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Samenvatting

DWA en Nieman Raadgevende Ingenieurs hebben in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland onderzoek verricht naar innovatieve technieken en concepten die een bijdrage kunnen
leveren aan de energieprestatie van bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Bij het vaststellen van
de voorgenomen BENG-eisen werd al duidelijk dat het voor een aantal categorieën gebouwen lastiger
is om aan de eisen te voldoen. Aan deze categorieën is in dit onderzoek extra aandacht besteed.
Deze categorieën zijn:
 gebouwen hoger dan vijf verdiepingen, met nadruk op kantoren;
 HBO-instellingen (ook hoger dan vijf verdiepingen);
 ziekenhuizen;
 woongebouwen hoger dan vijf verdiepingen;
 meerlaagse complexen met studio’s.
Innovatieve technieken
In het onderzoek zijn innovatieve technieken voor de genoemde gebruiksfuncties geïnventariseerd en
opgenomen in een groslijst. Op basis van deze groslijst is door middel van een expertmeeting 17
technieken voor nader onderzoek geselecteerd. Voor deze technieken is het effect op de BENG-eisen
bepaald. Een deel van de technieken is specifiek bedoeld voor woningbouw, andere kennen hun
voornaamste toepassing in utiliteitsgebouwen. Waar relevant is dit onderscheid in het rapport vermeld.
Van een aantal technieken, zoals gebouwintegratie van PV of een warmtepomp met een hoger
rendement, is het effect op de energieprestatie evident en kan het effect op de BENG-indicatoren
eenvoudig worden bepaald. Dit laat onverlet dat de technische innovatie die met dergelijke
ontwikkelingen gemoeid is, zeer groot kan zijn. De waarde in het verband van dit onderzoek is
bovendien de kwantificering van het effect op de BENG-indicatoren, zowel zelfstandig als in
perspectief met de andere maatregelen die in dit onderzoek zijn onderzocht.
Een belangrijke trend bij de ontwikkeling van gebouwen is het gebruik van technieken die door middel
van ict-toepassingen met elkaar communiceren en waarvan het gebruik steeds meer wordt afgestemd
op de gebruiker en het op dat moment beschikbare aanbod. Om het effect hiervan te kunnen bepalen,
is simulatie van het gebruikerspatroon op uurlijkse waarde nodig. Hierin voorziet een statische
berekening, waarmee de epc wordt berekend niet, maar is een zogenaamd dynamisch model nodig.
In het onderzoek is daarom onderscheid gemaakt naar technieken die statisch zijn berekend, op basis
van de formulestructuur uit NEN7120, en technieken waarvan de invloed op de energieprestatie is
bepaald aan de hand van een dynamisch model, VABI Elements.
De volgende technieken zijn statisch berekend:
1 ventilatiesysteem C met CO2-sturing per vertrek (woningbouw);
2 ventilatiesysteem D met CO2-sturing per vertrek (woningbouw);
3 ionisatie van ventilatielucht (utiliteitsbouw);
4 warmtepomp met zeer hoog rendement (alle gebouwfuncties);
5 lt-verwarming met booster warmtepomp voor tapwater (woningbouw);
6 absorptiewarmtepomp op duurzame warmte met wko (utiliteitsbouw);
7 adiabatische- of dauwpuntskoeling;
8 ledverlichting;
9 viervoudig glas;
10 gebouwintegratie van pv;
11 opslag van warmte en koude in ijsbuffer.
Voor een toelichting op deze technieken en de potentie voor energieneutrale gebouwen wordt
verwezen naar hoofdstuk 5.
De volgende technieken zijn met behulp van een dynamisch model doorgerekend:
1 slimme lichtregeling;
2 klimatisering op basis van gebouwbezetting;
3 geïsoleerde luiken (zomernachtventilatie);
4 warmte-/koudezonering;
5 toepassing van geperforeerde luiken geschakeld op zoninstraling;

15217HHEI1196487

3

Innovatieve technieken BENG

niet geperforeerde luiken geschakeld op zoninstraling die in de winter ’s nachts gesloten zijn.

6

De technieken die met het dynamische model zijn berekend, worden toegelicht in hoofdstuk 6.
Resultaten statische berekeningen
In tabel 1.1 zijn de scores op de BENG indicatoren weergegeven voor de technieken die met het
statische model zijn berekend.

Δ Hernieuwbare
energie

Δ Primaire
fossiele energie

Δ Energiebehoefte

Gebouwtype

Techniek

tabel 1.1 Statische berekeningen

1. Systeem C met CO2-sturing
in elke VR




Studio’s 5 bouwlagen
Studio’s > 10 bouwlagen
Woongebouw > 10 bouwlagen

-4,6 kWh/m2
-4,6 kWh/m2
-4,2 kWh/m2

-4,9 kWh/m2
-5,0 kWh/m2
-4,4 kWh/m2

0%
1%
1%





Studio’s 5 bouwlagen
Studio’s > 10 bouwlagen
Woongebouw > 10 bouwlagen

-14,4 kWh/m2
-12,6 kWh/m2
-12,4 kWh/m2

-11,2 kWh/m2
-10,7 kWh/m2
-11,6 kWh/m2

1%
2%
3%





Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen
Ziekenhuis > 10 bouwlagen

0,4 kWh/m2
0,3 kWh/m2
-12 kWh/m²

-3,5 kWh/m2
-3,3 kWh/m2
-23,1 kWh/m2

-1%
0%
-4%








Studio’s 5 bouwlagen
Studio’s > 10 bouwlagen
Woongebouw > 10 bouwlagen
Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen
Ziekenhuis > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2

-9,6 kWh/m2
-12,5 kWh/m2
-10,4 kWh/m2
-2,6 kWh/m2
-4,9 kWh/m2
-11,5 kWh/m2

6%
7%
8%
1%
2%
2%





Studio’s 5 bouwlagen
Studio’s > 10 bouwlagen
Woongebouw > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2

-45,7 kWh/m2
-46,7 kWh/m2
-33,7 kWh/m2

36%
36%
34%





Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen
Ziekenhuis > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m²

-6,2 kWh/m2
-14 kWh/m2
-23,4 kWh/m2

1%
3%
1%

2. Systeem D met CO2-sturing
in elke VR

3. Ionisatie van ventilatielucht

4. Warmtepomp met zeer hoog
rendement

5. Boosterwarmtepomp voor
tapwater

6. Absorptiewarmtepomp
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Δ Hernieuwbare
energie

Δ Primaire
fossiele energie

Δ Energiebehoefte

Gebouwtype

Techniek
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7. Adiabatische koeling




Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen
Ziekenhuis > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2

-0,7 kWh/m2
-0,6 kWh/m2
-6,5 kWh/m2

0%
0%
0%





Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen
Ziekenhuis > 10 bouwlagen

-3,5 kWh/m²
-1,8 kWh/m²
-8,4 kWh/m²

-8,8 kWh/m2
-5,2 kWh/m2
-23.8 kWh/m2

3%
1%
2%








Studio’s 5 bouwlagen
Studio’s > 10 bouwlagen
Woongebouw > 10 bouwlagen
Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen
Ziekenhuis > 10 bouwlagen

-7,9 kWh/m2
-8,0 kWh/m2
-6,3 kWh/m2
-8,9 kWh/m2
-10,2 kWh/m2
-7,6 kWh/m2

-6,5 kWh/m2
-6,6 kWh/m2
-5,4 kWh/m2
-5,0 kWh/m2
-7,6 kWh/m2
-4,7 kWh/m2

1%
1%
1%
-3%
-2%
-1%








Studio’s 5 bouwlagen
Studio’s > 10 bouwlagen
Woongebouw > 10 bouwlagen
Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen
Ziekenhuis > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2

-5,0 kWh/m2
-4,8 kWh/m2
-4,5 kWh/m2
-22,8 kWh/m2
-20,6 kWh/m2
-10,3 kWh/m2

6%
6%
7%
15%
10%
1%








Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen
Ziekenhuis > 10 bouwlagen
Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen
Ziekenhuis > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2

-6,1 kWh/m2
-6,2 kWh/m2
-6,6 kWh/m2
-1,2 kWh/m2
-2,2 kWh/m2
-5,1 kWh/m2

4%
3%
5%
0%
1%
0%

8. Ledverlichting

9. Viervoudig glas

10. Gebouwintegratie van pv
(gevel)

11. Energieopslag in ijsbuffer

Op basis van bovenstaand overzicht kan geconcludeerd worden dat de volgende technieken een
relevante bijdrage leveren aan de realisatie van de BENG-eisen.
Ventilatiesystemen met een geavanceerde sturing
Een ventilatiesysteem met geavanceerde sturing (meten en regelen in elke verblijfsruimte) levert voor
de woonfuncties een verdere reductie op van de energiebehoefte en het primair fossiel energiegebruik
dan een systeem met geen of beperkte sturing.
Gebouwintegratie van PV
Bij hoogbouwprojecten vormt het beschikbare dakoppervlak vaak de beperkende factor voor de
toepassing van PV-panelen. Vormen van gebouwintegratie van PV, zoals zig-zag solar, kunnen
zorgen voor een veel grotere toepassingsmogelijkheid en leveren daarmee een directe bijdrage aan
het behalen van de eis van het primair fossiel energiegebruik (BENG 2) en het aandeel hernieuwbare
energie (BENG 3).
Verbetering warmtepompen
Een verdere verbetering van het rendement van warmtepompen zorgt voor een verdere reductie van
het primair fossiel energiegebruik en een toename van het aandeel duurzame energie. Hoewel dit
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verband rechtstreeks af te leiden is uit de BENG-definities, is het relevant te beseffen dat verdere
technische innovaties op dit vlak een substantiële betekenis hebben voor het kunnen voldoen aan de
BENG-criteria.
Boosterwarmtepomp voor tapwater (specifiek woningbouw)
Warm tapwaterbereiding is een grote energiepost in de woningbouw. Dit energiegebruik kan sterk
verminderd worden door de toepassing van een boosterwarmtepomp, doordat het rendement op
tapwater van een boosterwarmtepomp aanzienlijk hoger is dan een traditionele warmtepomp en er
geen energieverlies is door transport van heet water over grote afstanden. Als bron voor de
boosterwarmtepomp fungeert een laag-temperatuur watercircuit in het gebouw, waarvoor
verschillende technieken beschikbaar zijn. Boosterwarmtepompen zijn met name goed toepasbaar in
de gestapelde bouw.
Led-verlichting (specifiek utiliteitsbouw)
De toepassing van Led-verlichting levert een belangrijke bijdrage aan de beperking van de
energiebehoefte en de verlaging van het primair fossiel energiegebruik.
Viervoudige beglazing
Toepassing van viervoudige beglazing levert een relevante bijdrage aan de beperking van de
energiebehoefte ten opzichte van de U-waarde in de huidige bouwpraktijk.
De volgende technieken leveren een minder grote bijdrage aan de realisatie van de BENG-eisen.
IJsbuffer
Het toepassen van een ijsbuffer levert geen significante besparing ten opzichte van een meer
traditionele WKO, maar kan als bron voor de warmtepomp worden toegepast als er geen energie uit
het grondwater/bodem mag worden onttrokken en vormt dan een alternatief voor een lucht/water
warmtepomp. Daarmee wordt de toepassingsmogelijkheid voor warmtepompen verder vergroot.
Ionisatie ventilatielucht (specifiek utiliteitsbouw)
Door de ionisatie van ventilatielucht kan met een lager ventilatiedebiet worden volstaan. Hierdoor
neemt de warmtebehoefte af (minder warmteverlies door ventilatie), maar neemt de koelbehoefte toe.
Doordat het ventilatiedebiet afneemt, wordt er minder gekoeld via ventilatielucht waardoor er meer
actieve koeling nodig is. Deze toename is meer dan de afname van de warmtebehoefte, waardoor de
energiebehoefte beperkt stijgt. Het primaire fossiele energiegebruik neemt wel af door de reductie van
het energiegebruik voor de ventilatoren. Het aandeel hernieuwbare energie neemt af door de lagere
bijdrage van de warmtepomp (lagere warmtebehoefte);
De invloed van ionisatie van de ventilatielucht op de beperking van de energiebehoefte en het primair
fossiel energiegebruik is per saldo gering. Voor toepassing van realisatie van de BENG-eisen is de
toegevoegde waarde van deze techniek beperkt. Deze techniek kan echter aanzienlijk bijdragen aan
de verbetering van de binnenluchtkwaliteit, met name de luchtzuiverheid, en wordt primair om die
reden gekozen. De bijdrage aan de energiebesparing kan daarmee gezien worden als een extra
argument om voor deze techniek te kiezen.
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Resultaten dynamische berekeningen
Tabel 1.2 bevat het overzicht voor de technieken die met het dynamische rekenmodel zijn
doorgerekend.

Δ Hernieuwbare
energie

Δ Primaire
fossiele energie

Δ Energiebehoefte

Gebouwtype

Techniek

tabel 1.2 Dynamische berekeningen

1. Slimme lichtregeling

2. Vraaggestuurde
klimatisering op basis van
gebouwbezetting




Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen






0,4 kWh/m2
0,1 kWh/m2

-5,3 kWh/m2
-5,1 kWh/m2

1%
0%

Kantoor simulatie 1
Kantoor simulatie 2
HBO-instelling simulatie 1
HBO-instelling simulatie 2

-1,1 kWh/m2
-1,5 kWh/m2
0,7 kWh/m2
0,4 kWh/m2

-5,7 kWh/m2
-9,0 kWh/m2
-15,8 kWh/m2
-13,8 kWh/m2

1%
1%
2%
2%





Studio's > 5 bouwlagen
Studio's > 10 bouwlagen
Woongebouwen > 10 bouwlagen

-3,7 kWh/m2
-3,8 kWh/m2
-2,7 kWh/m2

-1,6 kWh/m2
-1,6 kWh/m2
-1,1 kWh/m2

0%
0%
0%





Studio's > 5 bouwlagen
Studio's > 10 bouwlagen
Woongebouwen > 10 bouwlagen

-1,3 kWh/m2
-3,5 kWh/m2
-3,8 kWh/m2

-1,0 kWh/m2
-2,4 kWh/m2
-2,4 kWh/m2

0%
0%
0%








Studio's > 5 bouwlagen
Studio's > 10 bouwlagen
Woongebouwen > 10 bouwlagen
Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen
Ziekenhuis > 10 bouwlagen

-2,1 kWh/m2
-2,1 kWh/m2
-2,3 kWh/m2
-5,2 kWh/m2
-2,4 kWh/m2
-9.8 kWh/m2

-0,5 kWh/m2
-0,5 kWh/m2
-0,5 kWh/m2
-3,6 kWh/m2
-2,4 kWh/m2
-5 kWh/m2

0%
0%
0%
1%
0%
0%








Studio's > 5 bouwlagen
Studio's > 10 bouwlagen
Woongebouwen > 10 bouwlagen
Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen
Ziekenhuis > 10 bouwlagen

