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Voorwoord 

Het onderzoeksrapport Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat: thermisch comfort is de 
verslaglegging betreffende het afstudeerproject in de richting Building Technology aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Dit verslag is onderdeel van zes verslagen die het afstudeeronderzoek naar 
een groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat beschrijven. In afbeelding 1 is de relatie met de 
andere delen weergegeven. In dit deel van het verslag wordt thermisch comfort in een tropisch 
klimaat in relatie tot de groene gevel behandeld . Op een individuele benadering na, is er bij het hele 
verslag samengewerkt tussen Perry van de Wouw en Erwin Ros. 

Afbeelding 1 Onderzoeksmodel afstudeeronderzoek Perry van de Wouw & Erwin Ros 

In veel Zuidoost-Aziatische kuststeden is een ernstig verstoorde waterkringloop gesignaleerd. Deze 
zorgwekkende problematiek leidt tot verzakkingen en overstromingen van overbevolkte steden. 
Behalve dat deze veel overlast veroorzaakt eist het jaarlijks ook vele levens. Om het onderzoek naar 
deze problematiek houvast te geven, is ervoor gekozen om Surabaya als locatie voor de casestudy te 
kiezen. 

Er is kennis opgedaan van groene-gevelsystemen, zowel in de theorie als in de praktijk, door middel 
van bestaande onderzoeken en systeemanalyse. En wat blijkt? Een bouwkundige aanpak van deze 
problematiek zou gevonden kunnen worden in het toepassen van groene gevels in deze 
probleemgebieden ... 

Dankwoord 
Bij dezen willen wij onze begeleiders bedanken voor hun tijd, inspiratie, aandacht en opbouwende 
kritiek. Ook gaat onze dank uit naar de verschillende groene-gevelleveranciers die productinformatie 
met ons hebben gedeeld. Voor een hartelijke ontvangst, uitgebreide rondleiding en enthousiaste 
reactie gaat onze dank uit naar Mobilane®, Wallflore®, Greenwave Systems, de Koninklijke Ginkei 
Groep en Rockwool®. Onze speciale dank uit naar Huib Sneep van Greenwave Systems en Luc 
Hoefnagels en Toon de Wit van Wallflore® omdat zij de geteste systemen ter beschikking hebben 
gesteld. Tot slot willen we ook de medewerkers van het BPS lab voor hun tijd en behulpzaamheid. 
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Leeswijzer 
Dit literatuuronderzoek over thermisch comfort in tropische gebieden behandelt de twee 
belangrijkste onderwerpen die vanuit de opzet van casestudy naar voren zijn gekomen. In het eerste 
deel, te lezen in hoofdstuk 2, wordt nader ingegaan op thermisch comfort en wat dat inhoudt op 
verschillende plaatsen op aarde waar thermisch comfort op een andere manier wordt gerealiseerd 
dan in Nederland. Er wordt daarbij speciale aandacht gevestigd op natuurlijke ventilatie en passieve 
koeling. 

In het tweede deel, hoofdstuk 3, wordt ingegaan op de koelpotentie van de groene gevel. Uit 
bestaande literatuur is infornatie verzameld over hoe de groene gevel bijdraagt aan koeling van het 
gebouw c.q. de gevel. 
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Samenvatting 

De zonnestraling, relatieve vochtigheid, regenval en windsnelheid zijn de belangrijkste 
invloedsfactoren voor thermische behaaglijkheid. Thermisch comfort in bebouwing kan bereikt 
worden door het toepassen van airconditioning, isolatie van de schil, beschaduwing van de gevel, 
reflectie van de gevel, alle vormen van ventilatie en passieve koeling of een combinatie daarvan. In 
een warm en vochtig klimaat zijn niet alle van de voorgenoemde methoden geschikt voor toepassing 
in (hoge) bebouwing. Airco en (te veel) isolatie zijn daarbij minder gewenst, vanwege luchtvervuiling 
en thermische onbehaaglijkheid. 

Beschaduwing is gewenst, omdat deze opwarming van de gevel en de binnenruimte door 
(raam)openingen voorkomt. Reflectie van de gevel werkt op dezelfde manier als beschaduwing, want 
straling ketst van het gebouw af. Het nadeel is dat omliggende gebouwen of mensen last kunnen 
hebben van reflectie. Ventilatie is een goede methode voor koeling in het gebouw. Het gebruik van 
alleen natuurlijke ventilatie blijkt uit onderzoek de binnentemperatuur iets comfortabeler te maken, 
maar het werkt niet zo goed als airconditioning. Daarom is het nodig om nog iets extra's aan de 
natuurlijke ventilatie toe te voegen, bijvoorbeeld in de vorm van passieve koeling om te komen tot 
een comfortabele binnentemperatuur voor gebruikers. Dit kan geregeld worden met convectieve, 
stralings-of adiabatische koeling dat ervoor zorgt dat koeling verkregen wordt zonder extra energie 
in het systeem te geleiden. 

Adiabatische koeling is al eens succesvol toegepast in hete en droge klimaten, maar nog zeer beperkt 
in warme en vochtige klimaten. Het vochtige klimaat zal het wellastiger maken voor adiabatische 
koeling om te werken, omdat de vochtigheid vlak na zonsopgang erg hoog is in dit klimaat. Echter, in 
de middag daalt deze en is er meer ruimte voor verdamping. De absolute vochtigheid in de lucht is er 
gemiddeld hoger dan in Nederland en ook de hoeveelheid vocht dat potentieel in de lucht kan 
worden opgenomen is hoger. Hierbij is luchtbeweging ook belangrijk voor de afvoer van verzadigde 
lucht en de aanvoer van minder vochtige lucht. 

De gevel bepaalt dus voor het grootste gedeelte het thermisch comfort van gebruikers van het 
gebouw. Omdat de inwoners in warme en vochtige klimaten ook gevels willen met aanzien, zonder 
oncomfortabel te zijn en omdat ze ook niet het milieu willen belasten- ondanks het feit dat ze al niet 
veel bijdragen aan de vervuiling en verspilling van energie -is er een oplossing voor handen: de 
groene gevel. 

De groene gevel is bij uitstek geschikt om toe te passen op bebouwing in warme en vochtige 
klimaten. Dit komt omdat het nauw aansluit bij de eisen die de omgeving stelt, namelijk beperkte 
isolatie, beschaduwing en adiabatische koeling. De mate van ventilatie hangt af van de vormgeving 
van de groene gevel, en dan met name de hoeveelheid en grootte van openingen voor natuurlijke 
luchtinlaat. 

Een groene gevel heeft een bepaalde thermische traagheid door de stilstaande lucht tussen bladeren 
en het substraat, bestaande uit isolatiemateriaal of aarde. Als de spouw tussen de groene gevel en 
de achterconstructie niet te groot is, kan ook deze laag bijdragen aan de isolatiewaarde van de gevel. 

Afhankelijk van de dekkingsgraad van het groen, ofwel de bladoppervlakte-index, kan iets gezegd 
worden over de doorlaatbaarheid van straling. Een rij planten van in totaal twee bladeren dik houdt 
al 95% van de inkomende onzichtbare straling tegen. Dit betekent dat planten in staat zijn te 
functioneren als zonwering. Als de planten groeien op een paneel of in een baksysteem is de 
schaduwwerking op de achterconstructie optimaal. Studies tonen aan dat met een groene gevel de 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat Thermisch comfort 
E.J.M. Ros & P.M.F. van de Wouw 

-V-



onderconstructie 10°C tot 11,58°C lager kan zijn dan de omgevingstemperatuur in warme en 
vochtige klimaten. 

Adiabatische koeling wordt gerealiseerd door de planten en het substraat. De planten zetten water 
dat ze vasthouden om in waterdamp. Dit proces heeft energie in de vorm van warmte nodig om 
plaats te vinden. Ook water in de vorm van regen dat op planten en op substraat valt, kan met 
warmte omgezet worden in waterdamp, waardoor de directe omgeving koelt. In combinatie met 
ventilatie kan dit koelere lucht opleveren. 

Een groene gevel in een warm en vochtig klimaat heeft een aantoonbare invloed op de temperatuur 
van het binnenklimaat En daarmee heeft de gevel een positieve invloed op het thermisch comfort 
van gebruikers van (hoge) bebouwing in dit klimaat. 
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Summary 

The solar radiation, relative humidity, rainfall and wind speed are the ma in influence factors for 
thermal comfort. Therm al comfort in the construction can be achieved by the use of air-conditioning, 
insulation, shading and reflection of the facade, all farms of ventilation and passive cooling or a 
combination thereof. Notall of the aforementioned methods are suitable for use in (high) buildings 
hot and humid climates. Air conditioning and (excessive) insuiatien are less desirable, because of air 
pollution and thermal discomfort. 

Shading is desirabie because it prevents heating of the facade and the innerspace through 
window(opening)s. Reflection of the wall works similarly to shading, as radiation deflects away from 
the building. The drawback is that surrounding buildings or people may experience annoying 
reflection. Ventilation is a good methad for building cooling. Research shows that the use of natura I 
ventilation only provides a little more comfortable indoor temperatures. But it does notworkas well 
as air conditioning. Therefore, it is necessary to add a little extra on the natural ventilation, for 
example in the form of passive cooling, in order to achieve a comfortable indoor temperature. Th is 
can be arranged with convective, radiant or evaporative cooling which ensures that cooling is 
obtained without needing additional energy in the process. 

Evaporative cooling has already been successfully used in hot and dry climates, while used very 
limited in hot and humid climates. The humid elimate will make it harder for evaporative cooling to 
work, because the humidity is very high justafter sunrise in this climate. However, in the afternoon, 
the humidity is reduced which leaves space for evaporation. The average va por content in the air as 
well as the remaining water vapor content ofthe air is higher than in the Netherlands. The 
movement of air is a lso important for the discharge of saturated air and the supply of less humid air. 

For the most part, the facade determines the thermal comfort of users inside the building. Because 
the people in hot and humid climates also want prestigieus facades, without feeling uncomfortable 
and because they do notwant to burden the environment- despite the fact that they do not 
contribute greatly to the pollution and waste of energy- there is a solution: the green facade. 

The green facade is ideal to apply to buildingsin hot and humid climates. This is because it closely 
relates to the environmental requirements, namely limited insulation, shading and evaporative 
cooling. The degree ofventilation is dependent on the design ofthe green facade and in particular 
the amount and size of air inlets. 

The still air between leaves and the substrate, consisting of insuiatien materialor earth, of a green 
facade cause it to have a certain thermal inertia. lf the air cavity between the green facade and the 
sub-construction is not too wide, it maya lso contribute to the insuiatien of the facade as a whole. 

Depending on the coverage of the green, or the leaf area index, sarnething can be said a bout the 
transmission of radiation. A two layer thick row of plants holds 95% of the incoming invisible 
radiation. This means that plants are able to tunetion as a sunscreen. When the green facade system 
is panel-basedor planter-based, the shadowing ofthe substructure is optima I. Studies show that a 
sub-construction with a green facade may be 10 oe to 11.58 oe less than the ambient temperature in 
hot and humid climates. 
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Evaporative cooling is made possible by the plants and the substrate. The plants convert water they 
hold to water vapor. This process requires energy in the farm of heat to take place. Also/ rain water 
that fa lis on plants or on substrate1 can be converted into water va por under the influence of heat/ 
thereby cooling the immediate surroundings. In combination with ventilation it leadstoa cooler 
breeze. 

A green facade in a hot and humid elimate has a significant influence on the temperature of the 
indoor climate. And thus/ the facade has a positive influence on the thermal comfort of users of (high) 
buildings in this climate. 
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llnleiding 

1.1 Aanleiding 

In deell: onderzoeksopzet casestudy staat beschreven dat thermisch onbehagen weliswaar 
afhankelijk is van het (veranderende) klimaat waarin men woont, maar niet alleen dat. Oe 
bevolkingsdichtheid in stedelijke gebieden, alsook kwalitatief onvoldoende uitgevoerde bebouwing 
draagt bij aan thermisch onbehagen. Vaak tracht men in gebieden waar thermisch onbehagen het 
vaakst voorkomt- in (sub)tropische gebieden- gebruik te maken van dure en energieverslindende 
airconditioning voor de koeling van de binnenruimte. Zelden wordt gebruikgemaakt van elementen 
uit de omgeving om het binnenklimaat te koelen, terwijl deze ook in thermisch onbehaaglijke 
gebieden in de wereld aanwezig zijn. Zo is er bijvoorbeeld het gebruik van natuurlijke ventilatie om te 
koelen, wat veel energie-efficiënter is dan actief koelen. Een andere passieve koelmethode is die van 
adiabatische koeling, waarbij koeling wordt verkregen door faseovergang van stoffen, met name 
water. In een toekomst van energieonzekerheid en in een gebied dat economisch gezien niet 
toestaat dat iedereen thermisch comfort kan beleven in zijn woning is onderzoek naar een 
mogelijkheid waarop dit goedkoop kan hard nodig. De groene gevel kan hier een gat opvullen. 

In een literatuuronderzoek naar groene gevels is naar voren gekomen op welke bouwkundige 
eigenschappen onderzoek is verricht, zoals te lezen is in de onderzoeksopzet van de casestudy. Het 
blijkt dat onderzoek naar de koelpotentie van groene gevels het meest uitvoerig aan bod komt. Er is 
dan ook betrekkelijk veel informatie te vinden over de betekenis die een dergelijk systeem van 
koeling kan hebben voor een binnen klimaat; zelfs concrete cijfers worden gegeven voor koeling. 
Niet alleen in het westen, een gematigd klimaat, is onderzoek gedaan naar de werking van planten, 
ook in warme en hete klimaten is onderzoek uitgevoerd. 

