 

Zomernachtventilatie vindt plaats als de gemiddelde ruimtetemperatuur in 
twee representatieve ruimten hoger is dan 22'C en de 
buitenluchttemperatuur minimaal 4'C lager is (meteen ondergrens van 
12'C), de betreffende luchtbehandelingsinstallatie wordt ingeschakeld. De 
installaties worden uitgeschakeld als niet aan de voorgaande voorwaarde 
wordt voldaan, of als de gemiddelde ruimtetemperatuur is gedaald tot 
17'C. 

Installatie-eisen klimaatinstallatie (warmtepomp, ketels en BKA) 
Zowel tijdens de winter (stookseizoen) als de zomer (koelseizoen) is 
respectievelijk de verwarmings-en koelinstallatie via de 
betonkernactivering continu in bedrtif zonder bedr~fsonderbrekingen en 
aanwarmtoeslagen. Boven een buitentemperatuur van 18'C. is de 
warmtecentrale geblokkeerd. 

"Het budget voor de school was een gering budger. De adviseur vond dit 
echter een uitdaging. Dit budget was erg bepalend voor beslissingen over 
de installatiekeuzen. Een aantal typerende keuzen ztin: 

• Centrale plenumafzuiging; 
• De bibliotheek met krijgt als eerste koeling door de 

betonkernactivering. In de bibliotheek mag bij buitentemperatuur 
van 28'C het verschil tussen de ruimteluchttemperatu ur en de 
gelijktijdig heersende buitenluchttemperatuur niet meer dan 4'C 
zijn. Al er koeling over is, komt dit ten goede aan de klaslokalen. De 
klaslokalen hebben immers geen klimaateis in het PvE 

• Geen koelbatterij in de luchtbehandelingskast. Geen eisen. 
• Door het afzuigen en inblazen vanaf de wand wordt het nodige 

kanaalwerk uitgespaard. Door inblazen vanaf de wand kan de 
warme lucht in de zomer eerst voorgekoeld worden door het 
plafond. Dit is echter geen overweging geweest. Effect is echter ook 
tijdelijk door het ter plekke opwarmen van het plafond. 

• Geen GBS systeem om het systeem te monitoren. Dit had veel 
bruikbare gegevens kunnen opleveren over het regelgedrag van de 
betonkernactivering. 

• In de eerste jaren is er maar een beperkte koeling door nog niet 
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Betonkernactivering in scholen - De sleutel voor een goed blnnenklimaat? 

volledig geladen koude bron. 
• De regeling van de betonkernactivering is op basis van een 

constante kerntemperatuur en 24-uurs bedrijf. 

Overige 
informatie: 

Metingen uitgevoerd conform figuur 3.5 

Ontwerpuitgangspunten installaties Haarlemmermeerlyceum 

Temperatuurtraject verwarming 

-cv ketel 

- warmtepomp 

- cv distributienet 

- betonkernactivering 

Temperatuurtraject koeling 

- warmtepomp 

- monobron 

- cv distributienet 
- betonkernactivering 

Minimale vermogens 

-begane grond (naar 
kruipruimte) 

-begane grond (omhoog) 

- tussenlaag (omlaag) 

- tussenlaag (omhoog) 

- dak (omlaag) 

Robln Scholten 

Definitief rapport 
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65'C- 45'C (weersafhankelijk) 

45'C- 35'C 

45'C- 35'C 

Gemiddelde kerntemperatuur 22'C en 
maximaal 2'C verschil tussen aanvoer en 
retour. 

12'C- 6'C 

10'C- minimaai18'C retour 

10'C- 18'C 
Gemiddelde kerntemperatuur 20'C en 
maximaal 2'C verschil tussen aanvoer en 
retour. 

Verwarming Koeling 

7 W/m2-K nihil 

11 W/m2-K 4 W/m2·K 

4 W/m2·K 11 W/m2·K 

11 W/m2·K 4 W/m2-K 

4 W/m2·K 11 W/m2-K 
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Foto's gebouw en lokaal: 

3. 1b Overzicht gebouw en lokaal 18 verdieping. 

3. 1d Klaslokaal 

3. 1f Distributienet betonkernactivering 

Robin Scholten 
Definitief rapport 
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3. 1c Meetlokaal: NatuuiXunde (Noord) 

3. 1e Toevoer- en afZJ.Jigroosters 

3. 1g Doorvoerklg belonkemadiverklg 

De sleutel voor een goed binnenklimaat? 
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Betonkernactivering in scholen - De sleutel voor een goed b/nnenklimaat? 

3.1.2 Vrtle School de Berkel, Zutphen 

Algemeen 
Soort school: 
locatie: 
Bouwjaar: 
Architect: 

Lokaal: 
Aantal leerlingen: 
Leeftijd: 
bxdxh: 

Verdieping: 
Te openen ramen: 
Gebruikstijden (ma-vrij): 

vo 
Zutphen 
2001 
Ra u 

± 25 
13 -18jaar 
7,2 x 7,2 x 2,8 m. 

1" 
ja 
9.00-16.00 

Figuur 3.2a Vrjje School de Berkel, Zutphen 

Jnstallatiesysteem: Opwekking 

Overige 
informatie: 

Robin Scholten 

Definitief rapport 

De school wordt verwarmd en gekoeld door middel van een warmtepomp 
in combinatie met een bron (doublet). In de winter wordt indien nodig 
additioneel gebruik gemaakt van HR-ketels. De warmtepomp waardeert de 
warmte uit de bron in de winter (verwarmingsbedrtif) op (45 'C.- 40'C.) om 
te gebruiken voor de betonkernactivering. In koelbedrijf werkt de 
warmtepomp als koelmachine (18 'C- 22'C) die de warmt e aan de 
condensorztide weer opslaat in de warme bron. De luchtafvoerkasten 
voeren de lucht vanuit het gebouw naar buiten. 

Distributie 
De distributie van het water voor de betonkernactivering gebeurt door 
middel van verdelers en verzamelaars. De afgezogen lucht uit de lokalen 
wordt via een kanaalstelsel in de gangen naar de afzuigkast geleid. 

Afgifte 
Het ventileren van de lokalen vindt plaats door natuurltike ventilatietoevoer 
via handbediende ventilatieroosters in de gevel. De lucht wordt bti 
binnenkomst over een verlaagd plafondeiland geleid. Mechanische 
luchtafvoer vindt per lokaal plaats via 1 rooster aan de gangzijde van het 
lokaal. Verwarming en koeling door betonkernactivering in vloer en 
plafond. 

Onderkant ventilatierooster op 2,3 meter boven vloerniveau. Onderkant 
verlaagd plafond op 2,65 meter boven vloerniveau. 

Metingen uitgevoerd conform figuur 3.6 
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Betonkernactivering In scholen - De sleutel voor een goed binnenklimaat? 

Foto's gebouw en lokaal: 

3.2b Plattegrond 18 verdieping 

3.2d Klaslokaal (ventilatie door 2 gevetoosters boven 

ramen) 

3.2f Afzuigrooster {1 per /okaal,sterfc vervuild) 

Robin Scholten 

Definitief rapport 
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3.2c Lokaal op Noordwesten 

3.2e Handbediend gevelrooster (2 per lokaal) 

3.2f VerdelerNerzamelaar bka in werkkast 

De sleutel voor een goed binnenkllmaat? 
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3.1.3 VrUe School, Assen 

Algemeen: 
Soort school: 
Locatie: 
Bouwjaar: 
Architect : 

Lokaal : 
Aantal leerlingen: 
Leeftijd : 
Opp.x h: 
Verdieping: 
Te openen ramen: 
Gebruikst~den (ma-vrij) : 

Betonkernactivering in scholen - De sleutel voor een goed blnnenk/lmaat? 

Basis 
Assen 
2004 
Ra u 

20 
5 a 6jaar 
65,1 m2 x 2,8 m. 
BG 
ja 
8.00-12.00 

Figuur 3.3a Oostfaçade Vrije School Assen 

/nstal/atiesysteem: opwekking 

Overige 
informatie: 

Robin Scholten 

Definitief rapport 

De school wordt verwarmd en gekoeld door een warmtepomp. In de winter 
wordt indien nodig additioneel gebruik gemaakt van HR-ketels, die ook 
voor het warme tapwater zorgen. De warmtepomp gebruikt de warmte van 
de afgezogen lucht uit de klaslokalen welke door middel van een 
warmteterugwinsectie in de luchtafvoerkast wordt teruggewonnen. De 
warmtepomp waardeert deze warmte in de winter (verwarmingsbedrUf) op 
(50 'C.- 42'C.) om te gebruiken voor de betonkernact ivering. In koelbedrijf 
werkt de warmtepomp als koelmachine (12 'C- 20'C) die de warmte aan 
de condensorzijde kwUt kan aan de retourlucht 

Distributie 
De distributie van het water voor de betonkernactivering gebeurt door 
middel van verdelers en verzamelaars. De argezogen lucht uit de lokalen 
wordt via een kanaalstelsel in de gangen naar de afzuigkast geleid. 

Afgifte 
Het ventileren van de lokalen vindt plaats door natuurlUke ventilatietoevoer 
via handbediende ventilatieroosters in de gevel. De lucht wordt bij 
binnenkomst via doorzichtige schotten naar een verlaagd plafondeiland 
geleid. Mechanische luchtafvoer vindt plaats via één kanaalrooster 
Verwarming en koeling door betonkernactivering in vloer en plafond. 

Het paneel om de lucht te verdelen loopt niet door over de gehele lengte 
van de ramen door. Hierdoor worden de buitenste ventilatieroosters in de 
winter gesloten. 

Grote raamvlakken 

Metingen uitgevoerd conform figuur 3.6 
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Betonk~nactivering in scholen - De sleutel voor een goed blnnenklimaat? 

Foto's gebouw en lokaal: 

3.3b Plattegrond begane grond 

3.3d Nat. ventilatie door 4 handbediende gevelroosters 

3.3f Afzuigkanalen in gangZDne 

Robin Scholten 

Definitief rapport 
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3. 3c Gemeten Lokaal Kleuterklas 2 (Noordoosten) 

3. 3e Afzuigrooster en afzuigkanaal 

3.3g VerdelerNerzamelaar t.b.v. betonkernactivering 

De sleutel voor een goed binnenkllmaat? 
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Betonkernactivering in scholen - De sleutel voor een goed blnnenkl/maat? 

3.2 Metingen 

3.2.1 Doel van de metingen 

Het doel van de metingen is kwantitatieve gegevens te verkrijgen waarmee in de 
wintersituatie de invloed van de betonkernactivering op scholen kan worden bepaald op 
de geformuleerde prestatiecriteria in het begin van hoofdstuk 3. 

Per prestatiecriteria zal op de volgende deelvragen een antwoord proberen gevonden te 
worden: 

1. Algemeen thermisch comfort 
Wat is de invloed van een groot stralingsoppervlak op de luchttemperatuur en 
het algemene thermische comfort (PMV)? 
Is er sprake van zelfregelend gedrag bij belastingsverandering? 
Is het systeem in staat de ruimte adequaat op te warmen na 
temperatuurverlaging (weekend)? 

2. Lokaal thermisch discomfort 
In hoeverre is er sprake van negatieve stralingsasymmetrie. Wat is de Invloed 
hiervan op het comfort? 
Liggen de oppervlaktetemperaturen van de vloer en plafond binnen de 
comfortcriteria? 
Voldoet de verticale temperatuurgradiënt aan de gestelde eisen? 
Is er een verhoogde kans tochtvorming en welke maatregelen worden genomen 
om dit tegen te gaan? 
Voldoet de temperatuurstabiliteit/temperatuurfluctuatie aan de gestelde eisen? 

3. Binnenluchtkwaliteit 
Wordt er volgens de wettelijke minimum eisen geventileerd? 

4. Energie-efficientie 
- Wordt de bufferwerking van de vloer benut door het moment van opwekking en 

de afgifte in tijd te verschuiven? 
- Wordt er in de winter met een lagere temperatuur ingeblazen? 
- Wordt er gebruik gemaakt van Jaagtemperatuur verwarming? 

Robin Scholten 

Definitief rapport 
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Betonkernactivering in scholen - De sleutel voor een goed binnenklimaat? 

3.2.2 Meetmethoden 

De metingen zijn opgesplitst in lange duur metingen en korte duur metingen. 
• Lange duur metingen 

Deze metingen (1 week of 2 weken) worden uitgevoerd om een goed beeld te 
krijgen van de praktijksituatie, bijvoorbeeld wat het comfort is over een langere 
periode. De meetgegevens worden opgeslagen in een datalogger met tijdsinterval 
van 1 0 minuten. 

• Korte metingen 
Deze metingen worden op één dag(deel) uitgevoerd. Het gaat hierbij om een 
momentopname. De meeste van deze metingen worden uitgevoerd op de dagen 
van het installeren en deïnstalleren van de meetapparatuur. 

In de figuren 3.4 en 3.5 zijn respectievelijk een dwarsdoorsnede te zien van een 
klaslokaal met natuurlijke ventilatie (2 van de onderzochte scholen) en met 
gebalanceerde ventilatie (1 school) en de metingen die hier uitgevoerd worden. De 
getallen in het zwart betreft de duurmetingen en de rode de momentane metingen. In 
bijlage C is een overzicht opgenomen over de gemeten grootheden en gebruikte 
meetapparatuur. 

Per prestatiecriteria wordt aangegeven welke grootheden gemeten zijn en op welke 
manieren. 

Robin Scholten 

Definitief rapport 
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Figuur 3.4 Metingen in klaslokaal met gebalanceerde ventilatie 
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Figuur 3.5 Metingen in klaslokalen met natuurlijke ventilatie 

1. Luchttemperatuur 10. Terrperatuur boven plafond 1~Deb~luchrt.oevoer 

2. Stralingstemperatuur 11. Terrperatuur boven plafond 20. Debiet luchtafzuiging 

3. Relatieve vochtigheid 12. Luchttemperatuur buiten 

I 4. Luchtsnelheid 13. Relatieve vochtigheid 

21. Ventilatievoud (tracergas) 

22. Tochtmeting 

5. Vloertemperatuur 14. Aanvoertemperatuur bka vloer 

I 6. Plafondtemperatuur 15. Retourtemperatuur bka vloer 

23. COz meting binnen {4x) 

24. C02 meting buiten 

7. Temperatuurgradiënt 16. Aanvoertemperatuur bka plafond 25. Koudebrugindicatie mbv infrarood 

8. Retourh.Jchttemperatuur 17. Retourtemperatuur bka plafond 

c...:;.;9·:_r,:..:oe==-voer=-==h.J..:::chc:.:t.:.:tem==:.:a:.::tu::.:u,::..r ____ ..J.§_J"errperatuur afond onder 

Robin Scholten 

Definitief rapport 
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Betonkernactivering in schoten - De sleutel voor een goed blnnenklimaat? 

1. Metingen algemeen thermisch comfort 

Voor het meten van het algemeen thermisch comfort (PMV) wordt een centraal in de 
ruimte op 1,10 meter boven vloerniveau opgestelde meetpaal (figuur 3.6) gebruikt. Oe 
hoogte is gebaseerd op het leefniveau van een zittend 
persoon. De meetpaal bevindt zich gedurende de gehele 
meetperiode op dezelfde plaats in het lokaal en zal 
derhalve informatie geven over het comfort op die 
betreffende plaats. De volgende grootheden worden 
gemeten: 

• Luchttemperatuur (meetpunt 1); 
door een pt-1 00 element. 

• Stralingstemperatuur (meetpunt 2); 
door een pt-1 00 element in een zwarte bol 

• Relatieve vochtigheid . (meetpunt 3); 
door een dunne film capacitieve sensor 

• Luchtsnelheid (meetpunt 4); 
door een omni-directionele luchtsnelheidssensor 
gebaseerd op de koeling van de sensortip. 

Alle lucht- en oppervlaktetemperaturen worden gemeten 
Figuur 3.6 Opstelling meetpaal 

met 4-draads platina weerstand sensoren. Deze zogenaamde pt-1 OO's zijn voor de 
metingen gekalibreerd in een klimaatkast Uit deze kalibratie wordt voor elke sensor een 
correctiewaarde bepaald. 
Gedurende de duurmeting worden de meetwaarden door een datalogger elke 10 
minuten opgeslagen. Met deze metingen is in combinatie met de bepaling van het 
metabolisme en de kledingweerstand de PMV te berekenen. Om de scholen onderling 
te kunnen vergelijken en meer plausibel te maken, zijn bU de berekening van de PMV 
vaste waarden aangehouden, zoals beschreven in paragraaf 2.3.2, te weten: 

• Kledingweerstand: 0,97 Clo - standaard winterkleding 
• Metabolisme: 70 W/m2 (1 ,2 met) - zittende activiteiten 

Ook andere onderzoeken (Joosten, 2004 en van Bruchem, 2005) gaan uit van deze 
waarden, waardoor de PMV's beter vergeleken kunnen worden met deze onderzoeken. 
Ter vergelijking van deze vast aangenomen waarden is in de enquêtes gevraagd om 
aan te geven welke kleding men op dat moment werkelijk aan had. 

2. Metingen lokaal thermisch discomfort 
Voor de bepaling van het lokale comfort zijn de volgende meetmethoden toegepast: 

Metingen Stralingsasymmetrie (meetpunten: 5 en 6) 
Deze oppervlaktetemperaturen geven een indicatie van de verticale 
stralingsasymmetrie. Ze zijn geplaatst op de vloer (2x) en het plafond (2x) aan zowel de 
gang als de gevelzijde. 

Metingen Vloertemperaturen (meetpunt 5) 
Deze oppervlaktetemperaturen geven een indicatie van lokaal discomfort door te hoge 
of te lage vloertemperaturen. Ze zijn geplaatst op de vloer (2x) aan zowel de gang als 
de gevelzijde. 

Robin Scholten 

Definitief rapport 
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Betonkernactivering In scholen - De sleutel voor een goed blnnenklimaat? 

Metingen verticale temperatuurgradiênt (meetpunt 7) 
Deze luchttemperaturen zijn op 4 hoogten gemeten ten behoeve van het bepalen van 
de verticale temperatuur gradiënt. De gemeten hoogten zijn 300, 1100, 1800 en 2100 
mm boven vloerniveau. 

Plaatselijke luchtsnelheid I tochtbepaling (meetpunten 22, 23. 25) 
Voor de bepaling van tocht zijn de volgende methoden gebruikt: 

1. Rookproeven 
Met behulp van rookbuisjes wordt bekeken wat het stromingsprotiel in de 
klaslokalen is, met name bij inblaasroosters en gevelroosters. Op deze manier 
kan op een snelle manier worden bepaald of en waar tochtverschijnselen 
kunnen optreden. 

2. Draught Rate 
Waar de rookproeven dit aangeven wordt de Draught rate berekend om een 
eventuele negatieve invloed van het ventilatiesysteem en/of onvoldoende 
compensatie van de betonkernactivering te kunnen kwantificeren. De draught 
rate wordt bepaald door het meten van de gemiddelde luchttemperatuur, 
gemiddelde luchtsnelheid en de turbulentie-intensiteit. conform paragraaf 2.3.3. 

3. Infrarood Camera 
Met behulp van een infrarood camera worden er binnen en eventueel buiten 
foto's gemaakt om koudebruggen in de gevel te identificeren die tocht kunnen 
veroorzaken. 

Temperatuurfluctuaties (meetpunt 1) 
Voor de bepaling van temperatuurfluctuaties wordt gebruik gemaakt van de gemeten 
luchttemperatuur in het werkgebied. 

3. Metingen binnenluchtkwaliteit 

Voor de bepaling van het ventilatievoud en de binnenluchtkwaliteit worden de volgende 
methoden gebruikt: 

1. deeJay methode! tracergasmeting (meetpunt 21) 
De declay-methode is een korte duurmeting waarbij de concentratieafname van 
een bepaalde stof (tracergas) in een ruimte wordt gemeten. Aan de hand van de 
snelheid van de afname wordt het ventilatievoud van de ruimte bepaald. Het 
tracergas dat in het lokaallos wordt gelaten is SF6 (Zwavel-hexafluoride). Deze 
stof wordt gebruikt omdat deze zich van nature niet in lucht bevindt, zodat zeker 
is dat de gemeten concentraties zelf aangebracht zijn. Nadat het gas in het 
lokaal is losgelaten dient ervoor gezorgd te worden dat er een homogene 
verdeling van het gas in het gehele lokaal tot stand komt. Vervolgens kan door 
op een aantal plaatsen in de ruimte gedurende enige tijd de concentratie van het 
tracergas te meten een vervalcurve worden getekend. Deze meting vindt op 5 
locaties plaats, waardoor duidelijk wordt of op alle plaatsen even goed 
geventileerd wordt. Wanneer het ventilatievoud constant is, neemt de 
concentratie exponentieel af. Wanneer de natuurlijke logaritme van de 
concentratie tracergas wordt uitgezet tegen de tijd. is dit een rechte lijn. De 
richtingscoëfficiënt van deze lijn komt overeen met het ventilatievoud. 