-4,3 kWh/m2
-4,4 kWh/m2
-4,5 kWh/m2
-8,8 kWh/m2
-6,8 kWh/m2
-6,2 kWh/m2

-0,3 kWh/m2
-0,3 kWh/m2
-1,9 kWh/m2
-4,8 kWh/m2
-3,1 kWh/m2
-23,8 kWh/m2

0%
0%
1%
1%
0%
0%

3. Geïsoleerde luiken

4. Warmte/koude zonering

5. Geperforeerde luiken

6. Niet-geperforeerde luiken +
sluiten luiken nachtperiode
winter

De uitgevoerde dynamische berekeningen laten zien dat het effect op de BENG-eisen bij toepassing
van deze innovatieve technieken beperkt is. Voor utiliteitsbouw geldt dat de toepassing van slimme
lichtregelingen en vraaggestuurde klimatisering het grootste effect hebben op de beperking van het
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primaire fossiele energiegebruik. Dit effect is vergelijkbaar met de toepassing van bijvoorbeeld Led
verlichting. Voor woongebouwen heeft de toepassing van zomernachtventilatie met behulp van
geïsoleerde luiken en niet geperforeerde luiken (als zonwering) die tevens het warmteverlies in de
nachtperiode beperken het meest effect op de energiebehoefte en primair fossiele energiegebruik.
Vraaggestuurde klimatisering op basis van bezetting levert met name een belangrijke bijdrage aan het
verminderen van het primair fossiel energiegebruik (BENG 2). Deze techniek sluit aan op het nieuwe
werken, waarbij er sprake kan zijn van sterk wisselende bezettingen. In met name grote
kantoorgebouwen kan er sprake zijn van een onvolledige bezetting, als de organisatie zijn huisvesting
heeft toegesneden op het nieuwe werken komen juist hoge bezettingen voor. Het flexibele gebruik van
het gebouw in relatie tot het energiegebruik komt bij dynamische berekeningen duidelijk naar voren.
Dynamisch versus statische modellering
Alhoewel de effecten op de BENG-eisen voor de doorgerekende technieken niet substantieel van
omvang zijn, laten de berekeningen wel de toegevoegde waarde van dynamisch rekenen zien. Er
ontstaat namelijk ook inzicht in het effect op het comfort in het gebouw. Zo laten de resultaten zien
dat:
 door toepassing van slimme lichtregeling de interne warmtelast afneemt. Dit heeft een positief
effect op het thermisch comfort in het gebouw;
 het thermisch comfort door toepassing van geïsoleerde luiken aanzienlijk verbetert. Bij enkele
appartementen wordt het aantal overschrijdingsuren zelfs gehalveerd. Daarmee blijkt
spuiventilatie een belangrijk aspect te zijn voor de regelbaarheid van de temperatuur voor
bewoners in appartementen;
 de indeling in koude/warmte zones voor de woningbouw een ongunstig effect hebben op het
thermisch comfort;
 door toepassing van geperforeerde en niet-geperforeerde luiken de zoninstraling op het gebouw
minder wordt waardoor het thermisch comfort toeneemt.
De analyse met een dynamisch rekenmodel is in dit onderzoek nog beperkt ingezet. Gezien de trend
naar de steeds ‘slimmere’ gebouwen zal ook de behoefte aan dynamische simulering toenemen. Door
dynamische modellering kan nauwkeuriger gerekend worden: er wordt uitgegaan van een uurlijkse in
plaats van maandelijkse methode. Dit levert een beter beeld op van met name het (thermisch)
comfort. De (uitgangspunten van de) rekenmethodes van het statische en dynamische rekenmodel
verschillen echter van elkaar waardoor de resultaten niet met elkaar overeenkomen en niet 1-op-1 met
elkaar te vergelijken zijn1. Geadviseerd wordt om een methodiek op te zetten waarmee dynamische
modellering, juist vanuit het oogpunt van comfort, in de wet- en regelgeving kan worden geïntegreerd
en gestimuleerd.
Realisatie BENG-eisen
Aan de hand van de uitgevoerde analyse zijn voor de onderzochte gebouwtypen integrale
gebouwconcepten opgesteld met toepassing van de onderzochte innovatieve technieken. Uit deze
analyse blijkt dat door toepassing van innovatieve technieken, met uitzondering van het ziekenhuis,
voldaan kan worden aan de BENG-eisen. Met name de toepassing van viervoudige beglazing,
warmtepomp met zeer hoog rendement en integratie van pv-panelen leveren hier voor alle
gebouwtypen een significante bijdrage aan. Aanvullend hierop levert specifiek voor de
utiliteitsgebouwen de toepassing van led een relevante reductie van de energiebehoefte op en bij
woongebouwen de toepassing van een warmtepompbooster.
Aanbevelingen
Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan.
1 De onderzoeksresultaten tonen aan dat met name het realiseren van de eis voor het primair
fossiel energiegebruik bij het ziekenhuis een grote opgave is, zelfs bij de inzet van innovatieve
technieken. Dit vertaalt zich daardoor ook in het aandeel hernieuwbare energie. Geadviseerd
wordt te overwegen om deze eisen bij te stellen.
2 Dynamische berekeningen leveren met name voor innovatieve technieken die een relatie hebben
met smart buildings een toegevoegde waarde. Geadviseerd wordt om een methodiek op te zetten
waarmee dynamische modellering, juist vanuit het oogpunt van binnenklimaat, in de wet- en

1

In dit onderzoek zijn handmatig correcties aangebracht (zie hoofdstuk 6). Uitwerking van een methode om de resultaten
vergelijkbaar te maken, valt buiten de scope van dit onderzoek.
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3

4

regelgeving kan worden geïntegreerd en gestimuleerd. Mogelijk dat in de te ontwikkelen
bepalingsmethode(n), die bij het van kracht worden van de BENG-eis aangewezen zal worden,
een uitwerking kan worden opgenomen hoe dergelijke technieken te waarderen en te berekenen.
Met innovatieve technieken zoals uitgewerkt in dit onderzoek kan in de meeste gevallen voldaan
worden aan de BENG eisen (met uitzondering van ziekenhuizen). In dit onderzoek is het ontwerp
van het gebouw buiten beschouwing gelaten. Uitgevoerde projecten leren echter dat met een
optimaal ontwerp ook een forse bijdrage kan worden geleverd aan de reductie van de
energiebehoefte. Geadviseerd wordt om aanvullend aan dit onderzoek de effecten daarvan in
beeld te brengen.
Geadviseerd wordt om bij het bepalen van de definitieve BENG-eisen na te gaan in hoeverre de
nu onderzochte innovatieve technieken in voldoende mate marktrijp zijn, om deze bij het bepalen
van de hoogte van de wettelijke grenswaarde te laten meewegen.

15217HHEI1196487
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Inleiding

Aanleiding en doel
Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG)
zijn. In Nederland wordt de eis aan de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen bepaald
aan de hand van drie indicatoren:
1
2
3

de maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar;
het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar;
het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

In de studie Variantberekeningen voor eisen aan BENG, die DGMR heeft uitgevoerd in het kader van
het bepalen van de eisen aan BENG, is uitgegaan van concepten en technieken die in 2014 in de top
van de markt werden toegepast. Hele nieuwe, innovatieve technieken en concepten zijn buiten
beschouwing gelaten.
Het doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van de effecten van innovatieve technieken op
de BENG-indicatoren en na te gaan in hoeverre deze technieken relevant zijn het behalen van de
voorlopig gepubliceerde grenswaarden voor deze indicatoren..
Scope onderzoek
Bij het vaststellen van de voorgenomen BENG-eisen werd al duidelijk dat het voor een aantal
categorieën gebouwen lastiger is om aan de eisen te voldoen. Aan deze categorieën is in dit
onderzoek extra aandacht besteed. Deze categorieën zijn:
 gebouwen hoger dan vijf verdiepingen, met nadruk op kantoren;
 HBO-scholen, ook hoger dan vijf verdiepingen;
 ziekenhuizen;
 woongebouwen hoger dan vijf verdiepingen;
 meerlaagse complexen met studio’s.

1 Energiebehoefte in kWh/m 2
Kantoren/scholen/ziekenhuizen

2 Primair fossiel energiegebruik in kWh/m2

3 Hernieuwbare energie in %

Woongebouwen > 5 bouwlagen

10
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Opbouw rapportage
In dit onderzoek is in samenspraak met een expertgroep een groslijst opgesteld van innovatieve
technieken. Uit de groslijst zijn in van een expertmeeting 16 technieken geselecteerd waarvan het
effect op de BENG-indicatoren voor woningbouw en/of utiliteitsbouw is berekend. Dit effect is
berekend met behulp van een energieprestatieberekening volgens NEN7120 (EPG) (statisch model)
of met behulp van dynamische modellering van het energiegebruik. Aan de hand van de resultaten
van deze berekeningen zijn vervolgens concepten opgesteld waarmee voor woonfuncties en
utiliteitsgebouwen kunnen voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen.
Deze rapportage heeft dezelfde opbouw zoals hierboven is omschreven. De verschillende stappen
zijn onderstaand weergegeven met de betreffende hoofdstukken.

inleiding
aanleiding en scope
hoofdstuk 2

analyse probleemstelling
twee praktijkprojecten
hoofdstuk 3

groslijst innovatieve technieken
ventilatie, verwarming et cetera
hoofdstuk 4

17 geselecteerde technieken

statische berekening
het effect van de techniek is in de epcberekening ingevoerd

dynamische berekening
het effect van de techniek is in een
simulatiemodel ingevoerd

hoofdstuk 5/6

Haalbaarheid BENG concept
combinatie van statische en
dynamische berekening
hoofdstuk 7

conclusie en aanbevelingen
hoofdstuk 8
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Analyse probleemstelling

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de omvang en aard van de vraagstelling. Hiervoor worden de
conclusies uit het verkennende onderzoek van DGMR geanalyseerd. Daarnaast wordt, om zicht te
krijgen op de aandachtspunten voor realisatie van de BENG-eisen, voor twee recente
praktijkprojecten onderzocht in hoeverre voldaan wordt aan de BENG-eisen.

3.1

Conclusies verkennende studie

Op basis van het DGMR onderzoek ‘Resultaten verkennende studie voor eisen aan bijna
energieneutrale gebouwen’ is een beeld ontstaan van het niveau van haalbare BENG-eisen voor
gebouwfuncties. De basis hiervoor waren gebouwen die op dat moment in de top van de markt zaten.
In onderstaand overzicht is per gebruiksfunctie de bandbreedte van de resultaten voor
energiebehoefte, primaire fossiele energie, hernieuwbare energie en het aandeel daarvan
weergegeven.
tabel 3.1

Bandbreedte resultaten BENG-indicatoren verkennende studie DGMR
EnergiePrimaire
behoefte
fossiele
energie
kWh/m2 GO

Woonfunctie

kWh/m2 GO

Hernieuwbare
energie

Hernieuwbare
energie
aandeel

kWh/m2 GO

%

Woongebouwen

15-30

10-45

15-35

30-80

Grondgebonden

10-40

< 20

40-65

80-160

Kantoor

25-65

< 25

15-100

25-180

Zorg zonder bedgebied

45-60

<0

70-95

100-160

Zorg met bedgebied

60-80

50-150

30-70

20-50

Onderwijs

30-60

< 75

20-120

25-150

Cel en logies

25-45

10-45

25-45

50-80

Winkel

50-70

<0

70-90

125-175

Sport

40-60

< 10

55-110

80-180

Bijeenkomst

40-60

< 35

40-100

60-200

De vastgestelde niveaus van de voorgenomen eisen voor de BENG-indicatoren zijn voor de
verschillende gebouwfuncties weergegeven in onderstaande tabel.
tabel 3.2
Voorgenomen eisen BENG-indicatoren
Gebouwfunctie
Energiebehoefte kWh/m².jr

Primair fossiel
energiegebruik kWh/m².jr

Aandeel hernieuwbare
energie %

Woningen en
woongebouwen

25

25

50

Utiliteitsgebouwen

50

25

50

Onderwijsgebouwen

50

60

50

Gezondheidszorggebouwen

65

120

50

Daarbij zijn de volgende conclusies van belang:
 voor hogere gebouwen is in het algemeen de eis voor het aandeel hernieuwbare energie
moeilijker te realiseren met zonnepanelen in verband met het geringe dakoppervlak in relatie tot
het gebruiksoppervlak. Dit heeft ook invloed op het primaire fossiele energiegebruik (geringer
aandeel in het verlagen van het primair fossiel energiegebruik dan een lager gebouw). Er zijn wel
andere mogelijkheden zoals collectieve opwekking op biomassa of wko;
 bij onderwijsgebouwen is de energiebehoefte voor verwarming relatief hoog. Dit wordt veroorzaakt
door het hoge ventilatiedebiet dat vanuit het Bouwbesluit is vereist;
 de energiebehoefte, en daardoor in mindere mate ook het primair fossiel energiegebruik, ligt voor
een zorgfunctie met bedgebied (= ziekenhuis of verpleeghuis) veel hoger dan voor een zorgfunctie
12

15217HHEI1196487

Innovatieve technieken BENG

zonder bedgebied. Hierdoor zijn de eisen met de huidige stand der techniek nauwelijks te
realiseren.

3.2

Twee praktijkvoorbeelden

Om na te gaan in hoeverre de conclusies uit het verkennende onderzoek overeenkomen met de
praktijk is de score op de BENG-indicatoren bepaald voor enkele recent opgeleverde
nieuwbouwprojecten. Onderstaand worden twee praktijkvoorbeelden getoond met de scores op de
BENG-indicatoren.
tabel 3.1

Praktijkproject utiliteitsbouw
Kantoor

Projectkenmerken
Gebruiksoppervlakte = 19.175 m²
EPC = 0,451
BREEAM Excellent

Bouwkundige maatregelen

Rcbegane grondvloer = 4,3 m²K/W
Rcgevel = 4,0 m²K/W
Rcdak = 5,05 m²K/W

Opwekkingssysteem

Warmtepomp
1.200 m² pv-panelen 330 kWp

Afgiftesysteem

Vloerverwarming begane grond
Klimaatplafonds op verdiepingen met eigen naregeling +/- 3°C
Rekenresultaat

Eis

Energiebehoefte

27,8 kWh/m²

≤ 50 kWh/m²

Primair fossiel energiegebruik

48,7 kWh/m²

≤ 25 kWh/m²

34 %

≥ 50 %

Aandeel hernieuwbare energie

15217HHEI1196487

13

Innovatieve technieken BENG

tabel 3.2

Praktijkproject woningbouw
Woongebouw > 10 bouwlagen

Projectkenmerken
Gebruiksoppervlakte = 9.593 m²
EPC = 0

Bouwkundige maatregelen

Rcbegane grondvloer = 5,0 m²K/W
Rcgevel = 6,0 m²K/W
Rcdak = 8,0 m²K/W
Triple-glas U = 0,6 – ZTA: 0,6

Opwekkingssysteem

Externe warmtelevering
Dak: 1.200 m² stuks pv-panelen 210 Wp/m2
Gevel: 1.399 stuks pv-panelen 160 Wp/m2

Ventilatiesysteem

Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer op basis van CO2-sturing
Rekenresultaat

Eis

Energiebehoefte

37,9 kWh/m²

≤ 25 kWh/m²

Primair fossiel energiegebruik

21,4 kWh/m²

≤ 25 kWh/m²

71 %

≥ 50 %

Aandeel hernieuwbare energie

Deze beperkte analyse van praktijkvoorbeelden geeft een indicatie dat bij kantoorgebouwen met
name het realiseren van de eis voor het primaire fossiele energiegebruik een uitdaging is. Voor
woongebouwen geldt dit voor de eis aan de energiebehoefte. Bij hernieuwbare energie is het behalen
van de eis sterk afhankelijk van de opwekker voor verwarming en warmtapwater. Een onderzoek op
basis van een grotere steekproef van praktijkprojecten is wenselijk om bovenstaande indicatie verder
uit te werken.
Bij het genoemde woongebouwproject is het gebouw aangesloten op externe duurzame
warmtelevering. Voor externe warmtelevering wordt ervan uitgegaan dat de warmte- en
warmtapwaterbehoefte voor 49% wordt gerealiseerd door het biogene deel van de
afvalverbrandingsinstallatie. Dit zorgt voor een forse bijdrage aan het aandeel hernieuwbare energie.
Indien dit niet het geval is (zoals bij de warmtepomp van het kantoorgebouw) is realisatie van het
hernieuwbare energieaandeel op het eigen perceel door lokale opwekking (pv) lastiger te realiseren
door grenzen aan het beschikbaar (dak)oppervlak.
Ook ander onderzoek naar de haalbaarheid van de BENG-eisen, zoals bijvoorbeeld door Nieman voor
de partijen uit het Lente-akkoord is uitgevoerd, wijst op knelpunten bij gestapelde bouw, met name bij
(woon-)gebouwen van vijf lagen en hoger.

14
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4

Toepasbare innovatieve technieken

In dit hoofdstuk wordt een groslijst gegeven van de verschillende toepasbare innovatieve technieken.
Innovatief is hierbij gedefinieerd als alle technieken die op dit moment nog niet standaard worden
toegepast bij nieuwbouw.
Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende thema’s:
 ventilatie;
 verwarming, koeling en warmtapwater;
 hernieuwbare energie;
 gebiedsmaatregelen;
 verlichting;
 smart building.
De groslijst met technieken is samengesteld naar aanleiding van een expertsessie met marktpartijen,
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

4.1

Ventilatie

Bij het verder aanscherpen van de energetische eisen vormt het behoud van een comfortabel en
gezond binnenklimaat in energiezuinige gebouwen een belangrijk aandachtspunt. Dit is ook relevant
omdat recent onderzoek2 laat zien dat bij de juiste keuze van maatregelen voor optimalisatie van het
binnenmilieu grote (financiële) voordelen behaald kunnen worden met betrekking tot verbetering van
de productiviteit, terwijl aan de andere kant het energiegebruik al fors is beperkt waardoor de
energiekosten nog maar een beperkte invloed uitoefenen op de gebruikskosten van een nieuw
gebouw. Maatregelen voor verbetering van het binnenklimaat zullen, ook door de toegenomen
aandacht voor gezondheid (vitaliteit medewerkers), sterk bepalend zijn bij het ontwerp van
toekomstige gebouwen.
Uit het recente veldonderzoek ‘Monicair’ (onderzoeksproject welke uitgevoerd wordt door Nederlandse
fabrikanten uit de ventilatie-industrie, ingenieursbureaus en onderzoekscentra) bij grondgebonden
woningen blijkt dat met de reguliere ventilatiesystemen, niet vanzelfsprekend in elke ruimte een
optimale luchtkwaliteit wordt gerealiseerd. Uit het onderzoek volgt dat met name de luchtkwaliteit in
slaapkamers achter blijft waardoor er te hoge CO2-concentraties worden gemeten. Een van de
mogelijkheden om de luchtkwaliteit in de slaapkamers te verbeteren is vraagsturing in de vorm van
CO2-sturing per verblijfsruimte of het gebruik van een mechanische component per verblijfsruimte.
In deze paragraaf is een aantal gangbare en innovatieve ventilatietechnieken opgenomen. De
technieken met betrekking tot ventilatie leveren met name een bijdrage aan de realisatie van een
gezond binnenklimaat. In tabel 4.1 is het samenvattende overzicht van mogelijk toepasbare
innovatieve technieken opgenomen. Elke techniek is in de tabel beoordeeld op basis van de volgende
aspecten:
 gebouwtype: W= woningbouw en U= utiliteitsbouw;
 effect op de BENG-eisen: de relatie van de techniek met de desbetreffende indicator; de
energiebehoefte (BENG 1), het primair fossiel energiegebruik (BENG 2) (primaire fossiele
energie) en/of het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3);
 gangbare techniek: is de techniek nu al gangbaar cq. veelvuldig toegepast;
 beschikbaar in 2020: mogelijk is de techniek momenteel nog niet volledig uitgewerkt/beschikbaar
maar wel binnen enkele jaren;
 binnenklimaat: heeft de techniek effect op het binnenklimaat. Een plus (+) betekent dat de
techniek een positieve bijdrage levert op het binnenklimaat. Een min teken (-) betekent een
negatieve bijdrage;
 afweging: afweging op basis van bovengenoemde aspecten of de techniek in dit onderzoek verder
is berekend cq. uitgewerkt.