Uit veel onderzoeken naar groene gevels worden algemene conclusies getrokken met betrekking tot 
de koeling die deze opleveren. Er worden cijfers getoond over de behaalde koeling, maar een strikte 
ontleding van de facetten die bijdragen aan de koeling van een groene gevel wordt niet gedaan. 
Maar er zijn ook onderzoeken die het onderscheid wel maken en het resultaat zijn van gericht 
praktijkonderzoek naar deze factoren. Het blijkt dat de groene gevel op vier manieren bijdraagt aan 
de koeling, maar ook aan het warm houden van een gevel. Het betreft evapotranspiratie, 
schaduwwerking, isolatie en verhindering convectie. Deze zullen, naast de algemeen aangenomen 
conclusies met betrekking tot koeling van een groene gevel, nader besproken worden aan de hand 
van de beschikbare literatuur. 

In de onderzoeksopzet van de casestudy (deell) staan het probleem, de relevantie en het doel van 
het onderzoek uitvoerig beschreven. Daarin staan ook de onderzoeksvragen die in ieder deel 
afzonderlijk worden behandeld. Zo ook de vragen die hier nogmaals gesteld worden. Het antwoord 
erop wordt beschreven in dit deel van de case study. 
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1.2 Onderzoeksvraag 

Hoofdvraag 
Op welke manier kan een groene-gevelsysteem in warme en vochtige klimaten een bijdrage 
leveren aan thermisch comfort in het binnenklimaat van bebouwing? 

Deelvragen 

• Op welke manier kan thermisch comfort in het binnenklimaat van bebouwing verkregen 
worden in warme en vochtige klimaten? 

• Op welke manier kan een groene-gevelsysteem bijdragen aan koeling van het binnenklimaat 
van bebouwing? 

1.3 Onderzoeksopzet 

Voor dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van papers uit journals en een boek. De informatie die 
relevant is of lijkt voor dit onderzoek wordt bijeengezet in een groot schema, gecategoriseerd op 
onderwerpen. Het onderzoek is beschrijvend en belicht de onderwerpen thermisch comfort en 
koelpotentie von de groene gevel van zoveel mogelijk kanten en gebeurt daarmee zo objectief 
mogelijk. Het doel is om meer duidelijkheid te verkrijgen over thermisch comfort in een tropisch 
gebied en over de koelpotentie van een groene gevel. De samensmelting van deze twee 
onderwerpen, samen met de andere onderzoeken, zal zorgen voor eisen die leiden tot een ontwerp 
van een geschikt groene-gevelsysteem voor Surabaya (deel 5). 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat Thermisch comfort 
E.J.M. Ros & P.M.F. van de Wouw 

-4-



2 Thermisch comfort in warme en vochtige klimaten 

2.1 Realisatie thermisch comfort 

2.1.1/n/eiding 
Een comfortabele leefomgeving is nodig voor een gezond en productief leven. Comfort is onder te 
verdelen in verschillende categorieën, een aantal daarvan zijn lastig te kwantificeren, zoals psychisch 
comfort. Thermisch comfort is dat wel. Thermisch comfort is afhankelijk van een aantal externe 
factoren, zoals luchttemperatuur, vochtigheid, luchtbeweging, etc. die op hun beurt afhankelijk zijn 
van persoonlijke variabelen zoals kleding en activiteiten [Mallick, 1996]. Oe factoren die de meeste 
invloed hebben op thermisch comfort zijn : fysiologie, psychologie, klimaat en gebouwontwerp. In 
tabellis een overzicht gegeven van de factoren die van invloed zijn op therm isch comfort en de 
impact daarvan op de gebruikers en hun gedrag [Feriadi, 2003] . 

Factors Deacription Impacts on Thermal Comfort 

Physiology Metabolic rale . Body thermoregulatory 
A ge . Acclimatization 

f Gender . Clothing adjustment s u Weight . Activitt (metabolic) adjustment ... 
IL 
c Psychology . Behaviour . Behavioural adjustment ... 
E . Control . Background and experience 
:::1 . Ex peetalion . Acceptability, preferenee :I: . Parception . Perseverenee 

- Climatology Geographical . Preveiling wind (Monsoon wind) c 
location . Diurnal humidity 

0 ~ .. c Glimale . Outdoor temperature 
~ e . Solar radialion (sky condition) ::E-; 

c . Precipitation 
w 

= Design Building ferm . Building Ma ss (heat transfer) 

e ~ Openings . Porosity and shading 

u c Orientation . Room dimension 
·- 0 Vegetalion . Window wall ratio ::E ·l: > . Building layout c 

w 

Tabell Effecten op thermisch comfort voor diverse factoren [Feriadi, 2003/ 

2.1.2 De menselijke factoren 
Uit onderzoek is gebleken dat in verschillende delen van de wereld andere comforttemperaturen te 
vinden zijn. Mensen blijken afgestemd te zijn op buitenactiviteit. Thermische bevrediging wordt 
maximaal als de omstandigheden binnen gelijktijdig met de buitencondities veranderen. Mensen 
passen zich simpelweg aan de heersende klimatologische omstandigheden aan. Thermisch comfort 
wordt enerzijds beïnvloed door seizoensgebonden veranderingen en anderzijds door dagelijkse 
temperatuurfluctuaties [Feriadi, 2003]. 

Oe ervaring in warme gebieden is dat de mensen er een hoger comfortniveau hebben dan mensen 
die leven in koudere temperaturen . Oe mens reageert op onbehagen en zoekt een manier om 
behaaglijk te zijn in zijn omgeving. In een warm klimaat zijn mensen geneigd om de schaduw op te 
zoeken of om een plaats op te zoeken waar veelluchtstroming is. Ook de kleur van de kleding is 
hiervan een bewijs. Van belang is om in het achterhoofd te houden dat een comfortniveau niet 
verandert voor een persoon: het is een onvermijdelijk iets voor deze persoon. Zo hebben arme 
mensen in warme gebieden nog nooit in een gebouw met airco gezeten ~ Mallick, 1996]. 

Oe reden dat men onder zulke extreme omstandigheden voor onze maatstaven nog comfortabel is, is 
dus geen luxe, maar gewenning: men heeft er geen keuze. Er zou zelfs betoogd kunnen worden dat 
mensen in deze gebieden zich niet behaaglijker voelen bij lagere relatieve vochtigheden. Er is wel een 
afname van het thermisch comfort naarmate het warmer wordt bij hoge relatieve vochtigheid. 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat- Thermisch comfort 
E.J .M . Ros & P.M.F. van de Wouw 

-5-



Stralingstemperatuur is de beslissende factor voor comfort en zelfs als de luchttemperatuur hoog is, 
kan deze zorgen voor thermisch comfort. Gebouwen met een zware constructie hebben een lagere 
stralingstemperatuur en zijn daarom beter in termen van comfort [Mal lick, 1996]. 

De volgende gebruikersacties worden verwacht bij thermisch onbehagen in een gebouw [earrilho da 
Graça et al, 2002]: 
1. Als de buitenlucht koeler is dan de binnenlucht en de binnenlucht is niet te koud (onder de 24 °C}, 
zullen de gebruikers de ramen openen. 
2. Als aan het eind van de dag de binnentemperatuur onder de 24 °e ligt, zullen de gebruikers de 
ramen voor de nacht niet openzetten. 
3. Als de temperatuur overdag boven de 28 °e komt, zullen de gebruikers de ramen openen voor 
convectie. 
4. Gedurende de dag doen de gebruikers eventuele plafondventilatoren aan. 

Onderzoek heeft aangetoond dat de comforttemperatuur van mensen in warme en vochtige 
klimaten hoger ligt dan je op grond van voorspellingen zou verwachten. Als mensen hun omgeving 
kunnen aanpassen, is hun comfortniveau hoger. De conclusie is dat mensen in de tropen een hogere 
tolerantie en een andere temperatuurperceptie hebben dan degenen in een gematigd klimaat 
[Feriadi, 2003]. 

2.1.3 Klimaat 
Natuurlijke wind is van belang in natuurlijk geventileerde gebouwen om minstens twee redenen. Ten 
eerste is verse lucht nodig voor een gezonder binnenklimaat en ten tweede verhoogt het het 
thermisch comfort voor de gebruikers. Wanneer de temperatuur van de lucht en de vochtigheid 
moeilijk zijn aan te passen, kan er toevlucht worden gezocht tot wind, een belangrijke factor voor 
fysiologische koeling. Natuurlijke ventilatie is niet alleen effectief voor thermisch comfort van de 
gebruiker, maar het reduceert ook de algehele koellast van het gebouw en daarmee energie [Ernest, 
1991; Joswiak et al, 1996; Aynsley, 1999; Feriadi, 2003]. 

Regenval beïnvloedt de relatieve vochtigheid (R.V.) door de hoeveelheid waterdamp die in de lucht 
wordt vrijgelaten. In gematigde klimaten heeft een toe- of afname van de R.V. weinig invloed op het 
thermisch comfort: een toename van de R.V. van 10% voelt als een temperatuurverhoging van 0,3 °e 
[Goulding et al, 1992]. In tropische gebieden kan een variatie in R.V. een groot effect hebben op 
thermisch comfort door het proces van transpiratie. Benauwde lucht maakt het lastig een vochtige 
huid/kleding te verdampen. Hoewel, in de meeste gebouwen werd bevonden dat R.V. een beperkte 
impact heeft op thermisch comfort. Er zijn andere belangrijke redenen waarom de R.V. niet te hoog 
of laag zou moeten zijn. Hoge vochtigheid kan leiden tot schimmelvorming, mijten en een lage zorgt 
voor kloven, droge keel, neus en mond. Een R.V. tussen de 30-60% kan tevens het 
sickbuildingsyndroom reduceren [Mekjavic et al, 1988; Godish, 1995; Feriadi, 2003]. 
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2.1.4 Gebouwontwerp 
De aspecten ruimte tussen de gebouwen, hoogte en obstructie zijn belangrijke omgevingsfactoren 
voor een geslaagde natuurlijke ventilatie en thermisch comfort [Sharag, 1998]. Een optimale keuze 
voor de helling van het dak kan de luchtbeweging in het gebouw versterken [Kindangen, 1997). Een 
ander belangrijk aspect is de oriëntatie van het gebouw. Gebouwen moeten zodanig gericht zijn dat 
ze een optimale natuurlijke ventilatie mogelijk maken [Feriadi, 2003]. 

Een van de invloedrijke factoren in ventilatie en comfort is de porositeit van de schil. Porositeit heeft 
de vorm van ramen, deuren en het dak. Ze zorgen niet alleen voor verse lucht en koeling binnen, 
maar koelen ook conveetiet het zweet van de gebruikers. Daarom is de positie en het type opening in 
de gevel evenals de oriëntatie van het gebouw van belang [Heiselberg et al, 2000; Svidt et al, 2000; 
Feriadi, 2003]. 

In een tropisch gebouw kan interne koeling worden gegenereerd door beschaduwingevenals een 
verminderde blootstelling van de binnenconstructie aan warmte (ook plafond) en het maximaliseren 
van lucht in het gebouw voor koeling. Veranda's of galerijen zijn hier effectief om dat doel te 
bereiken, met name als het gebouw blootgesteld is aan direct zonlicht [lippsmeier et al, 1969; 
Chancellor, 1994; Galloet al, 1998]. Voor moderne en langere gebouwen zijn zonneschermen die 
geïntegreerd zijn in het gebouw handig. De geometrie van zulke zonneschermen is van belang voor 
optimaal thermisch comfort binnen omdat de zonneschermen natuurlijke ventilatie kunnen 
beïnvloeden, evenals daglicht en opwarming door zoninstraling [Muniz, 1985; Feriadi, 2003]. 

Het stedelijk klimaat wordt op vele manieren beroofd van haar natuurlijke eigenschappen. Bomen en 
open ruimtes dragen in belangrijke mate bij aan de verbetering van het artificiële klimaat van steden. 
Ze verlagen de temperatuur aanzienlijk door verdampingskoeling en beschaduwing van de grond. 
Studie in Frankfurt wees uit dat een groen gebied de omgevingstemperatuur 3 - 3,5 °C liet zakken, de 
R.V. met 5- 10% verhoogde, de vuile lucht in de stad ventileerde en zorgde voor frisse lucht 
[Bernatzky, 1982]. Aangenomen wordt dat vegetatie ook het microklimaat rondom gebouwen 
aanpast. Als onderdeel van het landschap zorgen bomen voor schaduw voor lage gebouwen en de 
grond en absorberen ze stralingswarmte van de zon. De vegetatie kan op een creatieve manier 
geïntegreerd worden in het gebouw om het thermisch comfort van het binnenklimaat te verbeteren 
[Feriadi, 2003]. 