Robin Scholten 

Definitief rapport 

-48- De sleutel voor een goed blnnenklimaat? 

11 Augustus 2011 



Betonkernactivering in scholen - De sleutel voor een goed binnenklimaat? 

De volgende formule wordt gebruikt voor het bepalen van het ventilatievoud: 

N =In C(O) -lnC(t1) 

t, 

waarbij: 

N 
C(O) 

C(t1) 

t, 

ventilatievoud 

concentratie op tijdstip = o 
concentratie op tijdstip = t, 

totale meetperiode 

2. Ventilatiedebiet meting (meetpunten 19 en 20) 

[h-1] 

[J.lg/m1 
[J.lg/m1 
[h] 

Het lucliltdebiet van de afgezogen en de ingeblazen lucht wordt met een 
flowfinder tijdens een momentane meting bepaald. 

3. C02 meting {alleen Haarlemmermeerlyceum)(meetpunten 23 en 24) 
Het luchtdebiet van de ingeblazen afgezogen lucht wordt gedurende een 
duurmeting bepaald door het plaatsen C02 meters (4x) in het lokaal. Voor het 
bepalen van de referentiehoeveelheid is tevens de C02 concentratie buiten 
bepaald door deze te meten in het luchttoevoerkanaal van de LBK. 

4. Metingen Energie-efficiëntie 
Voor de bepaling van de energie-efficiëntie op zijn de volgende meetmethoden 
toegepast: 

Temperaturen BKA (meetpunten 14, 15, 16 en 17) 
De aanvoer- en retourtemperaturen van de betonkernactivering worden bepaald door de 
oppervlaktetemperaturen op de leidingen van de verdeler of distributienet te meten. Dit 
wordt zowel bij de verdeler of distributienet voor het plafond als de vloer gedaan. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van Pt-1 00 sensoren die aan de buitenkant ge:fsoleerd worden. 

Volumestromen BKA (meetpunt-) 
Door het ontbreken van inregelventielen per ruimte konden de volumestromen per 
ruimte niet gemeten worden. 

Metingen buiten (meetpunt 12 en 13): 
De buitenluchttemperatuur en de relatieve vochtigheid worden gemeten met behulp van 
een Escort (kleine stand-alone datalogger). 

3.3 Enquêtes 

Om onderzoeksvraag 4 te kunnen beantwoorden zijn naast de metingen ook de 
beleving van de gebruikers van belang. 
De enquête heeft als doel om een indicatie krijgen van de beleving van het 
binnenklimaat van de leerlingen en leerkrachten in de winter- en zomersituatie. De 
enquêtes worden vervolgens met de resultaten van de metingen vergeleken om te 
onderzoeken of ze overeenkomen. De leerlingen vullen de vragenlijst in voor het lokaal 
waar ook de metingen worden uitgevoerd. De leerkrachten vullen de vragenlijst in voor 
het lokaal waar zij het meest lesgeven. De metingen worden alleen uitgevoerd in de 
winter. Hierdoor wordt de beleving in de zomerperiode vooral door de enquêtes 
verkregen. 
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Vragenlijst 
De vragenlijst die gebruikt is, is gebaseerd op een gevalideerde lijst die ontwikkeld is in 
het kader van het HOPE onderzoek - Health Optimisation Protocal for Energy-effiicient 
Buildings- [HOPE. 2001]. Deze vragenlijst is tevens gebruikt door Joosten [2004] en 
van Bruchem [2005], zodat vergelijking van de uitkomsten mogelijk is. 
De opgestelde vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen: 

A. Algemeen gedeelte; 
B. Algemene gezondheidsklachten; 
C. Comfort in de winter: 
D. Comfort in de zomer; 
E. Overige aspecten. met name beleving en klimaatregeling. 

Het bepalen van de cia-waarde (kleding) gedurende de gemeten periode is tevens 
onderdeel van de enquête om de afwijking te bepalen tussen de aangenomen cia
waarde in de winter te vergelijken met de werkelijke. Bovendien verschaft het meer 
inzicht in het verschil in cia-waarden tussen leerling en leerkracht. Hiertoe vulden zowel 
de leerlingen als de leerkrachten gedurende een week in welke kleding zij droegen. 
Door de afzonderlijke waarde van de kledingstukken op te tellen, resulteerde dit per dag 
in een totale cia-waarde. 
De vragenlijst voor de leerlingen is identiek aan die van de leerkrachten. met 
uitzondering van het ontbreken van vragen over klimaatregeling. De volledige enquête 
voor leerkrachten en leerlingen is te vinden in bijlage D. 

Beoordelingsmethode 
De vragen over comfort moeten beantwoord worden in een 7 -puntsschaal. Bij de 
meeste vragen was dit een unipolaire schaal. Bijvoorbeeld: 1 =bevredigend; 7 = 
onbevredigend. De antwoorden in de unipolaire schaal kunnen als volgt geïnterpreteerd 
worden (Cox e.a. 2004): 

• :::> 2.5: goed; 
• 2,5 en:::> 3,5: redelijk: 
• 3,5 en:::> 4,5: matig: 
• 4,5: onvoldoende; 

Bij een aantal andere vragen was er een zogenaamde bipolaire schaal toegepast. 
Hierbij is de middelste score (score= 4) het meest optimaal. Bijvoorbeeld: 1 =te heet: 7 
=te koud.Deze scores kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: 

• 3,5 en < 4,5: redelijk tot goed; 
• ~ 2,5 tot:::> 3,5 en~ 4,5 tot:::> 5,5 : matig; 
• < 2,5 en > 5,5: onvoldoende. 

Om de resultaten beter te kunnen vergelijken worden de scores in de bipolaire schaal 
getransformeerd naar scores in een unipolaire schaal (Reijnierse 2003). Dit wordt als 
volgt gedaan (zie tevens tabel 3.1): 

• scores 1 en 7 in de bipolaire schaal wordt score 7 in de polaire schaal 
• scores 2 en 6 in de bipolaire schaal wordt score 5 in de polaire schaal 
• scores 3 en 5 in de bipolaire schaal wordt score 3 in de polaire schaal 
• score 4 in de bipolaire schaal wordt score 1 in de polaire schaal. 
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RESULTATEN 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op de onderzoeksvraag: 
Werkt een systeem met betonkernactivering in scholen als dit volgens de richtlijnen is 
toegepast? 
Om dit te onderzoeken worden de methodieken (metingen en enquêtes) gebruikt die 
beschreven zijn in hoofdstuk 3. 
Dit hoofdstuk toont. per paragraaf onderverdeeld, de resultaten van de relevante 
beoordelingscriteria zoals die in hoofdstuk 2 en 3 gedefinieerd zijn, te weten: 

• Algemeen thermisch comfort 
• Lokaal thermisch discomfort 
• Binnenluchtkwaliteit 
• Energie-efficiëntie 

Respons Enquêtes 
Op de alle drie de scholen is er een goede medewerking verleend aan de enquête. 
In onderstaande tabel is het aantal ingevulde enquêtes door leerlingen en leerkrachten 
per school te zien. De leerlingen en één leerkracht vullen de vragenlijst in voor het 
lokaal waar ook de metingen worden uitgevoerd. De overige leerkrachten vullen de 
vragenlijst in voor het lokaal waar zij het meest lesgeven. 

De gemiddelde leeftijd van de leerlingen bedroeg bti het Haarlemmermeerlyceum 14 
jaar en bij de Berkel 12,5 jaar. De leeftijden van de leerkrachten varieerden over alle 
scholen bekeken van 28 tot 60 jaar. 
Bij vrije school Assen zijn er geen enquêtes ingevuld door de leerlingen, omdat dit een 
kleuterklas betrof. 

Haarlemmermeer Lyceum 

Leerkrachten 

lnqevulde 

Enquêtes 
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Vrije school de Berkel Vrije School Assen 

Leerkrachten 

9 
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4.1 Algemeen thermisch comfort 

4.1.1 PMV bepaling 

Metingen 
Het algemeen thermische comfort is bepaald aan de hand van de voor de PMV waarde 
van invloed zijnde variabelen. In bijlage E. FenGis per school de frequentieverdeling 
weergegeven van de resulterende PMV waarden tUdens de gebruikstijden van de 
school. In figuur 4.1 is de PMV-frequentieverdeling van de drie scholen te zien . 
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Figuur 4. 1 PMV frequentieverdeing per school 

De PMV is berekend voor de leerlingen. Hierbij zUn voor het metabolisme en de cic
waarde respectievelUk 70 W/m2 en 0,97 clo aangehouden. 
De gemeten IPMV is b~ alle scholen gemiddeld laag ( < -0.5). Het thermische comfort kan 
tijdens de gemeten week (conform de schaal van Fanger) bij de VrUe school Assen als 
enigszins koel/ neutraal worden gekenmerkt. BU Vrije school de Berkel is deze 
beoordeling enigszins koel. In het Haarlemmermeerlyceum is de gemeten is het 
thermisch comfort neutraal. 

Tabe/4. 2 Percentage PMV lager dan -0.5 tijdens gebruikstfjd 

Haarlemmermeer lyceum Vrije school de Berkel Vrije School Assen 

PMV < -0.5 8,5% 76 o/o 38% 

In tabel 4.2 is aangegeven welk percentage van de gebruikstUd de PMV lager was dan 
-0.5. De Berkel en Vrije school Assen hebben veel uren waarbij de PMV kleiner dan -0,5 
is. 
Bij de Vrije School de Berkel is de voorspelling dat er zeer veel ontevreden gebruikers 
zijn met 76% van de gebruikstijd een PMV lager dan -0.5. Het blijkt uit paragraaf 4.3 en 
bijlage F dat de vloertemperaturen met minimale temperaturen van 15,5 oe aan de 
gevelzijde en 15,8 oe aan de gangzijde een oorzaak is. Dit wordt versterkt door de 
koude luchtaanvoertemperatuur vanuit de gevel. 

Robin Scholten 

Definitier rapport 

- 53. De sleutel voor een goed binnenkllmaat? 

11 Augustus 2011 



Betonkernactivering In scholen - De sleutel voor een goed binnenkllmaat? 

Bij de Vrije School Assen is de voorspelling dat 38% van de gebruikerstyd een PMV 
lager dan -0.5. De spreiding resulteert in dat 90% zich bevindt in een gebied tussen -1,0 
en o.o. 
Het Haarlemmermeerlyceum scoort met 8,5% van de gebruikstUd onder een PMV van 
-0,5 goed. Ook de spreiding van de PMV waarden bevindt zich in een klein gebied dat 
het comfort ten goede komt. In 90% van de tijd bevindt de PMV zich in een gebied 
tussen de -0,5 en 0,5. 

Voor elke school is de gemiddelde PMV tijdens de gebruikstijd in de winter bepaald. 
Deze zijn als referentie toegevoegd aan de uitkomsten van de enquêtes in figuur 4.2. 

Enquêtes 
In figuur 4.2 is het overzicht opgenomen van de beoordeling door de leerlingen en de 
leerkrachten van het algemeen thermisch comfort. Deze beoordeling staat in relatie met 
de berekende PMV waarde in de volgende paragraaf. Hierbij dient de volgende 
opmerkingen gemaakt te worden: Een kwantitatieve waarde voor het algemene 
thennische comfort suggereert een nauwkeurigheid die eigenlijk niet reëel is, aangezien 
de vragen over de algemene situatie in de winter en zomer gaan en niet op het moment 
zelf. De beoordeling zal bovendien veelal gebaseerd op een aantal (vooral negatieve) 
momenten en heeft daardoor slechts een indirecte relatie met de (gemeten) PMV. 
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Figuur 4.2 Beoordeling van de gemiddelde en standaarddeviatie van algemeen thermisch comfort in 

de winter (1 =goed , 7 = onvoldoende). Tevens berekende gemiddelde PMV's op basis van de metingen. 

In de figuren 4.2 en 4.3 is te zien dat de leerkrachten van het Haarlemmermeerlyceum 
(balansventilatie) de wintersituatie beoordelen als redelijk comfortabel. terwijl de 
leerlingen daar veel negatiever over zijn. De leerkrachten zijn daarentegen matig positief 
over het algemeen thermisch comfort in de zomer, terwijl de leerlingen dit juist als 
redelijk beoordelen. 
Bij Vrije school de Berkel zijn de leerkrachten kritischer dan leerlingen voor zowel de 
zomer als de wintersituatie. De beoordeling van de zomersituatie wordt door de 
leerkrachten als onvoldoende gewaardeerd. 
De leerkrachten van de Vrije School Assen beoordelen de winter en de zomer als 
respectievelijk redelijk en matig. 
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Er kan geconcludeerd worden dat zowel bij de metingen als de enquêtes de verschillen 
tussen de scholen onderling gering zijn. 
Uit de toegevoegd gemiddelde PMV waarden kan geconcludeerd worden dat de 
gemeten binnencondities een iets beter thermisch comfort voorspellen dan op grond van 
de enquêtes ervaren wordt. 
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Figuur 4.3 Beoordeling van de gemiddelde en standaarddeviatie van algemeen thermisch comfort in 

de zomer (1=goed, 7 =onvoldoende) 

C/o-waarden 
Voor de berekening van de PMV waarden in dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van een 
clo-waarde in een onderzoek van Havenith {Havenith, 1988]. Btl de enquêtes is ook 
gevraagd naar de op dat moment gedragen kleding. De resultaten hiervan is 
weergegeven in tabel 4.3. 

Tabe/4. 3 Gemiddelden en standaarddeviaties C/o-waarden voor de leerkrachten en leerlingen 

Clo-Waarde leerkracht leerlingen T buiten 

Gemiddelde Standaard 
Gemiddelde 

Standaard Gemiddelde 
deviatie deviatie (0-24h) 

Haarlemmermeerlyceum 0,68 0,12 0,71 0,13 5,2 "C 

Vrije School de Berkel 0,69 0,16 0,69 0,11 6,2 oe 
Vrije School Assen 0,68 0,10 - - 10,6 oe 

Havenilh (1988} 0,97 0,97 nietbekend 

Op basis van de tabel kan geconcludeerd worden dat de verschillen in antwoorden 
tussen zowelleerkrachten en leerlingen als tussen de scholen onderling gering zijn. Wel 
is er een groot verschil tussen de geënquêteerde waarden in dit onderzoek en de 
waarde uit het onderzoek van Havenith. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de 
buitentemperaturen bij deze onderzoeken plaatsvonden tussen de 5 oe en 15 oe 
gedurende het middaguur. Er mag worden aangenomen dat de mensen rekening 
houden in hun kledingwtlze met de te verwachten middagtemperatuur. 
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Overige aspecten van het algemeen thermisch comfort 

Metingen 
In de grafieken in figuur 4.4 en 4.5 zijn de gemeten waarden weergegeven voor de 
binnen- en buitenluchttemperatuur gedurende een week en de luchtsnelheid gedurende 
2 dagen. 
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Figuur 4.5 Luchtsnelheid gedurende een dag. 
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In figuur 4.4 zien we dat bij de Vrije school de Berkel de binnenluchttemperatuur sterk 
fluctueert onder invloed van de buitenluchttemperatuur en de interne warmtelast 
Waarbij de algemene comforttemperatuur van 20'C. zelden gehaald wordt. Bij het 
Haarlemmermeerlyceum en Vr~e school Assen zijn de temperatuurfluctuaties veel 
minder groot. Een oorzaak hiervan kan zijn dat gedurende de ochtenden er een kleine 
bezetting is, waarbij de gord~nen gesloten zijn. (logboek- bijlage G). 
De invloed van de buitentemperatuur op de binnenluchttemperatuur is bij de VrUe 
School in de Berkel groter dan bij de andere scholen. Dit is te zien is aan het 
temperatuurverloop in het weekend. Dit wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het 
grote raamoppervlak bU de school in Assen en daardoor een grotere directe 
zoninstraling. De pieken bij het Haarlemmermeerlyceum ijn te verklaren door de matige 
ventilatie efficiêntie in combinatie met hoge inblaastemperaturen (zie bijlage E). 

De stralingstemperaturen verlopen bij alle scholen tijdens het gebruik van de lokalen 
volgens de lijn van de luchttemperaturen (zie bijlagen E, F en G). Als de lokalen niet in 
gebruik zijn is de luchttemperatuur 0,2 tot 0,5 oe lager dan de stralingstemperatuur, 
hetgeen veroorzaakt wordt door de thermische massa van de beton. Echter door de 
lage oppervlaktetemperaturen b~ alle scholen (zie tabel4 .4) zakken zowel de lucht als 
de stralingstemperatuur 1 à 2 graden tot 19 oe b~ de Vrije School Assen en het 
Haarlemmermeerlyceum en zelfs tot 16 oe bij Vrije School de Berkel. 

De luchtsnelheden (figuur 4.5) in alle lokalen blijven binnen het comfortgebied. De 
pieken zijn het grootst bij Vrije School de Berkel. Buiten de lesuren is er bij geen enkele 
school de mechanische afzuiging in bedrijf. Bij de scholen met natuurlijke toevoer 
(Assen en Zutphen) is er alleen bijl de Vrije school de Berkel nog een luchtsnelheid 
gemeten. Bll de Vrije school in Assen is dit niet het geval, waaruit we concluderen dat er 
alleen ventilatie is als de mechanische afzuiging in bedrtlf is en er niet op natuurlijke 
krachten geventileerd wordt. 

Enquêtes f' ronde 
In figuur 4.6 en 4.7 zijn van de "algemeen thermisch comfort• gerelateerde aspecten de 
gemiddelde waarden van in een grafiek verwerkt voor de respectievelijk de winter- en de 
zomersituatie. Deze aspecten zijn: 

• Temperatuur 
• Stabiliteit van de temperatuur 
• Luchtsnelheid. 

1. tewarm 
1. stabiel 
1. te stil 

7. te koud (•) 
7. onstabiel 
7. te veel tocht (•) 

De enquêtes zijn ingevuld voor de zomer- en de wintersituatie met daarin de 
beoordeling van leerkrachten en de leerlingen. Waar een aspect met matig of 
onvoldoende is beoordeeld', staat bij de vragen met een bipolaire schaal tevens vermeld 
wat hiervan de oorzaak is. De vragen met bipolaire antwoordschaal zijn hierboven met 
een (•) gekenmerkt. In bijlage H is een compleet overzicht opgenomen van de resultaten 
van de enquêtes. Hierbij is ook van de andere beoordelingen van vragen met een 
bipolaire schaal (zie par. 4.1.3.) de oorzaken terug te vinden. Tevens is in deze bijlage 
van de aspecten die in deze paragraaf behandeld zijn, grafleken opgenomen met naast 
de gemiddelde waarden ook de standaarddeviaties. 
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Haér'lemmermeerlyceum - Leerlingen Haartemmermeer1yceum - Leerkrachten 

• Vrije School de Berkel - Leerlingen • Vrije School de Berkel - Leerkract.en 

• Vrije School Assen- Leerkrachten • Vrije School Assen - Leerlingen (Geen enquête) 
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Figuur 4. 6 Beoordeling aspecten van het algemeen thermische comfort in de Winter 
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Figuur 4. 7 Beoordeling aspecten van het algemeen thermische comfort in de Zomer 
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Bij het Haarlemmermeerlyceum worden de meeste aspecten door de leerkrachten en 
leerlingen gelUkwaardig beoordeeld. De meeste aspecten worden als matig of als 
redelUk beoordeeld. De temperatuur, de ,temperatuur-stabiliteit en de luchtsnelheid 
scoren zowel in de zomer als de winter goed. 