2

Moniciar: Monitoring & Control of Air quality in Individual Rooms. Rapportage te downloaden via www.monicair.nl
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De beoordeling van de technieken is enigszins arbitrair en is daarom in samenspraak met
verschillende deskundigen tijdens een expertmeeting tot stand gekomen. In bijlage I.1 is een
beschrijving van deze technieken opgenomen.

1, 2

Ja

Ja

++

Een CO2-sensor in de woonkamer is momenteel
gangbaar. Een geavanceerde sturing (meten en
regelen in elke verblijfsruimte) is wenselijk uit het
oogpunt van luchtkwaliteit en reductie BENGindicatoren. Daarom wordt het effect ten opzichte
van een regulier systeem C met 1 CO2-sensor
berekend.

Systeem D met wtw en
CO2-sturing in elke VR

W

1, 2

Nee

Ja

++

Een geavanceerde sturing is wenselijk uit het
oogpunt van luchtkwaliteit en reductie BENGindicatoren. Het effect ten opzichte van een regulier
systeem D zonder sturing wordt berekend.

Decentrale ventilatie

W

1, 2

Ja

Ja

+/++

Geschikte techniek voor reductie energiebehoefte,
ten opzichte van een niet geregeld C-systeem. Met
name kansrijk in bestaande bouw en daarom in dit
onderzoek niet verder uitgewerkt.

Hybride
ventilatiesystemen

W/U

1, 2

Nee

Ja

++

Combinatie van mechanische ventilatie en
natuurlijke ventilatie als dat kan. Een minder
gangbare techniek, is in dit onderzoek niet verder
uitgewerkt.
Varianten met (decentrale) mechanische toe- en
afvoer in een verblijfsruimte en natuurlijke toevoer in
andere ruimten zijn gangbaar.

Luchttoevoer via
grondbuis

W

1, 2

Nee

Ja

+

Techniek met name geschikt voor grondgebonden
woningen, in mindere mate voor hoogbouw, vandaar
dat deze techniek in dit onderzoek niet wordt
uitgewerkt.

Zomernachtventilatie
(m.b.v. geïsoleerde
luiken)

W

1, 2

Nee

Ja

+

Zomernachtventilatie door toepassing van
geïsoleerde luiken is een low-tech techniek om de
energiebehoefte te verminderen (koelbehoefte te
verlagen). Deze techniek wordt dynamisch
berekend.

BAOPT

U

1, 2

Nee

Ja

+

Techniek met kansen voor utiliteitsbouw. De
toepassingsmogelijkheden zijn echter heel specifiek
en daarom niet verder uitgewerkt.

Ionisatie van
ventilatielucht

U

1, 2

Nee

Ja

+

Mogelijk relevante techniek, deze optie wordt
statisch berekend waarbij het debiet wordt
teruggeregeld.

a.
figuur 4.1
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Binnenklimaat

Afweging verdere
uitwerking

W

Beschikbaar in 2020

Systeem C met CO2sturing in elke VR

Gangbare techniek

Effect op de BENG-eisen
(1, 2 of 3)

Overzicht technieken - ventilatie

Gebouwtype

tabel 4.1
Techniek

b.

c.

a: Geïsoleerde luiken, b: Baopt, c: ionisatie van lucht
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4.2

Verwarming, koeling en warmtapwater

Verwarming, koeling en tapwater zijn bepalend voor het primaire fossiele energiegebruik (BENG 2).
Mogelijkheden om het primaire fossiele energiegebruik terug te dringen zijn dus zeer relevant voor
realisatie van bijna energieneutrale gebouwen.
In tabel 4.2 is het resultaat van de inventarisatie van innovatieve opties op dit thema weergegeven.
Zie voor de legenda van de tabel paragraaf 4.1. In bijlage I.2 is een beschrijving van deze technieken
opgenomen.

U+W

2, 3

Nee

Ja

0

Innovatieve techniek waarvan met name de bijdrage
van ijsbuffers aan het rendement nog onbekend is.
Het effect hiervan wordt in dit onderzoek nader
onderzocht.

Luchtwarmtepomp in
combinatie met
afblaaslucht/
luchtbehandelingskast

U+W

2, 3

Nee

Ja

0

Luchtwarmtepomp als zodanig is een gangbare
techniek. Combinatie met de afblaaslucht van een
luchtbehandelingskast niet. Deze toepassing is een
combinatie van bestaande technieken en wordt
daarom niet nader onderzocht.

Lt-verwarming met
booster warmtepomp voor
tapwater

W

2, 3

Nee

Ja

0

Techniek die kansrijk is voor de woningbouw in
verband met de relatief hoge tapwatervraag. Het
effect op de BENG-criteria wordt statisch
gemodelleerd.

Ht-warmtepompen

U+W

2, 3

Ja

Ja

0

Ht-warmtepomp is met name kansrijk in bestaande
bouw of specifieke toepassing met htwarmtevragers. Wordt in dit onderzoek niet verder
uitgewerkt.

Ht-koeling (vrije koeling)
op basis van koude in de
bodem

U+W

2

Ja

Ja

+

Kansrijke techniek in combinatie met warmte/koudeopslag of een gesloten bodemcollector.
Techniek wordt echter al vaak toegepast en wordt
daarom niet verder uitgewerkt.

Kleine wko-installaties

U+W

2, 3

Ja

Ja

0

Gangbare techniek en wordt om deze reden niet
verder uitgewerkt.

Hybride warmtepomp

U+W

2, 3

Ja

Ja

0

Toepassing waarbij naast een elektrisch
aangedreven warmtepomp gebruik wordt gemaakt
van een (geïntegreerde) ketel voor
tapwaterbereiding. Techniek is inmiddels op de
markt. Wordt in dit onderzoek niet verder uitgewerkt.

Warmtepomp met zeer
hoog rendement

U+W

2, 3

Nee

Ja

0

Het opwekkingsrendement van warmtepompen
wordt steeds hoger. In dit onderzoek wordt het effect
berekend bij toepassing van warmtepompen met
een COP van 7,0 die momenteel in de
marktintroductiefase zitten.

Decentrale installaties
voor verwarmen, koelen
en ventileren

U+W

2

Nee

Ja

0

IR-verwarming is een vorm van elektrisch
verwarmen die met name geschikt is voor gebouwen
met een korte bezettingsperiode. Voor reguliere
toepassing is de invloed op het primair fossiel
energiegebruik (BENG 2) en het aandeel
hernieuwbare energie (BENG 3) naar verwachting
negatief. Dit is een specifieke toepassing en wordt
om die reden niet verder uitgewerkt.
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Binnenklimaat

Afweging verdere
uitwerking

Gangbare techniek

Energieopslag met
ijsbuffers

Beschikbaar in 2020

Effect op de BENG-eisen
(1, 2 of 3)

Overzicht technieken – verwarming, koeling en warm tapwater

Gebouwtype

tabel 4.2
Techniek
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Gangbare techniek

U+W

2, 3

Nee

Ja

0

Biomassa vormt inmiddels geen innovatieve
techniek meer, wel kan de techniek een belangrijke
bijdrage leveren aan het behalen van BENG 3.
Aangezien de techniek in diverse BENGonderzoeken reeds is berekend, wordt deze niet
nader uitgewerkt in dit onderzoek.

Absorptiewarmtepomp op
duurzame warmte met
wko

U

2, 3

Ja

Ja

0

Kansrijke combinatie van technieken voor met name
gebouwen met zowel een warmte- als koudevraag.
Het effect hiervan wordt statisch gemodelleerd.

Adiabatische- of
dauwpuntskoeling

U

2

Nee

Ja

+

Deze techniek alleen is niet geschikt voor volledige
koeling. Niet nader uitgewerkt in dit onderzoek.

Zonnecollector met
thermisch hoger
rendement

U+W

2, 3

Ja

Ja

0

Techniek is al gangbaar en realisatie van een
thermisch hoger rendement heeft een beperkte
invloed op de BENG-criteria. Wordt in dit onderzoek
niet verder uitgewerkt.

Douchewater-wtw
(verbeterd)

W

2

Ja

Ja

0

Een douche-wtw is een bekende techniek voor met
name grondgebonden woningen. Niet nader
uitgewerkt in dit onderzoek.

Energieopslag

U+W

-

Nee

Ja

0

Energieopslag in de vorm van opslag van elektriciteit
is een belangrijke ontwikkeling om vraag en aanbod
op elkaar af te stemmen, maar is niet van invloed op
de BENG-indicatoren. Techniek is niet nader
uitgewerkt in dit onderzoek.

a.
figuur 4.2

4.3

Binnenklimaat

Afweging verdere
uitwerking

Effect op de BENG-eisen
(1, 2 of 3)

Biomassaketel

Beschikbaar in 2020

Gebouwtype

Techniek

b.

a: boosterwarmtepomp, b: ijsbuffer

Hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie is één van de indicatoren voor realisatie van bijna energieneutrale
gebouwen. Geïnventariseerd is welke innovatieve technieken er ontwikkeld worden en binnen
afzienbare tijd op de markt komen. In tabel 4.3 is het resultaat van de inventarisatie van innovatieve
opties op dit thema weergegeven. Zie voor de legenda van de tabel paragraaf 4.1. In bijlage I.3 is een
beschrijving van deze technieken opgenomen.
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U+W

2, 3

Nee

Ja

0

Toepassen van pv-panelen vormt een belangrijke
maatregel voor BENG 3. Een hoger
Wattpiekvermogen zal zichzelf op de markt
eenvoudig bewijzen. Deze is niet verder uitgewerkt.

Gebouwintegratie van pv

U+W

2, 3

Nee

Ja

0

Bij hoogbouw is het beschikbare dakvlak voor pv
vaak beperkt, een techniek met pv in de gevel
waardoor extra oppervlak PV ontstaat is interessant
en wordt nader uitgewerkt.

Pvt-panelen

U+W

2, 3

Nee

Ja

0

Techniek met name geschikt voor grondgebonden
woningen, bij hoogbouw voor bovenste bouwlagen
in verband met opwekking warmtapwater. Niet nader
uitgewerkt in dit onderzoek.

Brandstofcel

U+W

2, 3

Nee

Ja

0

Techniek is kansrijk voor specifieke toepassing. Niet
nader uitgewerkt in dit onderzoek.

Urban windturbines

U+W

2, 3

Nee

Ja

0

Techniek waarbij de opbrengst sterk afhankelijk is
van locatie en omliggende gebouwen.
Praktijkproeven tot dusver steeds tegenvallend,
zowel qua opbrengst als betrouwbaarheid;
bovendien vaak negatieve randcondities zoals
constructie-eisen en optredende trillingen. Niet
nader uitgewerkt in dit onderzoek.

Binnenklimaat

b.

a.
figuur 4.3

Afweging verdere
uitwerking

Gangbare techniek

Pv-panelen met zeer
hoog rendement

Beschikbaar in 2020

Effect op de BENG-eisen
(1, 2 of 3)

Overzicht technieken – hernieuwbare energie

Gebouwtype

tabel 4.3
Techniek

c.

a: gebouwintegratie pv, b: pvt-panelen, c: brandstofcel

15217HHEI1196487

19

Innovatieve technieken BENG

4.4

Gebiedsmaatregelen

Uit de analyse van de praktijkvoorbeelden bleek dat de eis voor het aandeel hernieuwbare energie op
eigen perceel moeilijk haalbaar is. Geïnventariseerd is welke alternatieve duurzame, innovatieve
mogelijkheden toepasbaar zijn. In tabel 4.4 is het resultaat van de inventarisatie van innovatieve
opties op dit thema weergegeven. Zie voor de legenda van de tabel paragraaf 4.1. In bijlage I.4 is een
beschrijving van deze technieken opgenomen.

U+W

2, 3

Nee

Ja

0

Geothermie biedt mogelijkheden om buiten het
eigen perceel een stap te zetten in de reductie van
het primair fossiel energiegebruik en aandeel
hernieuwbare energie. Niet nader uitgewerkt in dit
onderzoek, omdat besloten is te focussen op
voorzieningen direct in, op of aan het gebouw.

Restwarmtebenutting

U+W

2, 3

Ja

Ja

0

Restwarmtebenutting wordt momenteel al veelvuldig
toegepast. Kan in combinatie met gebruik van
duurzame warmte een belangrijke stap zetten in de
reductie van het primair fossiel energiegebruik en
aandeel hernieuwbare energie. Niet nader
uitgewerkt in dit onderzoek, omdat besloten is te
focussen op voorzieningen direct in, op of aan het
gebouw.

a.
figuur 4.4
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Binnenklimaat

Afweging verdere
uitwerking

Gangbare techniek

Geothermie

Beschikbaar in 2020

Effect op de BENG-eisen
(1, 2 of 3)

Overzicht technieken – gebiedsmaatregelen

Gebouwtype

tabel 4.4
Techniek

b.
a: geothermie, b: restwarmtebenutting
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4.5

Verlichting

Op het gebied van verlichting zijn er diverse ontwikkelingen gaande met betrekking tot energiegebruik
en slimme lichtregeling (zuinigere verlichting in de vorm van led en het gebruik afgestemd wordt op de
lichtbehoefte). In tabel 4.5 is voor deze opties een overzicht gemaakt. Zie voor de legenda van de
tabel paragraaf 4.1. In bijlage I.5 is een beschrijving van deze technieken opgenomen.

1, 2

Ja

Ja

0

Ledverlichting is geen innovatieve techniek meer,
maar nog niet de standaard. Aangezien verlichting
een belangrijke energiepost vormt, wordt het effect
op de BENG-indicatoren statisch berekend.

Slimme lichtregeling
(DALI, Organic
Response)

U

1, 2

Ja

Ja

0

Het toepassen van slimme lichtregeling op basis van
aanwezigheid en beschikbaar daglicht kan een
belangrijke bijdrage leveren, vandaar dat het effect
van deze techniek onderzocht wordt met een
dynamische berekening.

Binnenklimaat

b.

a.
figuur 4.5

Afweging verdere
uitwerking

U

Beschikbaar in 2020

Ledverlichting

Gangbare techniek

Effect op de BENG-eisen
(1, 2 of 3)

Overzicht technieken – verlichting

Gebouwtype

tabel 4.5
Techniek

a: ledverlichting, b: organic response
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4.6

Smart buildings

Een belangrijke ontwikkeling naar bijna energieneutrale gebouwen is de realisatie van gebouwen
waarin technieken (voor verlichting, verwarming, ventilatie, et cetera) door middel van icttoepassingen met elkaar communiceren, zodat het gebruik steeds meer wordt afgestemd op de
gebruiker en het op dat moment beschikbare aanbod. Dit noemen we smart buildings. In tabel 4.6 is
het resultaat van de inventarisatie van innovatieve opties op dit thema weergegeven. Zie voor de
legenda van de tabel paragraaf 4.1. In bijlage 1.6 is een beschrijving van deze technieken
opgenomen.

U

1, 2

Nee

Ja

+ /-

Schakelbaar glas levert thermisch gezien een
positieve bijdrage op binnenklimaat, maar visueel
mogelijk een negatief effect. Wordt in dit onderzoek
niet verder uitgewerkt.

Schakelbare isolatie

W

1, 2

Nee

?

0

Techniek bevindt zich nog in de kinderschoenen en
het effect is nog niet op grote schaal aangetoond.
Niet nader in dit onderzoek uitgewerkt.

Geïsoleerde luiken

W

1, 2

Nee

Ja

+

Geïsoleerde luiken kunnen in de zomerperiode
gebruikt worden als spuivoorzieningen en vormen in
de winter een geïsoleerd paneel. Dergelijke
geïsoleerde luiken kunnen voorzien worden van
inbraakwerende voorzieningen, zodat tijdens de
nacht of afwezigheid gespuid kan worden. Een lowtech techniek met mogelijk gunstig effect op de
energiebehoefte, wordt nader uitgewerkt.

Geperforeerde luiken

W

1, 2

Nee

Ja

+

Geperforeerde luiken kunnen bijdragen aan een
verbetering van het thermisch comfort in de zomer
door het beperken van zoninstraling en leveren
daardoor ook een bijdrage aan vermindering van de
koudebehoefte. Om deze reden wordt deze techniek
nader uitgewerkt.

Viervoudig glas

U+W

1, 2

Nee

Ja

+

Ramen vormen een warmtelek. Het toepassen van
beter isolerend glas heeft in basis een gunstig effect
op de energiebehoefte (BENG 1) (warmtebehoefte).
Echter isolerend glas heeft ook een
contraproductieve rol als gevolg van een verlaagde
ZTA-waarde in relatie tot de warmtebehoefte in de
winterperiode. Daarnaast heeft 3- á 4-voudig glas
een lagere lta-waarde met meer kunstlicht als gevolg
in de utiliteitsbouw. Het effect wordt nader berekend.