Een voorbeeld van een dergelijke creatieve verwerking van groen in een gebouw is het groendak. Een 
studie naar de potentie van een ecologisch dak bewees dat een groendak bijdraagt aan isolatie 
[Machado et al, 1999; Wong et al, 2002]. Met de betere isolatie van het groendak kan het 
energieverbruik voor koeling van het gebouw significant verminderen [Wong et al, 2003]. Voor 
luchttuinen in hoogbouw kan het zorgen voor een fraai gezicht, evenals koeling door beschaduwing 
van de gebouwschil [Yeang, 1994 & 1999; Feriadi, 2003]. 
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2.2 Thermisch comfort in gebouwen in warme en vochtige klimaten 

2.2.1/nleiding 
Vanwege de status van westerse hoogbouw, en vooral haar gevels, wordt deze bouwwijze vaak 
zonder het lokale klimaat in ogenschouw te nemen, gekopieerd in warme en vochtige klimaten. Het 
gevolg hiervan is dat glanzende glazen gevels ongehinderd warmte toelaten in het binnenklimaat van 
deze gebouwen. Om te veel opwarming te voorkomen wordt gekoeld. Dit gebeurt verreweg het 
minst door natuurlijke koeling middels ventilatie en het meest door het gebruik van airconditioning. 
Het koelen met airco betekent een significant energieverlies van het gebouw. Het meest 
voorkomende type airco in een woning of appartement in Indonesië is de verdeelde airco, waarbij 

een eenheid binnen staat, een eenheid buiten staat met daartussenin een gekoelde buis. 
[expat.or.id; Kristante et al, 2005]. 

Het warme en vochtige klimaat van Surabaya zorgt door hoge zoninstraling voor een oncomfortabele 
binnenluchtkwaliteit in (hoge) gebouwen. De zon komt de gebouwen binnen via ramen, via convectie 
en via geleiding vanuit de gebouwschil. De warme lucht en vochtigheid tast hiermee het thermisch 
comfort aan in deze gebouwen [Kristanto et al, 2005]. 

Thermisch comfort is één van de vijf comfortcategorieën die mensen kunnen ervaren in een gebouw. 
De andere zijn: visueel, akoestisch, ruimtelijk, binnenlucht-comfort. Er is een acceptabel thermisch 
comfort als 80% van de gebruikers thermisch comfort beleeft [Feriadi, 2003]. 

Er zal een toename plaatsvinden van de hoeveelheid aircogebruik in gebouwen. Zo is er een toename 
van 225% tussen 1990-2020 van airco in Duitsland. Hiermee verbruikt 1 m2 kantoorgebouw ongeveer 
500 kWh per jaar aan koeling, verwarming en elektriciteit. In China gebruiken gebouwen 17% van alle 
opgewekte energie [Carrilho da Graça et al, 2002]. Het hoge energieverbruik komt door grote glazen 
gevels die onvoldoende zonbescherming hebben en geen nachtkoeling hebben door de vaak lichte 
constructie van bijvoorbeeld staal [Reichmann, 2010]. 

Dus, om thermisch comfort te verkrijgen in dergelijke hoogbouw zijn strategieën nodig, te weten 
[Moore, 1993; Kristante et al, 2005]: 

• Het actief koelen door middel van airconditioning. 

• Het vermijden van warmte-uitwisseling van gebouw en buiten door middel van isolatie. 
• Een blokkade van zonnestraling door beschaduwing en/of reflectie. 

• Ventilatie. 
• Passieve koeling. 

2.2.2 Airconditioning en isolatie 
Airconditioning is een strategie die hier niet verder wordt behandeld. Het gebruik hiervan in warme 
klimaten wordt onderkend, maar is geen ontwerpstreven gezien de toenemende vraag naar 
duurzamer gebruik van met name energie in gebouwen. 

Uit materiaaltechnisch oogpunt kan geconcludeerd worden dat constructiematerialen met veel 
isolatie, in combinatie met zware of lichte massa, niet geschikt zijn voor warme en vochtige klimaten. 
Niet-geïsoleerde wanden met een warmteoverdrachtscoëfficiënt van 0,5 m2K /Wen een redelijke 
thermische massa (niet zwaar, niet licht) zijn het beste voor het ontwerpstreven: een natuurlijk 
geventileerd gebouw in Surabaya [Liping & Hien, 2007]. 
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2.2.3 Schaduw en reflectie 
Geschikte externe schaduwhulpmiddelen kunnen de hoeveelheid zoninstraling in een ruimte regelen, 
wat de koellast van een gebouw aanzienlijk kan verminderen en het binnenklimaat kan verbeteren. 
Dit doen ze door vermindering van de inkomende straling te realiseren wanneer de gebruiker dit 
wenst [Liping & Hien, 2007]. 

Zonneschermen buiten het gebouwvolume zijn effectiever dan de schermen die binnen geplaatst 
zijn, omdat de laatste slechts licht tegenhouden, geen straling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
gehele beschaduwing (blokkade van alle straling in alle seizoenen) en gedeeltelijke beschaduwing 
(licht doorgang in gebouw, wel beschaduwing). Zonwering moet ecologisch, economisch en 
esthetisch verantwoord zijn [Szokolay, 1980]. Vegetatie zou daarom een passief koelsysteem kunnen 
zijn [Kristanto et al, 2005]. 

In middelhoge gebouwen in een tropisch klimaat kan een gevel een belangrijke bijdrage leveren aan 
het energieverbruik voor koeling in het gebouw. Een middelhoog gebouw heeft ongeveer vier keer 
zoveel geveloppervlak als dak. Normaal gesproken wordt zonwering gebruikt voor de preventie van 
zoninstraling. De meeste zonneweringen worden gemaakt van onnatuurlijke materialen, zoals 
kunststof of metaal. Voor middelhoge en hoge gebouwen wordt groen als zonwering aanbevolen, 
omdat planten de omgevingstemperatuur kunnen verlagen en de warmtegeleiding van de gevel 
verminderen [Kristanto et al, 2005]. 

2.2.4 Ventilatie en passieve koeling 
De binnentemperatuur is de belangrijkste factor voor thermisch comfort binnen, maar het is niet de 
enige. De verscheidene warmte-uitwisselingsprocessen van de huid met de omgeving worden 
beïnvloed door omgevingsfactoren of het algemene gevoel van onbehagen in de omgeving. De vier 
factoren die comfort bepalen zijn luchttemperatuur, relatieve vochtigheid, luchtbeweging en straling. 
De luchttemperatuur in Surabaya zou moeten liggen tussen 22- 27 °C bij een R.V. van 70% tot 100% 
voor menselijk comfort voor effectieve werkproductiviteit, de windsnelheid in het gebouw zou 
daarbij 0,15 m/s moeten zijn [Kristanto et al, 2005; Van Egmond - De Wilde de Ligny et al, 2006]. 

Momenteel is de wereld druk bezig met het vraagstuk van efficiënt energieverbruik. De prioriteit ligt 
bij het op natuurlijke wijze koelen van gebouwen in warme en vochtige klimaten. Passieve koeling is 
koeling middels natuurlijke warmteoverdracht. Dit kan zijn convectie, straling of door faseovergang. 
De eerste reden om passieve koeling toe te passen is om opwarming van het gebouw te voorkomen. 
Passieve koeling is ten tweede goed voor de koeling van de binnenlucht van een ruimte [Kristanto et 
al, 2005]. 

Passieve koeling werkt het beste in combinatie met ventilatie, omdat daarmee koeling door een 
ruimte verspreid kan worden. Er zijn drie ventilatiestrategieën in relatie met de gebouwvorm: 
eenzijdige ventilatie, dwarsventilatie en atriumventilatie [Awbi, 1996; CIBSE, 1997]. Eenzijdige 
ventilatie hangt af van openingen aan één zijde van de te ventileren ruimte. De effectiviteit van deze 
wijze van ventileren hangt af van het aantal openingen in de gevel en hun onderlinge positie van 
elkaar. Er is een limiet aan de diepte waarin de frisse lucht de ruimte betreedt [Gan, 1999; Eftekhari 
et al, 1999]. Dwarsventilatie ontstaat wanneer aan twee horizontaal overliggende zijden van een 
ruimte openingen zijn aangebracht. De lucht die door de ruimte voert neemt de opgewarmde en 
vervuilde binnenlucht mee naar buiten. Er is een limiet aan de effectiviteit van deze ventilatie, 
afhankelijk van de diepte van de ruimte [Murakami et al, 1991; Kato et al, 1997]. Atriumventilatie 
ontstaat als een trek plaatsvindt in een ingesloten ruimte die aan de bovenzijde een opening bevat, 
waardoor aan de onderzijde frisse lucht wordt aangezogen [Saxon, 1986; Andersen, 1995b; Wong et 
al, 2000]. Atriumventilatie blijkt een geschikte wijze te zijn voor natuurlijke ventilatie en thermisch 
comfort [Saxon, 1986; Dutt, 1991; Feriadi, 1999 & 2007]. 
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In de tropen is er door de hoge temperatuur en vochtige, klamme omstandigheden behoefte aan 
luchtbeweging over het lichaam om verdamping van zweet te bevorderen ter koeling van het 
lichaam. Daarom is het logisch te zien dat de dominante eigenschappen van de huizen in Indonesië 
openheid en beschaduwing zijn voor optimale ventilatie en bescherming tegen de zon, regen en 
insecten. De grote hellingshoek van het dak en de grote dakoverstek beschermen tegen regenval en 
de vloeren zijn verhoogd, zodat ze droog blijven en ventilatie onder het gebouw toelaten. De 
standaardplattegrond van de woning is erg 'vrij' en 'flexibel' door het gebruik van lichte houten 
scheidingswanden. De buitenwanden zijn vervaardigd van een massief materiaal, maar zijn zodanig 
versierd dat ventilatie de ruimte krijgt binnen te dringen [Koenigsberger, 1974; Kukreja, 1978]. 
Natuurlijke ventilatie is gedefinieerd als beweging van lucht door openingen in de gebouwschil door 
natuurlijke wind, statische druk gecreëerd door temperatuurverschillen tussen exterieur en interieur 
van een gebouw (schoorsteeneffect), of de combinatie van deze twee [BSI, 1991]. In de tropen is het 
schoorsteeneffect vaak niet significant, vanwege de volgende redenen: het temperatuurverschil 
tussen binnen en buiten is niet groot, natuurlijk geventileerde gebouwen hebben een poreuze 
buitenwand, wat dwarsventilatie verhoogt. Openingen in gebouwen zijn vaak horizontaal met elkaar 
verbonden, niet verticaal [Andersen, 1995a; Feriadi, 1999 & 2003]. 

Appartementengebouwen zijn meer en meer in trek in warme gebieden vanwege de toenemende 
druk op grond en hoewel hoogbouw zeldzaam is, zijn er talrijke middelhoge gebouwen (zes 
bouwlagen) opgezet. Een groot deel van de bevolking leeft in tijdelijke constructies, vaak low cost 
nederzettingen. Zij gebruiken vaak bamboe voor de gevels en plaatmetalen daken, etc. Het ontwerp 
en de uitvoering van deze woningen bepalen in grote mate het thermisch comfort ervan. Het verschil 
in wanddikte maakt een significant verschil uit in de thermische prestatie van het gebouw. Ruimtes 
met dikkere wanden blijken het meest comfortabel te zijn, vooral in hete en droge gebieden. Er is 
ook een verschil tussen woningen bovenin en onderin. Platte betonnen daken op de bovenste 
verdieping worden direct door de zon beschenen en warmen op, terwijl de onderste verdieping 
voordeel haalt uit de grond. Huizen met dikke wanden onderin kunnen het hele jaar door 
comfortabel zijn, in tegenstelling tot de bovenste verdieping. Gezien de dichtheid van gebouwen in 
stedelijke gebieden wordt het relatieve voordeel van een goede oriëntatie vaak tenietgedaan. Een 
zuidelijke oriëntatie heeft de voorkeur, vooral voor de ventilatie. Een oostelijke oriëntatie heeft een 
koelere binnentemperatuur dan een westelijke oriëntatie, die zoninstraling ontvangt na het 
middaguur. Hoewel een ruimte op het noorden koeler is, wordt dit niet aangeraden vanwege de 
geringere hoeveelheid zonlicht. Het feit dat gebouwen in de stedelijke omgeving dicht op elkaar 
staan maakt luchtbeweging door het binnenklimaat van de gebouwen lastig. Huizen bovenin hebben 
meer kans op ventilatie, vooral als daarin dwarsventilatie mogelijk is. Het gebruik van roosters of 
horren beperkt de luchtbeweging binnen, terwijl de luchtbeweging buiten hoger is [Mallick, 1996]. 