OpmerkeiUk zUn bU de Vrije School de Berkel de grote verschillen tussen leerkrachten 
onderling en leerlingen onderling voor de beleving van de stabiliteit HierbUis voor zowel 
de leerkrachten als de leerlingen een standaarddeviatie van bUna 2 berekend. 
In de winter zUn de gemiddelde beoordelingen oveiWegend matig tot onvoldoende. De 
beoordelingen van de leerlingen zijn op een aantal aspecten in de winter (temperatuur, 
luchtsnelheid en vochtigheid) goed, telWijl de scores van de leerkrachten op die zelfde 
aspecten veel minder zijn. In de zomer komen de scores van de leerlingen en 
leerkrachten, met uitzondering van de luchtsnelheid, grotendeels overeen. De 
beoordelingen zUn ook in de zomer oveiWegend matig tot onvoldoende. Uit het logboek 
(bUiage F) is op te maken dat de gevelroosters oveiWegend dicht zUn vanwege 
tochtklachten. 

BU de Vrije school Assen liggen de beoordelingen van de leerkrachten in de winter 
tussen de 3 en 5 (ove!Wegend matig). In de zomer liggen de beoordelingen tussen de 2 
en de 4 (oveiWegend redeiUk). De goede beoordeling van de luchtsnelheid houdt 
verband met de lage ventilatiehoeveelheid . 

De fluctuaties van de stralings-en luchttemperaturen verklaren de overall matige 
gemiddelde beoordelingen voor stabiliteit. De temperatuur wordt door deze instabiliteit 
bU de meeste scholen ook als redelUk tot matig beoordeeld. Over het algemeen geeft 
men aan dat men het te warm heeft. Door de doorgaans lage oppervlakte temperaturen 
(tabel4.4) moet dit te wUten zUn aan de hoge luchttemperatuur als gevolg van slechte 
ventnatie (zie paragraaf 4.3). 

Enquêtes 2 ronde (Haarlemmenneerlyceum) 
In november 2007 is er opnieuw een enquête afgenomen (zie tabel 4. 7) bU het 
Haarlemmermeerlyceum. In figuur 4.10 zUn de enquêtes van de 19 en 29 ronde uitgezet 
voor criteria met betrekking tot thermisch binnen klimaat. 

Tabe/4.7 Overzicht ingevulde enquêles Haarlemmermeerlyceum. 

Enquete 1 (maart 2006) Enquete 2 (november 2007) 

Leerkrachten Leerlingen Leerkrachten Leerlingen 

Ingevulde 

Enquêtes 
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• Lee~ingen - enquête 1 - winter • Leerlingen - enquête 2 - winter 
• Leerkrachten - enquete 1 - winter • Leerltractten - enquête 2 - winter 

Lee~ingen - enquête 1 - zomer Leerlingen - enquête 2 - zomer 
• Leerkrachten - enquete 1 - zomer Leerltractten - enquête 2 - zomer 
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Figuur 4. 10 Beoordeling aspecten van het algemeen therrrische comfort in de Zomer en Winter 

De enquêtes van de 19 metingen en van de 29 meting komen zowel voor het thermisch 
comfort zeer goed overeen. Er kan geconcludeerd worden dat de enquêtes is een 
betrouwbaar en consistent beeld geven van de situatie die wordt ervaren. 
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4.2 Lokaal thermisch discomfort 

Om de resultaten van het lokaal thermisch comfort te bespreken en hieruit conclusies te 
kunnen trekken, wordt in deze pararaaf verwezen naar de grafieken en tabellen uit 
BUiage E (Haarlemmermeerlyceum), BUiage F (VrUe School de Berkel) en BUiage G 
(VrUe School Assen). Achtereenvolgens komen aan bod: 

• Koude- en warmtestraling en Stralingsasymmetrie 
• Oppervlakte temperatuur van de vloer en plafond 
• Verticale temperatuurgradiënt 
• Tocht 
• Temperatuurfluctuaûes 

4.2.1 Koude- en warmtestraling en Stralingsasymmetrie 

In tabel4.4 zUn de gemeten minimale en maximale plafond- en vloertemperaturen in 
een tabel weergegeven. In alle gevallen biUkt dat er geen grotere stralingsasymmetrie 
dan 14'C. (zie tabel 2.9 Eisen aan stralingsasymmet rie) optreedt ten gevolge van een 
koud plafond. BU het Haarlemmermeerlyceum en Vrije school Assen wordt de maximale 
stralingsasymmetrie van 5'C. bU een warm plafondook niet overschreden. BU vrUe 
school de Berkel biUkt de plafondtemperatuur relatief hoog te zun ten gevolge van de 
hoge aanvoertemperatuur van de betonkernactivering. Hier wordt de maximale waarde 
van S'C wel overschreden. De hogeaanvoertemperatuur van de betonkernactivering in 
het plafond is waarschUniUk de oorzaak van een defecte of verkeerd ingestelde regeling. 

Tabel4.4 Overzicht plafond- en vloertemperatuur en verticale stralingsasymmetrie tijdens lesuren 

Haarlemmermeer Vrije school Vrije School 

Lyceum de Berkel Assen 

Max. Min. Max. Min. Max. Min. 

Plafond gevelzUde 20,1 'C 18,3'C 23,6'C 22,3'C 21,0'C 20,2'C 

Plafond gangzUde 20,8'C 19,2'C 22,5'C 21,8'C 20,6'C 20,0'C 

Vloer gevelzUde 19,9'C 18,3'C 20,0'C 15,5'C 19,2'C 18,4'C 

Vloer gangzUde 21,1 'C 18,6'C 21,5'C 15,8'C 19,5'C 18,9'C 

Strali nqsasym metrie 
1,6'C -0,3'C 7,6'C 2,7'C 2,3'C 1,0'C 

qevelzijde (pl-vl) 

Stralingsas ym metrie 
2,7'C -2,2'C 6,1'C 0,9'C 1,5'C 0,3'C 

qanqzijde (pl-vl) 

4.2.2 Oppervlaktetemperatuur van de vloer 

Voor klasse B en C van het PvE Frisse Scholten moet de vloertemperatuur tussen de 
19-26'C liggen (zie par. 2.3.3). BU het Haarlemmer meerlyceum (zie tabel 4.5) ligt de 
vloertemperatuur tussen de 18,3'C en de 21,1 'C. Hie r mogen geen problemen worden 
verwacht. 
VrUe School de Berkel heeft vloertemperaturen die liggen tussen de 15,5'C en de 
21 ,5'C. De minimum temperaturen zijn te laag en op grond van figuur 2.18 (Percentage 
ontevredenen als functie van de vloertemperatuur) veroorzaakt dit ongeveer 15% 
ontevredenen. 
BU vrue school Assen ligt deze waarde tussen 18.4 'C en de 19,5'C. Deze waarden zun 
wat aan de lage kant, maar zullen nagenoeg geen klach~en opleveren. 
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Bij alle scholen zijn de vloertemperaturen gemiddeld lager dan de plafondternperatuur. 
In verwarmingsbedrijf kan een warmere vloer meer vermogen afgeven en werkt 
comfortverhogend in plaats van een warmer plafond. 
Bij Vrije school de Berkel zal dit deels te wijten aan de hoge plafond 
aanvoertemperatuur van de betonkernactivering. Een andere oorzaak kan de 
toepassing zijn van roosters in de gevel. waardoor een koude luchtstroming over de 
vloer ontstaat. De grafieken van de verticale temperatuurgradiënt (zie bijlagen E. F en 
G) ondersteunt dit voor een deel. Anderzijds waren de roosters bij Vrije School de 
Berkel de meeste tijd gesloten en de geopende roosters van Vrije School Assen naar 
beneden toe belemmerd (zie figuur 3.3d). Het warme plafond zal ook ontstaan door de 
stijging van warme lucht door de aanwezige personen en armaturen. 

Een andere opmerkelijk resultaat is dat bij Vrije school de Berkel en Vrije school Assen 
de aanvoer en retour temperatuur van de vloer BKA nagenoeg gelijk is. Aangezien er 
wel meetwaarden (ca. 20 °C} geproduceerd werden, duidt dit op stagnatie in de flow ter 
plaatse. Het ontbreken van inregelafsluiters waarbij de flow gemeten kan worden, is als 
een ernstig gemis ervaren. 

4.2.3 Verticale temperatuurgradiënt 

De verticale temperatuurgradiënt tussen 0,1 en 1 m (zie grafieken in Bijlage E. F en G) 
is tijdens de gebruikstijd bij alle drie de scholen tussen de 0 en 0,5'C. Dit is ruim binnen 
de eis van 3'C die staat in de ISO EN 7730 (zie figuur 2.18). De gemeten waarden 
geven dus geen aanleiding tot ontevredenen. 's Nachts vindt echter stratificatie van de 
luchtlagen plaats. waardoor het dit temperatuurverschil toeneemt. Bij Vrije school de 
Berkelloopt dit temperatuurverschil op tot 2,5 - J'C. en bij Vrije school Assen tot 1 -
2'C. 
Bij het Haarlemmermeerlyceum is dit verticale temperatuurverschil nihil en zelfs kleiner 
dan tijdens de gebruikstijd. Dit wordt veroorzaakt doordat 's avond en 's nachts het 
ventilatiesysteem uitgeschakeld is. Bij de twee andere scholen wordt gedurende de hele 
dag nauwelijks geventileerd (zie ook par. 4.4), waardoor dit effect hier niet optreedt. 

4.2.4 Tocht 

Uit de gegevens van de luchtsnelheid voor de berekening van de PMV blijkt dat de 
gemeten luchtsnelheid bij het Haarlemmermeerlyceum tussen de 0,02 en de 0,08 m/s 
bedraagt (zie figuur 4.8). De luchtsnelheid bevindt zich binnen een kleine bandbreedte 
vanwege de mechanische balansventilatie. 
Bij Vrije school Assen ligt de luchtsnelheid gemiddeld tussen de 0,04 en 0,07 mis met 
pieken tot 0,15 m/s. Uit een rookproef bleek geen aanleiding om een tochtmeting te 
doen. 
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Bij Vrije school de Berkel is slechts gedurende 3 van de 5 werkdagen de luchtsnelheid 
geregistreerd. Na 3 dagen zat er zoveel 
krijtstof op de sensor dat er geen 
metingen meer mogelijk waren. In de 
gemeten 3 dagen lag de snelheid tussen 
de 0,03 en 0,07 mis met pieken tot 0,15 
mis. 
De oorzaak van de pieken in de 
luchtsnelheid is enerzijds de luchttoevoer 
via gevelroosters. maar kan ook ontstaan 
doordat er net een leerling langsloopt. In 
deze school zijn er veel klachten over 
tocht door de gevelroosters, waardoor ze 
gesloten worden. 

Betonkernactivering lost dit 

\ 

I 
\ 

. ' 
tochtprobleem door zijn lage temperatuur Figuur 4.8 Positie tochtmetingen Vrije School de 

niet op. Berkel 
Door de afwezigheid van geleidende 
panelen en de hoeveelheid klachten is hier ook een tochtmeting gedaan. waarbij alle 
roosters volledig geopend waren. In tabel 4.5 zijn deze metingen op 4 posities op 1 
meter vanaf de gevel weergegeven. Positie 1 is dicht bij het schoolbord en positie 4 is 
achter in de klas. 

Tabel 4.5 Tochtmeting Vrije School de Berkel 

Positie 

1 2 3 4 
Meting Meting Meting Meting 

1 2 1 2 1 2 1 2 
Urms rnls 0.013 0.013 0.064 0.068 0.058 0.052 0.062 0.061 

Umean rnls 0.058 0.054 0.275 0.219 0.178 0.151 0.225 0.233 

Tu - 22.41 24.07 23.27 31.05 32.58 34.44 27.56 26.18 
I Temperatuur 'C 17.8 18.1 16.1 15.9 16.3 16.4 15.9 15.9 

I Draught rate 0.45 0.28 19.08 16.65 11.64 8.92 15.70 15.96 

Uit deze (momentane) metingen blijkt dat op 2 posities de aanbevolen Draught Rate van 
15 %wordt overschreden, wat zal resulteren in ontevreden personen. Dit valt echter nog 
in klasse B (<20%) van PvE Frisse Scholen (tabel 2.12) 

Metingen met de infrarood camera bij Vrije School de Berkel geven aan dat de 
koude lucht naar beneden valt op de kozijnen. Dit kan tocht veroorzaken. 
Bij Vrije School Assen (bijlage G) is een lek in de gevel geconstateerd en 
onvoldoende werking van het geleidingspaneel. 

4.2.5 Temperatuurfluctuaties 

Deze vorm van lokaal discomfort is reeds besproken in paragraaf 4.1.2 bij overige 
aspecten van het algemeen thermisch comfort 
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4.3 Binnenluchtkwaliteit 

In deze paragraaf wordt het ventilatievoud en de binnenluchtkwaliteit bepaald van de 
onderzochte scholen. 

4.3.1 Metingen serie 1 

In de tabel 4.6 wordt per school het gemeten gemiddelde ventilatievoud en 
ventilatiedebiet getoond en deze wordt vergeleken met de aanbevolen 
luchthoeveelheden volgens het bouwbesluit Deze hoeveelheden komen ongeveer 
overeen met klasseBuit het PvE Frisse Scholen. De metingen zijn gedaan door gebruik 
te maken van een flowfinder en door middel van een tracergasmeting (zie bijlage E, F 
enG). 

Tabel4 .6 Gemeten en vereiste ventilatiehoeveelheid volgens Bouwbesluit en PvE Frisse Scholen 

Haarlemmermeer Vrije school I Vrije School 
Lyceum de Berkel Assen 

Gemeten door tracergasmeting: 

Ventilatievoud 
Ventilatiedebiet 

Gemeten met flowfinder: 

Toevoer 

Vereist: 

Ventilatiedebiet 
Bouwbesluit 

gevelrooster gevelrooster 

Ondanks dat er bij het lokaal van het Haar/emmmermeerlyceum voldoende lucht wordt 
ingeblazen volgens de momentane meting blijkt de werkelijke luchtverversing, volgens 
de tracergasmeting veellager te zijn. 

De meting bij Vrije school de Berkel is gedaan bij geopende gevelroosters. Het 
ventilatievoud blijkt op het moment van meten bijna conform de regelgeving te zijn. Uit 
het logboek (zie bijlage F) blijkt echter dat de roosters vrijwel altijd gesloten zijn, omdat 
er anders tochtklachten ontstaan. Het werkelijke ventilatievoud onder deze 
omstandigheden zal dus onvoldoende zijn. 

De luchtverversing in Assen is onvoldoende volgens het bouwbesluit De meting is 
gedaan onder normale bedrijfsomstandigheden, waarbij de roosters boven het 
verlaagde plafondpaneel geopend zijn en de andere gesloten. Het ventilatievoud in de 
zomer zal dus hoger zijn, maar waarschijnlijk nog steeds niet voldoende. 
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4.3.2 Metingen serie 2 (Haarlemmermeerlyceum) 

Om de resultaten van de enquêtes en metingen van serie 1 te controleren en valideren 
zijn er op het Haarlemmermeerlyceum aanvullende metingen gedaan en een 29 enquête 
uitgezet. 
Er is een keuze gemaakt om dit alleen dit doen voor het Haarlemmermeerlyceum, 
aangezien hier balansventilatie wordt toegepast. Het blijkt uit de eerste serie metingen 
dat het natuurlijke ventilatiesysteem een te grote invloed heeft op het klimaat en 
daardoor op de invloed van de betonkernactivering op het ruimteklimaat 

Om de enquêtes in de juiste context te plaatsen zijn er tijdens deze week ook metingen 
uitgevoerd voor de bepaling van de luchttemperatuur. Tevens zijn C02 metingen 
uitgevoerd om de tracergasmetingen van de 19 meting te controleren, die een erg laag 
ventilatievoud opleverde. 

Metingen 
Gedurende een week (zie bijlage E) zijn de binnenluchttemperatuur en C02 concentratie 
bepaald in relatie tot de bezetting. De C02 metingen laten pieken zien die boven de 
1000 ppm liggen. De gemeten waarden met de flowfinder lagen iets onder de 1.200 
m3/h per uur. Op basis van dit ventilatiedebiet zou men op grond van tabel 2.14 (relatie 
tussen ventilatiedebiet en C02 concentratie) een veellagere C02 concentratie 
verwachten. De tracergasmeting gaf in de eerste serie 400 m3/h dat dit beeld bevestigt. 

Gezien de C02 metingen (zie figuur 4.9 m.b.t. één dag) kunnen we concluderen dat de 
doorspoeling van de ruimte onvoldoende is en dat daardoor toch hoge C02 pieken 
optreden. Dit kan verklaard worden door de slechte luchtverdeling die tevens 
aangetoond is met een uitgevoerde rookproef. Zowel de luchtinblaas als de 
luchtafzuiging vinden plaats aan binnengeveL Hierdoor bleek uit de rookproef dat 
ingeblazen lucht niet de buitengevel bereikte. Tevens ontstond er voor een deel van de 
luchtstroom een kortsluiting. De ingeblazen lucht werd vrij snel weer afgezogen zonder 
dat het de kans kreeg op te mengen in het klaslokaal. 
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Figuur 4.9 COz en Luchtterrperatuur in relatie tot bezetting gedurende een dag (12 februari 2007) 
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Het Haarlemmermeerlyceum blUft met pieken van 1200 ppm nog net binnen de klasse C 
van het Programma van Eisen Frisse scholen, terwUI met een goede luchtverdeling een 
klasse B bU ontwerpcondities mogelijk moet zun. 
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4.4 Efficiêntie van het energiegebruik 

In paragraaf 2.1.3 is aangegeven op welke manieren energie kan worden bespaard door 
de toepassing van betonkernactivering. Voor elk van deze manieren wordt kwalitatief 
aangegeven hoe dit bij de onderzochte scholen is doorgevoerd. 

• Energiebesparing door de bufferwerking 
Bij met name het Haarlemmermeerl~ceum en Vrije School de Berkel is duidelijk 
een dag-nacht patroon waarneembaar (bijlage E en F). waardoor een 
verschuiving in tlid ontstaat tussen opwekking en afgifte en dus energie bespaard 
kan worden. Btl Vrije School Assen is dit effect niet of nauwelijks waarneembaar. 
Er wordt bij Vrije school Assen immers maar een zeer gering vermogen 
afgegeven. Het blokkenpatroon van de aanvoer en retourtemperatuur wordt 
veroorzaakt door slechts geringe variatie van de gelegde meetwaarden. 
De bufferwerking van BKA zou het best aantoonbaar tijdens het zomerbedrijf. 
waarbij buiten de gebruiksuren koude wordt opgeslagen in de vloer en plafond, 
om tijdens de gebruiksuren vrij te worden gemaakt. Hierdoor wordt de benodigde 
capaciteit van het mechanisch koelen beperkt. In de bijlagen E, F en G is te zien 
dat ruimte en stralingstemperatuur nagenoeg gelijk zijn. In figuur 4.10 is 
herkenbaar dat zodra de ruimtebelasting wegvalt de restwarmte ook vrij snel 
wegvalt door het temperatuurverschil met de vloer. Ten opzichte van de 
gebruikstemperatuur is hier ook koude opgeslagen. Ook geeft de figuur inzicht dat 
bij aanvang van het gebruik een nieuwe evenwichtsteestand gevonden wordt door 
het zelfregelende gedrag. 
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Figuur 4. 10 Haarlerrmermeerlyceum - Relatie tussen aanvoenemperatuur BKA. Oppervlaktetemperatuur vfoer en 
Stralingstemperatuur 

• Energiebesparing door aangepaste inblaastemperaturen 
Bij Vrije School Assen en Vrije School de Berkel is er geen sprake van 
balansventilatie en kan de inblaastemperatuur niet beïnvloed worden. Het 
Haarlemmermeerlyceum is uitgevoerd met mechanische balansventilatie. Uit 
bUfage E blijkt dat de toegevoerde luchttemperatuur tijdens de gebruikstUd 
gemiddeld ongeveer 25'C bedraagt. De mogelijkheid om energie te besparen 
door een lagere inblaastemperatuur te gebruiken, zoals dit in de literatuur wordt 
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voorgesteld, wordt hier niet benut. De keuze voor een hoge inblaastemperatuur 
kan in het ontwerp zijn vastgelegd of tussentijds gekozen naar aanleiding van 
koudeklachten. Hier wordt in de discussie in paragraaf 5.3 op teruggekomen. 