Individuele werkplek
verwarming + koeling

U

2

Ja

Ja

+

Toepassing van deze techniek maakt het mogelijk
om vraaggestuurd te klimatiseren. Dit wordt
gesimuleerd door de dynamische modellering van
vraaggestuurd klimatiseren op basis van
gebouwbezetting (zie onder).

Warmte-/koudezonering

U+W

1, 2

Nee

Ja

+

Recent onderzoek van UM heeft aangetoond dat
verschillende temperatuurzones zeer bevorderend
zijn voor de gezondheid; bovendien ervaren mensen
ook het slapen in een ‘frisse’ slaapkamer positief.
Het zoneren van ruimtes (woonkamer en
slaapkamer) met een verschillende temperatuur
zoals dat in de praktijk ook voorkomt wordt
onderzocht.
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Binnenklimaat

Afweging verdere
uitwerking

Gangbare techniek

Schakelbaar glas

Beschikbaar in 2020

Effect op de BENG-eisen
(1, 2 of 3)

Overzicht technieken – smart buildings

Gebouwtype

tabel 4.6
Techniek
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1, 2

Ja

Ja

0

Door vraaggestuurde klimatisering is het mogelijk
om de energiebehoefte en het primair fossiel
energiegebruik tot een minimum te beperken. Dit
wordt dynamisch gemodelleerd.

PCM’s in plafonds/vloeren

U

1, 2

Nee

Ja

0

Het effect van PCM’s is in diverse studies reeds
onderzocht. Vandaar dat het effect in dit onderzoek
niet opnieuw is uitgevoerd.

4.7

Binnenklimaat

Afweging verdere
uitwerking

U

Beschikbaar in 2020

Effect op de BENG-eisen
(1, 2 of 3)

Vraaggestuurde
klimatisering op basis van
gebouwbezetting
(smart buildings)

Gangbare techniek

Gebouwtype

Techniek

Selectie uit te werken technieken

Op basis van de groslijst is een selectie gemaakt van de technieken waarvoor de effecten op de
BENG-eisen worden berekend. Voor deze berekeningen wordt in hoofdstuk 5 en 6 een
referentiesituatie gedefinieerd en worden in de daarna volgende paragrafen de resultaten van de
berekeningen beschreven.
Het selectiecriterium is dat de techniek een relevante bijdrage moet leveren aan de energiebehoefte,
primaire fossiele energie of hernieuwbare energie. Daarbij heeft de techniek potentie om in de
komende jaren (richting 2020) te worden toegepast. De keuze van de uit te werken technieken is een
kwalitatieve expert opinion van de onderzoekers. Daarnaast wordt gestreefd naar een spreiding van
technieken over de aspecten:
 ventilatie;
 verwarming/warmtapwater;
 koeling;
 hernieuwbare energie;
 verlichting;
 smart buildings.
Een belangrijke trend is de ontwikkeling van gebouwen waarin technieken door middel van icttoepassingen met elkaar communiceren en het gebruik steeds meer wordt afgestemd op de gebruiker
en het op dat moment beschikbare aanbod. Om het effect hiervan te kunnen bepalen, is simulatie van
het gebruikerspatroon op uurlijkse waarde nodig. Hierin voorziet een statisch model, zoals de epcberekening niet. In de berekeningen wordt daarom onderscheid gemaakt in de technieken die met een
statisch model worden doorgerekend en technieken die met een dynamisch model doorgerekend
worden.
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5

Statische modellering

In het berekenen van de effecten op de BENG-indicatoren wordt onderscheid gemaakt tussen
statische modellering en dynamische modellering. Voor bijvoorbeeld de berekening van EPC wordt
gebruik gemaakt van een statisch model. Deze modellen maken gebruik van maandelijkse waarden
(maandberekeningsmethode), terwijl dynamische modellen gebruiken maken van uurlijkse waarden.
Met statische modellen is het niet mogelijk om technieken die in- en uitschakelen op basis van vraag
een aanbod (zoninstraling, aanwezigheid van personen etc.) te simuleren. Voor het doorrekenen van
deze innovatieve technieken zal daarom gebruik worden gemaakt van een dynamisch model. Hiervoor
wordt verwezen naar het volgend hoofdstuk.
In dit hoofdstuk wordt het effect van innovatieve technieken op de BENG-criteria berekend in het
statische model, de epc-berekening. In tabel 5.1 is een overzicht opgenomen van de technieken die
uitgewerkt worden op basis van een statische berekening. Tevens is aangegeven of de techniek voor
de woningbouw of utiliteitsbouw wordt doorgerekend.
tabel 5.1
Technieken – statische berekening
Techniek
W/U

Toelichting

1

Ventilatie
Systeem C met CO2-sturing in elke VR

W

2

Ventilatie
Systeem D met wtw en CO2-sturing in
elke VR

W

3

Ventilatie
Ionisatie van ventilatielucht

U

Bij een gelijkblijvende luchtkwaliteit kan door toepassing van
ionisatie het ventilatievoud aanzienlijk gereduceerd worden.
Berekend zal worden wat de verlaging van het ventilatievoud
bijdraagt aan de beperking van de energiebehoefte en het
primair fossiel energiegebruik.

4

Verwarming/warm tapwater
Warmtepomp met zeer hoog rendement

W+U

Het aandeel hernieuwbare energie is bij hoogbouwprojecten
lastig te realiseren vanwege het beschikbare dakoppervlak. De
energiepost warmtapwater vormt voor energiezuinige
woongebouwen de grootste energiepost.

Bij het verder aanscherpen van de energetische eisen is het
noodzakelijk om de aandacht voor binnenluchtkwaliteit verder
te vergroten. Om te voorkomen dat het beeld ontstaat dat
BENG alleen met systeem D (centrale wtw) te realiseren is,
wordt het effect berekend van vraaggestuurde systemen van
zowel C als D met een goede luchtkwaliteit.

Een warmtepomp met een zeer hoog rendement kan een
belangrijke rol spelen om de doelstelling voor primaire fossiele
energie en hernieuwbare energie te halen, reden om dit te
onderzoeken.
5

24

Verwarming/warm tapwater
Lt-verwarming met booster warmtepomp
voor tapwater

W

De uitdaging voor woongebouwen ligt bij de opwekking van
warmtapwater. De bijdrage van dit systeem aan de BENGindicatoren wordt berekend.
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Techniek

W/U

Toelichting

6

Verwarming/warm tapwater
Absorptiewarmtepomp op duurzame
warmte met wko

U

Het aandeel hernieuwbare energie is bij hoogbouwprojecten
lastig te realiseren vanwege het beschikbare dakoppervlak.
Toepassing van een absorptiewarmtepomp kan een bijdrage
leveren aan de verlaging van de primaire fossiele energie door
efficiencyverbetering en vergroting van het aandeel
hernieuwbare energie.

7

Koeling
Adiabatische- of dauwpuntskoeling
(beperkte (top)koeling)

U

Deze vorm van koeling leidt tot een verlaging van de
energiebehoefte en het primair fossiel energiegebruik in de
utiliteit waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de realisatie
van de BENG-eisen.

8

Verlichting
Ledverlichting

U

Verlichting vormt een grote energiepost in de utiliteitsbouw. Het
verder verminderen van dit energiegebruik levert een verlaging
van de primaire fossiele energie op. Het effect wordt inzichtelijk
gemaakt.

9

Beperken energiebehoefte
Viervoudig glas:
U-waarde: 0,25 W/m2K met ZTA: 0,4

W+U

De eis aan de energiebehoefte is voor zowel woningbouw als
utiliteitsbouw lastig te behalen. De ramen vormen de grootste
warmtelekken. Om de energiebehoefte te verlagen wordt het
effect van viervoudig glas doorgerekend.

10

Hernieuwbare energie
Gebouwintegratie van pv (gevel)

W+U

Het beschikbare dakoppervlak is bij hoogbouw beperkt.
Hierdoor ontstaat de situatie dat (nog) niet voldaan kan worden
aan de eis voor hernieuwbare energie. Het toepassen van pv
op de gevel of in andere vorm van gebouwintegratie is dan
nodig. Het effect daarvan op de uitkomst wordt inzichtelijk
gemaakt.

11

Opslag van energie
Warmte/koudeopslag (ijsbuffer) in
combinatie met warmtepompen

W/U

Het opslaan van warmte en koude in combinatie met actieve
systemen kunnen een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het
beperken van oververhitting of het beperken van de
warmtebehoefte. Het effect op de BENG-eisen wordt
onderzocht.

5.1

Referentiesituatie

Voor het bepalen van de effecten van de hierboven genoemde technieken op de BENG-indicatoren is
voor elke gebouwfunctie3 de referentiesituatie gedefinieerd, waarmee voldaan wordt aan het
Bouwbesluit. In figuur 5.1 en figuur 5.2 zijn de gebouwen schematisch weergegeven.

3

Voor de berekeningen zijn de referentiegebouwen gehanteerd die ook in de studie van DMGR zijn gebruikt (Resultaten
verkennende studie voor eisen aan bijna energieneutrale gebouwen, DGMR 2015).
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figuur 5.1

Schematische weergave studio’s 5 bouwlagen, studio’s >10 bouwlagen en woongebouwen> 10 bouwlagen

figuur 5.2

Schematische weergave groot kantoor, HBO-instelling en ziekenhuis

Voor de referentie is voor de thermische schil uitgegaan van minimaal vereiste waarden uit het
Bouwbesluit. Het installatieconcept is dusdanig gekozen dat met een gangbaar concept wordt voldaan
aan de epc-eis uit het Bouwbesluit. Hierdoor ontstaat een herkenbare referentie en kunnen technieken
ten opzichte van de huidige bouwpraktijk worden vergeleken.
In figuur 5.3 zijn de gehanteerde installatietechnische en bouwfysische uitgangspunten van de
referentiegebouwen weergegeven. Voor een gedetailleerd overzicht van de bouwfysische en
installatietechnische kenmerken van deze referentiegebouwen wordt verwezen naar bijlage III.

a.

b.

c.

figuur 5.3
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Voorzieningen referentiegebouwen (a: studio's/woongebouwen, b: kantoren, c: ziekenhuis)
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In tabel 5.2 zijn de scores op de BENG-indicatoren voor de referentiegebouwen weergegeven.
tabel 5.2
Scores BENG-indicatoren referentievarianten (statische berekening)
Gebouwfunctie
Energiebehoefte
Primaire fossiele energie

Hernieuwbare energie

Studio’s 5 bouwlagen

Variant met hr107-ketel

Variant met wko + hr107

38,2 kWh/m²
38,2 kWh/m²

68,1 kWh/m²
73,4 kWh/m²

11%
33%

Studio’s > 10 bouwlagen

Variant met hr107-ketel

Variant met wko + hr107

39,5 kWh/m²
39,5 kWh/m²

69,2 kWh/m²
74,4 kWh/m²

11%
34%

Woongebouw >10 bouwlagen

Variant met hr107-ketel

Variant met wko + hr107

39,5 kWh/m²
39,5 kWh/m²

54,7 kWh/m²
54,1 kWh/m²

15%
34%

Kantoor > 10 bouwlagen

41,3 kWh/m²

74,6 kWh/m²

17%

HBO-instelling > 5 bouwlagen

47,4 kWh/m²

88,2 kWh/m²

27%

106,9 kWh/m²

257,6 kWh/m²

11%

Ziekenhuis > 10 bouwlagen

5.2

Woongebouwen

In tabel 5.4 zijn de resultaten van de statische berekening voor de studio’s en woongebouwen
opgenomen. Bij deze berekening zijn de in tabel 5.3 genoemde uitgangspunten gehanteerd voor de
verschillende technieken. De overige uitgangspunten zijn gelijk aan de referentiesituatie (bijlage II).
tabel 5.3
Rekentechnische uitgangspunten
Techniek
1

Systeem C met CO2-sturing in elke VR

Uitgangspunten
Luchtvolumestroomfactor (Fsys) = 1,09
Correctiefactor regelsysteem (Freg) = 0,51
De waarden zijn ontleend aan een gelijkwaardigheidsverklaring van
een leverancier van ventilatiesysteem C4c met CO2-sturing.

2

Systeem D met CO2-sturing in elke VR

Luchtvolumestroomfactor ( Fsys) = 1,00
Correctiefactor regelsysteem (Freg) = 0,44
Toevoerkanaal (gemiddelde gebouwhoogte) 7 of 16 m
De waarden zijn ontleend aan een gelijkwaardigheidsverklaring van
een leverancier van ventilatiesysteem D5a met CO2-sturing.

4

Warmtepomp met zeer hoog rendement

COPverwarming = 7,0
Door een verbetering van de regeling, waarin deze wordt aangestuurd
op basis van de benodigde capaciteit, en toepassing van een turbo
compressor kan de COP-waarde worden verhoogd naar een waarde
> 6,9 afhankelijk van de aangevoerde brontemperatuur (bron:
heatpumpcentre.org).

5

Boosterwarmtepomp voor tapwater

Warmtepompbooster (COPtapwater = 3,8) + indirect verwarmde
voorraadvaten met isolatie 20 mm.
De aangegeven COP-waarde is in overleg met een leverancier van
warmtepompboosters vastgesteld.

9

Viervoudig glas

U-waarde glas = 0,25 W/m²K, ZTA-waarde glas = 0,4
In overleg met een glasleverancier is voor viervoudig glas een
inschatting gedaan van de U-waarde en ZTA-waarde. Dit glas is
momenteel nog niet leverbaar in Nederland, wordt incidenteel
toegepast in Scandinavische landen.
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10

Gebouwintegratie van pv (gevel)

Vermogen pv-paneel = 160 Wp/m2; hellingshoek pv-panelen = 35º,
benuttingsgraad dichte gevel 30%
De waarden zijn gebaseerd op ontvangen leveranciersinformatie.

11

Energieopslag in ijsbuffer

COPijsbuffer = 5,5
De COP-waarde is gebaseerd op een simulatie en meting van de
ijsbuffer door de leverancier (zie bijlage I.2). In Vabi Elements is het
niet mogelijk om meerdere bronnen te gebruiken bij een warmte/koudeopwekker en de fase-overgang van water naar ijs te simuleren.
In tegenstelling tot een warmtepomp (meestal onttrekking warmte uit
bodem of grondwater) onttrekt de ijsbuffer zowel warmte uit de
omgevingslucht, aardwarmte en zonne-energie als uit de vorming van
ijs, afhankelijk van de fase waarin het systeem wordt gebruikt.
Hierdoor is het rendement van het systeem ook variabel. Dit variabele
rendement is inzichtelijk gemaakt door de leverancier (zie bijlage). Dit
gemiddelde rendement is gehanteerd in de statische berekening.

tabel 5.4
Statische berekening – studio’s en woongebouwen
Techniek
Δ Energiebehoefte
1

2

4

5

9

10

11

Δ Primaire fossiele
energie

Δ Hernieuwbare
energie

Systeem C met CO2-sturing in elke VR

Studio’s 5 bouwlagen

Studio’s > 10 bouwlagen

Woongebouw > 10 bouwlagen

-4,6 kWh/m2
-4,6 kWh/m2
-4,2 kWh/m2

-4,9 kWh/m2
-5,0 kWh/m2
-4,4 kWh/m2

0%
1%
1%

Systeem D met CO2-sturing in elke VR

Studio’s 5 bouwlagen

Studio’s > 10 bouwlagen

Woongebouw > 10 bouwlagen

-14,4 kWh/m2
-12,6 kWh/m2
-12,4 kWh/m2

-11,2 kWh/m2
-10,7 kWh/m2
-11,6 kWh/m2

1%
2%
3%

Warmtepomp met zeer hoog
rendement

Studio’s 5 bouwlagen

Studio’s > 10 bouwlagen

Woongebouw > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2

-9,6 kWh/m2
-12,5 kWh/m2
-10,4 kWh/m2

6%
7%
8%

Boosterwarmtepomp voor tapwater

Studio’s 5 bouwlagen

Studio’s > 10 bouwlagen

Woongebouw > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2

-45,7 kWh/m2
-46,7 kWh/m2
-33,7 kWh/m2

36%
36%
34%

Viervoudig glas

Studio’s 5 bouwlagen

Studio’s > 10 bouwlagen

Woongebouw > 10 bouwlagen

-7,9 kWh/m2
-8,0 kWh/m2
-6,3 kWh/m2

-6,5 kWh/m2
-6,6 kWh/m2
-5,4 kWh/m2

1%
1%
1%

Gebouwintegratie van pv (gevel)

Studio’s 5 bouwlagen

Studio’s > 10 bouwlagen

Woongebouw > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2

-5,0 kWh/m2
-4,8 kWh/m2
-4,5 kWh/m2

6%
6%
7%

Energieopslag in ijsbuffer

Studio’s 5 bouwlagen

Studio’s > 10 bouwlagen

Woongebouw > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2

-6,1 kWh/m2
-6,2 kWh/m2
-6,6 kWh/m2

4%
3%
5%

In onderstaande figuren zijn de absolute scores op de BENG-indicatoren uitgezet in vergelijking met
de referentie voor de woonfuncties.
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figuur 5.4

Energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik studio’s 5 bouwlagen

figuur 5.5

Aandeel hernieuwbare energie studio’s 5 bouwlagen
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figuur 5.6

Energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik studio’s 10 bouwlagen

figuur 5.7

Aandeel hernieuwbare energie studio’s 10 bouwlagen
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figuur 5.8

Energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik woongebouwen

figuur 5.9

Aandeel hernieuwbare energie woongebouwen

Toelichting resultaten variant 1. & 2. Ventilatiesysteem
In de referentie is voor het woongebouw en de studio’s uitgegaan van ventilatiesysteem C4a. Dit
betekent natuurlijke toevoer en mechanische afvoer met CO2-sturing in de woonkamer. Op basis
hiervan zijn twee varianten berekend:
1 systeem C met CO2-sturing in elke verblijfsruimte;
2 systeem D met CO2-sturing in elke verblijfsruimte.
Bij variant 1 is zichtbaar dat een geavanceerde vorm van ventilatiesysteem C de energiebehoefte en
het primaire fossiele energiegebruik verlaagt. Een grotere sprong in verlaging van de energiebehoefte
is zichtbaar als systeem C wijzigt in systeem D. In combinatie met CO 2-sturing in elke verblijfsruimte
neemt de reductie toe.
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Effect op hernieuwbare energie
Bij het toepassen van een geavanceerder ventilatiesysteem stijgt het aandeel hernieuwbare energie
licht. De reden hiervan is dat het primair fossiel energiegebruik in de formule voor het bepalen van het
aandeel hernieuwbare energie voorkomt:
hernieuwbare energie
Aandeel hernieuwbare energie =

* 100%
Primair fossiel energiegebruik + hernieuwbare energie

Als de primaire fossiele energie wijzigt heeft een effect op het aandeel hernieuwbare energie. Dit heeft
als gevolg dat een maatregel die op het eerste gezicht geen effect heeft op het aandeel hernieuwbare
energie wel een effect heeft op het percentage hernieuwbare energie. Dit effect komt ook bij andere
technieken naar voren.
Toelichting resultaten variant 4. Warmtepomp met zeer hoog rendement
In de vierde variant wordt een warmtepomp toegepast waarbij de COP-waarde is verhoogd van 4,0
naar 7,0. Het verhogen van het rendement zorgt voor een verlaging van de primaire fossiele
energie en een verhoging van het percentage hernieuwbare energie. Voor de woonfuncties geldt
dat het effect van een hogere COP-waarde voor verwarming relatief beperkt is aangezien de
energiepost tapwater de grootste energiepost vormt, zie variant 5.
Toelichting resultaten variant 5. Boosterwarmtepomp voor tapwater
In de hoogbouw en dan met name bij studio’s (kleine woningen) ligt een collectieve verwarming voor
de hand. De gebruikelijke collectieve installaties hebben echter een matig/slecht rendement voor
warm tapwater. Hierdoor vormt de opwekking van warmtapwater bij deze gebouwcategorieën een
belangrijke energiepost. In deze studie is het effect van een boosterwarmtepomp voor tapwater
berekend. Voor de COP van de boosterwarmtepomp is uitgegaan van 3,8. Het toepassen van de
boosterwarmtepomp zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de primaire energie en een stijging van
het aandeel hernieuwbare energie. De vergelijking is opgesteld ten opzichte van een collectieve hrketel met circulatieleidingen voor warmtapwater.
Toelichting resultaten variant 9. Viervoudig glas
In variant 9 is het effect doorgerekend van hr++-glas naar viervoudige beglazing. Bij de toepassing van
viervoudig glas spelen twee aspecten een rol:
 verbetering van de U-waarde, met een verlaging van de warmtebehoefte tot gevolg;
 verlaging van de zontoetredingsfactor (ZTA-waarde), met een verlaging van de koudebehoefte tot
gevolg in de zomerperiode en een verhoging van de warmtebehoefte in de winterperiode.
Aangezien de ramen het grootste warmtelek van de gebouwconstructie vormen is het effect van een
lagere U-waarde op het beperken van de energiebehoefte aanzienlijk. Naast het verbeteren van de
warmtebehoefte door de toepassing van glas of dichte delen met een lagere U-waarde, is het van
belang om het thermisch comfort in de zomerperiode en de regelbaarheid van het comfort voor de
bewoner aandacht te geven.
Toelichting variant 10. Gebouwintegratie van pv (gevel)
Bij hoogbouwprojecten vormt het beschikbare dakoppervlak vaak de beperkende factor voor de
toepassing van pv-panelen. Vormen van gebouwintegratie van pv-panelen kunnen een bijdrage
leveren aan het behalen van de eis van het primair fossiel energiegebruik (BENG 2) en het aandeel
hernieuwbare energie (BENG 3). Het toepassen van pv-panelen op de gevel vergt een borstwering of
een dicht gevelvlak voor plaatsing van de pv-panelen. In deze berekening is ervan uitgegaan dat een
strook van 30% van het gevelvlak beschikbaar is voor pv-panelen. Aangezien de pv-panelen niet in
elkaars schaduw mogen liggen is een gedeelte van dit gevelvlak netto beschikbaar voor plaatsing van
de pv-panelen onder een optimale zoninstraling. Afhankelijk van het beschikbare geveloppervlak
dragen de gebouwgeïntegreerde pv-panelen een bijdrage aan het verminderen van het primaire
fossiele energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie.
Toelichting variant 11. Energieopslag met ijsbuffer
Het toepassen van een ijsbuffer als bron voor de warmtepomp is geschikt als er geen energie uit het
grondwater/bodem mag worden onttrokken. IJsbuffers zijn een vorm van thermische energieopslag. In
de zomer nemen zon-lucht-warmtecollectoren op het dak zonne-energie op. De warmte wordt in een
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ondergrondse ijsbuffer opgeslagen. Wordt het kouder en is bijstoken nodig, dan wordt het water
gecontroleerd afgekoeld tot onder het vriespunt. Bij de overgang van koud water naar ijs komt energie
vrij, de kristallisatiewarmte. Deze warmte is te benutten voor de warmtebehoefte. Vanaf het einde van
het stookseizoen begint het omgekeerde proces. Om dit proces in stand te kunnen houden, is het
thermisch in balans zijn van de warmte- en koude-afname van belang. Het systeem zorgt voor een
reductie van het primair fossiel energiegebruik (BENG 2) en draagt bij aan het aandeel hernieuwbare
energie (BENG 3).
Resumé
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de volgende technieken een relevante bijdrage leveren
aan de realisatie van de BENG-eisen voor woningbouw:
- boosterwarmtepomp voor tapwater. Warm tapwaterbereiding is een grote energiepost in de
woningbouw. Dit energiegebruik kan sterk verminderd worden door de toepassing van een
boosterwarmtepomp;
- gebouwintegratie van PV. Bij hoogbouwprojecten vormt het beschikbare dakoppervlak vaak
de beperkende factor voor de toepassing van pv-panelen. Vormen van gebouwintegratie van
pv-panelen kunnen een bijdrage leveren aan het behalen van de eis van het primair fossiel
energiegebruik (BENG 2) en het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3).
Het toepassen van een ijsbuffer als bron voor de warmtepomp is geschikt als er geen energie uit het
grondwater/bodem mag worden onttrokken.

5.3

Utiliteitsgebouwen

In tabel 5.6 zijn de resultaten van de statische berekening voor de utiliteitsgebouwen opgenomen. Bij
deze berekening zijn de in tabel 5.5 genoemde uitgangspunten gehanteerd voor de verschillende
technieken. De overige uitgangspunten zijn gelijk aan de referentiesituatie (bijlage II).
tabel 5.5
Rekentechnische uitgangspunten
Techniek

Uitgangspunten

3

Ionisatie van ventilatielucht

Verlaging ventilatiecapaciteit naar minimale eis Bouwbesluit.

4

Warmtepomp met zeer hoog rendement

COPverwarming = 7,0
Door een verbetering van de regeling, waarin deze wordt aangestuurd
op basis van de benodigde capaciteit, en toepassing van een turbo
compressor kan de COP-waarde worden verhoogd naar een waarde >
6,9 afhankelijk van de aangevoerde brontemperatuur (bron:
heatpumpcentre.org).

6

Absorptiewarmtepomp

Aansluiting op warmtenet, PER warmtepomp = 1,6.
Met warmte uit een duurzaam warmtenet kan de
absorptiewarmtepomp tegelijkertijd warmte maken voor
ruimteverwarming met een rendement van 130% tot 160% (PER van
1,6). Uit het absorptieproces komt tegelijkertijd koude vrij. Deze koude
kan ‘s winters in de bodem (wko-systeem) opgeslagen worden, zodat
de koude ’s zomers te benutten is voor comfortkoeling.

7

Adiabatische of dauwpuntskoeling

COPdauwpuntkoeling = 11
De COP-waarde van indirecte dauwpuntskoeling is afhankelijk van de
luchtcondities: bij een hogere buitentemperatuur stijgt het
koelvermogen. Een maximale COP-waarde van 20 is haalbaar (bron:
coolerado.nl). In de berekeningen is gerekend met een COP-waarde
van 11, gebaseerd op gemiddelde luchtcondities.

9

Viervoudig glas

U-waarde glas = 0,25 W/m²K , ZTA-waarde glas = 0,4
In overleg met een glasleverancier is voor viervoudig glas een
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inschatting gedaan van de U-waarde en ZTA-waarde. Dit glas is
momenteel nog niet leverbaar in Nederland, wordt incidenteel
toegepast in Scandinavische landen.

10

Gebouwintegratie van pv (gevel)

Vermogen pv-paneel = 160 Wp/m2; hellingshoek pv-panelen = 35º,
benuttingsgraad dichte gevel 30%
De waarden zijn gebaseerd op ontvangen leveranciersinformatie.

11

Energieopslag in ijsbuffer

COPijsbuffer = 5,5
De waarden zijn gebaseerd op ontvangen leveranciersinformatie. Zie
bijlage I.2.

tabel 5.6
Statische berekening - utiliteitsgebouwen
Techniek
Δ Energiebehoefte
1

4

6

7

8

9

10

11

Δ Primaire fossiele
energie

Δ Hernieuwbare
energie

Ionisatie van ventilatielucht

Kantoor > 10 bouwlagen

HBO-instelling > 5 bouwlagen

Ziekenhuis > 10 bouwlagen

0,4 kWh/m2
0,3 kWh/m2
-12 kWh/m²

-3,5 kWh/m2
-3,3 kWh/m2
-23,1 kWh/m2

-1%
0%
-4%

Warmtepomp met zeer hoog
rendement

Kantoor > 10 bouwlagen

HBO-instelling > 5 bouwlagen

Ziekenhuis > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2

-2,6 kWh/m2
-4,9 kWh/m2
-11,5 kWh/m2

1%
2%
2%

Absorptiewarmtepomp

Kantoor > 10 bouwlagen

HBO-instelling > 5 bouwlagen

Ziekenhuis > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m²

-6,2 kWh/m2
-14 kWh/m2
-23,4 kWh/m2

1%
3%
1%

Adiabatische koeling

Kantoor > 10 bouwlagen

HBO-instelling > 5 bouwlagen

Ziekenhuis > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2

-0,7 kWh/m2
-0,6 kWh/m2
-6,5 kWh/m2

0%
0%
0%

Ledverlichting

Kantoor > 10 bouwlagen

HBO-instelling > 5 bouwlagen

Ziekenhuis > 10 bouwlagen

-3,5 kWh/m²
-1,8 kWh/m²
-8,4 kWh/m²

-8,8 kWh/m2
-5,2 kWh/m2
-23.8 kWh/m2

3%
1%
2%

Viervoudig glas

Kantoor > 10 bouwlagen

HBO-instelling > 5 bouwlagen

Ziekenhuis > 10 bouwlagen

-8,9 kWh/m2
-10,2 kWh/m2
-7,6 kWh/m2

-5,0 kWh/m2
-7,6 kWh/m2
-4,7 kWh/m2

-3%
-2%
-1%

Gebouwintegratie van pv (gevel)

Kantoor > 10 bouwlagen

HBO-instelling > 5 bouwlagen

Ziekenhuis > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2

-22,8 kWh/m2
-20,6 kWh/m2
-10,3 kWh/m2

15%
10%
1%

Energieopslag in ijsbuffer

Kantoor > 10 bouwlagen

HBO-instelling > 5 bouwlagen

Ziekenhuis > 10 bouwlagen

0 kWh/m2
0 kWh/m2
0 kWh/m2

-1,2 kWh/m2
-2,2 kWh/m2
-5,1 kWh/m2

0%
1%
0%

Kantoor
In onderstaande figuren is het effect op de BENG-indicatoren uitgezet in vergelijking met de referentie
voor het kantoor.
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figuur 5.10

Energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik kantoor

In figuur 5.10 is weergegeven dat toepassing van led en gebouwintegratie van pv-panelen de grootste
invloed hebben op het primair energiegebruik. Toepassing van viervoudige beglazing heeft het
grootste effect op de energiebehoefte.

figuur 5.11

Aandeel hernieuwbare energie kantoor

In figuur 5.11 is weergegeven dat het aandeel hernieuwbare energie het meest toeneemt bij
gebouwintegratie van pv-panelen.
Toelichting resultaten variant 3. Ionisatie van ventilatielucht
Door de ionisatie van ventilatielucht kan met een lager ventilatiedebiet worden volstaan. Hierdoor
neemt de warmtebehoefte af (minder warmteverlies door ventilatie), maar neemt de koelbehoefte toe.
Doordat het ventilatiedebiet afneemt, wordt er minder gekoeld via ventilatielucht waardoor er meer
actieve koeling nodig is. Deze toename is meer dan de afname van de warmtebehoefte, waardoor de
energiebehoefte beperkt stijgt. Het primaire fossiele energiegebruik neemt wel af door de reductie van
het energiegebruik voor de ventilatoren. Het aandeel hernieuwbare energie neemt af door de lagere
bijdrage van de warmtepomp (lagere warmtebehoefte).
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Toelichting resultaten variant 4. / 5. / 6. Warmtepompen
Een warmtepomp met zeer hoog rendement heeft geen invloed op de energiebehoefte, maar wel op
het primair fossiel energiegebruik. Door het hogere rendement daalt het primaire fossiele
energiegebruik, waardoor het aandeel hernieuwbare energie ook stijgt (ondanks de absolute afname).
Ditzelfde effect treedt op bij de absorptiewarmtepomp en de toepassing van adiabatische koeling.
Toelichting resultaten variant 8. Led-verlichting
Toepassing van ledverlichting leidt tot een forse reductie van de energiebehoefte voor verlichting.
Door afname van de interne warmtelast neemt ook de energiebehoefte voor koeling af, maar stijgt de
energiebehoefte voor verwarming. Overall daalt de totale energiebehoefte. Door dezelfde effecten
daalt het primair fossiel energiegebruik en stijgt het aandeel hernieuwbare energie.
Toelichting resultaten variant 9. Viervoudig glas
Zoals aangegeven bij de woningbouw leidt de toepassing van viervoudig glas tot zowel een lagere
warmte- als koudebehoefte waardoor de totale energiebehoefte (fors) daalt. Dit effect is ook te zien in
het primaire fossiele energiegebruik. De vermindering op het primaire fossiele energiegebruik is daar
echter minder fors doordat de tweede BENG-indicator niet alleen door verwarming en zomercomfort
wordt bepaald maar door meer factoren, denk aan ventilatie, tapwater etc. Het aandeel hernieuwbare
energie daalt doordat de warmtepomp relatief minder bijdraagt in het totale energiegebruik.
Toelichting resultaten variant 10. Gebouwintegratie van PV
Gebouwintegratie van pv-panelen leidt tot een verlaging van het primaire fossiele energiegebruik en
toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking door de elektriciteitsproductie van de pvpanelen.
Toelichting resultaten variant 11. Energieopslag met ijsbuffer
Energieopslag in ijsbuffer leidt tot een verlaging van het primaire fossiele energiegebruik door de
efficiëntere opwekking van warmte- en koude. Het effect is beperkt doordat de COP niet uitzonderlijk
hoog is. Een IJsbuffer is wel zeer geschikt op plaatsen waar het boren in de bodem niet is toegestaan
of mogelijk is.
Resumé
De innovatieve technieken die het meest bijdragen aan de realisatie van de BENG-eisen voor hoge
utiliteitsgebouwen zijn op dit moment de toepassing van Led verlichting (verlaging primair fossiel
energiegebruik) en de integratie van PV in de gebouwschil ((verlaging primair fossiel energiegebruik
en toename hernieuwbare energieopwekking). Toepassing van viervoudige beglazing levert een
goede bijdrage aan de beperking van de energiebehoefte.
De invloed van ionisatie van de ventilatielucht op de beperking van de energiebehoefte en het primair
fossiel energiegebruik is gering. Voor toepassing van realisatie van de BENG-eisen is de toegevoegde
waarde van deze techniek beperkt. Ditzelfde geldt ook voor energieopslag in ijsbuffers. Met
‘conventionele’ warmte-/koudeopslag kunnen minimaal vergelijkbare COP’s worden bereikt.