De mate van natuurlijke ventilatie hangt af van de klimatologische omstandigheden, zoals 
temperatuur, vochtigheid, wind en zoninstraling. De afhankelijkheid van het klimaat maakt het 
thermisch comfort in gebouwen onvoorspelbaar. Door het klimaat is de fluctuatie van de 
omstandigheden van het binnenklimaat lastig te beheersen, mede vanwege het beperkte 
comfortinterval van mensen. Hoe goed het ontwerp ook is afgestemd op ventilatie, er zijn altijd 
weersomstandigheden die niet door passieve systemen beheerst kunnen worden. Ondanks deze 
beperkingen zijn er potentiële factoren die het gebruik van natuurlijke ventilatie bemoedigen. Ten 
eerste blijkt dat in een aantal gebouwen in de tropen die geschoeid zijn op natuurlijke ventilatie, er 
geen intensieve gebruikscontrole nodig is om goed te werken. Adaptieve concepten, zoals het door 
de gebruiker aanpassen van de activiteit, veranderen van kleding, etc. volstaan [Humphreys, 1976; 
Brager, 1998; Fordham, 2000; Raja et al, 2001]. Ten tweede blijkt uit onderzoek dat gebruikers van 
gebouwen die thermisch onbehagen ondervinden, dit gevoelsmatig compenseren met voordelen die 
het gebouw hen biedt [Co hen, 1997; Humphreys et al, 1998]. Hieronder wordt verstaan de 
mogelijkheid ramen te openen, lichten aan te doen of gordünen te sluiten. Het thermisch comfort 
moet zorgvuldig door de ontwerpers worden bezien, zonder dat het ten koste gaat van ander 
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comfort (akoestiek of verlichting, etc.). Ten derde blijkt uit studies dat er een statistisch hogere kans 
is op het sickbuildingsyndroom in aircogebouwen dan in natuurlijk geventileerde gebouwen [Costa et 
al, 1999; Soon, 1999; Kurvers et al, 1999]. Ook het verbruik van minder energie en minder vervuiling 
zijn positieve punten. Ten slotte vinden gebruikers van gebouwen het fijn dat het binnenklimaat zich 
aanpast aan het buitenklimaat, omdat ze gewoon zijn zich aan te passen aan klimatologische 
omstandigheden [Feriadi, 2003]. 
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2.3 Ventilatie en passieve koeling in Zuidoost-Azië 

2.3.1 Singapore 
Ventilatiekoeling door middel van convectie door de omgevingslucht, is een veelvuldig toegepast 
middel in warme en vochtige klimaten, waar ventilatie zonder airconditioning het comfort binnen 
kan veraangenamen of gewoon comfortabel kan maken op een natuurlijke wijze [liping & Hien, 
2007]. 

Er blijkt weinig onderzoek gedaan te zijn naar gevelontwerpen die het binnenklimaat thermisch 
verbeteren voor natuurlijk geventileerde gebouwen, vooral voor warme en vochtige klimaten. 
Bovendien blijkt dat er erg weinig richtlijnen zijn voor gevelontwerpers voor natuurlijk geventileerde 
gebouwen. Ook zijn er nauwelijks richtlijnen voor de gebruikers van een dergelijke gevel met 
betrekking tot het verkrijgen van een optimaal binnenklimaat met een dergelijke gevel voor warme 
en vochtige klimaten. Dit terwijl natuurlijke ventilatie in deze landen enorm gewaardeerd wordt 
[U ping & Hien, 2007]. 

Hoewel natuurlijke ventilatie niet een complex begrip is, is deze niet eenvoudig goed toe te passen in 
een gebouw, omdat het moeilijk te controleren is. Thermisch comfort in het binnenklimaat is in 
belangrijke mate te bereiken door de gevel. Hoewel de temperatuur in Singapore varieert tussen de 
23 en 24°C en een relatieve vochtigheid heeft van gemiddeld 84% gedurende het hele jaar, is het 
waarschijnlijk dat de comforttemperatuur bereikt kan worden met natuurlijke ventilatie [Wang & 
Wong, 2005; liping & Hien, 2007]. 

In Singapore is de huidige gevelmateriaalstandaard voor gebouwen met airco de Envelope Thermal 
Transfer Value (ETTV), deze mag niet hoger zijn dan 50 W/m2• Echter, er zijn geen richtlijnen voor 
natuurlijk geventileerde gebouwen. De bouwregels voor Singapore stellen alleen dat de U-waarde 
van de gevel voor natuurlijke ventilatie niet meer mag zijn dan 3,5 W/m2K. Na onderzoek bleek dat 
een U-waarde van 2 W/m2K voor oost en west beter was en 2,5 W/m2K voor noord en zuid. Het 
effect van koeling door wind is hierbij niet meegenomen [Wong, 2004; U ping & Hien, 2007]. 

Continu ventileren levert het minste onbehagen op en niet ventileren levert het meeste onbehagen 
op. Thermische geleiding van materialen, onder de voorwaarde dat er geen ventilatie is, heeft een 
sterke relatie met comfort van de binnenruimte. Met de toename van thermische geleiding van 
materialen neemt het aantal comforturen af. Echter, de impact van de materialen is niet duidelijk als 
de ventilatie goed geregeld is. De hele dag (dus dag en nacht) ventileren is de beste maatregel voor 
de meeste uren thermisch comfort in Singapore. Nachtventilatie is er effectiever dan dagventilatie, 
omdat de nachttemperaturen relatief dichter bij de comforttemperatuur liggen. Met goede 
warmtegeleiding en redelijke thermische traagheid kan het binnencomfort bij nachtventilatie beter 
zijn dan bij een volle dag ventilatie. En helemaal geen openingen in een ruimte is beter dan een 
ruimte met gesloten ramen voor thermisch comfort. Voor een natuurlijk geventileerd gebouw zou de 
optie van gesloten ramen gemeden moeten worden vanwege de slechte comfortresultaten [liping & 
Hien, 2007]. 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden voor natuurlijke ventilatie in Singapore [liping & 
Hien, 2007]: 
• Met het onderzoek is duidelijk dat de gehele dag ventileren het meeste aantal comforturen 

oplevert. 
• Niet-geïsoleerde constructie met beperkte thermische traagheid is ideaal voor comfort. 
• De noord- en zuidgevel kunnen meer dan de andere twee gevels bijdragen aan het thermisch 

comfort binnen, gesloten ramen voor daglicht in de oost- en westgevel dienen vermeden te 
worden voor natuurlijke ventilatie. 
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• De toename van de raam/vloeroppervlakratio naar 0,24 kan het thermisch comfort verbeteren 
en horizontale beschaduwing voor de vier richtingen zorgt voor verdere verbetering van het 
comfort. 

2.3.2 Bangladesh 
Onderzoek in Bangladesh naar het comfort in gebouwen leverde op dat kamers met dikke wanden 
meer comfort bieden, vooral in het hete en droge seizoen [Mallick, 1996]. 

Bangladesh heeft een warm en vochtig klimaat. Het heeft hoge temperaturen het hele jaar door en 
een hoge relatieve vochtigheid, vooral in het moessonseizoen. De mensen in deze gebieden hebben 
zich aangepast aan de leefomgeving door andere kleding te dragen, door hun activiteiten erop af te 
stemmen en hun bouwstijl aan te passen. Met name op het platteland hebben de mensen zich goed 
daaraan aangepast. In het stedelijk gebied is het bereiken van comfort voor veel mensen moeilijker, 
vanwege de stedelijke ontwikkeling en het microklimaat. Stedelijke levenswijzen zijn anders en het 
dagschema staat geen rust toe overdag, nodig om thermische belasting tegen te gaan. Overdag 
worden wel vaak plafondventilatoren gebruikt voor convectiekoeling [Mallick, 1996]. 

2.3.3 Thailand 
Een studie in Thailand wees uit dat het mogelijk is om natuurlijke ventilatie te gebruiken om 
thermisch comfort in het binnenklimaat van een huis in een buitenwijk van Bangkok te bereiken 
gedurende 20% van het jaar. De inlaatopeningen zouden rond de 20% van het vloeroppervlak 
moeten liggen om adequate natuurlijke ventilatie voor thermisch comfort te bieden [Tantasavasdi et 
al, 2001; Uping & Hien, 2007]. 

2.3.4China 
Ook in Sjanghai, waar het warm en vochtig is in de zomer, zijn vijf passieve ventilatiemethoden 
getest [Carrilho da Graça et al, 2002]: 

• Dagventilatie; deze vorm van ventilatie, waarbij alleen overdag geventileerd wordt, is het 
meest gebruikte passieve koelingsysteem. Buitenlucht stroomt door het gebouw en 
verwijdert zo de warmte in het gebouw. Het systeem kan het comfort van de gebruiker 
verhogen door de vermeerdering van de convectieve en evaporatieve warmteoverdracht en 
door de afname van de temperatuur van de binnen lucht. De maximale ventilatiesnelheid zou 
2 m/s niet moeten overschrijden. Als de buitentemperatuur hoog is, zal de 
binnentemperatuur over het algemeen te hoog zijn voor comfort voor de gebruiker. 

• Nacht koeling; voor nachtkoeling geldt dat koele buitenlucht gedurende de nacht de 
gebouwconstructie afkoelt. De thermische massa functioneert als een warmteafvoer 
gedurende de dag door het absorberen van de overdag geproduceerde warmte. Om te 
voorkomen dat de binnenlucht te snel opwarmt, zouden de ramen overdag gesloten moeten 
blijven. Vaak wordt een plafondventilator gebruikt voor wat luchtcirculatie en een toename 
van warmte-uitwisseling tussen gebruikers en de thermische massa. Hoe koeler de lucht 
's nachts {liefst onder de 22 °C), hoe effectiever de oplossing is. 

• Evaporatieve koeling; deze vermindert de temperatuur van de ventilatielucht door 
verdamping. Met een direct verdampingskoelsysteem wordt de binnenlucht afgekoeld, 
terwijl de vochtigheid toeneemt. Indirecte systemen voorzien in een koelvloeistof in een 
warmtewisselaar. Deze systemen werken alleen in droge klimaten. 

• Nachtstraling; verwijdert warmte uit de gebouwelementen door de uitwisseling van 
langegolfstraling met de nachtelijke hemel. De afgekoelde elementen absorberen vervolgens 
de opwarming van het gebouw overdag. Dit systeem werkt goed in regio's met veel heldere 
nachten en gebouwen met veel geveloppervlak. 

• Koudeopslag. Koudeopslag gebruikt de grond als afvoerput en opslagplaats voor koeling. 
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In theorie kunnen alle vijf systemen toegepast worden in Beijing of Sjanghai, waar veel middelhoge 
appartementengebouwen te vinden zijn. Het klimaat in beide steden is warm en vaak vochtig, 
daarom is het gebruik van evaporatieve koeling beperkt door de hoge relatieve vochtigheid. De 
toepassing van nachtstraling in een appartementengebouw is lastig omdat het gebouw een groot 
geveloppervlak nodig heeft om warmte af te kunnen stralen naar de hemel. Dit kan alleen in 
dunbevolkte laagbouwgebieden. Koudeopslag voor middelhoge en hoge gebouwen kan een dure 
oplossing zijn door de bouwkosten en het gebruik van een warmtewisselingsysteem om warmte de 
grond in te pompen. Daarom is het gebruik van dagventilatie en nachtventilatie de meest reële 
oplossing [Carrilho da Graça et al, 2002]. 

Een evident probleem met dag- en nachtventilatie is hun afhankelijkheid van het ventilatieniveau van 
het gebouw. Zonder goede ventilatie zullen de twee systemen in het geheel niet werken. Dit 
ventilatieniveau hangt af van de geometrie van het gebouw, maar ook van het microklimaat om het 
gebouw. Als het vergeleken wordt met airco, gebruiken passieve systemen minder energie, hebben 
ze minder onderhoud nodig, hebben ze lagere instapkosten en zijn ze milieuvriendelijker. De 
prestatie van een windgedreven koelsysteem is direct afhankelijk van de grootte van de 
luchtstroming door het gebouw en de warmteverdrijving door convectie als resultaat daarvan 
[Carrilho da Graça et al, 2002]. 

Uit een simulatie met dag- en nachtventilatie blijkt dat in een passief koelsysteem de temperatuur 
van de buitenlucht en de corresponderende luchtvochtigheid cruciaal zijn voor de prestaties ervan. 
Een hogere dagelijkse temperatuurschommeling maakt nachtkoeling geschikter dan bij een lage, 
omdat de nachtelijke koeling meer warmte het gebouw uit krijgt. De gemiddelde windsnelheid is 
belangrijk voor zowel dag- als nachtventilatie. Door de lage temperatuurvariatie, hogere 
temperaturen en hogere relatieve vochtigheid is het moeilijker en uitdagender om een goed passief 
koelsysteem te maken. In Beijing is nachtventilatie superieur aan dagventilatie. Hoewel de 
klimatologische omstandigheden in Sjanghai niet bemoedigend zijn, blijkt dat er wel degelijk meer 
comforturen zijn bij toepassing van de twee passieve koelsystemen. Nachtventilatie werkt het beste 
in Sjanghai, maar minder overweldigend dan in Beijing. Dit komt door de lage temperatuurvariatie 
van Sjanghai, waardoor nachtkoeling minder effect heeft. De conclusie is dat de twee passieve 
koelsystemen (dag- en nachtventilatie) onvoldoende bijdragen tot een beter thermisch comfort 
binnen voor deze casestudy. Het risico op condensatie van oppervlakken bij nachtkoeling in een 
warm en vochtig klimaat is evident bij een hogere thermische massa. In Sjanghai valt het wel mee 
met de condensatie, omdat de thermische massa niet erg afkoelt gedurende de nacht, daarom zijn 
de oppervlaktetemperaturen hoger dan het dauwpunt van de buitenlucht [Carrilho da Graça et al, 
2002]. 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden voor natuurlijke ventilatie in China [Carrilho da 
Graça et al, 2002]: 

• Nachtventilatie is beter dan dagventilatie in zowel Beijing als Sjanghai. 
• Nachtkoeling kan aircosystemen vervangen voor een groot deel {90%) van het koelseizoen in 

Beijing. Gemiddeld is de binnentemperatuur dan 3,9°C koeler dan de maximale 
buitentemperatuur met nachtkoeling in Beijing. 