• Energiebesparing door toepassing van lage temperatuurverwarming en hoge 
temperatuurkoeling. 
De aanvoertemperaturen zijn te laag met uitzondering van de aanvoertemperatuur 
van het plafond btl Vrüe School de Berkel. Deze temperaturen dus zeer geschikt 
om met behulp van duurzame technieken (warmtepomp, aquifer) op te wekken. 
Door de te lage ventilatiehoeveelheden in Assen en bij De Berkel wordt er echter 
geen groot beroep gedaan op de energie die bedoeld is om deze binnenkomende 
lucht op te warmen. Hier wordt in de discussie in paragraaf 5.2 op teruggekomen. 

4.5 Conclusie uit de meetresultaten en enquêtes 

Op basis van de uitgevoerde metingen en enquêtes worden in deze paragraaf de 
conclusies getrokken: 

Bij de PMV bepaling treedt bij de toevoer van verse lucht door de gevel door de gevel 
een negatieve verschuiving op. Door dit tochtverschijnsel zijn er zijn meer waarden van 
de PMV die lager zijn dan -1 ,0. Dit staat los van de werking van BKA en moet als een 
algemeen probleem beschouwd worden. De overschrijding van de Draught rate van 
15% bij Vrije school de Berkel behoeft maatregelen. Een bijkomende conclusie is dat 
balansventilatie de voorkeur heeft (zie ook paragraaf 5.2). Hier blUft de PMV binnen een 
smalle bandbreedte met 90% van de PMV waarden tussen -1 en 0. 

Uit de metingen blijkt dat het waterzijdig inregelen en de regeling zelf van groot belang 
zijn. Er is geconstateerd dat bij Vrije school de Berkel het plafond alle 
verwarmingsvermogen levert en de vloer nagenoeg niets. Ook blijkt dat de instelling van 
de stooklijn niet mag leiden tot een te lage vloertemperatuur, dit geeft een negatieve 
verschuiving in de PMV en daarmee gepaard gaande klachten van gebruikers. 

Uit de metingen is herkenbaar dat zodra de ruimtebelasting wegvalt de restwarmte ook 
vrij snel wegvalt door het temperatuurverschil met de vloer. Ten opzichte van de 
ruimtetemperatuur is hier ook koude opgeslagen. Ook is geconstateerd dat bü aanvang 
van het gebruik een nieuwe evenwichtsteestand gevonden wordt door het zelfregelende 
gedrag. Hieruit blijkt het bufferende en zelfregelende eigenschap van BKA. 

De stralingsternperaturen verlopen bij alle scholen tijdens het gebruik van de lokalen 
volgens de lijn van de luchttemperaturen. Als de lokalen niet in gebruik zijn is de 
luchttemperatuur 0,2 tot 0,5 °C lager dan de stralingstemperatuur, hetgeen veroorzaakt 
wordt door de thermische massa van de beton. Echter door de gemiddelde lage 
oppervlaktetemperaturen van zowel vloer als plafond bij alle scholen zakken zowel de 
lucht als de stralingstemperatuur 1 à 2 graden tot 19 oe bij de Vrije School Assen en het 
Haarlemmermeerlyceum en zelfs tot 16 oe bij Vrüe School de Berkel. Dit heeft een 
negatief effect op de comfortbeleving. 

Uit de metingen blijkt dat er geen stralingsasymmetrie optreedt. 

Uit de metingen blükt dat de temperatuurgradiênten ruim binnen de gestelde eisen 
liggen. 
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Uit de metingen biUkt dat de luchtkwaliteit (aanwezige hoeveelheid co2 en/of 
ventilatiedebiet} niet voldoet aan de richtlijnen (bouwbesluit}. Dit ligt aan één of meer 
van de volgende oorzaken, die los staan van het toepassen van BKA: 

Het niet goed bedienen van de ventilatieroosters 
Het niet goed onderhouden van het systeem (zie figuur 3.2f) 
Het niet goed ontwerpen van de ventilatievoorzieningen (zie figuur 3.1e} 

Uit de metingen biUkt dat. uit het oogpunt van energie, bU een goed ingeregelde 
installatie het systeem zich leent om energie te besparen door toepassing van lage 
temperatuur verwarming. De mogeiUkheid om lagere inblaastemperaturen te hanteren 
door de aanwezigheid van een stralingsoppervlak wordt echter niet benut. Deze 
temperaturen liggen ruim boven de luchttemperatuur en functioneert dus als een extra 
verwarming. 

Oe voornaamste conclusie uit de enquêtes is dat de beoordeling van het algemeen 
thermisch comfort in de winter bij BKA matig tot goed is. Het wordt echter negatief 
beïnvloed door de beleving van de luchtsnelheid. Het blijkt dat bU natuuriUke ventilatie 
met toevoer via roosters aan de raamzijde bU voorgeschreven hoeveelheden een door 
kouval beleving van tocht optreedt. Met als gevolg dat de roosters gesloten worden en 
dit wordt dan weer ervaren als te benauwend warm. Over de hele linie is de beleving 
van de overige aspecten van het thermisch comfort in de zomer redelijk. 

Oe eindconclusie van dit hoofdstuk is dat een juist ingesteld en ingeregeld BKA systeem 
en een juist uitgelegde en ingesteld ventilatie systeem zal kunnen voldoen aan de 
prestatie-eisen en verwachte energie efficiëntie en tevens een positieve beleving van de 
gebruikers teweeg zal kunnen brengen. Door de oorzaken die hier genoemd zijn, blijft 
de tevredenheid in zowel de winter als de zomer achter bU hetgeen mogelUk zou zun. 
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5 DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen: 
Hoe presteert een school met BKA op het gebied van binnenklimaat ten 
opzichte andere scholen? 
Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor BKA in scholen? 

Hiertoe komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
i. Discussie over de gebruikte methoden; 
ii. Discussie over de invloed van het ventilatiesysteem op de werking van bka; 
iii. Vergelijking van het thermisch comfort van de onderzochte scholen met een 

andere school met betonkernactivering; 
iv. Vergelijking van het thermisch comfort van scholen met betonkernactviering en 

scholen met conventionele klimaatsystemen; 
v. Aanbevelingen voor de toepassing van betonkernactivering in scholen. 

5.1 Gebruikte methoden 

5.1.1 Literatuur 

De beschikbare literatuur is vaak geschreven door leveranciers. Af te geven vermogens 
worden vaak rooskleuriger afgeschilderd, dan in werkelijkheid het geval is. 

5.1.2 Metingen 

Meetapparatuur 
De oppetvlaktetemperaturen van de vloeren ligt bij alle scholen beneden de 
ruimteluchttemperatuur. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de meetmethode 
daatvan niet voldoende nauwkeurig is. Dit komt voor een deel door het gebruik van 
laboratorium instrumenten waarbij de bevestiging met het oppetvlakte niet optimaal uit 
te voeren is. De sensoren zijn hierbil op de vloer geplakt en uit de metingen blijkt dat ze 
veel worden beïnvloed door de luchttemperatuur. Van een goede meting van de 
absolute temperatuur is geen sprake, maar er zijn wel effecten waarneembaar. Het is 
echter wel mogelijk gebleken om het effect van een gewijzigde aanvoertemperatuur 
terug te zien in een verloop van de vloer- of plafondtemperatuur om de reactietijd te 
bepalen. 

Bij de meting van de wateraanvoer- en retourtemperatuur van de betonkernactivering is 
het effect van de regeling goed waarneembaar, maar op een buis meten geeft uiteraard 
geen correcte meting van de temperatuur. Bij één van de scholen is er tevens een 
blokkenpatroon over een zeer kleine range te zien bij zowel aanvoer- als 
retourtemperatuur. Het is niet mogelijk gebleken om de oorzaak hietvan ter achterhalen. 
Het meest waarschijnlijk is dat hier sprake is van een zeer constante 
aanvoertemperatuur of geen debiet. waardoor de gemeten temperatuur ongeveer gelijk 
is als de ruimtetemperatuur. 

Het debiet per lokaal kon niet gemeten worden door de afwezigheid van een 
inregelafsluiter per lokaal. Een betrouwbare energiestroom per lokaal kon niet bepaald 
worden, mede gezien de beperkte mogelijkheid om de aanvoer- en retourtemperaturen 
te meten. 

De meting van de stralingstemperatuur met de zwartebol thermometer is bij gebruik 
vrijwel identiek aan de luchttemperatuur. Buiten gebruiktijden is deze iets lager. 
Verwacht mocht worden dat tijdens de gebruikstUden deze stralingstemperatuur iets 

Robin Scholten 

Definitief rapport 

. 70- De sleutel voor een goed binnenkllmaat? 

11 Augustus 2011 



Betonkernactivering in scholen - De sleutel voor een goed blnnenklimaat? 

hoger zou zijn dan de luchttemperatuur. Ook in de situaties waarbij de 
oppervlaktetemperaturen hoger zijn, volgt de stralingstemperatuur de trend van de 
luchtternperatuur. De mogelijke oorzaak is de hoge luchttemperatuur door een hoge 
bezetting i.c.m. een slechte ventilatie of een hoge inblaastemeratuur. 

In het vervolgonderzoek bij het Haarlemmermeerlyceum is de C02-concentratie 
gedurende een week gemeten. Om eventuele dode hoeken op te sporen is op diverse 
plaatsen de C02-concentratie gemeten. Door de grote meetonnauwkeurigheid (tot 
1 00%) van de meetapparatuur was het niet mogelijk om de ventilatie-efficiency in het 
lokaal te kunnen volgens de NPR-CR 1752. 

Invloed van gebruikers 
Het gedrag van de gebruikers speelt een grote rol in de bediening van de ventilatie bij 
de mechanisch afgezogen lokalen met natuurlijke toevoer. Uit het logboek (zie bijlagen 
Fen G) blijkt dat de gevelroosters vaak gesloten worden, waardoor er weinig 
ventilatielucht binnen komt. Het gevolg hiervan is dat de leerlingen het lokaal opwarmen 
en dat de betonkernactivering geen rol van betekenis speelt. De PMV waarden zijn dus 
aanvaardbaar, wat ten koste gaat van de binnenluchtkwaliteit Een kwantitatieve 
beoordeling is hiervan niet te geven, aangezien er geen continue C02-meting is gedaan. 
De keuze om momentaan te meten was gedaan op basis van het uitgangpunt dat de 
ventilatiestroming continu aanwezig zou zijn. Vervolgens zou de invloed van de 
betonkernactivering op het lokaal worden bepaald. Dit bleek nu echter door de 
overheersing van de wijze van ventileren, gering te zijn. Voor een betere bepaling van 
de binnenluchtkwaliteit was een C02 meting noodzakelijk geweest. 

Berekeningen 
Er zijn berekeningen gemaakt om de PMV te bepalen. Voor deze berekening is het 
model van Fanger gebruikt en voor de inputwaarden voor het metabolisme en de 
kledingweerstand is gebruik gemaakt van Havenith (1988). Aangezien het metabolisme 
van kinderen lager is dan die van volwassenen, zouden de berekende waarden voor de 
PMV lager zijn bij dezelfde binnencondities (zie par. 2.3.2). Het model van Fanger heeft 
zijn beperkingen en het lijkt erop dat dit model niet gevalideerd is voor het bepalen van 
het thermisch comfort voor kinderen. In dit onderzoek is wel de PMV berekend, maar 
wordt uitgegaan van het metabolisme van volwassen personen om de uitkomsten meer 
plausibel te maken. Ook andere onderzoeken [o.a. Joosten, 2004] gaan uit van deze 
waarden, waardoor de PMV's beter vergeleken kunnen worden met andere 
onderzoeken. 

5.1.3 Enquêtes & Logboek 

De meeste leraren hebben een aantal vaste lokalen waar zij lesgeven. De 
beoordelingen van de leerkrachten middels de enquêtes was over het door hen meest 
gebruikte lokaal en niet over het gemeten lokaal. De leerlingen hebben de enquête in 
principe ingevuld voor het gemeten lokaal. Statisch gezien is de populatie leerkrachten 
te klein om afzonderlijk in beschouwing te nemen. 

Het invullen van de logboeken (zie bijlage E, F en G) verliep niet goed. Alleen in Assen 
waar maar 1 leerkracht van het klaslokaal gebruik maakt, was het logboek goed en 
nauwkeurig ingevuld. De logboeken btl de middelbare scholen waar meer leraren 
gebruik maken van het gemeten lokaal, vertoonden veel gaten. Een oorzaak-gevolg 
relatie leggen was daardoor nauwelijks mogelijk. 
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Het bepalen van het algemene comfort (PMV) uit de enquête is slechts ter indicatie en 
hier moet zeer zorgvuldig mee om worden gegaan. Het is een bepaling door een 
persoon van de gemiddelde situatie die hU ervaart tUdens de zomer- en wintersituatie. 
Een kwantitatieve waarde suggereert een nauwkeurigheid die eigenlUk niet reëel is, 
aangezien de vragen over de situatie in de winter en zomer in het algemeen gaan en 
niet op het moment zelf. De beoordeling zal bovendien veelal gebaseerd op een aantal 
(vooral negatieve) momenten en heeft daardoor slechts een indirecte relatie met de 
(gemeten) PMV. Tevens is het zeer aannemelUk dat ervaringen bU andere lokalen 
worden meegenomen voor de beoordelingen van het binnenklimaat 

De vergeiUking met de metingen gedurende een week tussen de scholen onderling is 
niet zonder meer te maken, aangezien de beschouwde periode niet dezelfde is. 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de 7-punts schaal van HOPE [HOPE. 2001]. 
Deze beoordeling loopt van 1 tot 7 (zie paragraaf 3.2). waarbU de schaal verloopt van 1 
goed naar een 7 onvoldoende. Er bestaat echter discussie hierover. Bluyssen 
[Biuyssen, 2011] refereert ook naar HOPE (Health Optimisation Protocol for Energy
efficient buildings). maar geeft daarbti juist een omgekeerde schaal aan, waarbU 7 goed, 
comfortabel of tevreden is. Omwille van de vergeiUking met andere onderzoeken in 
paragraaf 5.4 en de daar toegepaste methoden, is in dit onderzoek een 1 als goed 
comfortabel gehanteerd. 
Tevens wordt internationaal de ASHRAE schaal gebruikt die loopt van -3 tot +3. BU de 
vergeiUking van andere enquêtes, waarbU gebruikt gemaakt is van deze schaal, is ook 
hier bU het maken van vergeiUkingen (zie paragraaf 5.3) vastgehouden aan de HOPE 
schaal. 
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5_2 De invloed van het ventilatiesysteem op betonkernactivering 

5.2.1 Natuurlijk of mechanisch 

In paragraaf 4.3 is een overzicht gegeven van de ventilatiehoeveelheden bij de 
onderzochte scholen. De scholen die natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging 
hebben scoren op het gebied van het thermisch comfort in de winter nog alleszins 
redelijk. De temperatuur blijft immers binnen acceptabele grenzen. Er is echter 
geconstateerd in de praktUk en uit de logboeken (zie bijlage F en G) dat roosters veelal 
dicht worden gezet vanwege tochtvorming. Dit gaat natuurlijk ten koste van de 
binnenluchtkwaliteit en de betonkernactivering hoeft maar nauwelijks vermogen af te 
geven om de ruimte op temperatuur te houden. Dit geldt uiteraard zeker bij een volle 
klas. Opmerking: Een systeem, gebaseerd op welk principe dan ook, dat niet aan de 
wettelijke regels kan voldoen, diskwalificeert zichzelf! 

Er is een grote invloed van de hoeveelheid ventilatielucht op het welbevinden van 
mensen. Uit een onderzoek in Finland [Boerstra, 2005] zijn enquêtes afgenomen bij de 
directeuren van 1264 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. 
Bijna de helft van de scholen (48%) had gebalanceerde ventilatie, 10% van de scholen 
natuuriUke ventilatie en 26% natuurlijke toevoer met mechanische afzuiging. 
De studie liet zien dat de grootste klachten op het gebied van de binnenluchtkwaliteit 
betrekking hadden op tocht in de winter (42%) en onvoldoende verse lUcht (40%). Deze 
klachten waren het meest aanwezig bij scholen met een natuurlijk ventilatiesysteem dan 
bij mechanische ventilatiesystemen, waarbij mechanisch gebalanceerde ventilatie de 
minste klachten gaf (zie figuur 5.1 ). Klachten over tocht waren in zowel de winter als het 
voor- en naseizoen met mechanisch toevoer en afzuiging 50% lager. 
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Inadequate venHialion 
spring/autumn 

Draught, winter 

Draught. spring/autumn 

Stuffy air, winter 
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springlautumn 
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Figuur 5. 7 Aantal weke/fikse klachten In Finse Scholen voa 3 ventlatJesystemen [Boers tra 2005} 
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Figuur 5.2 Gemiddeld afzuigdebielen en C02 concen-traties bfi verschUlende ventilatiesystemen (Finse richt/fin: 6 

/Is, rsoon of 3 Jlsm2 Boerstra 2005 

Tevens werden in dit Finse onderzoek bij 20 scholen metingen verricht naar C02 

concentraties en het ventilatievoud. De verschillende ventilatiesystemen zijn vergeleken 
met elkaar in figuur 5.2, waarbij de gemiddelde afzuighoeveelheden en de C02 

concentraties vermeld staan. Het blijkt dat het type ventilatiesysteem een grote invloed 
heeft op de binnenluchtkwaliteit en het aantal klachten. Onvoldoende ventilatielucht 
waren een probleem bij scholen met natuurlijke ventilatie. Mechanische toevoer en 
afzuiging presteert duidelijk beter door een hoger ventilatievoud en lagere C02 

concentraties. In het onderzoek wordt echter ook geconstateerd dat ook in mechanisch 
geventileerde gebouwen klachten kunnen ontstaan over een slechte binnenluchtkwaliteit 
als gevolg van onvoldoende beheer en onderhoud en in sommige gevallen een slechte 
ontwerpkwaliteit 

In de enquêtes van dit onderzoek zijn ook een aantal vragen gesteld over de 
binnenluchtkwaliteit in de zomer en in de winter. In figuur 5.3 zijn de gemiddelde 
waarden van een aantal relevante criteria op het gebied van de binnenluchtkwaliteit 
uitgezet voor de wintersituatie. In figuur 5.4 is dit gedaan voor de zomersituatie. 
De criteria zijn: 

• Vochtigheid 
• Frisheid 
• Geur 

1. te droog 
1. fris 
1. geurloos 

7. te vochtig 
7. bedompt 
7. muf 

De enquêtes zijn ingevuld voor de zomer- en de wintersituatie met daarin de 
beoordeling van leerkrachten en de leerlingen. In bijlage H is een compleet overzicht 
opgenomen van de resultaten van de enquêtes. 
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Haarlemmermeerlyceum - Leeriingen • Haar1emmermeef1yceun - Leerkrachten 

• VriJe School de Befl<el - Leeningen • Vrije School de Berkel - ~krachten 

8 VriJe School Assen - Leerlingen (Geen enquéle) 111 Vrije School Assen - Leeri<rachlen 
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Figuur 5.3 Beoordeling van een aantal aspecten van de binnenluchtkwaliteit in de Winter 

Bij de Vrije school in Assen liggen de beoordelingen van de leerkrachten in de winter 
tussen de 3 en 5 (overwegend matig). In de zomer liggen de beoordelingen tussen de 2 
en de 4 (overwegend redelijk). 

De beoordelingen bij Vrjje School de Berkel zijn voor zowel de winter als de zomer 
overwegend matig tot onvoldoende. De scores van de leerlingen en leerkrachten, met 
uitzondering van de waardering van de vochtigheid in de winter, komen grotendeels 
overeen. Uit het logboek (zie bijlage F) is echter op te maken dat de gevelroosters 
overwegend dicht zijn vanwege tochtklachten. De beoordeling van de luchtkwaliteit in de 
winter is onvoldoende. De waardering van de luchtkwaliteit in de zomer is nog slechter. 
Dit is opvallend aangezien de roosters in de zomer normaliter zonder tochtklachten 
open kunnen staan. 
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Haarlemmermeerlyceum - Leerlingen Haarlemmermeerlyceum - Leerkrachten 

• Vrlje School de Berkel - LeerUngen • Vrlje School de Berkel - Leerkrachten 

• Vrije School Assen- Leerlingen (Geen enquete) • Vrlje School Assen - Leerkrachten 
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Figuur SA Beoordeling van een aantal aspecten van de binnenluchtkwaliteit in de Zomer 

Bij het Haarlemmermeerlyceum worden de meeste aspecten door de leerkrachten en 
leerlingen gelijkwaardig beoordeeld. De meeste aspecten worden als matig of als 
redelijk beoordeeld. Ook bij de frisheid in de winter wordt minder goed gescoord. Dit is 
gezien de toepassing van balansventilatie opvallend, wat nogmaals bevestigt dat er 
onvoldoende/inefficiënt geventileerd wordt. 