36

15217HHEI1196487

Innovatieve technieken BENG

HBO-instelling
In figuur 5.12 zijn de absolute scores op de BENG-indicatoren uitgezet in vergelijking met de
referentie voor de HBO-instelling.

figuur 5.12

Energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik HBO-instelling

figuur 5.13

Aandeel hernieuwbare energie HBO-instelling

Uit figuur 5.13 blijkt hetzelfde beeld als bij het kantoorgebouw. De HBO-instelling heeft een hoger
glaspercentage dan het kantoorgebouw, hierdoor is het effect op de energiebehoefte en het primaire
fossiele energieverbruik bij de toepassing van ledverlichting lager en bij de toepassing van viervoudig
glas hoger dan bij het kantoorgebouw.
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Ziekenhuis
In figuur 5.14 zijn de absolute scores op de BENG-indicatoren uitgezet in vergelijking met de
referentie voor het ziekenhuis.

figuur 5.14

Energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik ziekenhuis

figuur 5.15

Aandeel hernieuwbare energie ziekenhuis

In figuur 5.14 en figuur 5.15 is weergegeven dat toepassing van ionisatie van ventilatielucht,
absorptiewarmtepomp en ledverlichting de grootste invloed hebben op het primaire fossiele
energiegebruik. Bij ionisatie van ventilatielucht is dit effect groter dan bij het kantoor en HBO-instelling
door het hogere ventilatievoud. De gebouwintegratie van pv heeft relatief minder effect op het primair
fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie bij ziekenhuizen dan bij kantoren en
HBO-instellingen. De verklaring hiervoor is dat het beschikbare geveloppervlak in relatie tot de hoogte
van het energiegebruik lager is dan bij kantoren en HBO-instellingen.
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6

Dynamische modellering

Om de effecten van smart building oplossingen te kunnen bepalen, is de inzet van dynamische
modellen nodig. Statische modellen, zoals de epc-berekening, zijn namelijk niet in staat om het effect
van het in- en uitschakelen van technieken in delen van gebouwen op verschillende momenten op
basis van de vraag en behoefte te simuleren. Vandaar dat voor de volgende zes technieken een
dynamische berekening is uitgevoerd met VABI Elements (zie tabel 6.1). Tevens is aangegeven of de
techniek voor de woningbouw of utiliteitsbouw wordt doorgerekend.
tabel 6.1
Technieken – dynamische berekening
Techniek
W/U

Toelichting

1

Slimme lichtregeling

U

Door toepassing van slimme lichtregelingen brandt alleen het
licht daar waar dit nodig is. In een dynamisch model kan dit per
vertrek worden gesimuleerd.

2

Vraaggestuurde klimatisering op basis
van gebouwbezetting

U

Met behulp van de nieuwe technieken op regeltechnisch- en ictgebied is het mogelijk om een gebouw te koelen, te verwarmen
en te ventileren daar waar alleen mensen aanwezig zijn.
Hierdoor wordt de energiebehoefte en het primair fossiel
energiegebruik gereduceerd. Met een statisch model is dit niet te
modelleren.

3

Geïsoleerde
luiken/zomernachtventilatie

W

Spuivoorzieningen leveren een bijdrage aan het verlagen van de
koudebehoefte. Door een deel van het raam te voorzien van een
inbraakwerend luik kan in de zomerperiode het luik fungeren als
zomernachtventilatie. Een geisoleerde uitvoering leidt tevens tot
een verlaging van de warmtebehoefte ten opzichte van een
glasoppervlak. Het effect op de warmte- en koudebehoefte wordt
door toepassing van geïsoleerde luiken in een dynamisch model
inzichtelijk gemaakt.

4

Warmte/koude zonering

W

In een statische berekening wordt uitgegaan van een
gelijkmatige temperatuur over het gehele gebruiksoppervlak, met
een nachtverlaging van enkele °C. In de praktijk is er sprake van
een temperatuurverschil tussen woonkamer en slaapkamer. Om
dit verschil inzichtelijk te maken wordt gerekend met een warme
en koude zonering, die van elkaar gescheiden worden door een
isolatielaag.

5

Geperforeerde luiken

W+U

Geperforeerde luiken kunnen in de zomerperiode een bijdrage
leveren aan het verminderen van de koelbehoefte. Het effect
daarvan wordt op basis van de uurlijkse stralingsintensiteit van
de zon berekend.

6

Niet-geperforeerde luiken + sluiten
luiken nachtperiode winter

W+U

Traditionele luiken zijn veel niet geperforeerd en niet geïsoleerd.
Deze luiken dragen zowel bij aan het beperken van de
koudebehoefte als de warmtebehoefte:
in de zomer wordt het luik gesloten om koudebehoefte te
verminderen
in de winter worden de luiken 's nachts gesloten om
warmtebehoefte te verminderen

De technieken zijn berekend ten opzichte van de referentiesituatie zoals in paragraaf 6.1 is
omschreven.
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6.1

Referentiesituatie

De berekeningsmethode voor de dynamische modellering in VABI Elements verschilt met de uitkomst
van de statische berekening conform NEN 7120. De belangrijkste verschillen zijn:
 klimaatjaar: dynamisch model gaat uit van uurlijkse methode en NEN 7120 van de maandelijkse
methode;
 het effect van CO2-sturing is in het dynamische model zo goed mogelijk gefit door te rekenen met
een verlaging van het ventilatiedebiet;
 de lineaire warmteverliezen kunnen in het dynamische model niet ingevoerd worden;
 de beschaduwing wordt in het dynamisch model nauwkeuriger bepaald dan de invoer conform
NEN 7120;
 het energiegebruik voor warm tapwater en ventilatoren wordt op een gedetailleerdere wijze
berekend waardoor het berekende energiegebruik fors toeneemt ten opzichte van de statische
berekening.
Om de resultaten van de statische en dynamische berekeningen te kunnen vergelijken, is ervoor
gekozen om voor de energieposten warm tapwatergebruik en energiegebruik van ventilatoren die
resultaten uit de NEN 7120 berekeningen te gebruiken. Voor de overige energieposten worden de
resultaten uit de dynamische berekeningen gehanteerd. Dit betekent dat op basis van onderstaande
gegevens het primair fossiel energiegebruik is bepaald:
 Verwarming
dynamisch o.b.v. warmtebehoefte
 Warmtapwater
statisch o.b.v. NEN 7120
 Ventilatie
statisch o.b.v. NEN 7120
 Koeling/zomercomfort dynamisch o.b.v. koudebehoefte
 Verlichting (utiliteit)
dynamisch
De scores op de BENG-indicatoren voor de referentiesituatie staan in tabel 6.2.
tabel 6.2
Scores BENG-indicatoren referentie dynamische berekening
Gebouwfunctie
Energiebehoefte
Primaire fossiele energie

Hernieuwbare energie

Studio’s 5 bouwlagen

50,8 kWh/m²

80,8 kWh/m²

36%

Studio’s > 10 bouwlagen

51,0 kWh/m²

81,1 kWh/m²

36%

Woongebouw > 10 bouwlagen

48,0 kWh/m²

58,0 kWh/m²

35%

Kantoor > 10 bouwlagen

86,7 kWh/m²

106,3 kWh/m²

12%

HBO-instelling > 5 bouwlagen

86,3 kWh/m²

118,5 kWh/m²

21%

209,9 kWh/m²

307,5 kWh/m²

9%

Ziekenhuis > 10 bouwlagen

6.2

Resultaten

In deze paragraaf worden de resultaten van de berekeningen met het dynamisch rekenmodel
gepresenteerd voor de verschillende varianten. Voor de gehanteerde uitgangspunten bij de simulatie
wordt verwezen naar bijlage III.

6.2.1

Smart buildings – slimme lichtregeling

Organic Response is een intelligent lichtsturingssysteem. Elke afzonderlijke armatuur bepaalt zelf wat
er gebeurt op basis van de aanwezigheid van personen in de onmiddellijke omgeving, de beschikbare
hoeveelheid omgevingslicht en informatie die wordt doorgestuurd door naastgelegen armaturen. Op
zijn beurt stuurt dit armatuur zijn informatie door naar de andere armaturen, zodat deze een beter
geïnformeerde beslissing kunnen nemen. Alle armaturen in een bepaalde ruimte nemen dus
zelfstandig beslissingen, maar door het concept van gedistribueerde intelligentie fungeren ze als een
gecoördineerde gemeenschap. Het resultaat is een flexibele en energiezuinige lichtsturing.
In VABI-Elements is dit gesimuleerd door het invoeren van een tijdschema voor de aanwezigheid van
personen. In tabel 6.3 is dit tijdschema weergegeven.
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tabel 6.3
Tijd

Tijdschema gebouwbezetting
Bezetting kantoor of HBO-instelling

0.00-7.00 uur

0%

7.00-8.00 uur

10%

8.00-9.00 uur

30%

9.00-10.00 uur

60%

10.00-16.00 uur

100%

16.00-17.00 uur

60%

17.00-18.00 uur

30%

18.00-19.00 uur

10%

19.00-24.00 uur

0%

In onderstaande tabel is de verandering in het energiegebruik bij het gebruik van verlichting op basis
van aanwezigheid weergegeven.
tabel 6.4

Effect toepassing slimme lichtregeling op BENG-indicatoren
Δ Energiebehoefte
Δ Primaire fossiele
energie

Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen

Δ Hernieuwbare energie

0,4 kWh/m2

-5,3 kWh/m2

1%

2

2

0%

0,1 kWh/m

-5,1 kWh/m

Uit de resultaten in tabel 6.4 blijkt dat de toepassing van een slimme lichtregeling nauwelijks effect
heeft op de energiebehoefte en beperkt effect heeft op het primaire fossiele energiegebruik. Door de
toepassing van deze lichtregeling neemt de energiebehoefte voor koeling en verlichting af, maar
daartegenover staat een hogere energiebehoefte voor verwarming door de lagere interne warmtelast.
Comfort
Het aantal gewogen temperatuuroverschrijdingsuren (GTO-uren) geeft een indicatie van de
thermische behaaglijkheid in een gebouw. De richtlijn voor kantoorgebouwen gaat uit van een
maximum van 150 GTO-uren. Dit is gebaseerd op een overschrijding van de comfortgrens gedurende
maximaal vijf procent van de gebruikstijd.
In tabel 6.5 en tabel 6.6 is het aantal uren per bouwlaag weergegeven waarop de temperatuur
gedurende het jaar boven de 25ºC uitkomt voor de verschillende gebruiksfuncties. De tabellen laten
zien dat het aantal GTO-uren daalt door de lagere interne warmtelast.
tabel 6.5
Ruimte

Comfort in het kantoorgebouw uitgedrukt in het aantal uren temperatuuroverschrijding
GTO-uren
Referentie
lichtregeling

Zone A, Bouwlaag 1

21

19

Zone A, Bouwlaag 2

45

37

Zone A, Bouwlaag 3

53

40

Zone A, Bouwlaag 4

55

42

Zone A, Bouwlaag 5

55

42

Zone A, Bouwlaag 6

56

43

Zone A, Bouwlaag 7

56

44

Zone A, Bouwlaag 8

58

45

Zone A, Bouwlaag 9

65

48

Zone A, Bouwlaag 10

98

76

Zone B

27

19
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figuur 6.1

GTO overschrijding kantoorgebouw

tabel 6.6
Ruimte

Comfort in de HBO-instelling uitgedrukt in het aantal uren temperatuuroverschrijding
GTO-uren
Referentie
lichtregeling
Zone A, Bouwlaag 1
46
36
Zone A, Bouwlaag 2

89

74

Zone A, Bouwlaag 3

97

84

Zone A, Bouwlaag 4

104

89

Zone A, Bouwlaag 5

160

125

Zone B, Bouwlaag 1

3

0

Zone B, Bouwlaag 2

9

4

Zone B, Bouwlaag 3

12

5

Zone B, Bouwlaag 4

13

8

Zone B, Bouwlaag 5

25

14

figuur 6.2

6.2.2

GTO overschrijding HBO-instelling

Smart buildings – vraaggestuurde klimatisering op basis van bezetting

Met name bij (grote) kantoorgebouwen is er vaak sprake van onvolledige bezetting van het gebouw.
Maar ook bij HBO-instellingen kan dit voorkomen. Bij ziekenhuizen is dit doorgaans niet aan de orde.
Een technisch ontwerp van een gebouw dat uitgaat van een flexibel gebruik van het gebouw kan een
aanzienlijke bijdrage leveren in het reduceren van het energiegebruik. Met behulp van de nieuwe
technieken op regeltechnisch- en ICT-gebied van tegenwoordig is een gebouw ‘intelligent’ te maken
(smart building). Hierdoor is het mogelijk om de klimatisering van het gebouw af te stemmen op het
gebruik. Om na te gaan wat de invloed hiervan is op het energiegebruik zijn voor het kantoor en de
HBO-instelling twee simulaties gemaakt. Dit zijn simulaties die in de praktijk voor kunnen komen door
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de toename van flexwerken, waarbij meer thuis en op andere tijden gewerkt wordt. Deze simulaties
zijn vergeleken met de referentiesituatie waarbij uit wordt gegaan van volledige bezetting..
Simulatie 1 Kantoorgebouw:

De onderste vijf verdiepingen in Zone A zijn 100% bezet tijdens vijf
werkdagen per week en de bovenste vijf verdiepingen zijn 100%
bezet tijdens drie werkdagen per week

Simulatie 2 Kantoorgebouw:

De onderste vijf verdiepingen in Zone A zijn 100% bezet tijdens vijf
werkdagen per week en de bovenste vijf verdiepingen zijn 6 uur (in
plaats van 10 uur) bezet tijdens vijf werkdagen per week

Simulatie 1 HBO-instelling:

De onderste drie verdiepingen in Zone A en B zijn 100% bezet tijdens
vijf werkdagen per week en de bovenste twee verdiepingen zijn 100%
bezet tijdens drie werkdagen per week

Simulatie 2 HBO-instelling:

De onderste drie verdiepingen in Zone A en B zijn 100% bezet tijdens
vijf werkdagen per week en de bovenste twee verdiepingen zijn 6 uur
(in plaats van 10 uur) bezet tijdens vijf werkdagen per week.

In tabel 6.7 is het effect op de BENG-indicatoren voor beide simulaties inzichtelijk gemaakt ten
opzichte van de referentiesituatie (100% bezetting) voor het kantoorgebouw respectievelijk de HBOinstelling.
tabel 6.7

Effect op BENG-indicatoren simulatie gebouwbezetting kantoorgebouw en HBO-instelling
Δ Energiebehoefte
Δ Primaire fossiele energie
Δ Hernieuwbare energie

Kantoor simulatie 1

-1,1 kWh/m2

-5,7 kWh/m2

1%

Kantoor simulatie 2

-1,5 kWh/m

2

-9,0 kWh/m

2

1%

0,7 kWh/m

2

-15,8 kWh/m

2

2%

0,4 kWh/m

2

-13,8 kWh/m

2

2%

HBO-instelling simulatie 1
HBO-instelling simulatie 2

In simulatie 1 worden de bovenste bouwlagen drie dagen per week geconditioneerd, terwijl in
simulatie 2 de bovenste bouwlagen vijf dagen per week worden geconditioneerd. Daarentegen is de
bezetting in simulatie 1 tijdens de middaguren hoger dan in simulatie 2. Op de middaguren neemt de
koudevraag gewoonlijk toe door een hogere zonbelasting.
Bovenstaande tabel laat zien dat bij simulatie 1 de energiebehoefte en primaire fossiele
energiegebruik bij het kantoor lager wordt. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van de
energiebehoefte van met name verlichting en gedeeltelijk door koeling. De energiebehoefte voor
verwarming neemt echter toe, door de lagere interne warmtelast (minder dagen waarom gebouw
volledig bezet is) waardoor de netto daling van de energiebehoefte beperkt is. Bij simulatie 2 is dit
effect nog wat sterker dan bij simulatie 1 doordat er nog minder mensen aanwezig zijn. Ditzelfde effect
is te zien bij het primaire energiegebruik. Bij de HBO-instelling treedt hetzelfde effect op, echter daar is
de invloed van de stijging van de energiebehoefte voor verwarming sterker dan de afname van de
energievraag voor verlichting en koeling waardoor de energiebehoefte enigszins stijgt.
Inzet van intelligente systemen die aan- of ingeschakeld worden in delen van het gebouw op basis
van de aanwezigheid van mensen heeft een beperkte invloed op de energiebehoefte. Het primair
fossiel energiegebruik neemt echter wel af.
Comfort
Het aantal gewogen temperatuuroverschrijdingsuren (GTO-uren) geeft een indicatie van de
thermische behaaglijkheid in een gebouw. De richtlijn voor kantoorgebouwen gaat uit van een
maximum van 150 GTO-uren. Dit is gebaseerd op een overschrijding van de comfortgrens gedurende
maximaal vijf procent van de gebruikstijd.
In tabel 6.8 en tabel 6.9 is het aantal GTO-uren per bouwlaag weergegeven voor het kantoorgebouw
cq. HBO-instelling. De tabellen laten zien dat een lagere gebouwbezetting logischerwijs leidt tot
minder overschrijdingsuren.
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tabel 6.8

Comfort in het kantoorgebouw uitgedrukt in het aantal uren temperatuuroverschrijding