• Dagventilatie zorgt overdag voor een beter comfort binnen, maar niet significant. 
• De twee passieve koelsystemen (dag- en nachtventilatie) werken niet effectief in Sjanghai, 

comfortcondities worden er 66% van de tijd gehaald in de warme periode. 
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2.3.5 Indonesië 
De meerderheid van de inwoners van Indonesië woont in een natuurlijk geventileerd gebouw. Er zijn 
tot op heden geen algemeen geaccepteerde normen voor comfort in tropische gebieden. Mensen in 
tropische gebieden hebben weinig middelen voorhanden in gebouwen om iets te doen aan 
thermisch onbehagen. Juist in tropische gebieden zijn de minste aircogebouwen te vinden. Mensen 
daar zijn fysiek en mentaal gewend geraakt aan de omstandigheden die er heersen. Honderden 
miljoenen mensen in Azië wonen in natuurlijk geventileerde gebouwen, voornamelijk omdat ze geen 
koelsystemen kunnen betalen. Slechts een klein deel van de bevolking van Indonesië kan zich een 
airco veroorloven. Typische gebouwen in de stad Yogjakarta zijn ontworpen voor een gunstige 
natuurlijke ventilatie. In hun huis zijn de bewoners minder kritisch bij oncomfortabele temperaturen. 
Het vraagstuk van thermisch comfort is verplaatst naar onvermijdelijke acceptatie, aangezien het 
voor velen een kwestie van betaaibaarheid is. Controle van gebruikers over de omgeving waarin ze 
zich bevinden kan verschillen in de werkomgeving en de woonomgeving. Thuis doen bewoners al het 
mogelijke om thermisch comfort zoveel mogelijk te garanderen. Zo kunnen ze hun kleren aanpassen, 
meer drinken, een bad nemen, ramen openen, een ventilator of airco aandoen, etc. Op het werk is 
deze controle veel beperkter. De typische kledij voor mannen in Indonesië is de wikkelrok of 'sarung' 
enT-shirt; voor de vrouwen is het een lichte rok en blouse. De isolatiewaarde van de kleding was in 
het hete seizoen een klein beetje lager dan in het regenseizoen. De metingen zijn gedaan in 
laagbouw. De gemiddelde buitentemperatuur was 27,56 °C in het warme seizoen en 26,96 °C in het 
natte seizoen. De gemiddelde binnentemperatuur was 29,84 °C in het warme seizoen en 29,21 °C in 
het natte seizoen. Het blijkt dat bewoners het liefste een raam openzetten voor thermisch comfort. 
Op de tweede en derde plaats staan drinken en het aanzetten van een ventilator (die 18,1% niet 
bezat). Gevolgd door het omkleden, een bad nemen, naar buiten gaan en als allerlaatste het 
aanzetten van airco. Airco was niet aanwezig in de meeste huizen en zelfs als ze het hadden werd het 
niet geprefereerd vanwege hoge gebruikskosten. Er kan gesteld worden dat mensen meer waarde 
hechten aan het aanpassen van hun omgeving (ramen, ventilator) dan aan zichzelf (kledij, drinken). 
Relatief hoge voorkeur is er voor regelbare ramen en ventilatoren, wat duidt op de voorkeur voor 
wind en luchtbeweging in de woning in Indonesië. In warme en vochtige huizen wordt koeling 
voornamelijk verwacht van hogere ventilatiesnelheden in huis. Er kan uit opgemaakt worden dat het 
gebruik van ramen en/ of ventilatoren voldoende is voor hun gevoel van thermisch comfort. 
Ontwerpers zouden hier rekening mee moeten houden [Mallick, 1996]. 

Ook blijkt dat het grootste deel van de ondervraagden alleen's ochtends hun ramen opent, gevolgd 
door zowel de ochtend als middag en de ochtend, middag en avond (niet 's nachts). De mensen die 
een ventilator hadden, hebben deze voorkeur: alleen's middags aan, op afstand gevolgd door de 
hele dag aan en alleen's nachts aan. 's Ochtends opent meer dan 87% van alle ondervraagden hun 
ramen. Ongeveer 37% opent alleen 's ochtends de ramen. 's Middags opent 59,4% de ramen. Als dit 
raamgebruik gerelateerd is aan onbehagen in de woning, kan gesteld worden dat 's ochtends en 's 
middags de minst comfortabele uren zijn. 's Nachts openen weinig mensen hun ramen, omdat het of 
koeler is, of minder veilig of om privacyredenen. Van de mensen die er een hadden, gebruikt 78% 
ventilatoren 's middags. Concluderend kan men stellen dat de bewoners de meeste comforttijd 
hebben als ze zelf controle hierover hebben. Zo kunnen de mensen hun omgeving zodanig aanpassen 
dat ze in hun behoefte kunnen voorzien (het openen van ramen en het aanzetten van ventilatoren) 
[Mallick, 1996]. 

In werkelijkheid kunnen natuurlijk geventileerde gebouwen voor comfort zorgen door controle van 
de gebruiker. Indonesië verbruikt per capita veel minder energie dan omringende landen met 390,43 
kWh in 2000. Singapore 7467 kWh, Thailand 1501 kWh, Maleisië 2736 kWh. Desalniettemin is het 
zaak voor Indonesië om het energieverbruik laag te houden, aangezien producenten van 
airconditioners proberen de comforttemperatuur omlaag te halen voor verkoop, ten koste van het 
milieu. Airco wordt door gebruikers als de minst goede oplossing gezien voor koeling in de woning 
[Mallick, 1996]. 
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Oe benodigde aanpassing voor comfort is onderdeel geworden van het dagelijks leven van de 
mensen en bepaalt hun thermisch comfort in natuurlijk geventileerde gebouwen. Als hen gevraagd 
wordt over hun voorkeurstemperatuur, verkiezen ze altijd de temperatuur waarbij ze geen 
aanpassing hoeven te doen aan hun omgeving, dus een veel koelere omgeving wordt geprefereerd 
[Feriadi & Wong, 2004]. 

Deze koelere omgeving kan gerealiseerd worden met een groene gevel, die op meerdere manieren 
kan voorzien in de koeling van het binnenklimaat van een gebouw, zoals te lezen is in het volgende 
hoofdstuk. 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat- Thermisch comfort 
E.LM. Ros & P.M.F. van de Wouw 

-16-



3 Koelpotentie groene gevel 

3.1 Locatie 

In verschillende delen van de wereld is onderzoek gedaan naar de koelpotentie van groene gevels. 
De belangrijkste factor die meespeelt bij thermisch comfort is het heersende klimaat. Dit klimaat is 
zeer divers over de hele wereld beschouwd en dat heeft andere koelende effecten van de groene 
gevel tot gevolg. De belangrijkste bevindingen worden weergegeven voor de meest voorkomende 
klimaattypen. 

3.1.1 Gematigd klimaat 

Urban heat island-effect (UH I-effect) 
De toename van gebouwen en bestrating leidt tot het zogenaamde urban heat island effect (U Hl
effect): hogere vochtigheid, verhoogde nachttemperatuur, vervuilde lucht en meer vervuilende 
stoffen in de stad [Dunnett et al, 2004; Cheng, 2010; Bass & Baskaran, 2003]. Het UH I-effect wordt 
veroorzaakt door de warmte die gebouwen middels straling aan hun omgeving afgeven. De maximale 
temperatuur van een zwart oppervlak op de zon is 70°C, veel warmer dan de omgevingstemperatuur 
[Halm, 1989]. De stad kan tot zo'n 8°C hoger zijn dan het platteland daarbuiten. Met de 
klimaatverandering kan dit zelfs oplopen tot 13°C [Akbari et al, 1982; Peck et al, 1999]. 

De gemiddelde planttemperatuur het jaar door is 2,6 °C lager dan de gemiddelde 
omgevingstemperatuur [Makhzoumi et al, 1987; Halm, 1989]. Verminderde oppervlaktetemperatuur 
van groene gevels kan leiden tot een verminderding van het UH I-effect, mits genoeg gevels voorzien 
zijn van groen [Bass & Baskaran, 2003; Wang et al, 2009a]. Dit is bewezen doordat blijkt dat de 
temperatuur in de stad aanmerkelijk hoger is in niet-begroeide gebieden dan in begroeide gebieden 
[Hendriks & Koers, 2009]. Als alle wanden in de stad voorzien zouden zijn van groene gevels zou dat 
energiebesparingen van 35% tot 90% kunnen betekenen voor verschillende steden [Aiexandri et al, 
2008; Wang et al, 2009a & 2009b]. 

Daar staat een ander onderzoek tegenover dat gebruik heeft gemaakt van het STEVE-model als 
simulatie van het U Hl-effect. Deze heeft geen significante daling aangegeven van de directe 
omgevingstemperatuur van het onderzochte gebouw. Wel is een daling geconstateerd van de 
externe gebouwtemperatuur door groen [Wang et al, 2009b]. Het effect van groen in de omgeving is 
dus alleen merkbaar in de directe omgeving van het gebouw. 

Thermfflchcomfortgebouw 
Temperatuurverschillen tussen het exterieur en interieur van een gebouw met groene gevels is 
aantoonbaar verminderd ten opzichte van een kale wand die lijkt op typische stenen stadsgezichten 
van baksteen en beton [Eumorfopoulou & Kontoleon, 2009; Bass, 2000; Bass & Baskaran, 2003; 
Wang et al 2009a; Holm, 1989]. Er is een verbeterd thermisch comfort binnen gerealiseerd en dat is 
tevens kwalitatief beter [Hoyano, 1988; lp et al, 2010]. Hoe groter de plantbedekking op de gevel is, 
hoe merkbaarder het effect van koeling en comfort is binnen [Kontoleon & Eumorfopoulou, 2010]. 
Dit komt doordat de temperatuur rondom planten koeler is dan bijvoorbeeld rondom steen. Groen 
stabiliseert temperatuurfluctuaties en reduceert de warmtestroom naar zijn omgeving [Niachou et 
al, 2001; Papadakis et al, 2001; Wong et al, 2003; Theodosiou, 2003; Kumar et al, 2004; Pérez et al, 
2008]. Vanwege de minder snelle opwarming in de loop van de dag blijft de koelte langer binnen, 
tevens blijft het langer warm na zonsondergang [Cheng et al, 2010]. 

Groen op de gevel zorgt voor lagere oppervlaktetemperaturen van zowel het groen zelf als de 
onderconstructie van de gevel waarop deze gemonteerd is [Meier, 1991; Hoyano, 1988; MePhersen 
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et al, 1988; Eumorfopoulou & Kontoleon, 2009]. Het vlakt de piektemperaturen af en vormt zo een 
soort thermische buffer tussen binnen en buiten. Op heel warme dagen is dit effect nog beter 
merkbaar [Eumorfopoulou & Kontoleon, 2009]. Fluctuaties van temperatuur aan de buitenzijde van 
de gevel kunnen gereduceerd worden van 10- 60°C bij een kale wand tot 5 - 30°C bij een groene 
gevel [Peck et al, 1999; Wong et al, 2009a]. De temperatuur in de spouw tussen groene gevel en 
onderconstructie is gemiddeld 1,4°C lager dan buiten in de zomer op de zuidoost-gevel en 3,8°C 
hoger dan de buitentemperatuur in de winter [Pérez et al, 2008]. Het groendek blijft iets koeler 
overdag in de zon en is 's nachts iets warmer dan de omgevingstemperatuur [Holm, 1989]. Het groen 
heeft voordeligere thermische eigenschappen op een gebouw met minder thermische massa, dan op 
een gebouw met veel thermische massa, zoals baksteen of beton, omdat deze materialen al een 
grote warmtecapaciteit bezitten [Ottelé, 2011]. Wat klimops betreft maakt het niet uit welke soort 
gebruikt wordt, de thermische eigenschappen zijn vergelijkbaar met elkaar [Holm, 1989]. Groen is 
daarom een zeer effectieve zonwering voor het gebouw door de reductie van de 
oppervlaktetemperatuur in vergelijking met een kale wand [Perini et al, 2011]. Bij planten in een 
dubbele façade werd een temperatuur gemeten van 35°C terwijl gewone blindering 55°C werd [Stee 
et al, 2005]. 

Het programma DEROB-I UA werd gebruikt als computersimulatie in een onderzoek naar de 
energiehuishouding van groene gevels [F.S. Higgs, 1983]. Zo bleek dat de kleur van het materiaal 
achter een groengordijn niet van belang is voor de thermische kwaliteit van het gebouw [Holm et al, 
1989]. Een temperatuurverschil van 2 tot 6°C is te behalen met en groene gevel ten opzichte van een 
kale wand [Köhler et al, 1987]. Een ander onderzoek stelde een temperatuurdaling vast van 5°C 
[Holm, 1989; lp et al, 2010] en weer een ander onderzoek kwam tot een mogelijke daling van 8 tot 
10°C, vergeleken met een kale wand [Di et al, 1999; Cantuaria, 2000; lp et al, 2010]. Ook is een daling 
gemeten van 5,5°C ten opzichte van een kale wand, met een maximum van 15,2°C in september 
[Pérez et al, 2010; Ottelé, 2011]. Deze thermisch verbeterende eigenschappen zijn gemeten zowel in 
het veld als met de computersimulaties van DEROB [Holm, 1989; Ottelé, 2010]. 

De invloed van groen is prominenter op de oost- en westgevels. Een groene gevel op een slecht 
georiënteerde gevel verbetert de thermische kwaliteit van die gevel en haar koellast. Het leidt tot 
energiebesparing en een verbetering van het binnenklimaat. Een juiste plaatsing van groen rondom 
het gebouw heeft een voordelige invloed op het thermisch comfort van het binnenklimaat [Meier, 
1990; Kontoleon & Eumorfopoulou, 2010]. In Japan is ondervonden dat ranken een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan de temperatuurdaling op zuidwest georiënteerde gevels [Hoyano, 1988; 
Wong et al, 2009a]. In Tokio is een warmtereductie van 5- 8°C mogelijk bij groene gevels [K. Shibuya 
et al, 2007; Cheng et al, 2010]. 