Ook bij de scholen in dit onderzoek presteren de scholen met natuurlijke toevoer en 
mechanische afzuiging iets minder dan de school met gebalanceerde ventilatie. Dit 
verschil zou echter volgens het bovenstaande Finse onderzoek groter moeten zijn. Dit is 
te verklaren door de niet optimale luchtverdeling die blijkt uit de rookproeven en de 
tracergasmeting. De C02 concentraties van het Haarlemmermeerlcyeum in paragraaf 
4.3 bereiken pieken van 1200 ppm. Bij een goed werkend systeem zou deze school op 
de criteria van de binnenluchtkwaliteit veel beter kunnen scoren. Dit onderschrijft de 
conclusie van het Finse onderzoek dat een matig ontwerp bij mechanische 
gebalanceerde gebouwen alsnog kan leiden tot een matige binnenluchtkwaliteit 

5.2.2 Kan natuurltike ventilatie met betonkernactivering wel in theorie? 

Op basis van de vorige paragraaf rijst de vraag of in de winter met een natuurlijk toevoer 
van ventilatielucht überhaupt wel kan werken in combinatie met BKA. Dit wordt mede 
ingegeven door het vereiste ventilatievoud in een klaslokaal. De resultaten van de 
berekeningen, die in tabel 5.1 zijn samengevat. zijn gemaakt voor natuurlijke toevoer I 
mechanische afzuiging en voor mechanische balansventilatie. De benodigde vermogens 
zijn per klasse volgens het Programma van Eisen Frisse Scholen berekend. 

Bij mechanische balansventilatie is er in het berekende vermogen geen 
verwarmingsvermogen nodig. Indien de bezetting minder is (geweest) of er is sprake 
van een hoekvertrek dan is het beschikbare vermogen uiteraard wel noodzakeltik. 
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BU natuuriUke toevoer en mechanische afzuiging is het beschikbare vermogen bij klasse 
Ben C volgens het PvE Frisse Scholen toereikend. Klasse A zal in de winter met een 
combinatie van natuurlüke toevoer, mechanische afzuiging en betonkernactivering niet 
gerealiseerd kunnen bij normale ontwerpcondities. Te lage temperaturen en klachten 
over tocht zullen het gevolg zijn. Vanaf een temperatuur van -3 oe is het ventilatieverlies 
zo ver gedaald dat klasse A voor het thermisch comfort in de winter in theorie weer 
gehaald kan worden. In theorie want klachten over tocht biUven door niet directe 
homogene menging. 
BU klasse B zal in geval een lage bezetting de temperatuur kritisch kunnen worden. Dit 
zou echter opgelost kunnen worden door vraaggestuurd te ventiJeren op basis van 
aanwezigheid of een C02 indicatie. 

Tabe/5. 1 Vergelijking van benodigde en beschikbare vermogens in winter per klasse 

Ventilatiesysteem Klasse Ti Trans- Ventilatie Interne Totaal Beschikbaar 

missie Verlies warmte- benodigd Vermogen 
Verlies (lokaal) Productie Vermogen BKA 

Natuurlijke toe, 
mechanisch af 

A 20 652 12.400 3.700 9.352 5.100 

B 20 652 8.000 3.700 4.952 5.100 

c 19 630 5.993 3.700 2.923 5.950 

Mechanische 
ba lansventilatie 

A 20 652 324 3.700 -2.724 5.100 

B 20 652 324 3.700 -2.724 5.100 

c 19 630 324 3.700 -2.746 5.950 

Uitgangspmt Berekeningen: 
Ontwerpcondities Winter: Te = -1 0 "C 
Klaslokaal tussenvertrek: 50 m2 I 23 m2 buitengevel met Re 2,5 m~ met daarin 40% glas met Ukoz 1,8 Wlm2K 
Bezetting: 30 leertingen en 1 docent 
Interne warmteproductle: Personen 100 Wlpp 112 Wlm2 Verlichting 
BalansventMalle metisotherme inblaastemperatlU I Alleen irlltraliever1ies: 0,18 dm31shn2 g.o 
Venlilatleluctthoeveelheden: Klasse A:. 1240 m3/h, Klasse B: 800 m3/h, Klasse A: 620 m31h 
Geen rekening houden met opwarmtoeslag (ISSO 53) 
Klasse indeling en operalieve temperat1.rer1 conform Programma van Eisen Frisse Scholen 
Beschikbare vermogen conform figuur 2.6 (bij voDedige beschikking van vloer- en plafondoppervtak) 
Oppervlaktetemperatuur vloer en plafond maximaal 26"C bij alle klassen (i.v.m. max. vloertemperatuur en 
stralingsasymmetrle) 

5.3 Vergelijking met andere school met betonkernactivering 

Voldoet 

NEE 
JA 
JA 

JA 
JA 
JA 

In de literatuur is weinig geschreven over het thermisch comfort van scholen bU de 
toepassing van betonkernactivering. Thermco [Thermco, 2009] heeft echter wel een 
klimaatonderzoek gepubliceerd dat uitgevoerd is bU de Gebhard-Müller-Schule in 
Biberach in Duitsland. Deze school is uitgevoerd met betonkernactivering en 
mechanisch gebalanceerde ventilatie. Btl deze school hebben vanaf maart 2004 tot 
december 2007 uitgebreid metingen plaatsgevonden. In de figuren 5.5 tot en met 5.10 is 
het volgende weergegeven: de informatie over de school. het klimaatconcept, een 
overzicht van de metingen en de waardering van het binnenklimaat 
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Figuur 5.5 Aanzicht Gebhard-MOI/er-Schule in 8/berach (Did)- [(Cj Elwert & Stottele} 
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Figuur 5.6 Klimaatconcept van de Gebhard-MOI/er-Schu/e (winterbedrljf) 
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Figuur 5. 7 Afgenomen Enquetes Gebhard-MOI/er-Schu/e 
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Temperatures in Classroom (week in February 2007) 
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Figuur 5.8 Metingen klaslokaal Gebhard-Maller-Schule in februari 2007 

Temperatures in Classroom (week in June 2007) 
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Figuur 5.9Melingen klaslokaal Gebhard-MOI/er-Schu/e In juni 2007 
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Figuur 5.10 Temperaturen Gebharc/-MOI/er-Schule gemeten gedurende hetjaar 2006. 
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Overige gegevens Gebhard-Müller-Schule in Biberach: 
• 1 .200 studenten en 1 00 leraren; 
• Vloeroppervlak 11.500 m2

; 

• Bouwjaar: 2004; 
• Ventilatie: Mechanische toe met koelbatterU en mechanische afzuiging; 
• Verwarming: WKO en warmtepomp; 
• Koeling: WKO (additioneel met warmtepomp). 

De prestaties op het gebied van het binnenklimaat van de Gebhard-MOl/er-Schute in 
Biberach zullen worden vergeleken met het Haarlemmermeer/yceum. Beide scholen zUn 
uitgevoerd met mechanische toevoer en mechanische afzuiging van ventilatielucht. 

Metingen 
In de winterperiode (figuur 5.8) stUgt de binnentemperatuur met 3 oe tot 23 oe De 
inblaastemperatuur wordt min of meer constant gehouden op 20 oe. Dit is gunstig 
aangezien een lage inblaastemperatuur energie bespaart. De oppervlaktetemperaturen 
van de vloer en plafond in de winter zun ongeveer 22 oe met uitschieters van de 
plafondtemperatuur tot 25°e. Er kan geconcludeerd worden dat deze 
oppervlaktetemperaturen te hoog zun. waardoor de traagheid door de grote thermische 
massa zichtbaar wordt, De grenzen van het zelfregelendegedrag worden hierbU 
overschreden. Er is een aanzieniUke hoeveelheid temperaturen boven de 23 oe (figuur 
5.10) als de buitentemperatuur onder de 5 oe is. 
BU het Haarlemmermeerlyceum is er een omgekeerde situatie (Zie bUiage E). De 
oppervlaktetemperaturen liggen daar voor zowel plafond als vloer tussen de 19 oe en 
20°e, terwUI de inblaastemperatuur waarden bereikt tot 25°e. Deze instel'ling is 
energetisch niet gunstig. Het resulteert echter wel in lagere binnentemperaturen als de 
buitentemperaturen onder de 5 oe liggen (figuur 5.11). 

In de zomerperiode (figuur 5.9) blUft de binnentemperatuur nagenoeg constant. ondanks 
het bereiken van een buitentemperatuur van 32 oe in juni. Dit wordt mede gerealiseerd 
door gekoelde ventilatielucht toe te voeren van 17 oe. BU het Haarlemmermeerlyceum is 
geen koeling aanwezig en is het de verwachting dat binnentemperatuur niet zo constant 
kan worden gehouden. 
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Figuur 5. 11 Haarlemmermerlyceum Temperaturen gemeten 2 weken in 2006 tjjdens gebruikstijd 
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Enquêtes 
Een vragenlijst met 12 vragen werd in het onderzoek bij de Gebhard-MOI/er-Schule 
gebruikt om de beleving te onderzoeken. De waarden in figuur 5.7 zijn gemiddelden van 
alle vragenlijsten. Een aantal gebruikers, met name vrouwen, vonden de temperatuur in 
de zomer te koud. De gehanteerde schaal is de 7-puntsschaal van ASHRAE (zie 
paragraaf 5.1) en omgerekend naar de HOPE schaal. Op alle onderdelen van het 
binnenklimaat scoort de Gebhard-MOI/er-Schule op de HOPE schaal een Goed. De 
grote bijdrage van het stralingsoppervlak in de winter heeft een positief effect op de 
beleving, ondanks dat de binnentemperaturen vaak hoge waarden bereiken van 24 oe 
tot 25°C. 

Een vergelijking (figuur 5.12) laat zien dat de gebruikers van het 
Haarlemmermeerlyceum gemiddeld negatiever zijn over de luchtkwaliteit en de 
temperatuur in zowel de winter als de zomer. Door de afwezigheid van koeling in de 
luchtbehandelingskast is dit voor de zomersituatie begrijpelijk. De wintersituatie vindt 
men daar aan de koude kant (zie bijlage H). hetgeen door de lage 
oppervlaktetemperaturen verklaard kan worden. 
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Figuur 5. 12 VergeHjking confortaspecten uit enquetes Gebhard-Mtiller-Schu/e en Haar/errmermeerlyceum 

Conclusie 
Geconstateerd is dat de oppervlaktetemperaturen bij de Gebhard-MOI/er-Schule meer 
bijdragen aan het thermische comfort dan de lagere oppervlaktetemperaturen bij het 
Haarlemmermeerlyceum. Dit komt tevens de energie-efficiëntie ten goede. 
Ondanks dat er veel hoge temperaturen in de winter bij de Gebhard-MOI/er-Schu/e 
worden geregistreerd, is de beleving goed. 

5.4 Vergelijking met scholen met andere klimaatconcepten 

Door Joosten [Joosten, 2004] en van Bruchem [Van Bruchem, 2005] zijn vergelijkbare 
metingen uitgevoerd bij scholen met conventionele klimaatsystemen. Door Zeiler [Zeiler, 
2009] is een vergelijking gemaakt tussen deze scholen met de scholen uit dit 
onderzoek. Ondanks dat de buitencondities vanwege verschillende meetperioden niet 
gelijk zgn. is een praktijkmeting de best mogelijk 'Nijze om een vergelijking te maken 
tussen de concepten. De onderzoeken zijn echter allemaal uitgevoerd in een 
winterperiode met dezelfde meetapparatuur en methodiek. Tevens zijn de 
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uitgangspunten bU de berekeningen hetzelfde. Derhalve kunnen de prestaties op het 
gebied van het algemene thermisch comfort in de wintersituatie redelijkerwijs met elkaar 
vergeleken worden om inzicht te krijgen in de verschillen. Een aanname hierbij is dat de 
installaties in de scholen voldoende capaciteit hebben. 

De toegepaste ventilatiesystemen bij deze scholen bestaan uit natuurlijke toevoer I 
mechanische afzuiging of gebalanceerde ventilatie al dan niet met warmteterugwinning. 
Op de scholen wordt als klimaatsystemen gebruik gemaakt van radiatoren, convectoren, 
vloerverwaming, all air systeem of betonkernactivering. In de tabellen 5.2 en 5.3 staat 
de informatie per school vermeld. In tabel 5.4 is voor de volledigheid ook deze 
informatie van de scholen uit dit onderzoek opgenomen. 

School 

Locatie 

Bou~ar 

Oppervlakte [m1 

Aantal leertingen 

Verwarmingssysteem 

Ventilatiesysteem 

Meetperiode 

Tabel5.2 Informatie over de referentiescholen van meetserie 7 (Joosten, 2004) 

A1 B1 C1 01 El 

Eindhoven Nuenen Voorschoten Geldrop Eindhoven 

2002 1977 2002 1997 2002 

53,4 51,8 51,8 51,8 51,8 

21 16 29 26 18 

Radiatoren Convectoren Radiatoren Radiatoren Radlatoren 

NTMA NTMA NTMA NTMA NTMA 

feb/mrt 2004 feb/mrt 2004 feb/mrt 2004 feb/mrt 2004 feb/mrt 2004 

NTMA = Naturljke toevoever mechanische afzuiging 

Tabel5.3 Informatie over de referentiescholen van meetserie 2 (Van Bruchem, 2005) 

School A2 B2 C2 02 E2 F2 

Locatie Den Haag Den Haag Arnhem Leersum Tiel Castricum 

Bo~ar 1998 1998 1998 2000 1997 2002 

Oppervlakte [m1 46,5 53,3 50 61,4 57,7 60,5 

Aantal leerlingen 29 20 23 26 25 19 

Verwarmingssysteem Convector Convector Radiatoren Vloer All air AU air 

Ventilatiesysteem NTMA NTMA Gfv'NWT GMV GMV GMVWT 

Meetperiode feb 2005 feb 2005 jan 2005 jan 2005 jan 2005 feb 2005 

GMV = gebalanceerde mechanische ventilatie; GMVWT =idem met warmteterugwinning. 

School 

Locatle 

Bouwjaar 

Oppervlakte [m2
) 

Aantal leerlingen 

Verwarmingssysteem 

Ventilatiesysteem 

Meetperiode 

Robin Scholten 

Definitief rapport 

Tabel5.4 Informatie over de scholen met betonkernactivering 

HLM 

Hoofddorp 

2004 

61,4 
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In figuur 5.13 is van alle scholen de spreiding weergegeven van de PMV waarden ten 
gevolge van veranderingen in de binnen- en buitencondities gedurende de metingen. De 
spreiding van PMV waarden is bij de scholen met betonkernactivering is niet echt 
afwijkend ten opzichte van de andere scholen. De hoogste frequenties wor.den bij een 
PMV van ongeveer -0,5 gehaald, hetgeen voor de wintersituatie gebruikelijk is. De 
volgende zaken vallen echter wel op: 

• Bij de scholen met natuurlijke toevoer met bka zijn er relatief veel lage PMV 
waarden vergeleken met scholen met radiatoren. Een verklaring hiervoor kan 
gelegen zijn in het trager opwarmen van ventilatielucht dat via de gevelroosters 
naar binnenstroomt. 

• De scholen met mechanische gebalanceerde ventilatie (C2. D2. E2, F2 en HLM) 
hebben de minste spreiding in de PMV waarden. Hierdoor liggen van deze 
scholen rond de 80- 90% van berekende PMV waarden in de range van -1,0 < 
PMV < 0. 

Zoals eerder opgemerkt ziet de situatie ogenschllnlijk er beter uit dan die in 
werkelijkheid is. Ook bij de mechanische geventileerde gebouwen in het onderzoek van 
Van Bruchem worden bij bezetting van het lokaal C02 concentratiepieken gemeten van 
tussen de1500 ppm (82, C2, F2) tot 2500 ppm bij school E2. HLM blgft met pieken van 
1200 ppm hiermee nog net binnen deklasseC van het Programma van Eisen Frisse 
scholen. De scholen in het onderzoek van Van Bruchem zijn wat ouder en nog niet 
gebouwd op basis van het bouwbesluit 2003. Dit kan het voordeel van HLM verklaren. 

De resultaten op het gebied van de slechte binnenluchtkwaliteit komen tevens overeen 
met de onderzoeken die zijn uitgevoerd door andere studenten van de TUle: o.a. Van 
DUken [Van Dijken. 2004]. Ook komen ze overeen met onderzoeken die uitgevoerd zijn 
door TNO en de GGD . 
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SO,O% +--------------f:.:----+------"Sch=o=len=.:....:me=t..,.ebal=:::::ancee= =rda=--'! 
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Figuur 5. 13 Bereleende PMV's bij referentiescholen en scholen met BKA 

Naast het vergelijk van het gemeten algemene thermische comfort kan inzicht worden 
verkregen in het verschil in comfortbeleving door de enquêtes met elkaar te vergelijken. 
Hiertoe worden 2 belangrijke aspecten vergeleken, namelijk de beleving van het 
algemeen thermische comfort en de temperatuurstabiliteit 
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Bij de andere onderzoeken van Van Bruchem en Joosten zijn er alleen enquêtes 
ingevuld door leerkrachten. In tabel 5.5 is een overzicht weergegeven van het aantal 
ingevulde enquêtes bij de verschillende scholen. Voor de scholen met 
betonkernactivering is een uitsplitsing gemaakt tussen de leerlingen (LL) en leerkachten 
(LK) . 

Tabel 5.5 Overzicht van ingevulde enquetes bij de referentiescholen en de scholen met BKA 

School A1 B1 C1 01 E1 A2 B2 C2 02 E2 F2 HUt HLM ZUT ZUT ASS 

Ingevulde 
Enquêtes 5 9 10 6 8 6 8 7 11 9 6 8 LK 43 LL 9 LK 31 LL 5 LK 

De enquêtes van de scholen uit meetserie 1 en 2 van waren uitgezet met een 5-
puntschaal. terwijl dit onderzoek gebruikt maakt van de 7 -punts schaal van HOPE. 
Deze beoordeling loopt van 1 tot 7 (zie paragraaf 3.2). waarbij de schaal verloopt van 1 
goed naar een 7 onvoldoende. De beoordelingen uit meetserie 1 en 2 zijn omgezet naar 
deze 7-puntsschaal. 

De beleving van het algemeen thermisch comfort in de winter is weergegeven figuur 
5.14. Hieruit blijkt er een kleine voorkeur te bestaan voor de scholen met 
betonkernactivering: 3.4 voor scholen met bka en 3,9 voor de andere scholen uit 
meetserie 1 en 2. Het voordeel mag worden toegerekend aan beleving in het 
haarlemmermeerlyceum. welke substantieel gunstiger is dan de andere scholen met 
betonkernactivering. Nemen we echter de enquêtes van de leerlingen van het 
Haarlemmermeerlyceum en Vr9e school de Berkel mee (zie paragraaf 4.1 en bijlage E). 
dan kr9gen we een andere situatie. De beleving is dan nagenoeg het zelfde. 

Bij alle meetseries zijn de grote verschillen opmerkelijk tussen : 
• scholen onderling; 
• leerling en leerkracht; 
• leerkrachten onderling en leerlingen onderling. 