Ruimte

Referentie

GTO-uren Simulatie 1

GTO-uren Simulatie 2

Zone A, Bouwlaag 1

21

20

20

Zone A, Bouwlaag 2

45

42

42

Zone A, Bouwlaag 3

53

53

52

Zone A, Bouwlaag 4

55

55

55

Zone A, Bouwlaag 5

55

56

57

Zone A, Bouwlaag 6

56

15

5

Zone A, Bouwlaag 7

56

12

4

Zone A, Bouwlaag 8

58

12

3

Zone A, Bouwlaag 9

65

15

5

Zone A, Bouwlaag 10

98

20

14

Zone B

27

25

25

figuur 6.3

GTO overschrijding simulatie 1 kantoorgebouw

figuur 6.4

GTO overschrijding simulatie 2 kantoorgebouw
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tabel 6.9
Ruimte

Comfort in de HBO-instelling uitgedrukt in het aantal uren temperatuuroverschrijding
Referentie
GTO-uren Simulatie 1
GTO-uren Simulatie 2

Zone A, Bouwlaag 1

46

43

44

Zone A, Bouwlaag 2

89

87

87

Zone A, Bouwlaag 3

97

98

97

Zone A, Bouwlaag 4

104

92

97

Zone A, Bouwlaag 5

160

128

137

Zone B, Bouwlaag 1

3

3

1

Zone B, Bouwlaag 2

9

11

8

Zone B, Bouwlaag 3

12

12

9

Zone B, Bouwlaag 4

13

11

0

Zone B, Bouwlaag 5

25

16

0

figuur 6.5

GTO overschrijding simulatie 1 HBO-instelling

figuur 6.6

GTO overschrijding simulatie 2 HBO-instelling

6.2.3

Zomernachtventilatie met geïsoleerde luiken

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de koudere luchttemperatuur gedurende de nachtperiode,
zijn verschillende vormen van zomernachtventilatie beschikbaar. Veelal wordt hiervoor in de praktijk
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gebruikgemaakt van de draai-kiepramen. Een andere mogelijkheid die in dit onderzoek is onderzocht
zijn geïsoleerde luiken met inbraakwerende voorzieningen. Deze spuivoorziening heeft naast het
verminderen van de koelbehoefte als voordeel dat een geïsoleerd luik een betere warmteweerstand
heeft dan glas. In de winterperiode heeft dit een positief effect op de vermindering van de
warmtebehoefte.
In de berekening is uitgegaan van een luik met een warmteweerstand van 3,5 m 2K/W en ZTA-waarde:
0. Daarnaast wordt de spuicapaciteit verdubbeld van 2 m3/m3 per uur naar 4 m3/m3 per uur. In de
berekening is conform ISSO 32 ervan uitgegaan dat bij een binnentemperatuur van > 24°C en bij een
buitentemperatuur van < 23°C nachtventilatie plaatsvindt.

figuur 6.7

Geïsoleerd luik

tabel 6.10

Effect toepassing geïsoleerde luiken op BENG-indicatoren
Δ Energiebehoefte
Δ Primaire fossiele
energie

Studio's > 5 bouwlagen
Studio's > 10 bouwlagen
Woongebouwen > 10 bouwlagen

Δ Hernieuwbare energie

-3,7 kWh/m2

-1,6 kWh/m2

0%

-3,8 kWh/m

2

-1,6 kWh/m

2

0%

-2,7 kWh/m

2

-1,1 kWh/m

2

0%

Het toepassen van geïsoleerde luiken zorgt voor een vermindering van de energiebehoefte en levert
een aanzienlijke bijdrage aan het verminderen van het aantal temperatuur overschrijdingsuren, zoals
in de volgende paragraaf is weergegeven. De toepassing van geïsoleerde luiken heeft als bijkomend
voordeel dat de warmtebehoefte ook afneemt. De reden hiervan is dat de isolatiewaarde van een
geïsoleerd luik hoger is dan van glas.
Comfort
Voor het risico op temperatuuroverschrijding in woningen is geen publiek rechtelijke regelgeving.
Privaatrechtelijk wordt onder andere door het (voormalige) Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
eisen gesteld aan de maximale temperatuuroverschrijding. Het GIW stelde in de publicatie ‘Installatieeisen nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen’ uit 2008 de eis dat het maximale aantal
overschrijdingsuren van PMV > 0,5 niet meer dan 300 uur mag bedragen. Deze referentie is als
toetskader gebruikt.
In tabel 6.11 en tabel 6.12 is het aantal PMV overschrijdingsuren in de woonkamer weergegeven voor
een tussenbouwlaag met toepassing van zomernachtventilatie met geïsoleerde luiken ten opzichte
van de referentiesituatie zonder zomernachtventilatievoorziening.
tabel 6.11
Comfort in de studio's uitgedrukt in het aantal PMV overschrijdingsuren
Appartement tussen bouwlaag
Referentie
Overschrijdingsuren bij
simulatie met geïsoleerde luiken
Hoekappartement zuid/west G

583 uur

240 uur

Tussenappartement zuid H

20 uur

11 uur

Tussenappartement zuid I

18 uur

11 uur

610 uur

193 uur

Tussenappartement oost K

65 uur

21 uur

Tussenappartement oost L

62 uur

21 uur

244 uur

59 uur

Hoekappartement zuid/oost J

Hoekappartement noord/oost M
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Tussenappartement noord N

0 uur

0 uur

Tussenappartement noord O

0 uur

0 uur

Hoekappartement noord/west P

276 uur

93 uur

Tussenappartement west Q

95 uur

43 uur

Tussenappartement west R

102 uur

45 uur

figuur 6.8

Studio’s

tabel 6.12
Comfort in het woongebouw uitgedrukt in het aantal PMV overschrijdingsuren
Overschrijdingsuren bij
Appartement tussen bouwlaag
Referentie
simulatie met geïsoleerde luiken
Hoekappartement zuid/west D

12 uur

10 uur

5 uur

1 uur

46 uur

38 uur

Hoekappartement noord/oost G

0 uur

3 uur

Tussenappartement noord H

0 uur

0 uur

Hoekappartement noord/west I

0 uur

0 uur

Tussenappartement zuid E
Hoekappartement zuid/oost F

figuur 6.9

Woongebouw

Het thermisch comfort door toepassing van geïsoleerde luiken verbetert aanzienlijk. Bij enkele
appartementen wordt het aantal overschrijdingsuren zelfs gehalveerd. Daarmee blijkt spuiventilatie
een belangrijk aspect te zijn voor de regelbaarheid van de temperatuur voor bewoners in
appartementen.
Het aantal overschrijdingsuren in de woonkamer van de studio’s ligt hoger dan bij de woonkamer van
een appartement in het woongebouw. De reden hiervan is dat de woonkamer in het woongebouw
voorzien is van een balkon. Het balkon er boven fungeert als overstek waardoor het aantal
overschrijdingsuren in de referentie lager ligt dan bij de studio’s.
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6.2.4

Warmte/koude zonering

In een statische berekening wordt uitgegaan van een gelijkmatige temperatuur over het gehele
gebruiksoppervlak, met een nachtverlaging van enkele °C. In de praktijk is er sprake van een
temperatuurverschil tussen woonkamer en slaapkamer.
Om dit verschil inzichtelijk te maken wordt gerekend met een warme en koude zonering, die van
elkaar gescheiden worden door een isolatielaag. In de berekening is ervan uitgegaan dat tussen de
warme en koude zonering een isolatielaag van 70 mm wordt toegepast, in de vorm van een
geïsoleerde metal-stud wand.

20°C

20°C

15°C

15°C

dag/nacht
20/18°C

20°C

dag/nacht
20/18°C

17°C

figuur 6.10

Indeling van appartement/studio met verschillende zones

tabel 6.13

Effect toepassing warmte/koudezonering op BENG-indicatoren
Δ Energiebehoefte
Δ Primaire fossiele
energie

Studio's > 5 bouwlagen
Studio's > 10 bouwlagen
Woongebouwen > 10 bouwlagen

Δ Hernieuwbare energie

-1,3 kWh/m2

-1,0 kWh/m2

0%

-3,5 kWh/m

2

-2,4 kWh/m

2

0%

-3,8 kWh/m

2

-2,4 kWh/m

2

0%

De slaapkamers worden van de overige ruimten gescheiden door een geïsoleerde metal-stud wand.
Deze variant heeft een gunstige bijdrage aan de energiebehoefte. Keerzijde is dat het warmte
accumulerend vermogen van deze lichte constructie lager is dan een massieve wand waardoor een
toename in het aantal overschrijdingsuren zichtbaar is, zie volgende paragraaf.
Comfort
In tabel 6.14 en tabel 6.15 is het aantal PMV overschrijdingsuren weergegeven voor een
tussenbouwlaag waarop de temperatuur gedurende het jaar boven een PMV 0,5 uitkomt voor de
studio's en appartementen in het woongebouw. Als toetskader wordt gesteld dat het maximale aantal
overschrijdingsuren van PMV > 0,5 niet meer dan 300 uur mag bedragen.
tabel 6.14
Comfort in de studio's uitgedrukt in het aantal PMV overschrijdingsuren
Appartement tussen bouwlaag
Referentie
Overschrijdingsuren bij
simulatie met
warmte/koudezonering
Hoekappartement zuid/west G

583 uur

993 uur

Tussenappartement zuid H

20 uur

43 uur

Tussenappartement zuid I

18 uur

44 uur

610 uur

1078 uur

65 uur

81 uur

Hoekappartement zuid/oost J
Tussenappartement oost K
Tussenappartement oost L

62 uur

74 uur

244 uur

545 uur

Tussenappartement noord N

0 uur

0 uur

Tussenappartement noord O

0 uur

0 uur

Hoekappartement noord/oost M
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Hoekappartement noord/west P

276 uur

534 uur

Tussenappartement west Q

95 uur

115 uur

Tussenappartement west R

102 uur

121 uur

tabel 6.15
Comfort in het woongebouw uitgedrukt in het aantal PMV overschrijdingsuren
Overschrijdingsuren bij
Appartement tussen bouwlaag
Referentie
simulatie met
warmte/koudezonering
Hoekappartement zuid/west D

12 uur

26 uur

5 uur

8 uur

46 uur

98 uur

Hoekappartement noord/oost G

0 uur

25 uur

Tussenappartement noord H

0 uur

0 uur

Hoekappartement noord/west I

0 uur

0 uur

Tussenappartement zuid E
Hoekappartement zuid/oost F

Uit de resultaten blijkt dat de indeling in warme en koude zones een ongunstig effect hebben op het
thermisch comfort in de zomerperiode. Doordat tussen de ruimten sprake is van isolatie wordt de
warmte niet vereffend in het appartement waardoor de temperatuur per ruimte toeneemt. Uit het
oogpunt van comfort is deze maatregel minder wenselijk.

6.2.5

Geperforeerde luiken

Om de energiebehoefte te verminderen zijn naast energetische maatregelen om de warmtebehoefte
te verminderen ook technieken nodig om de koudebehoefte te verminderen. Een voorbeeld van een
techniek om de koudebehoefte te verminderen vormen geperforeerde luiken. De luiken worden
handmatig of automatisch op basis van stralingsintensiteit van de zon gestuurd. De techniek oogt
daardoor als low-tech. In deze simulatie is uitgegaan van luiken die alleen overdag bij een hoge
stralingsintensiteit worden dichtgestuurd. In dit voorbeeld is uitgegaan van geperforeerde luiken met
een doorlaat qua zoninstraling van 20%.

figuur 6.11

Geperforeerde luiken

Het effect van luiken is berekend op de koudebehoefte en het aantal overschrijdingsuren bij een
luchttemperatuur > 25°C voor het gehele woongebouw en een tussenappartement. Voor de luiken is
uitgegaan van de volgende eigenschappen:
 automatische regeling, schakelt bij zoninstraling: > 300 W/m2;
 absorptie: 0,47, doorlating: 0,20 en reflectie: 0,33;
 de berekeningen zijn opgesteld voor een tussenbouwlaag bij het woongebouw en voor het hele
gebouw bij het kantoor, HBO-instelling en ziekenhuis.
De resultaten worden weergegeven in tabel 6.16 voor de studio’s en woongebouwen.
tabel 6.16

Effect toepassing luiken op BENG-indicatoren
Δ Energiebehoefte
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Δ Primaire fossiele
energie

Δ Hernieuwbare energie
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Δ Energiebehoefte
Studio's > 5 bouwlagen
Studio's > 10 bouwlagen
Woongebouwen > 10 bouwlagen

Δ Primaire fossiele
energie

Δ Hernieuwbare energie

-2,1 kWh/m2

-0,5 kWh/m2

0%

-2,1 kWh/m

2

-0,5 kWh/m

2

0%

-2,3 kWh/m

2

-0,5 kWh/m

2

0%

Het toepassen van luiken heeft een positieve bijdrage aan het verminderen van de energiebehoefte.
Afhankelijk van de doorlating en het schakelcriteria levert de toepassing van luiken een belangrijke
bijdrage aan het verminderen van de temperatuuroverschrijdingsuren.
Comfort
In tabel 6.17 en tabel 6.18 is het aantal PMV overschrijdingsuren weergegeven voor een
tussenbouwlaag waarop de temperatuur gedurende het jaar boven een PMV 0,5 uitkomt voor de
studio's en appartementen in het woongebouw. Als toetskader wordt gesteld dat het maximale aantal
overschrijdingsuren van PMV > 0,5 niet meer dan 300 uur mag bedragen.
tabel 6.17
Comfort in de studio's uitgedrukt in het aantal PMV overschrijdingsuren
Appartement tussen bouwlaag
Referentie
Overschrijdingsuren bij
simulatie met
geperforeerde luiken
583 uur

93 uur

Tussenappartement zuid H

20 uur

0 uur

Tussenappartement zuid I

18 uur

0 uur

610 uur

68 uur

Tussenappartement oost K

65 uur

3 uur

Tussenappartement oost L

62 uur

3 uur

244 uur

63 uur

Tussenappartement noord N

0 uur

0 uur

Tussenappartement noord O

0 uur

0 uur

276 uur

79 uur

Tussenappartement west Q

95 uur

11 uur

Tussenappartement west R

102 uur

12 uur

Hoekappartement zuid/west G

Hoekappartement zuid/oost J

Hoekappartement noord/oost M

Hoekappartement noord/west P

figuur 6.12

Studio’s

tabel 6.18
Comfort in het woongebouw uitgedrukt in het aantal PMV overschrijdingsuren
Appartement tussen bouwlaag
Referentie
Overschrijdingsuren bij
simulatie met
geperforeerde luiken
Hoekappartement zuid/west D
Tussenappartement zuid E
Hoekappartement zuid/oost F
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12 uur

0 uur

5 uur

0 uur

46 uur

0 uur
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Hoekappartement noord/oost G

0 uur

0 uur

Tussenappartement noord H

0 uur

0 uur

Hoekappartement noord/west I

0 uur

0 uur

figuur 6.13

Woongebouw

Utiliteitsgebouwen
In onderstaande tabel is het effect op de BENG-indicatoren bij het gebruik van geperforeerde luiken
weergegeven.
tabel 6.19

Effect op BENG-indicatoren bij toepassing van geperforeerde luiken
Δ Energiebehoefte
Δ Primaire fossiele
energie

Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen
Ziekenhuis > 10 bouwlagen

Δ Hernieuwbare energie

-5,2 kWh/m2

-3,6 kWh/m2

1%

-2,4 kWh/m

2

-2,4 kWh/m

2

0%

-9,8 kWh/m

2

-5 kWh/m

2

0%

Door de toepassing van luiken neemt met name de energiebehoefte voor koeling af. Hierdoor daalt
zowel de energiebehoefte als het primaire fossiele energiegebruik.
Comfort
In tabel 6.20, tabel 6.21 en tabel 6.22 is het aantal GTO-uren per bouwlaag weergegeven voor de
verschillende gebruiksfuncties. De resultaten tonen aan dat door toepassing van luiken het aantal
overschrijdingsuren afneemt. Echter het comfort was zonder toepassing van de luiken al goed. De
winst van deze maatregel zit in de afname van het de energiebehoefte en het primair fossiel
energiegebruik. Dit in tegenstelling tot de woningbouw waar de verbetering van het comfort wel fors is.
tabel 6.20
Ruimte

Comfort in het kantoorgebouw uitgedrukt in het aantal uren temperatuuroverschrijding
Referentie
GTO-uren luiken

Zone A, Bouwlaag 1

21

23

Zone A, Bouwlaag 2

45

39

Zone A, Bouwlaag 3

53

44

Zone A, Bouwlaag 4

55

46

Zone A, Bouwlaag 5

55

47

Zone A, Bouwlaag 6

56

48

Zone A, Bouwlaag 7

56

48

Zone A, Bouwlaag 8

58

49

Zone A, Bouwlaag 9

65

53

Zone A, Bouwlaag 10

98

85

Zone B

27

26
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figuur 6.14

GTO overschrijding kantoorgebouw

tabel 6.21
Ruimte

Comfort in de HBO-instelling uitgedrukt in het aantal uren temperatuuroverschrijding
Referentie
GTO-uren luiken