Energiebesparing 
Het merkbare resultaat van gevelgroen is dat er minder koellast in de zomer is. Eliminatie van de 
airconditioning is zelfs niet uitgesloten [Stee et al, 2005; Kristante et al, 2005; Wong et al, 2009a; Ca 
et al, 1998; Meier, 1990; lp et al, 2010]. Dit maakt het toepassen voor groen voor koelingdoeleinden 
interessant. Zo is in Duitsland een gebouw gemaakt dat leidingen door de substraatlaag van een 
groendak laat gaan om het ventilatiemedium water te koelen, met als de toevoer het reeds 
opgewarmde leidingwater van de binnenlucht van het gebouw [Franke, 1994; Peck et al, 1999]. Het 
Nederlands paviljoen met desert cooling van de Wereldtentoonstelling van Sevilla in 1992 koelde 
adiabatisch de binnenruimte door middel van verdamping van water dat over de gevel liep. Een 
reductie van koelingenergie is mogelijk tot 60% gedurende warme zomerdagen [Parker, 1987; lp et 
al, 2010]. Een ander onderzoek toont aan dat de koellast kan verminderd worden met 50%-70%, 
doordat de groene gevel het binnenklimaat met 5,5°C kan verminderen [Peck et al, 1999; Wong et al, 
2009a]. ledere vermindering van een 0,5 °C binnen betekent een elektriciteitsbesparing voor 
airconditioning tot 8% [Dunnett et al, 2004; Ottelé, 2010]. Weer een ander onderzoek toont aan dat 
een koellastreductie van 20% mogelijk is [Stee et al, 2005]. 
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3.1.2 Mediterraan klimaat 
Bij een onderzoek in Spanje is gebleken dat de temperatuur in de spouw tussen groene gevel en 
onderconstructie iets hoger is dan de buitentemperatuur, gemeten bij een koele buitentemperatuur 
van 11,1 °C [Pérez et al, 2008]. 

In een mediterraan klimaat is een temperatuursvermindering van het groene-geveloppervlak 
mogelijk tot 10,8°C ten opzichte van een kale wand, zo bleek uit onderzoek in Griekenland 
[Eumorfopoulou et al, 2009; Ottelé, 2010; Cheng et al, 2010]. 

In Spanje is de oppervlaktetemperatuur van de wand op de noordoost- en zuidoostgevellager dan 
zowel de buiten- als binnentemperatuur bij een buitentemperatuur van 11,1 °C [Pérez et al, 2008]. 

3.1.3 Heet en droog klimaat 
In hete en droge klimaten is het belang van groene gevels evident, omdat gebleken is dat groen de 
capaciteit heeft grote temperatuurschommelingen dag en nacht en tussen seizoenen op te kunnen 
vangen [Givoni, 1994; Santamouris et al, 1996; Kontoleon & Eumorfopoulou, 2010]. 

Simulaties wezen uit dat groene gevels in hete en droge klimaten een oncomfortabele 
binnentemperatuur comfortabel kunnen maken. Ook is er effect in warme en vochtige klimaten, 
maar wel minder dan in hete en droge klimaten. In andere klimaattypen is ook verbetering van de 
binnentemperatuur aangetoond [Holm, 1989]. 

In Zuid-Afrika, een semi-heet en droog klimaat, is de binnentemperatuur van een doorsnee 
lichtgewicht gebouw doorgaans 2°C hoger dan de buitentemperatuur. In de avonduren is de 
binnentemperatuur met zo'n 18°C vergelijkbaar met de buitentemperatuur. De gesimuleerde 
binnentemperatuur in dezelfde omgeving met een begroeide gevel reduceert de binnentemperatuur 
overdag met 5°C en ligt daarmee in de comfortzone. De nachttemperatuur met groen is iets hoger 
dan zonder groen [Holm et al, 1989]. 

In een warm en vochtig gebied, in een gebouw georiënteerd op de evenaar, is een gesimuleerde 
temperatuurdaling van 2°C te verkrijgen in de zomer met een buitentemperatuur van 22 - 32°C, en 
1°C in de winter met een buitentemperatuurvan 12- 25°C. In een gebouw georiënteerd op het 
westen in dit klimaat is de temperatuurdaling 1 °C, zowel in de zomer als in de winter. In de zomer 
wordt de binnentemperatuur in een lichtgewicht gebouw - in de evenaarrichting begroeid met 
klimops in een warm, binnenlands klimaat- gereduceerd van 17- 33°C zonder groen naar 18- 28°C 
met groen in een omgevingstemperatuur variërend van 21- 31 °C. In de wintersituatie was de 
verandering als volgt: van 10- 30°C naar 12 - 27°C in een omgevingstemperatuur van 7- 18°C. [Holm 
et al, 1989; Wong et al, 2009a]. 

3.1.4 Warm en vochtig klimaat 
Om het UH I-effect tegen te gaan zouden groene gevels of groene daken toegepast kunnen worden 
[Singapore's National Climate Change Strategy, 2008; Wong et al, 2009b]. Dit is mogelijk omdat uit 
onderzoek in Singapore is gebleken dat sommige groene-gevelsystemen de omgevingstemperatuur 
beïnvloeden tot 0,6 m van de gevel af, met soms een temperatuurverschil tot 3,33 °C op O,lSm 
afstand [Wong et al, 2009a]. 

In Singapore is een vermindering van temperatuur van een groene-geveloppervlak tot 11,6°C 
mogelijk ten opzichte van een kale wand [Wong et al, 2009a; Ottelé, 2010]. Een andere studie in 
Singapore toonde aan dat een temperatuurverschil van 11 °C mogelijk is tussen een groene gevel en 
een kale wand [Ong et al, 2000] en marktgebonden onderzoek liet reducties van 10°C zien [Wong et 
al, 2009b; Cheng et al, 2010]. Bij een vergelijkingsonderzoek van diverse groene-gevelsystemen is 
aangetoond dat een groene-gevelsysteem van panelen in passende RVS omhulling en een systeem 
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met turfachtig-mos-panelen in een RVS omhulling hangend aan dragers, de beste thermische 
prestatie hebben [Wong et al, 2009a]. 

Een potentiële energiebesparing is te behalen bij groene gevels in tropische gebieden. Een verlaging 
van de oppervlaktetemperatuur van groene gevels was maximaal11,58 °e, watonherroepelijk kan 
leiden tot een energiebesparing op de airconditioning. Een lagere omgevingstemperatuur, bereikt 
door een groene-gevelsysteem, betekent een lagere inblaastemperatuur voor 
airconditioningsystemen of andere inblaassystemen, wat de koeling in een gebouw ten goede komt 
[Wong et al, 2009a]. 

In een experiment in Hongkong is aangetoond dat het gemiddelde temperatuurverschil tussen de 
substraatlaag en de binnentemperatuur 1 °e bedraagt, met een maximum van 14°e op zeer warme 
dagen. Gedurende de nacht was de substraattemperatuur gemiddeld 2 oe hoger dan de 
binnentemperatuur. Het verkregen temperatuurverschil was significant, maar hoe heter de 
buitentemperatuur, hoe beter het koelend effect van de groene gevel blijkt te zijn. Zowel de 
dekkingsgraad van het groen als de vochtigheid van het substraat spelen een belangrijke rol in het 
koelend effect van het paneel [eheng et al, 2010]. 

In een vergelijkbaar onderzoek als het desert cooling concept van het Nederlandse paviljoen in 
Sevilla, heeft in Maleisië een meting plaatsgevonden van de koelpotentie van een glaspaneel met 
daarin een stromende waterfilm. Er bleek een reductie van de binnentemperatuur mogelijk te zijn in 
de binnenruimte van 2,2 tot 4,1 °. De temperatuur van het buitenblad van het glas werd gemiddeld 
7,2 tot 14 °e minder. Dit effect is voornamelijk toe te schrijven aan de warmtestroom van warme 
binnenlucht naar het koele glaspaneel [Qahtan et al, 2011.]. 
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3.2 Evapotranspiratie 

Planten absorberen een respectabel gedeelte van de binnenkomende zonnestraling voor hun groei 
en andere biologische functies, zoals fotosynthese en evapotranspiratie [Krushe et al, 1982; 
Eumorfopoulou & Kontoleon, 2009; Kontoleon & Eumorfopoulou, 2010]. De verdeling van de energie 
uit inkomend zonlicht is als volgt [Krushe et al, 1982; Minkeet al, 1982]: 

• evapotranspiratie (20-40%) 

• doorgelaten (5-30%) 
• fotosynthese (5-20%) 

• warmte (10-50%) 
• reflectie (5-30%) 

Evapotranspiratie is het totaal van verdamping uit het substraat en op de planten, in combinatie met 
de uitstoot van waterdamp door de huidmondjes van de plant. Groen op een gevel is in staat te 
transpireren en evaporeren, wat het microklimaat in een stad gunstiger maakt [Ottelé, 2011]. Door 
evapotranspiratie worden namelijk grote hoeveelheden van de in het blad gevangen zonnestralen 
omgezet in latente warmte, warmte die in dit geval nodig is voor de faseovergang van vloeibaar naar 
gas en dus aanvoelt als koeling [Ciimate booklet...of Stuttgart, 2008]. Het UH I-effect kan hiermee 
direct worden verminderd door deze evapotranspiratie [McPherson, 1994; Wong et al, 2009a]. Zelfs 
als er zonnestraling door het bladerdek heen komt zal de gevel minder hard opwarmen dan zonder 
groen [Krushe et al, 1982; Eumorfopoulou & Kontoleon, 2009]. 

Verdampend water ontneemt energie in de vorm van warmte uit de lucht, dus het koelt [Wong et al, 
2009a; Watson, 1983; Kristanto et al, 2005; lp et al, 2010; Pérez et al, 2010; Ottelé, 2010]. 2000 jaar 
geleden deed men al aan verdampingskoeling door middel van wijnstokken. De koeling door 
evapotranspiratie is hiermee een mechanisme voor een passief, adiabatisch koelsysteem [Stee et al, 
2005; Milier et al, 2007; Köhler, 2007]. ledere liter water die verdampt heeft 2450 kJ energie nodig 
voor dat proces, ofwel 0,7 kW, afhankelijk van het type plant en blootstelling [Hendriks & Koers, 
2009; Wong et al, 2009a; Köhler, 2008; Ottelé, 2010]. Tevens is het klimaat van belang aangezien een 
droog klimaat betere verdamping toelaat en meer wind meer verdamping betekent. Ook de 
vochtigheid van het substraat is van belang [Papadakis et al, 2001; Wong et al, 2003; Theodosiou, 
2003; lazzarin et al, 2005; Reichmann et al, 2006; Schmidt, 2006; Pérez et al, 2008]. De verdamping 
van water in en rondom de plant heeft dus een direct koelend effect op de omgeving. In Berlijn is een 
meting gedaan naar het koelvermogen van een plantenbak van 0,4 m3• Deze blijkt een evaporatieve 
koeling van 2000 liter te bezitten per jaar {2000 x 2670 KJ = 1483 KWh aan koeling per jaar) 
[Reichmann, 2006; Schmidt, 2006; Köhler, 2008]. Met 680 kWh/m3 (bij 30°C) verdampt geen stof met 
zoveel energie als water doet. De warmteoverdracht van latente warmte in het verdampingsproces 
kan daarmee in het binnenklimaat prima gebruikt worden voor koeling [Reichmann et al, 2010]. 

Adiabatische (door verdamping) uitlaatkoeling is een bewezen effectieve wijze van koeling als 
alternatief voor airco. 680 kWh is geproduceerd door de verdamping van 1 m3 water. De verdamping 
van water in de uitgaande lucht van een ventilatiesysteem en het gebruik van een warmtewisselaar 
met platen kan de inkomende lucht tot 10°C koelen, vergeleken met de buitenlucht [Reichmann et 
al, 2010]. 

De verdamping van water is de enige vorm van echte koeling en is globaal gezien een grote 
component van energie. Echter, verdamping krijgt in een stedelijke omgeving weinig kans om haar 
potentie uit te dragen, omdat zoninstraling er wordt omgezet in warmte en langegolfstraling in 
plaats van gebruikt te worden voor de verdamping van water [Reichmann et al, 2010]. 
De verdamping van regenwater is een van de belangrijkste wereldwijde energiecomponenten. Een 
gemiddelde van 75% van alle neerslag verdampt van de aarde. Het gebrek aan verdamping in 
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stedelijke gebieden is een van de belangrijkste oorzaken van het UH I-effect. Om dit effect te 
verminderen zal in de toekomst meer koeling in gebouwen moeten plaatsvinden door middel van 
verdamping [Reichmann et al, 2010]. 

Een oplossing is om deze verdamping te genereren middels begroeide gebouwen. Niet-begroeide 
daken zetten ongeveer 95% van de inkomende straling om in warmte. De langegolfstraling van de 
hogere oppervlaktetemperaturen van onbegroeide oppervlakten is ook veel groter. Daarentegen 
zetten extensieve groene daken 58% van de inkomende straling om in waterdamp in de 
zomermaanden [Reichmann et al, 2010]. 