- -7 

II Ref. Scholen I Scholen BKA 
""""6 

: Scholen BKA ~ 
Leerlaadten .. ., .. ,N ......... , en - -"· 

5 • """""'ll"'' 
r- - : 

~ - ~ 
.... 4 - _r- -- r-
-3 - - r-- - - - - -

-r-

2 - - r-- - r-- - - - - - r-- r-- -.... 
1 

A1 81 C1 01 E1 A2 82 C2 02 E2 F2 r HK HLM ZUT ASS 
HK 
+ LL 

[Gemouu"'"""' 5 4,1 3,5 4,2 2,5 2,5 4,9 4,2 4,1 4,9 3,4 3,9 3,4 2,6 3,9 3,8 3,7 

Figuur 5. 14 Gemiddelde beleefde thermisch comfort door leerkrachten voor de dNerse scholen in de wintersituatie 

op een schaal van 1-7 (goed- onvoldoende) 

De beleving van de stabiliteit van de temperatuur in de winter is weergegeven figuur 
5.15. Hier doet zich een zelfde effect voor als bij de beleving van het het algemene 

Robin Scholten 

DefiniUef rapport 

-84 - De sleutel voor een goed binnenklimaat? 
11 Augustus 2011 



BetonkemaCliverfng in scholen • De sleutel voor een goed bfnneni<Hmaat? 

thermische comfort. Hier is ook een positievere beleving in de scholen met 
betonkernactivering. Als we hier echter de enquêtes van de leerlingen ook mee laten 
wegen, komen de scholen met betonkernactivering er nog wat gunstiger uit. De 
verschillen tussen de scholen blijven ook hier aanwezig. En ondanks dat het overall 
effect van de invloed van de enquêtes van leerlingen gering is, zijn de verschillen tussen 
de leerlingen en leerkrachten groot (zie bijlage E). 
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Figuur 5. 15 Gemiddelde Stabiliteit door leerkrachten in de wintersituatie op een schaal van 1-7 (goed- onvoldoende) 

In het onderzoek van Joosten [2004] in meetserie 1 is tevens de beleving van tochtin de 
enquête opgenomen. Hier komt een gewogen score uit van alle scholen van 3,1 
(redelijk). Dit betreft scholen met allemaal natuurlüke toevoer van ventilatielucht door de 
gevel. In tabel 5.6 zijn de scores opgenomen van deze scholen en de scholen in dit 
onderzoek. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de scholen met natuurlijke 
toevoer (De Berkel en Assen) en balansventilatie (Haarlemmermeerlyceum). Als alleen 
naar de leerkrachten wordt gekeken, kan gezegd worden dat een school met 
conventioneel klimaatsysteem (radiatoren) bijdraagt aan minder hinder van tocht. Als 
het effect van de leerlingen wordt meegenomen blijkt dat de leerlingen in dit onderzoek 
minder hinder van tocht ondervinden en dat er in het algemeen gezien minder klachten 
verwacht worden. Bij de school met gebalanceerde ventilatie wordt nagenoeg geen 
hinder ondervonden van de luchtstroming. 

Tabel5.6 Overzicht van Ingevulde enquetes bJ de referentiescholen en de scholen met BKA 

Beleving van 
Tocht 

Scholen 
Meetserie 1 

3,1 

BER&ASS 
(LK) 

4,0 

BER&ASS 
(LK+LL) 

2,0 

HLM 
(LK+LL) 

1,14 

Als afsluiting van deze paragraaf volgt een overzicht van de belangrijkste conclusies 
tussen de scholen met betonkernactivering in dit onderzoek en de scholen genoemd in 
andere onderzoeken. 
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Het beleefde algemene thermische comfort door leraren is iets beter bij scholen 
met betonkernactivering. Worden ook de leerlingen in de weging meegenomen, 
dan is dit nagenoeg gelijk. 
Bij de onderzochte scholen is te zien dat de temperatuurstabiliteit in de 
wintersituatie beter is bij toepassing van betonkernactivering. 
Bij scholen met natuurlijke toevoer zijn de tochtklachten door leerkrachten bij 
een conventioneel systeem met radiatoren minder, maar nog steeds een zeker 
mate van tocht/ koudeval zal in de winter optreden. Men zou verwachten dat bij 
deze scholen met natuurlijke toevoer en radiatoren de ventilatieroosters minder 
dichtgezet worden, waardoor de ventilatiecapaciteit meer gehandhaafd blijft. 
Echter bij deze referentiescholen zien we óók dat ventilatieroosters worden 
dichtgezet en dat er hoge C02 waarden ontstaan; 
Scholen die alléén verwarming nodig hebben, zijn eigenlijk het beste uit met 
radiatoren+ balansventilatie, maar scholen die óók willen koelen in de zomer 
comfortabeler kunnen zijn als ze betonkernaktivering hebben. In dit onderzoek 
zijn de referentiescholen met radiatoren en balansventilatie besproken, waar de 
winter prima is qua temperatuur, maar de C02 concentraties ook extreem hoog 
zijn. Mechanische balansventilatie is dus geen garantie voor een lagere C02 

concentratie. 

5.5 Aanbevelingen voor betonkernactivering in scholen 

Naar aanleiding van het onderzoek kunnen de volgende belangrijke aanbevelingen 
worden gedaan bij de toepassing van betonkernactivering in scholen: 

• De belangrijkste aanbeveling voor BKA naar de scholen toe is: Een goed begin is 
het halve werk. De formulering van eisen en wensen met betrekking van BKA en 
de combinatie met de noodzakelijke ventilatie is van groot belang. Het vastleggen 
van deinregelcriteria hoort hierbij, te denken valt aan waterzijdige inregeling van 
de BKA, het instellen van stooklijnen en maximale en minimale vloer en 
plafondtemperaturen. Indien niet geïnvesteerd kan worden in een gebouwbeheer 
systeem dan is een haiOaarlijkse controle in de winterstand en de zomerstand op 
zijn plaats.Men dient zich stringenter houden aan de bouwkundige 
randvoorwaarden die het systeem vereist. zoals buitenzonwering, ZTA waarden, 
etc. 

• Voldoende hoge oppervlaktetemperaturen toepassen die bijdragen aan het 
thermische comfort. Dit komt tevens de energie-efficiéntie ten goede doordat 
energie bespaard kan worden bij de opwarming van de ventilatielucht. 

• Pas gebalanceerde ventilatie toe in verband met de vereiste ventilatiedebietenen 
het voorkomen van klachten. Tevens is er behoefte aan een snelle regeling in 
verband met de temperatuurstabiliteit als er opeens 25 kinderen binnen komen of 
wanneer de zon opeens op een gevel schijnt. 

• Door de grote fluctuaties in de bezetting van de scholen is het niet verstandig 
betonkernactivering toe te passen als enige klimaatsysteem. Een lokale, snelle 
naregeling voor warmte en koude door de ventilatielucht of lokaal apparaat 
(bijvoorbeeld klimaateiland) is een vereiste om de fluctuaties op te vangen. Het 
zelfregelende gedrag (zie paragraaf 5.2) van de vloer is hierbij onvoldoende. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Conclusies 

In deze paragraaf zijn de conclusies van dit onderzoek per onderzoeksvraag 
weergegeven en volgt als laatste de toetsing van de opgestelde hypothese. 

Hoe werkt BKA? 
Bij BKA wordt de betonkern van een gebouw op een nagenoeg constante temperatuur 
gebracht. In de winter iets boven de gewenste ruimtetemperatuur en in de zomer er iets 
onder. De grote massa betonmassa vormt een buffer die de schommelingen in het 
binnenklimaat kan opvangen en kan gemakkelijk energie afstaan of opnemen door de 
zelfregelende werking. De grote massa zorgt echter ook voor een grote tijdconstante, 
waardoor snelle belastingsvariaties niet direct opgevangen kunnen worden. Het blllkt uit 
de literatuur dat een systeem met betonkernactivering goed kan werken, indien aan 
volgende randvoorwaarden wordt voldaan: 

• beperking van de maximale zonlichttoetreding: 
• goed inregelen van de het BKA systeem; 
• beperkte eisen stellen op het gebied van de individuele regeling. 
• het nemen van akoestische maatregelen; 

Hoe wordt BKA in scholen toegepast? 
De scholen die in de praktijk met betonkernactivering zijn watervoerende systemen en 
worden toegepast in combinatie met de ventilatiesystemen: natuurlijke toevoer/ 
mechanisch afvoer of met gebalanceerde ventilatie. 

Wat zijn de voor BKA in scholen relevante prestatiecriteria? 
Voor de gebruikers is het thermisch comfort belangrijk, wat tot uitdrukking komt in een 
behaagiUke operatieve ruimtetemperatuur zonder grote fluctuaties, een lage 
temperatuur gradiënt lage stralingsasymmetrie, geen voelbare convectiestromen en 
geen koude vloeren. Voor de school als instituut is de energiezuinigheid tevens een 
belangrijke beweegreden om BKA toe te passen. De mogelijkheid van lage temperatuur 
verwarming en hoge temperatuur koeling draagt hiertoe bij. 

Werkt een systeem met BKA in scholen als dit volgens de richtlijnen is toegepast? 
Uit de metingen en de enquêtes blijkt dat BKA in scholen in principe toepasbaar is. De 
volgens de richtlijnen aanwezige en functionerende ventilatie kan hierbij een negatief 
effect hebben in het geval natuurlijke ventilatie, maar ook een positief effect in geval' van 
balansventilati.e. Bij de onderzochte scholen is te zien dat de temperatuurstabiliteit in de 
wintersituatie beter is bij toepassing van betonkernactivering. De tevredenheid uit de 
enquêtes blijft in zowel de winter als de zomer achter bij de verwachtingen. Dit wordt 
veroorzaakt door: 

te lage oppervlaktetemperaturen: 
slecht bediende, onderhouden en ontworpen ventilatiesystemen: 
geen goede regelstrategie of onvoldoende ingaregelde BKA systemen. 

Uit de metingen blijkt dat uit het oogpunt van energie, bij goed ingaregelde installatie 
het systeem zich leent om energie te besparen door toepassing van lage temperatuur 
verwarming. De mogelllkheid om lagere inblaastemperaturen te hanteren door de 
aanwezigheid van een stralingsoppervlak wordt echter niet benut. 
De voornaamste conclusie uit de enquêtes is dat de beoordeling van het algemeen 
thermisch comfort in de winter bij BKA matig tot goed is. Over de hele linie is de 
beleving van de overige aspecten van het thermisch comfort in de zomer redelijk. 
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Hoe presteert een school met BKA op het gebied van binnenklimaat ten opzichte andere 
scholen? 

Bij een school met BKA: 
Uit een vergelijking met een andere school met betonkernactivering en 
mechanisch gebalanceerde ventilatie blijkt dat de hogere 
oppervlaktetemperaturen bij deze school meer bijdragen aan het thermische 
comfort Dit komt tevens de energie-efficiêntie ten goede. Ondanks dat er veel 
hoge temperaturen in de winter worden geregistreerd, is de beleving beter dan 
bij de school uit dit onderzoek. 

Bij scholen met conventionele klimaatsystemen: 
Het beleefde algemene thermische comfort door leraren is iets beter bij scholen 
met betonkernactivering. Worden ook de leerlingen in de weging meegenomen, 
dan is dit nagenoeg gelijk. 
Bij de onderzochte scholen is te zien dat de temperatuurstabiliteit in de 
wintersituatie beter is bij toepassing van betonkernactivering. 
Bij scholen met natuurlijke toevoer zijn de tochtklachten door leerkrachten bij 
een conventioneel systeem met radiatoren minder, maar nog steeds een zeker 
mate van tocht/ koudeval zal in de winter optreden. 

Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor BKA in scholen? 
De belangrijkste aanbeveling voor BKA in scholen is een betere formulering van eisen 
en wensen met betrekking van BKA en de combinatie met de noodzakelijke ventilatie. 
Het vastleggen van deinregelcriteria hoort hierbij, zoals de waterzijdige inregeling van 
de BKA en het instellen van stooklijnen en maximale en minimale vloer- en 
plafondtemperaturen. Indien niet geïnvesteerd kan worden in een gebouwbeheer 
systeem dan is een halfjaarlijkse controle in de winterstand en de zomerstand op zijn 
plaats. 

Hypothese: 
"Beton kernactivering (BKA) draagt bij aan een goed binnenklimaat in scholen". 

In dit onderzoek is de gestelde hypothese bevestigd. Betonkernactivering draagt bij aan 
een goed binnenklimaat in scholen. Waarbij de nadruk op bijdragen ligt. BKA is geen 
garantie voor een goed binnenklimaat maar het vormt er wel een goed fundament en 
uitgangspunt voor, mits: 

bovenop dat fundament een adequaat ventilatiesysteem wordt geplaatst; 
BKA en ventilatiesysteem zelf en op elkaar worden ingeregeld; 
voldoende hoge oppervlaktetemperaturen in de winter worden toegepast. Deze 
dragen bij een positieve beleving van thermische comfort; 
er voldaan wordt aan de gestelde bouwkundige randvoorwaarden. 
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6.2 Aanbevelingen voor nader onderzoek 

Nader onderzoek naar klimaat in scholen in de zomersituatie 
Het is aan het bevelen om voor een volledig overzicht over het functioneren van 
betonkernactivering metingen te verrichten in alle seizoenen. Ook moeten hierbij 
metingen (temperatuurgedrag) moeten worden gedaan in de zomer van conventionele 
scholen. Op deze manier kan beter inzicht worden verkregen in de toegevoegde waarde 
van betonkernactivering in de zomersituatie en of het systeem in staat is om de 
volledige koellast te kunnen leveren. Voorafgaand aan een dergelijk onderzoek moeten 
de benodigde meetopstellingen in de installatie en het gebouw geperfectioneerd en 
geïntegreerd te worden alsof ze voor de regeling noodzakelijk zouden zijn. 

Nader onderzoek naar integrale klimaatconcepten met betonkernactivering. 
Er dienen verschillende klimaat- en ventilatiesystemen in combinatie met 
betonkernactivering verder met elkaar te worden vergeleken om een betere afweging te 
maken in welke klimaatconcept betonkernactivering het beste tot zijn recht kan komen. 
In dit kader is het mede interessant om het klimaatconcept te monitoren zoals dit bij de 
Haagse Hogeschool in Delft is toegepast (Bijl, 2011 ). Hier wordt voor de basislast van 
de lokalen gebruik gemaakt van betonkernactivering. Aanvullend. waar dit in het 
ontwerp nodig werd geacht, zijn klimaateilanden gefnstalleerd die de snelle 
belastingswisselingen kunnen opvangen. De eilanden hebben hierbij tevens een 
akoestische functie. Dit concept kan tegemoet komen aan de klimaattechnische nadelen 
die kleven aan betonkernactivering als "stand-alone" systeem. De mogelijkheden en 
beperkingen van betonkernactivering als basissysteem moeten hierin worden 
meegenomen. 

Nader onderzoek naar individueel comfort 
Het PMV model geeft een duidelijke richtlijn om een goed thermische binnenklimaat te 
realiseren. Een PMV van 0 gaat immers gepaard met een PPD van 5% en de ISO 7730 
voorspelt daarbll dat slechts 60% daadwerkelijk op een PMV van 0 zullen stemmen. Er 
is dus een groot verschil tussen de gemiddelde wens van het thermische binnenklimaat 
en de individuele wens. Het onderzoek in de ISO 7730 geldt voor een situatie waarin 
meer mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Individuele regeling kan wel tot een. 
voor die persoon. behaaglijk klimaat leiden. De verschi11en voor wat betreft het 
metabolisme en cia-factor tussen individuen resulteren in individuele wensen voor het 
thermische binnenklimaat En aangezien deze twee factoren de grootste impact hebben 
op de PMV, lijkt individuele comfortbeheersing tevens een must te zijn. Als een persoon 
zijn eigen micro-klimaat kan beïnvloeden zal de tevredenheid over het binnenklimaat 
toenemen. Het verschil tussen comfortbeleving van leerling en leraar speelt bij scholen 
hierbij een belangrijke rol. 

Als vervolg op de vorige aanbeveling: Nader onderzoek naar integrale klimaatconcepten 
met betonkernactivering kunnen we een stap verder gaan: Het integreren van 
betonkernactivering in een individueel werkplek-klimatiseringsconcept. 
Er zal derhalve meer onderzoek gedaan kunnen worden naar de mogelUkheden hiertoe. 
Een recent initiatief betreft een werkgroep. genaamd MultiSiim Gebouwklimaat. 
bestaande uit adviesbureaus die tot doel lhebben een concept te ontwerpen voor 
thermische actieve gebouwen met klimatisering op werkplekniveau. 
Duurzaamgebouwd.nl: "Flexibiliteit en individuele regeling in combinatie met een 
robuust basisklimaat".Achtergrond hierbij is de sterke punten van betonkernactivering 
optimaal te benutten en de zwakke punten op te heffen . 
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BIJLAGE A: GEVOLGEN SLECHT BINNENMILIEU 

Om meer inzicht te kr~gen in het belang van een goed binnenmilieu in scholen gaan we 
dieper in op wat de gevolgen zijn van een slecht thermisch binnenklimaat en een slechte 
binnenluchtkwaliteit op: 

1 . de gezondheid van de leerlingen en leerkrachten; 
2. de productiviteit (leerprestaties) van de leerlingen en leerkrachten. 

1. Gezondheidsklachten 

Binnenluchtgerelateerde gezondheidsklachten 
Een aantal mogelijke gevolgen van een slechte binnenluchtkwaliteit zijn voor de korte 
termijn: irritaties ogen. verstopte neus, droge keel, hoofdpijn. Voor de middellange 
termijn kan sprake zijn van astma aanvallen en verergering van allergieën. Anno 2006 
heeft 5 à 1 0% van kinderen in mindere of meerdere mate last van astma en circa 1 0% 
heeft last van diverse allergische klachten. [Boerstra, 2006]._Astmatische klachten bij 
kinderen komen relatief veel voor. Astma is een chronische ontsteking van de 
luchtwegen, die samen gaat met een vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van 
de luchtwegen. Dit resulteert bij patiënten in kortademigheid, benauwdheid, piepend 
ademhalen en hoesten (met name's nachts en 's ochtends). Bij kinderen zijn de 
klachten voornamelijk piepen en hoesten, bij kinderen jonger dan één jaar "volzitten" en 
"zagen". [website: RIVM] 
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Van de kinderen van 2 tot 15 jaar 
heeft 4-12% last van 
kortademigheid en 5-20% heeft 
last van piepen op de borst. Met 
de leeftijd neemt de prevalentie 
van piepen op de borst af, terwijl 
de prevalentie van 
kortademigheid ongeveer 
constant bl~ft over de leeftijd. 
Ongeveer 6,5% (peildatum: 
2000) van 7-12 jarigen heeft ook 
daadwerkel~k astma. Op jonge 
leeftijd komen astmasymptomen °19721975197819811984198719901993199619992002 

en klinische kenmerken vaker vaar 

voor bij jongens dan bij meisjes. Figuur A. 1 Voorkomen van astma in de tijd per 
Deze verschillen verdwijnen op , fti'dsg r.... . Sch k 20051 
d I fti.d 12 14 · ree !J roep 1ur on. ayc , e ee ~ ' van - Jaar. 
[website: astmacopdnieuws]. De laatste cijfers laten een stabilisatie zien van het aantal 
astmatische kinderen. 

Er is veel discussie over het ontstaan van astma en de toename ervan de afgelopen 
jaren. Er zijn verschillende theorieën: 

- De stijging kan voor een groot deel worden verklaard door een toegenomen 
bewustzijn van astma bij artsen en patiënten. [Schayck, 2006].[website: RIVM] 
Een verklaring die op dit moment het meest waarschijnlijk is, is omdat de 
diagnostiek van astma bij kinderen sterk is verbeterd in de afgelopen decennia. 
Een verbeterde diagnostiek vertaalt zich in een gestegen prevalentie, niet omdat 
meer kinderen astma hebben, maar omdat bij meer kinderen en in een eerder 
stadium de diagnose astma gesteld wordt. [Schayck, 2006] 
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- Een ander deel van de stijging wordt toegeschreven aan veranderingen in leefstijl 
die gepaard gaan met een toenemende welvaart zoals veranderingen in 
blootstelling aan voeding, leefomgeving en het doormaken van minder infecties. 
Hierbij komt ons afweersysteem door een te schone leefomgeving vaker voor 
niets in het geweer komt omdat het te weinig op de proef wordt gesteld door 
infecties en andere bedreigingen. Hierdoor ontwikkelt ons afweersysteem zich 
minder goed waardoor we vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van astma en/of 
allergieën. Men veronderstelt dat deze welvaartsfactoren vooral een rol spelen 
rond de geboorte. Dit zou verklaren waarom de stijging vooral bij kinderen optrad. 
Deze mogelijke verklaringen staan ook wel bekend onder de naam hygiëne 
hypothese. [website: RIVM] & [Boerstra, 2006]. Er verschijnen steeds vaker 
studies die haaks staan op de hygiënehypothese. Zo blijkt in de Verenigde Staten 
dat de prevalentie van astma juist het hoogst is in arme wijken, dus waar de 
hygiëne het slechtst is en de gezinnen het grootst zijn. [Schayck, 2006] 

- Andere wetenschappers suggereren dat de toename van het aantal allergische 
kinderen te maken heeft met het slechte buitenmilieu (emissies van chemische 
stoffen door verkeer en industrie), met slechte voeding of met de slechte kwaliteit 
van het binnenmilieu, waarin te veel prikkelende stoffen (zoals de huisstofmijt 
huidschilfers van dieren en tabaksrook), ziekteverwekkende bacteriën en virussen 
aanwezig zouden zijn. Het zou hier met name gaan om blootstelling gedurende de 
eerste 3 of 4 levensjaren. [Boerstra, 2006] 

Hoe de astma en allergieën ook ontstaan de wetenschappers zijn het er over eens dat 
indien leerlingen (en leerkrachten) eenmaal astmatisch of allergisch geworden zijn, ze 
gebaat zijn bij een schone omgeving zonder prikkelende stoffen in de lucht. Dit betekent 
dat de 15 tot 20% van de kinderen met astma en andere allergieën zonder meer gebaat 
zijn bij een zo schoon en gezond mogelijke binnenlucht Aangezien dit percentage zo 
hoog ligt betekent dit per saldo datjuist op scholen elk klaslokaal eigenlijk 'allergeenarm' 
zou moeten zijn, omdat daar een goede binnenluchtkwaliteit essentieel is. [Boerstra. 
2006] 

Ziekteverzuim bij leerkrachten 
Een slecht binnenmilieu kan leiden tot diverse gezondheidsklachten en daardoor tot een 
hoger ziekteverzuim bij leerkrachten. Exacte cijfers hiervan bij leerkrachten in scholen 
zijn echter nog niet bekend. Leijten [Boerstra, Leijten, 2003] heeft wel onderzoek 
gedaan naar de effecten van het binnenmilieu op het ziekteverzuim in kantoren. De 
grootte van het totale effect is 1 à 2 procentpunt. Verwacht wordt dat dit effect in scholen 
nog hoger is, aangezien de binnenmilieukwaliteit in schoolgebouwen meestal vele 
malen slechter is dan die in kantoorgebouwen [Boerstra, 2006] 

Thermisch comfort gerelateerde gezondheidklachten 
De gevolgen van een onvoldoende thermisch binnenklimaat zijn hoofdpijn (bij te hoge 
temperaturen), vermoeidheid, duizeligheid en achteruitgang van de motoriek (bij te lage 
temperaturen). [Boerstra, 2006] 
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2. Productiviteit 
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen minder goed leren en presteren 
in een slecht geventileerde klas. 

Uit Scandinavisch onderzoek 
[Wargocki, 2005] is bekend dat 
temperatuur en hoeveelheid 
ventilatie een effect hebben op 
de leerprestaties. Zo blijkt het 
verdubbelen van de 
toegevoerde hoeveelheid verse 
buitenlucht (van 5,2 naar 9,6 
1/s, ofwel van 19 m3/hlpp naar 
35 m3/h/pp) de prestaties met 
15% verhoogd. Het verlagen 
van de temperatuur in de zomer 
(augustus en september) van 
23,6 'C. naar 20 'C. leidt tot 
1 0% betere score op dictee 
(acoustic proofreading). 
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Figuur A.2 Relatie tussen de hoeveelheid luchttoevoer en de 

leerprestaties. [Wargocki. 2005] 

De bevindingen van Wargocki zijn in overeenstemming met die van anderen [Boerstra, 
2006]. Een Noorse veldstudie van Myhrvold [Myhrvold, 1996] vond een statistisch 
verband tussen de gemeten C02 concentratie en de leerprestatie van de leerlingen. 
Hieruit bleek dat hoe hoger de C02 concentratie was, hoe slechter men presteerde. 
Door Smedje (1996) werd aangetoond dat een laag ventilatievoud, een hoge relatieve 
vochtigheid en hoge concentraties van onder andere stof, formaldehyde en bacteriën tot 
slechtere leerprestaties leiden. Bakke (Bakke, 1999] heeft onderzoek gedaan naar de 
invloed van temperatuur op de leerprestaties. Het Noorse onderzoek laat zien dat een te 
hoge temperatuur de concentratie bijjongens vermindert terwijl deze (extra) 
rusteloosheid bij meisjes veroorzaakt. 

Voor zover bekend zijn er nooit onderzoeken uitgevoerd naar de productiviteit onder 
leerkrachten. Wel zijn er veel studies gedaan naar de invloed van de luchtkwaliteit en 
temperatuur op de productiviteit van kantoormedewerkers. Hiervoor blijkt de 
productiviteit rond de 1 0% lager te liggen in situaties met een inadequate luchtkwaliteit 
en een dito thermisch binnenklimaat De verwachting is dat dit minstens net zo veel zal 
zijn bij leerkrachten in schoolgebouwen. 
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BIJLAGE B: OORZAKEN KLACHTEN BESTAANDE SCHOLEN 

Veel voorkomende oorzaken voor gebouwgerelateerde gezondheidsklachten in 
schoolgebouwen [Boerstra, 2006] 

Hoofdoorzaak 
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Geen of onvoldoende te Betekent dat leerkrachten de hoeveelheid verse 
openen ramen; soms ook te luchttoevoer niet af kunnen stemmen op de 
grote te openen delen of te momentane behoefte (spuien). Bij te grote te openen 
openen delen die te laag delen zal iets open zetten van ramen gelijk tot 
zitten. tochtklachten leiden. 

Ventilatieroosters in gevel Gevolg is dat bij koud weer de ventilatielucht gelijk 
zijn van het type 'open - 'valt' na binnenkomst, met tochtklachten bij het raam 
dicht' in plaats van tot gevolg. Bijkomend effect is dat roosters vaak 's 
'zelfregelend, winters helemaal dicht gehouden worden met 
winddrukathankelijk' luchtkwaliteitsproblemen tot gevolg. 

Relatief grote (zonbelaste) Gevolg is dat er relatief veel zonnewarmte 
ramen en ontbrekende binnenkomt met als resultaat temperatuurproblemen, 
zonwering. zeker in de tussenseizoenen en 's zomers. 

Koudebruggen en Daar waar sprake is van koudebruggen en te weinig 
onvoldoende isolatie van isolatie kunnen vocht- en schimmelproblemen 
gevels of onvoldoende ontstaan en koude- en tochtklachten. 
isolerende beglazing 

Relatief licht gebouw Wanneer thermische werkzame bouwmassa 
ontbreekt (steenachtige tussenwanden, zware 
borstwering e.d.) zal de temperatuur in een gebouw 
sterk fluctueren onder invloed van warmtebronnen 
binnen en zoninstraling. 

Onvoldoende geïsoleerde Indien de begane grond vloer niet is voorzien van een 
dan wel onverwarmde voldoende isolatiepakket zal men in de winter 
begane grond vloer klachten hebben over koude voeten. En zeker in de 

lokalen voor de allerkleinsten (groep 1 en 2 die nog 
vaak op de grond zitten. 

Goede (wand) Onvoldoende mogelijkheden tot beïnvloeding van de 
thermostaatknop ontbreekt temperatuur ('s winters) in de lokalen betekent dat de 

leerkrachten de temperatuur niet goed naar behoefte 
in kunnen stellen. 

Wandthermostaat of Gevolg is een ad random regeling met klachten over 
thermastatische knoppen vaak te hoge en te lage temperatuur in het 
van radiatoren e.d. op stookseizoen. 
dusdanige plek dat kinderen 
deze 'misbruiken'. 

Luchtaanzuigopeningen Wanneer het centrale ventilatiesysteem verse 
centrale buitenlucht aanzuigt op maaiveld niveau zal er in veel 
luchtbehandel ingskasten situaties sprake zijn van aanzuiging van 
niet op dak verontreinigde lucht (uitlaatgassen. e.d.); merk op dat 

en nadeel van (vlak) bovenop het dak aanzuigen kan 
zijn: te sterk voorverwarmde aanzuiglucht 

Inwendige isolatie van In oudere. mechanisch geventileerde gebouwen zijn 
ventilatiekanalen ventilatiekanalen vaak inwendig geïsoleerd (met 

glaswol); dit kan leiden tot huidirritaties en 
bijvoorbeeld oogklachten. 

Ontbreken van energiezuinig Bij aanwezigheid van ouderwetse, niet energiezuinige 
(hoogfrequente) verlichting verlichting is de interne warmte-ontwikkeling onnodig 

hoog wat leidt tot extra temperatuurklachten. 
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Deeloorzaak Toelichting 

Textiele vloerbedekking Gebruik van tapijt op school geeft een verhoogde 
kans op luchtkwaliteitklachten en astma-aanvallen 
(o.a. doorat het moeilijk schoon is te houden.) 

Geen aparte rookruimte (op Indien (een goed geventileerde, altijd op onderdruk 
onderdruk) staande) aparte rookruimte ontbreekt, zijn de 

luchtkwaliteit gerelateerde klachten onvermijdelijk. 

(Grotere) Printers en Opstelling van netwerkprinters en van grotere 
kopieerapparaten in lokalen kopieerapparaten in lokalelil en gangen leidt tot 
en op de gang. (extra) luchtkwaliteit- en ternperatuurproblemen. 

Zeker als afzuigpunten erboven en een bouwkundige 
afscheiding, ontbreken. 

Ruimten worden gebruik Wanneer bij beslemmingswijziging (bijvoorbeeld en 
voor activiteiten waar deze oud magazijn wordt werkruimte) niet aan aanbrengen 
niet voor bedoeld zijn. extra ventilatievoorzieningen e.d. is gedacht. 

ontstaan geheid problemen. 

Te hoge bezettin~, teveel In ruimten met een hoge bezettingsgraad is de 
leerlingen per m . hoeveelheid warmteontwikkeling en belasting van de 

luchtkwaliteit hoger dan normaal met alle gevolgen 
van dien. 

Onvoldoende schoonmaak Als de vloeren, toiletten e.d. onvoldoende worden 
schoongemaakt. zal de luchtkwaliteit in de loop der 
tüd verslechteren (denk aan zwevend stof, bacteriën). 

(Te veel) recirculatie 's Indien mechanische ventilatiesystemen (uit 
winters energieoverweging) zo staan ingesteld dat er bij lage 

buitentemperaturen relatief veel wordt gerecirculeerd, 
dan ontstaan luchtkwaliteitklachten. 

Onvoldoendehyg~isch Indien mechanische ventilatiesystemen en andere 
onderhoud van ventilatie- en klimaatinstallaties onvoldoende schoongemaakt en 
verwarmingssystemen gedesinfecteerd worden ontstaan er 

luchtkwaliteitklachten. Denk ook aan periodiek 
reinigen van radiatoren en convectoren, vervangen 
van tilters en het entstoffen van ventilatieroosters. 
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BIJLAGE C: MEETAPPARATUUR 

TornotH~ Typo TIJleiD OU1pul - ~rZJ ~ 

T: O.Z%rn.w. •0.1'llo!poo 
Dlllloggor 1 E-10388 0444 -200-100 t: 

V: 0.1"' m.w. • 0.1%spln 

1. SlralinQ5tQmporoiW' 0610 ·c -20-90 ·c .o.4 ·c 1.1m-vtoot 

2. Luchltomi><>r51.U' R....., HT-732-T-00 017B 0.101/,lln -20-90 ·c •O.J ·c 1.1 mvanvtOQf' 

J. Rolatiovo vochliahoid R.,....Hf.732-T-OO 0179 0.10\l,lin 0-100 91. RH • 3"' 1,1mvenvloot 

Daruc ONS 0.2V. noelln. 0 - 100"""- • (591. van do I!IIKIIMOrdo HOalddorD 
4. l..uc/'IMQihold 

Da!lec; 0707 Q.2V 0-100"""- +1 cms) ZWlllln.As,.. 

A: Pl-100 0003 ·c ~-100'C .o.4 ·c Alon (""'m d) ) holle 

B: Pl-100 0002 ·c -20-100'C .o.4'C -vonel-(150 

s. ~·- C: Pt-100 0004 ·c ·20-100'C :~:o. •·c mm) 

0: Pt-100 o:zgs 'C -20-100'C •0.4'C HOalddorD 

D:Pt-100 QBgQ ·c -20- 100'C .o.4·c llJII>hlln.Assen 

lU" m.w . .0.1 'lispen 
Dlllloggor l E-10211A 0195 -200-100 t: 

•• Q.34 t: (b! 20'C) 

A: Pl-100 01106 ·c -20-100'C • 0.4 'C Op holve- van 

B: Pl-100 OB07 ·c -20-100'C • 0.4 'C -(150mm) 
6. Opp~rplotond 

C: Pt-100 0565 ·c -20-100'C .o.4"C Opholve-van 

0: Pt-100 0581 ·c -20-100 ' C :to.•·c -(150mm) 

A: Pl-100 0584 ·c -20- 100'C •0.4'C 1n raam van l:o-

8: Pl-100 0585 'C -20-100'C •0.4'C 213 raam v., bown 
7. WC1111omper.m.o. gr-.. 

C: Pl-100 0586 ·c -20-100'C .o.4·c 313 raem YW1 boven 

D:Pt-100 0587 ·c -20-100'C • 0.4 'C 0.50m.v....,"_ 

B. --.m.o. Pl-100 0000 ·c -20-100'C .o.4 ·c 

0. T-oerU:I"IIIomolnlwr Pl-100 OB!lQ ·c -20-100'C .o.4 ·c Bil-...-
10. Luchaomi>"'IIUU' boven Diltand Pt-100 OBilQ ·c -20-100'C • 0.4 'C Bij-..--·-
11 . Luchttomperob.U' boven plafond Pt-100 0001 ·c -20-100'C •0.4'C 

Eocat1:11Ui1oon -
12. Luchaemo«.ruu" bUten ·c 0- 40'C •0.2 ·c -o.z·c 

13. - vochli!j>oid bUIIIn ·c 0 -10091. •4"' 

Escat Z: 1111A -1 0520 

14. Aanv~ .. BXAvloot Pt-100 0520 ·c 0-40'C • 0.2 ·c R-.oeo.2·c 

Escat J : BIIA .. _ 2 

15. RIM1UtompeRIIUII BKA vloer Pt-100 0502 ·c 0- 40'C • 0.2 ·c -o.2·c 

Escat 4: BIIA piefend 0117 

16. IWJ<""""Jr1)111áU .. BJ(A plof. Pt-100 0187-l ·c 0- 40'C .o.2 ·c -112'C 

17. -""""""Bt<Aeltll. Pt-100 0187-R ·c 0 -40'C • o.z ·c -112'C 

Escat5:T ___ 
KTOHZ 

Oppervloklol_......,- Pt-100 0186-l 'C 0- 40'C .o.z ·c HOalddorp. 
18. 

IUmle Pt-100 0184-R ·c 0- 40'C • 0.2 'C -0.2t: 

Opmer1llngen: 

'1. De PT-1 00 tempera!I.U"Opllelll9r zijl gel<allbreerd van O'C toi40'C 

'2 In de nauwkeiX!gheld van de alzonder11jke meelWaarden Is de onnauwkeurigheld van de datalogger reeds opgenomen 
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To",. .. ~ Type TUfoiO a...,.. - ~ ep.r.tlngon 

Qwriqe--

ID. 
~-- Ara 0702 m'n> lll(bolo"..,omlalie 

20. ~luci'UI.Ualno AJncr 0702 m1111 

21. VontlatohooV- [TracorQIIS) Qruol & Kloor 1302 D.D.m. n.v.L nv.l 5 DOKlo• 

22. ToctcmocinQ 0..10<: om -lutohon 

va~ .... Co2 tnln5mlhlr 327, 32ll 331 . ().2000 ppm • 30 ppm .• 291 """ 
23. COrbnnen ppm 

GIMZ2 3115 ().5000ppm -
• 20 ppm .• 291""" Gernol8nln 

24. C02bullen BIK n.b. ppm ().5000 ppm 
~nle ludl-.n.igkalool 

t2't:. r:~van 
2S. ~Cilio I'IIT-IriiBIOOdcamora -40-1500 'C -
LOCiboN' 

A. --
B. v-·•-oooridict« 

c. z.....ma<»-

c. Kiedino 

Opmefltlngen: 

1. Hel openen en sluiten van hel raam, deur en ventlatteroos~ worcl bijgehouden door rnddel van een logboelt dat door de leerliJacht wor<l b!lgehouden. 
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BIJLAGE D: ENQU~TE 

Enquête voor leerkrachten (vraag 1 t/m 35) en Leerlingen (vraag 1 t/m 26) 

• Deel I: Vragen 

Dit gedeelte zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. De enquête bestaat uit 5 delen. Ten 

eerste een algemeen gedeelte gevolgd door vragen over uw gezondheid. De volgende twee 

delen gaan over hoe u het klimaat beoordeelt. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de 

winter en de zomersituatie. Als laatste wordt u nog gevraagd hoe u over het algemeen uw 

school ervaart. 
• Deelll: Kleedgedrag 

Er wordt u gevraagd om van de afgelopen week aan te geven hoe u gekleed was. De kleding is 

een zeer bepalende factor voor het comfortabel zijn van mensen. Hierbij kunt u kiezen uit 

verschillende samenstellingen. 

Deel I: 
Graag de vragenlfjst invullen voor het lokaal waar u het vaakst lesgeeft. Andere 
opmerkingen (bfjvoorbeeld over andere lokalen) kunt u plaatsen onder vraag 35 

A. Algemeen 

1. Naam van de school: ............................................................................................... .. 

2. Bent u man of vrouw? 
OMan 
0 VrOWJ 

3. Wat is uw leeft~d? .... .......... ........ ... ...... Jaar. 

4. Lokaal: ............................................. . 

5. Op welke verdieping is uw klaslokaal? 
0 souterrain 
0 begane grond 
0 eerste verdieping 
0 tweede verdieping 

6. Hoe lang werkt u al In dit gebouw? 
............. . jaren 
............ .. maanden 

7. Hoe lang werkt u al in dit specifieke klaslokaal? 

.............. jaren 

..... .... .... . maanden 

8. Hoe komt u naar uw werk? 

Oflets 

Oauto 

0 openbaar vervoer 

0 iets anders, nl.. ...................... ......................... ....... ..... .... .. ............. ........ ............. . .. 

Robin Scholten 
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Betonkernactivering In scholen • De sleutel voor een goed binnenklimaat? 

B. Gezondheidsklachten 

9. Hebt u wel eens last van: 

Ademhalingsklachten, neusklachten, droge hoest zonder verkouden te zijn. alergleên, hooikoorts, 

tranende en jeukende ogen, dufheld/moeheid of andere gezondleidsklachten. 

0 nee (ga door naar vraag 1 0) 

0 ja, namelgk ............................. .... ........ . ..... .. ... .. ... .. .. .. ........... .............. ..... ... . ................ .. 

10. Komen deze klachten vaker voor op school of thuis, denkt u? 
0 vaker thlis 
0 vaker op school 
0 even vaak op school als thuis 

Opmerkingen: ... ... .. ........ ... ... ....... . ....... .. .... .. ... ..... .... ....... ........ .. ... .. ... .... ..... .. ... .. ....... .... .. .. . . 

11 . Hebt u andere gezondheidsklachten waarvan u denkt dat ze gerelateerd z~n aan het klaslokaal waarin u 
werkt? 

12. Hebt u in de afgelopen 5 jaar gerookt? 
0 nee (ga door naar vraag 15) 
Oja 

13. Hebt u in de afgelopen 6 maanden gerookt? 
0 nee (ga door naar vraag 15) 
Oja 

14. Hoeveel sigaretten rookt u per dag? 
0 minder dan 1 0 
0 tussen de 10 en 19 
0 tussen de 20 en 39 
Omeerdan40 

C. Comfort in uw klaslokaal: Winter 

Geef bij de volgende vragen aan op de 7-punts schaal hoe u de verschillende aspecten waardeert die betrekking 

hebben op het comfort. 