Evaporatieve koeling van planten kan het gebouw ook koelen door het reduceren van 
langegolfstraling. Deze straling ontwikkelt zich door hoge oppervlaktetemperatuur op 
zonneschermen; conventionele zonneschermen beschermen tegen kortegolfstraling in het gebouw, 
maar zetten de straling om in warmte en langegolfstraling. Alleen de verdamping van water kan 
warmte goed laten verdrijven en transporteert de voelbare energie in hogere lagen in de atmosfeer. 
Er zijn onderzoeken gedaan naar de mate van verdamping van verschillende klimplanten, waarbij ook 
de waterbehoefte van de planten is gemeten en de potentie voor koeling van het gebouw. Het bleek 
dat de gemiddelde verdamping van een klimplant (van 20 m hoog) 10- 15 l/m2 plantenbakoppervlak 
bedraagt: 280 kWh per gevel per dag [Reichmann et al, 2010]. 

Door indirecte verdampingskoeling, wordt de relatieve vochtigheid niet verhoogd in het gebouw. 
Door warmtewisseling lucht/lucht met platen kan door adiabatische koeling van de uitgaande lucht 
koelere inblaaslucht worden verkregen. Het verdampen van water is een low cost, effectieve wijze 
van airco voor een gebouw. Een buitentemperatuur van 30 °C kan gekoeld worden tot 20 - 22 °C 
inlaatlucht Ook met hogere buitentemperaturen kunnen aanzienlijke besparingen gerealiseerd 
worden. Er is een test geweest met een buitentemperatuur van 38 °C, waarbij het systeem een 
energiebesparing teweegbracht van 70% ten opzichte van conventionele aircosystem en. 
Conventionele koeling zou in zijn geheel kunnen verdwijnen met een combinatie van passieve 
koeling en adiabatische koeling, zoals groene gevels en groene daken en nachtkoeling. Het gebruik 
van regenwater gaat boven het gebruik van drinkwater, omdat water en afvalwater bespaard wordt 
en de regen zijn natuurlijke proces in de watercyclus kan doorlopen. Adiabatische koeling met 
regenwater heeft meerdere voordelen: het bevat heel weinig zout, er is maar de helft van de 
hoeveelheid water nodig ten opzichte van drinkwater, het heeft veel energieopbrengst bij 
verdamping en het heeft een potentie tot besparing van 70 tot 90% per jaar. Drinkwater in het 
systeem moet regelmatig ontzout worden om kalkaanslag te voorkomen, het gebruik van afvalwater 
zou verkozen moeten worden als adiabatische koeling boven het toiletspoelen vanwege de 
opbrengst [Reichmann et al, 2010]. 
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3.3 Schaduwwerking 

Het UH I-effect kan direct worden verminderd doordat groen warmteabsorberende oppervlaktes 
beschaduwt en minder warmte uitstraalt naar buiten toe [McPherson, 1994; Wong et al, 2009a; Bass 
& Baskaran, 2003;; Peck et al, 1999; Ottelé, 2011]. 

Het bedekken van de gevel met groen heeft ook een positief aandeel in de koeling van het gebouw. 
Sommigen zien de beschaduwing van de gevel zelfs als voornaamste bijdrage van een groene gevel 
[Eumorfopoulou & Kontoleon, 2009; Bass & Baskaran, 2003]. Planten blijken een respectabel 
gedeelte van de binnenkomende langegolfstraling, afkomstig van de zon, te absorberen voor hun 
groei en andere biologische functies, zoals fotosynthese en evapotranspiratie. Ook reflecteren 
planten een deel van deze inkomende straling [Eggen berger, 1983; Krushe et al, 1982; Hoyano, 1988; 
lp et al, 2004; Wong et al, 2009b; Eumorfopoulou & Kontoleon, 2009; Kontoleon & Eumorfopoulou, 
2010; Pérez et al, 2010]. De mate van absorptie hangt af van de dikte van het bladerdek: de 
zogeheten bladoppervlakte-index [Stee et al, 2005; Milier et al, 2007; Köhler, 2007; Wong et al, 
2009b; Ottelé, 2011; Pérez et al, 2008]. De schaduwcoëfficiënt is lineair aan deze bladoppervlakte
index. Planten met een grotere bladerdichtheid en een grotere dekking hebben de beste 
schaduwwerking en daarmee ook de beste warmtereducerende werking. Het dikker maken van de 
plantdekking heeft dezelfde werking op de schaduw als het gebruik van planten met een lagere 
schaduwcoëfficiënt, ofwel dichte beplanting [Wong et al, 2009b]. Bij een groendak is het effect van 
de opvang van zonnestraling al eerder onderzocht en bewezen [Eumorfopoulou & Aravantinos, 
1998]. 

Klimplanten kunnen specifiek gebruikt worden om een gebouw te voorzien van schaduw als een 
natuurlijk zonnescherm. Klimplanten voor een glazen gevel voorkomen instraling in de zomer. In de 
winter, wanneer planten hun blad verliezen, zorgen de klimplanten voor toelating van kortegolf 
zonnestraling. Niet-bladverliezende planten zijn hier dus minder geschikt, omdat ze in de winter de 
warmte van de zon tegenhouden. In de zomer komt bovendien warmte en langegolfstraling direct 
het gebouw binnen, door 'verkeerd' gebruik door de gebruikers, zoals het openen van ramen bij hoge 
buitentemperaturen of door warmtebruggen of onbeschermd glas. Het voordeel van conventionele 
zonneschermen boven groene gevels is dat eerstgenoemde gecontroleerd kunnen worden naar het 
weertype [Reichmann et al, 2010]. 

De groene gevelleidt tot lagere temperaturen op de constructieve gevel door de verminderde 
straling, wat weer een gunstig binnenklimaat als resultaat heeft qua thermisch comfort en een 
verminderd energieverbruik voor airconditioning [McPherson et al, 1988; Eumorfopoulou & 
Aravantinos, 1998; Eumorfopoulou & Axarli, 2001; Axarli et al, 2002; Kontoleon & Eumorfopoulou, 
2010; Bass & Baskaran, 2003; Ottelé, 2011]. Veel door materialen opgevangen straling wordt 
uitgestoten als voelbare warmte. Asfalt, beton en stenen reflecteren 15% tot 500Ai van de inkomende 
straling [laurie, 1977]. Groen voorkomt dit verschijnsel, ook in de winter [Ottelé, 2010]. Bij zichtbaar 
licht absorbeert een blad namelijk 25% van de inkomende straling, bij niet-zichtbaar licht is het blad 
nagenoeg ondoorzichtig: 96,5% [EIIer, 1979). Recenter onderzoek wees uit dat 12,8% van de 
binnenkomende straling wordt doorgelaten door één blad en 5% door twee bladeren. De bladeren 
draaien zich naar de zon, waardoor de grootst mogelijke oppervlakte voor de gevel vanzelf bereikt 
wordt. In een vroege lente bloeit de plant vroeg en bij een vroege herfst verwelkt het blad eerder bij 
bepaalde soorten, wat gevels open laat voor zon [Holm, 1989]. 

De groenlaag functioneert feitelijk als een zonnescherm dat de zon ne-energie absorbeert en 
reflecteert. De absorptiecoëfficiënt is één derde van dat van een conventionele muur. De 
piektemperatuur en temperatuurschommelingen zijn lager en de temperatuuroverdracht is 
verminderd [Eumorfopoulou & Axarli, 2001; Eumorfopoulou & Aravantinos, 1998; Axarli et al, 2002; 
Kontoleon & Eumorfopoulou, 2010]. 
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Het bedekken van de gevel met groen is een adequate manier om de binnentemperatuur te 
optimaliseren. In een onderzoek werd aangetoond dat het koelend effect ontstaat door de 
verminderde transmissie van warmte van buiten naar binnen in de zomer [Eumorfopoulou & 
Kontoleon, 2009]. Een reductie van 4-6°C was mogelijk in hoogzomer in het binnenklimaat [lp et al, 
2004; lp et al, 2010]. Een temperatuurreductie van 18°C op de buitenwand is bereikt na 
beschaduwing door gevelgroen van ivy (een klimopsoort) op de westgevel [Hoyano, 1988; lp et al, 
2010]. Een kale wand kan temperaturen krijgen van -10- 60°C, een groene gevel kan 5- 30°C worden 
[Minke et al, 1982]. De dagelijkse temperatuurfluctuatie van de gevel kan verminderd worden tot 
50% door beschaduwing door groen van de wand [Dunnett et al, 2004]. Een volledig door groen 
bedekte gevel kan 40%-80% van de straling absorberen, afhankelijk van de hoeveelheid en het type 
beplanting (Ciimate booklet ... in Stuttgart, 2008]. De schaduw van de beplanting zorgt voor een 
energiebesparing voor koeling van 23% en voor ventilatoren 20%, wat resulteert in een jaarlijkse 
besparing van 8% (Bass & Baskaran, 2003; Wong et al, 2009a & 2009b]. Ander onderzoek wijst op 
een reductie van de koellast van 50-70% door beschaduwing van de gevel en ramen. De gevel is dan 
5,5°C koeler dan de buitentemperatuur, zo bleek uit onderzoek in Canada (Peck et al, 1999]. 

Een verminderde warmtestroom van buiten naar binnen is dus waarschijnlijk. De gemiddelde 
temperaturen van een kale muur, een beschaduwde muur en een begroeide muur bleken uit 
Canadees onderzoek respectievelijk 43°C, 26,8°C en 26,1 °C te zijn. Het verschil tussen een 
beschaduwde en begroeide muur is niet significant op 0,01 significantieniveau, maar op 0,05 
significantieniveau wel (Bass & Baskaran, 2003]. 

Overdag in de zon is de toplaag van een groengordijn warmer dan de binnenkant van het gewas, 
overdag met bewolking is er geen verschil en 's avonds is het koeler op de toplaag dan eronder door 
nachtstraling. Het buitenoppervlak is 's nachts koeler, waardoor de energie in het gebouw blijft 
[Hoyano, 1988]. Bij een altijdgroene gevel is het achter de groene laag warmer dan buiten in de 
winter, in de zomer is het koeler in deze laag [Hendriks & Koers, 2009; Ottelé, 2011]. 

De invloed van zonnestraling op de binnentemperatuur van een gebouw met een klimop-wand is 
nagenoeg te verwaarlozen, gemeten met een wand zonder daglichttoelating. De geleiding in de gevel 
als gevolg van warmte was een kwart van de normale waarde. Bij Blauweregen, een klimop
slingerplant, was er maximaai2°Cverschil in temperatuur in de bovenlaag die gericht was op de zon 
ten opzichte van de onderlaag plantgewas. De straling op (horizontale) grond onder de Blauweregen 
is een kwart van de radiatie op open grond, een temperatuurreductie van 6-8°C werd bereikt 
[Hoyano, 1988]. 

Ook minder straling van binnen naar buiten merkbaar als het afkoelt. De temperatuur in de spouw 
van een klimopgordijn was maar iets hoger dan de buitentemperatuur, de binnentemperatuur van 
de gemeten betonnen onderconstructie was lager dan de omgevingstemperatuur in de kamer. De 
doorlaatbaarheid van zonnestraling is zo'n 5% voor een klimop-gevel. De schaduwwerking van deze 
gevel zo'n 12%. Maximaal 95% van de radiatie kan worden weggevangen door een bijna volledige 
bedekking met groen op een westgevel, bij een spouw van 20 cm. Het stralingsniveau kan worden 
teruggebracht naar 50 kcal/m2h door een groene gevel. Een kleinere spouw leidt tot een betere 
beschaduwing van de onderconstructie (Hoyano, 1988]. 

ledere graad opwarming betekent een extra koellast van 5- 7%. 5,5°C vermindering van de 
buitentemperatuur leidt tot een besparing op de airco van 50-70% (Rouyer, 1997]. Door de 
schaduwwerking van planten wordt de oppervlaktetemperatuur verlaagd. De invallende straling kan 
daarmee gereduceerd worden met 90% [Stifter, 1997]. In de zomer wordt straling, dus opwarming 
van de gevel, voorkomen en is het relatief koeler binnen. In de winter blijft de warmte binnen door 
absorptie en reflectie door het groen (Peck et al, 1999]. 
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In een simulatie van een groene gevel met raamopeningen blijkt een energiereductie van 10% 
realiseerbaar. Zonwering is dus nodig voor verdere energiebesparing. Voor een compleet dichte 
wand, bedekt met groen, is een energiereductie van 74% haalbaar. 18% temperatuurvermindering is 
bereikt met een volledige glasgevel, dat bedekt is met groen -dit is meer dan de 12% reductie die 
bereikt is met een halfbedekte glasgevel. 31% reductie is haalbaar als het plantendek heel dicht is 
[Wong et al, 2009b]. 

Een kale betonnen wand op hete dagen in Hongkong heeft een warmtestroom van 10-40 W/m2
• Op 

groene panelen is deze 5-10 W/m2
• Het koelingeffect dankzij de verminderde straling levert een 

dagelijkse elektriciteitsvermindering op van 1,45- 1,85 kWh op de airco in een ruimte van 9,35 m2
• 

Met volle zon wordt beton in Hong Kong 44°C. Dit is 10°C hoger dan de buitentemperatuur. Op 
dezelfde hete dagen werd het groen paneel 28°C [Cheng et al, 2010]. 