15. Hoe omsci'Yijft u de temperatuur in uw klaslokaal in de WINTER? 

comfortabel 0 0 0 0 0 0 0 oncomfortabel 

tewarm 0000000 tekoud 

stabiel 0 0 0 0 0 0 0 onstablel 

16. W~ vindt u van de luchtbeweging In de winter? 

te stil 0000000 te veel tocht 

17. W~ vindt u van de luchlkwaRteit in de wi'lter? 

droog 0000000 vochtig 

fris 0000000 bedom~ 

getl'looS 0000000 mll 

tevreden 0000000 ontevreden 

Robin Scholten 
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Betonkernactivering in scholen . De sleutel voor een goed binnenl<limaat? 

18. Hoort u geluid van de geboUVJinstallaties In de winter? 

(verwarming, leidingen, ventilatie, luchtkanalen) 

geluidloos 0 0 0 0 0 0 0 

tevreden 0000000 

19. Wat vindt u van het algehele comfort in de winter? 

tevreden 0 0 0 0 0 0 0 

lawaaiig 

ontevreden 

ontevreden 

20. Kunt u inschatten hoe uw productiviteit op het werk beïnvloed wordt door het klimaat in uw klaslokaal in 
de winter? 

0 productiviteit neem toe 

0 productiviteit neemt af 

0 geen toe- of afname 

D. Comfort in uw klaslokaal: Zomer 

Geef bU de volgende vragen aan op de 7-punts schaal hoe u de verschillende aspecten waardeert die betrekking 

hebben op het comfort. 

21. Hoe omschrUft u de temperatuur In uw klaslokaal in de ZOMER? 

comfortabel 0 0 0 0 0 0 0 oncomfortabel 

te warm 

stabiel 

0000000 

0000000 

22 . Wat vindt u van de luchtbeweging in de zomer? 

~~ 0000000 

23. Wat vindt u van de luchtkwaliteit In de zomer? 

droog 

fris 

geurloos 

tevreden 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

24. Hoort u geluld van de gebouwinstallaties in de zomer? 

(verwarming, leidingen, ventilatie, luchtkanalen) 

geluldloos 0 0 0 0 0 0 0 

tevreden 0000000 

25. Wat vindt u van het algehele comfort In de zomer? 

tevreden 0 0 0 0 0 0 0 

te koud 

onstablel 

te veel tocht 

vochtig 

bedompt 

muf 

ontevreden 

lawaaiig 

ontevreden 

ontevreden 

26. Kunt u Inschatten hoe uw productiviteit op het werk beïnvloed wordt door het klimaat in uw klaslokaal in 
de zomer? 

0 productiviteit neemt toe 

0 productiviteit neemt af 

0 geen toe- of afname 

E. Andere aspecten (alleen in te vullen door leerkrachten) 

27. Hoeveel controle heeft u op de volgende aspecten van uw werkomgeving? 

temperatuur voledig 0 0 0 0 0 0 0 geen 

ventilatie voledig 0 0 0 0 0 0 0 geen 

zonwering 

licht 

geluid 

Robin Scholten 
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28. Als u controle heeft, kunt u dan aangeven op welke manier dat gebeurt? 

(Via schakeiaar bij bijvoorbeeld temperatuur. of handmatig bij bijvoorbeeld zonwering?) 

temperatuur 

ventilatle 

zonwering 

liet( 

geluid 

29. Kunt u de ramen openen? 
Onee 
Oja 

30. Vindt u datje voldOende mogelijkheden hebt om het binnenklimaat te beïnvloeden? 

veel 0 0 0 0 0 0 0 weinig 

31 . Hoe vindt u het uitzicht? 

mooi 0000000 

32. Hoe bevallen de volgende aspecten In uw klaslokaal? 
layout goed 0 0 0 0 0 0 0 
Bijvoorbeeld meubilar. ruimte 
decoratle goed 0 0 0 0 0 0 0 
Bijvoorbeeld planten, posters, schilderijen 

33. Bent u tevreden over hoe schoon het klaslokaal is? 

tevreden 0000000 

34. Moet u uw kleding wel eens aanpassen aan het klimaat van dt lokaal 

(bijvoorbeeld een vest aan of uit)? 

nooit 0000000 

Indien dit vaak het geval is, wat is dan de reden: 

Otekoud 

Otewarm 

Otocht 

35. Mocht u nog opmerkingen hebben dan kunt u ze hieronder plaatsen. 

lei!J< 

slecht 

sleet( 

ontevreden 

vaak 

Robin Scholten 
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Deelll: 

Graag per dag (ook in het ~~.eekend) aangeven 
hoe u gekleed bent door uit de lijst hiernaast de 
verschillende kledingstukken samen te stellen. 
Het gaat om de kleding zoals u die in de klas of 
thuis (~~.eekend) draagt Kies de opties die het 
meest bij u weigen kleding passen. 
Vervolgens kunt u de codes noteren en de 
bijbehorende ooarden van de rechterkolom 
optellen en vermelden in de kolom totaal. 

Dag Datum Codes kleding Totale 
waarde 

wo 12-4-06 

Do 1 J-4-Ub 

Vr~ 14-4-06 

Za 15-4-06 

Zo 16-4-06 

Ma 17-4-06 

Di 18-4-06 

Wo 19-4-06 

Bedankt voor het invullen van deze enquête ! 

Robin Scholten 
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'-008 umscnnJV 1ng 1\ll!(]t.ngs UK so~auewaaroe 

Onderg oaa 
u1 ~08K u. 
U.< vn<M"Dr()ooK m ... ~ange ptpn U, IV 

UJ U,U4 
U4 -5011'1 U,UY 
U:> emo met ange mouwen U,IL 

06 ::,up en I:!H_ 0,03 

Hem<len-otouses 
0 _Met korte mouwen 0,15 
Uil uun. ma: lange mouwen U, LU 

"" ,.ormaa • m .. ""'!!" mouwen U,<:> 
10 ~lanellen nemd. met lange m~ 0,30 
11 uunne DI08S, met 1ange m~ U, 10 

Broeken 
1Z l\ort8 DtoeK u.oo 
13 crwe Dt08k u.20 
14 ,.ormare oroeK U,LO 

1!> ~ 1ane11en '"'""" U,Ztl_ 

urken- Rokken 
1H 1Cn18 tOKKen zomer U,IO _ 
17 _1-vse rOk {Winter} 0.25 
lH ucn1e pK. Korte mouwen U, LU 

lY Wll'ltetJn • ange mou_, U,4U 

20 . r..}Yerall 0.55 

Tnuen 
2' ves . 2llt1ll8t mouwen 0.12 
u. uunne ru ' u.w 

"" rut U,<ö 
24 Utkke rut 0,35 

asJ8S 

"' UCnl ZOI11e!]a5J8 U,<O 
26 I JasJ& 0,35 

_1, 1\te. sta 18S. 1aooratonum- as u.3 

Sterk-tsolerend. gevoera 

~ _l..lll_erau 0.90 

"" IItoeii U, JO 

JO JasJ8 U, 4U 

_3_1_ vest U,2U 

Bunenkledna 

"" Jas u.ou 
JJ_ VI81J8CK u.oo 
J4 VI et]BS u,70 
35 ue-•-08 over .. , u,oo· -

Diversen 
JH :>ok ken 0.02 

_J, UtKK8. enK81SCKK&n u.uo 
Jtl UIKK8, ang& SOKKen U, IU 

JY . an res U,UJ 

~ ::.cnoenen {dun na ZIIO)I!_ U,U2 

4 cnoanen lOIIIKe lDOIJ U.U4 
4Z L.a5Z&n U.lU 
43 a U, U!> 
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BIJLAGE E: METINGEN HAARLEMMERMEER LYCEUM 

8,5% van de tijd pmv < -0,5 

s~----------~-------------,,Lfi------------~~--~ 

Predieled Me1111 Vote (PI\IV) 

Haarlemmermeerlyceum - PMV tijdens gebrui/cstijden 

/ -
In weekend geen LBK bedrijf 

14 

Haarlemmermeerlyceum- Tlucht,ruimte, Tstraling, Tluchttoevoer 

Robin Scholten 

Definitief rapport 

- 105-

90 % van de tijd pmv 

tussen -1,0 en 0 
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20 

15 

. . 

. . . . 

. . 

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

Haarlerrmermeerlyc;eum - Tbuiten 

~ . . .. ·· · ··· - · · ··. 

28 

2B 

18 

16 

14 

... \ 
T min = 18,3'C. 

.. ; 

! 

--T SKA. 'floer aan'llOer 
--T f3"..<A Waur rwraur 

To;>p vtoor govolzijdo 
--fo;>p Yioer gon~)Cie 

Raarriopen 

blijven staan 

1 6.~.----------~v~~~- ----------~z~~~--------~~L-----------~M-.----------~~~-.----------~w7.L •• ----------~~--------~ 
Daa 

Haarlerrmermeerlyc;eum- Topp.vtoer. Tbka,vloer 

Robin Scholten 
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\ . ..... ..... .... .. 

r ... = 18~3'C. 

--T EV.A plafond aaf"MJ.ef 

--T EJ<A pt~fon~ u1tou1 
T011p plofond >J'!"l!l<~jde : 

- T011p p~ond gongzij<lo .: 

16.~"----------~~,~----------~--------~----------~~-.----------~~.n----------~--------~----------~ 

Dag 

Haar/errmenneerlyceum - Topp,plafond, Tbk.a,plafond 

JO 

;e . . .. , 

Geringe stratilicätie w·G.) 

16 

T 
Haar/errmermeerlyceum- Tgradiënt {donderdag en vrijdag) 

Robin Scholten 
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. ··········· .... 
nuehl :o/1(0• 

- - nuchl 1ff{i .. 
--nuchi11GO,. 
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1400 - -- ·-- - --- -- 30 
- C02.bimen 
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: ::l - c...::JI 
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- C02, buiten 
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!u a 
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0 ó 2: 9 9 N 9 9 ";, 0 0 .;., 9 0 cD dl 

..- oJ, ""'" ~ .;., ..- 0 ..- ..- ..- N N ..- Ltl ..-
..- 'Tijd 

Haarlerrrnermeertyceum - C02 en binnentemperatuur in relatie tot bezetting gedurende een week 

10 

- - pv.liel 
--pos<iol: 

pc: tie 3 ; 
--po~iie..l ~ 

.. . - - pcsrio5 ; 

0o~--~o~.s~--J_--~1.~5--~f2~~~25~~-,~--~3.5 
Tijd [ul.l'j 

Haar/errrnermeertyceum - Tracergasmeting 

Robin Scholten 
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positie 1 

• pocitio :J 

po~ t1• 3 

.. ; 

•••gami~l\!ld 

-2 ......... ...... . 

-3 

·l o~--~o"=.s-----'---~~.'=-s ----2~---:2:-~:.s~---:3~---::-'3.5' 

Tijd (uur] 
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Haarlenmermeerlyceum - Koudebrugbepaling met infraroodcamera 

Robin Scholten 
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-109. De sleutel voor een goed binnenkllmaat? 

11 Augustus 2011 

Normaal beeld · 

Geen 

bijzonderheden 



Logboe.IC ldaslolfMJ 

Aanwezigheid 
lamvinken ind._n ., ltfl le!l ia) 

Datum Uur Tfi 

do 1 1<!0 · 805 

1&3-06 2 OD!ï · 9.!10 

3" U O- 1035 

3" 10 ~-11 00 

4 1100•1145 

5 11 45-12.30 

6 1230 13.111 

7 ,, 15 14_00 

8 1400·1U3 

9 14..f5- IS~ 

10 IS 311· 1115 

~ 1 12'0 · 9 05 

17-~.()6 2 ~os . 9-60 

3" 8J50·!03S 

3" _10, 15 - 11 00 

4 IUlO - 11.45 

5 11 llll · 12..30 

6 12.30 13 15 

7 1315· 14 00 

8 14 00 - IUS 

9 14 45 - 18 30 

10 15.30 . 18 15 

ma I 1 20 9.05 

20-3-06 2 9 DS· g,50 

_3' 950- 10 35 

3" ICU5 -11 011 

4 I UlO- I 1<1~ 

5 I 1.45 - 12.30 

6 12. 30 - t3. 15 

7 13 15 · IA.OO 

8 1'! tD - 14.-45 

9 14 45 - IS JO 

10 t S30 -1&.15 

di I uo. 9Ci5 

21·3-06 2 105. 150 

3' g_5(1 . 10 35 

3' 1015- !I DO 

4 " 00- 11 45 

5 II W - 12.1§' 

6 I~ 30 13.1$ 

7 13 15 • 14.00 

8 1400 - IUS 

9 14 45 - IS lO 

10 1~30 -1615 

wo 1 8'2!1 io:! 

22-J-.06 2 tOS- 9 50 

3" D!I0-103S 

3' IO.Hi- 11 00 

4 11 00- 11 • 5 

5 11 4~-__!__~ 

6 12.311 !!_15 

7 13 15 · 14.00 

8 14 00 - 14.45 

9 14~S - IUO 

10 lS.JO - IS Ui 

Haarterrmenneertyceum - Logboek 112 
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Datum Uur f!!d Aan- Tijd Raam I rooster 1 Open of dicht Reden 
wezig deur' 

do 1 8 20 9.05 " IJ 1!.. -t .. , ' d V 
23-3-06 2 905- 9.50 \i ·'I ,o I V 

3" 9 50 10.35 T J 

3" 10 15 · 11 00 

4 11 00 . 11 45 

5 11 4S · 12.30 

6 12..!10 - 1) u 
7 13 15 . " ·00 

8 1.& 00 . 14 45 

9 14.4$ - 11)~ 

10 1!'-.;JO -IS 15 
' 

vrij t 1.20 9 05 ~ ;4 J r ::." •'· /( .J{ "' 24-3-{)6 2 9.06 9.50 .J 

3" 1150 - 1035 

3" ID lei · 11 00 .. 11 00 - 11•$ 

5 11 45 . 12.00 

6 12JO - 0 .15 

7 Ul5 · 1~00 

8 14 00 - 1445 

9 1<4 4S- 1510 

10 1~30- 161$ 

ma 1 ~- 9.05 

27-3-06 2 905 · 9 50 

3" I 50 .\03'5 

3" ID. IS . 111111 .. 11 00 - 1145 ~2 f • Jf-"~ ., tl \,r 

5 11.4.5 . 12.30 

6 12.311 · 1::1.15 

7 13 15 · 14.00 

8 IA 00 · 14.~ 

9 14<45 - 15.10 

10 1.5..30. 1!115 

di t 8 20 · 9.05 -~r 

28-J.-06 2 9.05 9.50 1\\IY.L.V "' ... "r· 4\l"_ d J \.1 
3" 9 50 . 10.35 , , 
3" 10.15 · 11 00 

4 "iiO . " •s i, , ........ .....,.-,.." fil.jj; "'~~ c'""" 
5 11._.5 · 12.30 ; ., ~~ [.j4.~ r-n:.r ... . ~-J.ç... , -~. 
B 12.311 . 1115 . 
7 11 15 - 14 00 I ~ 'l.S"" /l..)} .1).-.: 71 1 V 
8 14 011 · 1445 

9 14.45 -15 30 I·OS' ·1·:~·- ,.e;. ... /!) - t. 
10 1530 - 11.16 

wo 1 1.20 • 'U5 

29--3-06 2 DDS IUO 

3" 9 50- 1035 

3" 10. 15· " 00 

4 11.00 · 11 45 

5 tl C·1:UO 

6 12.!!0 . 13,15 

7 1l15 · l -4.00 

8 14 00. IA 45 

9 , .. _.~ - 15 :111 

10 1A:Il · 16.15 

do 
.JO.l-00 Dngwordta -

Haarlerrmermeertyceum - Logboek 212 
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BIJLAGE F: METINGEN VRIJE SCHOOL DE BERKEL 

20 
76 %van de 

tijd pmv < -0,5 

10 

-~'="s _ ___ _ 
-I 

Predicted Mean Vote (PII/lV) 

Vrije Schooi de Berl<el- PMV t!fdens gebruikslijden 

30 

26 

2A 

18 

Roosters 's nachts volledig geopend 

Door lage buitentemperaturen 's 

naehts grijpt systeem in. 

05 

1~-.---------~v~.i~---------~z~L--------~r~~----------~~~L-----------~Di•------------~,~. 

Vrije School de Berl<el- Tlucht.ruirrte, Tstraling 

Robin Scholten 
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Dag 
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'lO 

15 

•••• • • • w ••• • . . ••· ················. 

~age buitentemper~tuur waardoor 
wrwanning wordt vrijgegeven. 

luchnQ"-.,Qrar.uur bt.li:1n I: 

y 

·~------------~VL~------------~~------------~~~-------------JM.--------------~D~------------~W~oo 

Vrije School de Berkel- Tbuiten 

z.t 

Vrije School de Berkel- T opp, vloer, Tbka, vloer 

Robin Scholten 

Definitlef rapport 

Dag 
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r B~ -..loet aan-otr I ~ 

-- T BKA. \o4oer rl!!tm; r 1 ~ 
lopp-riJI""'"j<to I' 

--1 opp vbtr ~~ll)de 

T- = 21,S'C "'- . 

T..,. = 20,0'C. 

or. ·w.. 
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............................ .. .............................................. .. 

Vreemde regelwijze: Wel nachtverhlging, maar 

geen weekendVertaging. 

--T 81<;1, plofond ~ 
--T BI<A plofond reloo r 

Tapp plolon~ gC'Iei~Jd• 
--Topp plolon:l gongzlde 

Don Vrij Zat Ion Din w. 
Dag 

Vrije School de Berl<el- Topp,plafond, Tbka,plafond 

JO .. 

28 

26 

24 

0 
Q...,. 22 
:; 
.a 
l'! 
dl 
0. 

~20 
I-

18 

. . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . ;_ . . . . . . . . . . . . . . . . : ......... ~ . . . . 

Stratificatie (2,5° C.) bij gebruik 

Stratificatie (3" C.) in nacht 

-'::=----".----::-'':::-:;,_- = =------::.L_____j_'::--_-:-:c-':-:::----:-'::--
16.((] 20.00 Vrl O.!JO 4.l'O 8.00 

Daq 
16!JJ 

. !"Tl.xht 21i)}i 
- - !""i." hl 1 OOJ.+ 
--T~chl llffi+ 

ntrcht 3(0-6. 

··· ! .... ·· 

Vrije School de Berl<el- Tgradiënt {donderdag en vrijdag) 
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Logboek klulokaal TU/ 
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Logboek klaslolraai TU/e 

Aanwezjgheid Ventileren 
(aanvlnken Indien er een Iu Is) (zie legenda) 

Datum Uur Tijd Aan- lïjd RtGRtl/rooster I Open of dicht Reden 
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do och I I t) , I 

13.4~06 8 lAUK' I U(.Y ~Vl.U 
'IA t.UA.K" I \JU" d , _M U,._~V~I 
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mic1 a c uiL ::t.. l t .~nn U't.W 

q V 

ma od'tL ~L.U.O ~ 
17-4-06 

·" ....,.. ~ ""A .. """'" 1- ·- IJI H '.a_ _t_L- .. ~~ txnn ..... ... _ 
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BIJLAGE H: RESULTATEN ENQUËTES 
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~ -1-- ~ -- J 
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LL = Leerlingen LK = Leerkrachten 

Robin Scholten 

Definitief rapport 
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1 = goed • 7 = onvoldoende 

Enquêtes afgenomen in Novermer 2007 

LL = Leerlingen LK = Leerkrachten 

Robin Schotten 
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• 124. 

::r 
d. 
'0 

' 'D ..c 
!! 
> 

~ 

a 
:g 

i ..c 
!! 
> 

~ 

~ 

~ a SZ a d. d. 
:g :g 

~ 
.. 
:I 

.! .! 
" c3 

.~ 111 

.t ·c 
Ll. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2 a ~ a d. 
:g :g !s 

.. 
~ .! ~ § 

·~ 
~ Ll. 

De sleutel voor een goed binnenklimaat? 

11 Augustus 2011 



Betonk«nactfverfng in scholen - De sleutel voor een goed blnnenkllmaac? 
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Enquetes afgenomen in Apri 2006 

LL = Leerlingen LK "' Leerkrachten 

Robin Scholten 

Definitief rapport 
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Vrüe School Assen 
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