In middelhoge bouw en hoogbouw in Indonesië wordt vegetatie aangeraden als zonwering. Een 
bladerdek kan de temperatuur over de dag en over het seizoen reguleren. Met een proefopstelling is 
een binnentemperatuurvermindering van 2°C bereikt, dichter bij het comfortniveau van mensen 
[Kristanto et al, 2005]. 
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3.4 Isolatie 

De isolatiewaarde kan verbeterd worden door bedekking onderconstructie met groen [Peck et al, 
1999; Ottelé, 2010; Campbellet al, 1998; Monteith, 1981; Stee et al, 2005]. Dit wordt gedaan door 
regulering van de buitentemperatuur direct om het gebouw dankzij het groen [Krushe et al, 1982; 
Ottelé, 2010]. Een grotere dichtheid groen betekent een betere thermische isolatie [Uirich et al, 
1992; Wong et al, 2009b]. 

Op twee manieren wordt extra isolatie verkregen met groene gevels. Ten eerste ontstaat isolatie 
doordat de buitenzijde van een bladerdek dienst doet als optische filters en de binnenzijde van het 
bladerdek dienst doet als isolatie [Holm, 1989; Peck et al, 1999; Eumorfopoulou & Kontoleon, 2009]. 
Er ontstaat een laag tussen de bladeren van stilstaande lucht die dienst doet als extra isolatie, waar 
geen harde wind doorheen kan. Hierdoor is de warmteoverdrachtscoëfficiënt sterk afgenomen [Peck 
et al, 1999; Eumorfopoulou & Kontoleon, 2009]. Ten tweede ontstaat een zeer windluwe spouw 
tussen de groene voorzetgevel en de achterconstructie, die dient als extra isolatie voor het gebouw 
[Krusche et al, 1982; Minkeet al, 1982; Stee et al, 2005; Milier et al, 2007; Köhler, 2007; Ottelé, 2010; 
Pérez et al, 2008]. Dit geldt voor zowel grondgebonden groene-gevelsystemen als niet
grondgebonden groene-gevelsystemen [Ottelé, 2011.]. In een kleine spouw tussen het groen en de 
onderconstructie staat de lucht vrijwel stil, waardoor de spouwtemperatuur iets hoger is dan de 
buitentemperatuur in de middag. In de ochtend is deze spouw iets koeler dan de buitentemperatuur. 
Bij een grotere spouw ligt de spouwtemperatuur zo rond de buitentemperatuur [Hoyano, 1988]. De 
additionele groene gevel aan de buitenzijde van een zwak geïsoleerde gevel is een relatief betere 
isolator dan een nieuwe, goed geïsoleerde gevel [Köhler et al, 1993; Köhler, 2008]. 

Een groene gevel alleen is niet genoeg voor de isolatie van een gevel in een gematigd klimaat. 
[Kontoleon & Eumorfopoulou, 2010]. Het toepassen van isolatie is nodig om tot de vereiste 
isolatiewaarde te komen. [Eumorfopoulou & Aravantinos, 1998]. Hoewel verticaal groen niet 
vervangbaar is door isolatiemateriaal, is het wel voordeliger voor zowel de binnen- als 
buitentemperatuur om groene gevels toe te passen [Ottelé, 2011]. 

Een geschatte R-waarde van 0,34 m2K/W is te halen bij een plantdikte van 160 mm, vergelijkbaar met 
dubbel glas of 50 mm lucht [Krusche et al, 1982; Ottelé, 2010 & 2011; Holm, 1989]. De 
warmteoverdrachtscoëfficiënt buiten verminderd van 0,04 m2K/W naar 0,13 m2K/W, hetzelfde als 
binnen [Minke et al, 1982; Holm, 1989; Ottelé, 2010]. Een betere isolatie in het gebouw zorgt voor 
een energiebesparing van het gebouw, wat is aangetoond in een onderzoek met groene gevels 
[Pérez et al, 2008]. 
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3.5 Verhindering convectie 

Naast het verhinderen van warmtegeleiding zorgt de spouw ook voor een verhindering van convectie 
van de gevel. Dit komt door een verminderde windsnelheid langs de gevel door de groene gevel 
[Eumorfopoulou & Aravantinos, 1998; Eumorfopoulou & Axarli, 2001; Axarli et al, 2002; Kontoleon & 
Eumorfopoulou, 2010; Hoyano, 1988; Bass, 2008; Köhler, 2008; Pérez et al, 2008; Peck et al, 1999; 
Ottelé, 20lt]. Windreductie heeft een essentiële invloed op het energieverbruik van een woning 
[McPherson et al, 1988; Kontoleon & Eumorfopoulou, 2010]. Een vermindering van de windsnelheid 
langs de gevel betekent minder koeling van de gevel. Convectiekoeling zorgt normaliter voor 50% 
minder energie-efficiëntie in het gebouw [Titova, 1990; Peck et al, 1999]. 

Als een consequentie van de verminderde luchtstroom langs de gevel kan een daling van de 
temperatuur van een halve graad Celsius leiden tot een elektriciteitsvermindering van 8% op de 
airconditioning [Dunnett et al, 2004; Ottelé, 2011]. Een ander onderzoek wees uit dat een 
vermindering van wind langs de gevel een vermindering van de verwarmingslast van 25% op kan 
leveren [Peck et al, 1999]. 

Er is geen verschil gevonden in temperatuur en windprofielen op één metervan de groene gevel tot 
op de bladlaag in vergelijking met een kale wand. Binnen de bladlaag van zowel een klimplant als een 
baksysteem is een lage windsnelheid gemeten van respectievelijk 0,08 m/s en 0,1 m/s. De hogere 
windsnelheid die gevonden werd in een grotere spouw, van 20 cm, van het indirecte 
begroeningssysteem maakt een optimale spouwdikte van ongeveer 40-60 mm mogelijk. Door de 
windreductie aan de oppervlakte van de buitengevel (<0,2 m/s) is de luchtweerstand hier dezelfde 
als van de binnenruimte, wat invloed heeft op de totale isolatie van de gevel. De directe groene 
gevels en plantenbakken zijn de meest effectieve windbarrières, de windreductie zorgt voor een 
verhoogde isolatie als de luchtlaag tussen het groen en de buitengevel niet te groot is. Een spouw tot 
60 mm breed kan stilstaande lucht herbergen, breder wordt lastiger [Perini et al, 201l]. 
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4 Conclusie 

Het klimaat waarin de mens leeft bepaalt in grote mate of de mens thermisch comfort ondervindt of 
niet. De zonnestraling, relatieve vochtigheid, regenval en windsnelheid zijn de belangrijkste 
invloedsfactoren voor thermische behaaglijkheid. 

De mens vindt op diverse manieren thermisch comfort voor zichzelf. Vaak doet hij dat door het 
aanpassen van kleding of het aanpassen van werkzaamheden. Hij neemt vaak een koude douche om 
het lichaam te koelen en blijft uit de zon. Ook psychisch doet de mens iets aan thermisch comfort 
door simpelweg acceptatie van de (te) hoge omgevingstemperatuur en vochtigheid. Natuurlijk kan 
het gebouw waarin de mens zich bevindt zich namens de mens aanpassen om thermisch comfort te 
realiseren. Het gebouw kan dit doen door de gebouwmassa, beschaduwing, porositeit van de gevel, 
de gevelopeningen, de plattegrond en de grootte van de ruimtes. Dit gebouw kan een woning zijn, 
maar in toenemende mate ook hoogbouw. 

Algemeen beschouwd kan thermisch comfort in bebouwing bereikt worden door het toepassen van 
actieve koeling in de vorm van airconditioning, isolatie van de schil, beschaduwing van de gevel, 
reflectie van de gevel, alle vormen van ventilatie en passieve koeling in het gebouw of een 
combinatie daarvan. 

In een warm en vochtig klimaat zijn niet alle van de voorgenoemde methoden geschikt voor 
toepassing in hoogbouw. Airco wordt er veelvuldig toegepast, doordat gevels gekopieerd zijn van 
westerse torens in westerse klimaten. Deze wijze van koeling is milieubelastend en extra 
milieubelastend in warme en vochtige klimaten vanwege de hogere temperaturen en hogere 
vochtigheid. Isolatie is in beperkte mate gewenst, omdat warmte niet in het gebouw moet blijven, 
maar juist eruit moet. Het moet wel enige zonnestraling van buiten afvangen. Beschaduwing is wel 
gewenst, omdat deze opwarming van de gevel en de binnenruimte door openingen voorkomt. 
Reflectie van de gevel werkt op dezelfde manier als beschaduwing, want straling ketst van het 
gebouw af. Het nadeel is dat omliggende gebouwen of mensen last kunnen hebben van reflectie. 
Ventilatie is een goede methode voor koeling in het gebouw. Dit is mechanisch mogelijk of op 
natuurlijke wijze. Openingen in het gebouw moeten hiervoor geschikt gemaakt worden en in het 
geval van mechanische ventilatie op een gecontroleerde wijze. Gebruikers hebben bü mechanische 
ventilatie minder zelf te regelen dan met natuurlijke ventilatie, waarbij de gebruiker meer invloed 
heeft op het binnenklimaat door het openen van ramen of deuren. Natuurlijke ventilatie alleen blijkt 
uit onderzoek de binnentemperatuur iets comfortabeler te maken, maar het werkt niet zo goed als 
airconditioning. Daarom is het nodig om nog iets extra's aan de natuurlijke ventilatie toe te voegen 
om te komen tot een comfortabele binnentemperatuur voor gebruikers. Dit kan geregeld worden 
met passieve koeling, ofwel convectieve, stralings-of adiabatische koeling die ervoor zorgt dat 
koeling verkregen wordt zonder extra energie in het systeem te geleiden. 

Adiabatische koeling is al eens succesvol toegepast in hete en droge klimaten, maar nog niet 
extensief in warme en vochtige klimaten. Het vochtige klimaat zal het wellastiger maken voor 
adiabatische koeling om te werken, omdat de vochtigheid vlak na zonsopgang erg hoog is in dit 
klimaat (ongeveer 85% in Surabaya). Echter, in de middag daalt deze en is er meer ruimte voor 
verdamping (ongeveer 60% in Surabaya). Hierbij is luchtbeweging ook belangrijk voor de afvoer van 
verzadigde lucht en de aanvoer van minder vochtige lucht. 

Er zijn dus veel methoden om te koelen in bebouwing in warme en vochtige klimaten. De keus is aan 
de ontwerper om de juiste te kiezen. In een tijd van toenemende energieschaarste en andere 
milieugerelateerde problemen is het gewenst de volgende strategie toe te passen voor bebouwing in 
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deze klimaten: beperkte isolatie van de schil, beschaduwing van de gevel, natuurlijke ventilatie en 
passieve koeling in de vorm van adiabatische koeling. 

De gevel bepaalt voor het grootste gedeelte het thermisch comfort van gebruikers van het gebouw. 
Met het ontwerp van de gevel staat of valt het thermisch binnencomfort. Omdat de inwoners in 
warme en vochtige klimaten ook gevels willen met aanzien, zonder oncomfortabel te zijn en omdat 
ze ook niet het milieu willen belasten ondanks het feit dat ze al niet veel bijdragen aan de vervuiling 
en verspilling van energie is er een oplossing voorhanden: de groene gevel. 

De groene gevel is bij uitstek geschikt om toe te passen op bebouwing in warme en vochtige 
klimaten. Dit komt omdat deze nauw aansluit bij de eisen die de omgeving stelt, namelijk beperkte 
isolatie, beschaduwing en adiabatische koeling. De mate van ventilatie hangt af van de vormgeving 
van de groene gevel, en dan met name de hoeveelheid en grootte van openingen voor natuurlijke 
luchtinlaat. 

Een groene gevel heeft door de stilstaande lucht tussen bladeren en het substraat, bestaande uit 
isolatiemateriaal of aarde, ook een zekere thermische traagheid. Als de spouw niet te groot is tussen 
de groene gevel en de achterconstructie kan ook deze laag bijdragen aan de isolatiewaarde van de 
gevel. 

Afhankelijk van de dekkingsgraad van het groen, ofwel de bladoppervlakte-index, kan iets gezegd 
worden over de doorlaatbaarheid van straling. Een rij planten van in totaal twee bladeren dik houdt 
al 95% van de inkomende onzichtbare straling tegen. Dit betekent dat planten in staat zjjn te 
functioneren als zonwering. Als de planten groeien op een paneel of in een baksysteem is de 
schaduwwerking op de achterconstructie optimaal. Studies tonen aan dat met een groene gevel de 
onderconstructie 10°C tot 11,58°C lager kan zijn dan de omgevingstemperatuur in warme en 
vochtige klimaten. 

Adiabatische koeling wordt gerealiseerd door de planten en het substraat. De planten zetten water 
dat ze vasthouden om in waterdamp. Dit proces heeft energie in de vorm van warmte nodig om 
plaats te vinden. Ook water in de vorm van regen dat op planten en op substraat valt, kan met 
warmte omgezet worden in waterdamp, waardoor de directe omgeving koelt. In combinatie met 
ventilatie kan dit koele lucht opleveren. 

Voor optimale ventilatie door het gebouw moet ervoor gewaakt worden dat de planten de 
luchtbeweging door openingen niet verhinderen. Doordat planten de capaciteit hebben inkomende 
wind te luwen, wordt convectie langs de gevel verhinderd. 

Een groene gevel in een warm en vochtig klimaat heeft een aantoonbare invloed op de temperatuur 
van het binnenklimaat En daarmee heeft de gevel ook een positieve invloed op het thermisch 
comfort van gebruikers van hoogbouw. 
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Tabel 
Tabel 2: Effecten op thermisch comfort voor diverse factoren {Feriadi, 2003} 
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