Zone A, Bouwlaag 1

46

1

Zone A, Bouwlaag 2

89

10

Zone A, Bouwlaag 3

97

11

Zone A, Bouwlaag 4

104

12

Zone A, Bouwlaag 5

160

20

Zone B, Bouwlaag 1

3

0

Zone B, Bouwlaag 2

9

0

Zone B, Bouwlaag 3

12

0

Zone B, Bouwlaag 4

13

0

Zone B, Bouwlaag 5

25

1

figuur 6.15

GTO overschrijding HBO-instelling

tabel 6.22
Ruimte

Comfort in het ziekenhuis uitgedrukt in het aantal uren temperatuuroverschrijding
Referentie
GTO-uren luiken

Zone A, Bouwlaag 1

5

0

Zone A, Bouwlaag 2

21

1

Zone A, Bouwlaag 3

24

1

Zone A, Bouwlaag 4

32

1
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Zone A, Bouwlaag 5

37

1

Zone A, Bouwlaag 6

38

1

Zone A, Bouwlaag 7

38

1

Zone A, Bouwlaag 8

38

1

Zone A, Bouwlaag 9

38

1

Zone A, Bouwlaag 10

38

1

Zone B1, Bouwlaag 1

0

0

Zone B1, Bouwlaag 2

0

0

Zone B1, Bouwlaag 3

1

1

Zone B1, Bouwlaag 4

1

1

Zone B2, Bouwlaag 1

1

0

Zone B2, Bouwlaag 2

1

0

Zone B2, Bouwlaag 3

1

0

figuur 6.16

6.2.6

GTO overschrijding ziekenhuis

Niet-geperforeerde/niet geïsoleerde luiken

Luiken kunnen zowel voor het beperken van de koudebehoefte als de warmtebehoefte worden
gebruikt. De mate van perforatie van het luik en de eventuele warmteweerstand van het luik spelen
daarbij een rol. Naast de geïsoleerde luiken en geperforeerde luiken is in deze paragraaf aandacht
besteed aan een niet geperforeerd en niet geïsoleerd luik die zowel de winter- als zomerperiode een
bijdrage kan leveren aan de energiebehoefte. In deze simulatie wordt gerekend met een dicht luik die
in de zomer bij een bepaalde stralingsintensiteit wordt gesloten. Hierdoor vermindert de
koudebehoefte. Tevens wordt het luik in de winterperiode ’s nachts gesloten. Hierdoor wordt de
warmtedoorgangscoëfficiënt van het glas + luik verlaagd. Tevens vermindert de nachtelijke uitstraling
bij toepassing van een gesloten luik en is er sprake van een zwak geventileerde spouw tussen het
glas en het gesloten luik. Deze laatste aspecten dragen bij aan het verminderen van de
warmtebehoefte.

figuur 6.1

Niet-geperforeerde/niet geïsoleerde luiken
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Voor het effect van niet geperforeerde/niet geïsoleerde luiken is gekeken naar zowel de warmte- als
de koudebehoefte. Het sluiten van de niet geperforeerde luiken is als volgt gesimuleerd:
 in de zomer wordt het luik gesloten om koudebehoefte te verminderen (schakelcriterium
stralingsintensiteit van 300 W/m2)
 in de winter worden de luiken 's nachts gesloten om warmtebehoefte te verminderen
(schakelcriterium o.b.v. tijd 40% van 24 uur gesloten)
De luiken bezitten de volgende eigenschappen:
 absorptie: 0,50, doorlating: 0,0 en reflectie: 0,49;
de berekeningen zijn opgesteld voor een tussenbouwlaag bij het woongebouw en voor het hele
gebouw bij het kantoor, HBO-instelling en ziekenhuis.
De resultaten worden weergegeven in tabel 6.23 voor de studio’s en woongebouwen.
tabel 6.23

Effect toepassing niet- geperforeerde/niet geïsoleerde luiken op BENG-indicatoren
Δ Energiebehoefte
Δ Primaire fossiele
energie

Δ Hernieuwbare energie

Studio's > 5 bouwlagen

-4,3 kWh/m2

-0,3 kWh/m2

0%

Studio's > 10 bouwlagen

-4,4 kWh/m2

-0,3 kWh/m2

0%

2

2

1%

Woongebouwen > 10 bouwlagen

-4,5 kWh/m

-1,9 kWh/m

Het toepassen van luiken heeft een positieve bijdrage aan het verminderen van de energiebehoefte,
zowel qua koudebehoefte als de warmtebehoefte. Afhankelijk van de doorlating en het schakelcriteria
levert de toepassing van luiken een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de
temperatuuroverschrijdingsuren.
Comfort
In tabel 6.24 en tabel 6.25 is het aantal PMV overschrijdingsuren weergegeven voor een
tussenbouwlaag waarop de temperatuur gedurende het jaar boven een PMV 0,5 uitkomt voor de
studio's en appartementen in het woongebouw. Als toetskader wordt gesteld dat het maximale aantal
overschrijdingsuren van PMV > 0,5 niet meer dan 300 uur mag bedragen.
tabel 6.24
Comfort in de studio's uitgedrukt in het aantal PMV overschrijdingsuren
Appartement tussen bouwlaag
Referentie
Overschrijdingsuren bij simulatie
met niet- geperforeerde/niet
geïsoleerde luiken
Hoekappartement zuid/west G

583 uur

36 uur

Tussenappartement zuid H

20 uur

0 uur

Tussenappartement zuid I

18 uur

0 uur

Hoekappartement zuid/oost J

610 uur

19 uur

Tussenappartement oost K

65 uur

0 uur

Tussenappartement oost L

62 uur

0 uur

244 uur

38 uur

Tussenappartement noord N

0 uur

0 uur

Tussenappartement noord O

0 uur

0 uur

276 uur

51 uur

Tussenappartement west Q

95 uur

3 uur

Tussenappartement west R

102 uur

3 uur

Hoekappartement noord/oost M

Hoekappartement noord/west P
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figuur 6.17

Studio’s

tabel 6.25
Comfort in het woongebouw uitgedrukt in het aantal PMV overschrijdingsuren
Appartement tussen bouwlaag
Referentie
Overschrijdingsuren bij simulatie
met niet- geperforeerde/niet
geïsoleerde luiken
Hoekappartement zuid/west D

12 uur

0 uur

5 uur

0 uur

46 uur

0 uur

Hoekappartement noord/oost G

0 uur

0 uur

Tussenappartement noord H

0 uur

0 uur

Hoekappartement noord/west I

0 uur

0 uur

Tussenappartement zuid E
Hoekappartement zuid/oost F

figuur 6.18

Woongebouw

Utiliteitsgebouwen
In onderstaande tabel is het effect op de BENG-indicatoren bij het gebruik van niet-geperforeerde/nietgeïsoleerde luiken weergegeven.
tabel 6.26

Effect toepassing niet- geperforeerde/niet geïsoleerde luiken op BENG-indicatoren
Δ Energiebehoefte
Δ Primaire fossiele
Δ Hernieuwbare energie
energie

Kantoor > 10 bouwlagen
HBO-instelling > 5 bouwlagen
Ziekenhuis > 10 bouwlagen

-8,8 kWh/m2

-4,8 kWh/m2

1%

-6,8 kWh/m

2

-3,1 kWh/m

2

0%

-6,2 kWh/m

2

-23,8 kWh/m

2

0%

Door de toepassing van luiken neemt met name de energiebehoefte voor koeling af. Hierdoor daalt
zowel de energiebehoefte als het primaire fossiele energiegebruik.
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Comfort
In tabel 6.27 t/m 6.29 is het aantal GTO-uren per bouwlaag weergegeven voor de verschillende
gebruiksfuncties. De resultaten tonen aan dat door toepassing van luiken het aantal
overschrijdingsuren afneemt.
tabel 6.27
Ruimte

Comfort in het kantoorgebouw uitgedrukt in het aantal uren temperatuuroverschrijding
Referentie
GTO-uren luiken

Zone A, Bouwlaag 1

21

9

Zone A, Bouwlaag 2

45

29

Zone A, Bouwlaag 3

53

44

Zone A, Bouwlaag 4

55

50

Zone A, Bouwlaag 5

55

50

Zone A, Bouwlaag 6

56

51

Zone A, Bouwlaag 7

56

51

Zone A, Bouwlaag 8

58

52

Zone A, Bouwlaag 9

65

56

Zone A, Bouwlaag 10

98

96

Zone B

27

16

figuur 6.19
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GTO overschrijding kantoorgebouw
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tabel 6.28
Ruimte

Comfort in de HBO-instelling uitgedrukt in het aantal uren temperatuuroverschrijding
Referentie
GTO-uren luiken

Zone A, Bouwlaag 1

46

2

Zone A, Bouwlaag 2

89

7

Zone A, Bouwlaag 3

97

9

Zone A, Bouwlaag 4

104

9

Zone A, Bouwlaag 5

160

14

Zone B, Bouwlaag 1

3

0

Zone B, Bouwlaag 2

9

0

Zone B, Bouwlaag 3

12

0

Zone B, Bouwlaag 4

13

0

Zone B, Bouwlaag 5

25

0

figuur 6.20

GTO overschrijding HBO-instelling

tabel 6.29
Ruimte

Comfort in het ziekenhuis uitgedrukt in het aantal uren temperatuuroverschrijding
Referentie
GTO-uren luiken

Zone A, Bouwlaag 1

5

1

Zone A, Bouwlaag 2

21

3

Zone A, Bouwlaag 3

24

4

Zone A, Bouwlaag 4

32

7

Zone A, Bouwlaag 5

37

8

Zone A, Bouwlaag 6

38

9

Zone A, Bouwlaag 7

38

9

Zone A, Bouwlaag 8

38

9

Zone A, Bouwlaag 9

38

9

Zone A, Bouwlaag 10

38

11

Zone B1, Bouwlaag 1

0

0

Zone B1, Bouwlaag 2

0

0

Zone B1, Bouwlaag 3

1

1

Zone B1, Bouwlaag 4

1

1

Zone B2, Bouwlaag 1

1

0

Zone B2, Bouwlaag 2

1

0

1
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figuur 6.21

6.3

GTO overschrijding ziekenhuis

Resumé

De in dit hoofdstuk uitgevoerde dynamische berekeningen laten zien dat het effect op de BENG-eisen
bij toepassing van deze innovatieve technieken beperkt is. De toepassing van slimme lichtregelingen
en vraaggestuurde klimatisering hebben het grootste effect op de beperking van het primaire fossiele
energiegebruik. Dit effect is vergelijkbaar met de toepassing van bijvoorbeeld Led verlichting. Voor
woongebouwen heeft de toepassing van zomernachtventilatie met behulp van geïsoleerde luiken en
niet geperforeerde luiken (als zonwering) die tevens het warmteverlies in de nachtperiode beperken
het meest effect op de energiebehoefte en primair fossiele energiegebruik.
Alhoewel de effecten op de BENG-eisen voor de doorgerekende technieken niet substantieel groot
zijn, laten de berekeningen wel de toegevoegde waarde van dynamisch rekenen zien. Er ontstaat
namelijk ook inzicht in het effect op het comfort in het gebouw. Zo laten de resultaten zien dat door
toepassing van geïsoleerde luiken in woongebouwen het comfort sterk verbeterd door de verlaging
van het aantal overschrijdingsuren. Ook de geperforeerde luiken leiden bij de zowel de woningen als
de utiliteitsgebouwen tot een sterke daling van het aantal overschrijdingsuren.
De analyse met een dynamisch rekenmodel is in dit onderzoek beperkt. Gezien echter de trend naar
de steeds ‘slimmere’ gebouwen zal ook de behoefte aan dynamische simulering toenemen. Realisatie
van een gezond binnenmilieu is daarin erg belangrijk en kan juist door middel van dynamische
simulatie worden aangetoond. Geadviseerd wordt om een methodiek op te zetten waarmee
dynamische modellering, juist vanuit het oogpunt van binnenklimaat, in de wet- en regelgeving kan
worden geïntegreerd en gestimuleerd.
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7

Haalbaarheid BENG-eisen

In dit hoofdstuk worden voor de onderzochte gebouwfuncties energieconcepten opgesteld, waarmee
met behulp van de innovatieve opties (zover mogelijk) voldaan wordt aan de BENG-eisen. Op basis
daarvan wordt de bijdrage van de innovatieve opties aan de realisatie van de BENG-eisen
bediscussieerd.

7.1

BENG-energieconcept

In onderstaand hoofdstuk is voor elke gebouwfunctie een combinatie van de innovatieve technieken
samengesteld om te komen tot een energieconcept dat voldoet aan de voorgenomen eisen van
BENG. Hierbij zijn de gebouwen doorgerekend in het statische model en zijn de effecten van de
technieken die dynamisch zijn berekend hierbij opgeteld op basis van de resultaten uit voorgaand
hoofdstuk (rekening houdend met eventuele onderlinge invloeden).

7.1.1

Kantoorgebouw

In het BENG-energieconcept worden de warmteweerstanden van de gebouwschil en de infiltratie
uitgevoerd op passiefhuisniveau. Daarnaast wordt er ledverlichting in combinatie met smart lighting
regeling op basis van gebouwbezetting toegepast. Hierdoor worden zowel de energiebehoefte als het
primair fossiel energiegebruik verlaagd. Om het primair fossiel energiegebruik verder te verlagen en
het aandeel hernieuwbare energie te verhogen, worden pv-panelen op het dak geplaatst en
geïntegreerd in de gevel. In tabel 7.1 zijn de resultaten weergegeven.
tabel 7.1
Uitgangspunten en berekende BENG-indicatoren in het kantoorgebouw
Aanvullende maatregelen
Specificaties
Bouwkundige maatregelen

Rcbegane grondvloer = 7,0 m²K/W
Rcgevel = 9,0 m²K/W
Rcdak = 10,0 m²K/W
U-waarde ramen: 0,25 W/m²K (viervoudig glas)
ZTA ramen: 0,40
qv;10;spec: 0,200 dm³/sm²

Opwekkingssysteem

Warmte-koudeopslag, Warmtepomp, COP = 4,7 (met hr107piekketels)
1.400 m² pv-panelen 270 Wp op dak, hellingshoek 30º
210 m² pv-panelen 270 Wp zuidgevel, hellingshoek 35º
540 m² pv-panelen 270 Wp oost- en westgevel, hellingshoek 35º

Verlichting

Geïnstalleerd verlichtingsvermogen: 6,5 W/m² (ledverlichting)
Smart lighting regeling op basis van gebouwbezetting

Energiebehoefte (< 50 kWh/m²)
Primair fossiel energiegebruik (< 25 kWh/m²)

17,0 kWh/m²
5,2 kWh/m²

Aandeel hernieuwbare energie (> 50%)

83%

Toelichting aanvullende maatregelen
In tabel 7.1 is weergegeven dat met de getroffen maatregelen ruimschoots aan de BENG-eisen wordt
voldaan. Door toepassing van viervoudige beglazing, extra isolatie en ledverlichting met slimme
lichtregeling wordt de energiebehoefte sterk gereduceerd. In combinatie met een warmtepomp met
zeer hoog rendement en pv-panelen wordt ruimschoots voldaan aan de eisen voor het primair fossiel
energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie.

7.1.2

HBO-instelling

Het BENG-energieconcept voor de HBO-instelling is op dezelfde manier opgebouwd als bij het
kantoor.
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tabel 7.2
Uitgangspunten en berekende BENG-indicatoren in de HBO-instelling
Aanvullende maatregelen
Specificaties
Bouwkundige maatregelen

Rcbegane grondvloer = 7,0 m²K/W
Rcgevel = 9,0 m²K/W
Rcdak = 10,0 m²K/W
U-waarde ramen: 0,25 W/m²K (viervoudig glas)
ZTA ramen: 0,40
qv;10;spec: 0,200 dm³/sm²

Opwekkingssysteem

Warmte-/koudeopslag, Warmtepomp, COP = 7,0 met hr107piekketels
1.600 m² pv-panelen 270 Wp op dak, hellingshoek 30º
48 m² pv-panelen 270 Wp zuidgevel, hellingshoek 35º
540 m² pv-panelen 270 Wp oost- en westgevel, hellingshoek 35º

Ventilatie

Ionisatie van ventilatielucht (ventilatiedebiet gereduceerd naar
100%BB)

Verlichting

Geïnstalleerd verlichtingsvermogen: 6,5 W/m² (ledverlichting)
Smart lighting regeling op basis van gebouwbezetting

Energiebehoefte (< 50 kWh/m²)

23,8 kWh/m²

Primair fossiel energiegebruik (< 60 kWh/m²)

29,0 kWh/m²

Aandeel hernieuwbare energie (> 50%)

53%

Toelichting aanvullende maatregelen
In tabel 7.2 is weergegeven dat ook bij de HBO-instelling met de genoemde maatregelen
(ruimschoots) aan de eisen kan worden voldaan. Door toepassing van viervoudige beglazing, extra
isolatie en ledverlichting met slimme lichtregeling wordt de energiebehoefte sterk gereduceerd. In
combinatie met een warmtepomp met zeer hoog rendement en pv-panelen wordt ruimschoots voldaan
aan de eisen voor het primair fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie.

7.1.3

Ziekenhuis

Het BENG-energieconcept voor het ziekenhuis is op dezelfde manier opgebouwd als bij het kantoor.
Dus met een zeer goede thermische schil, WKO met extra PV-panelen en ionisatie van ventilatielucht.
De bereiding van warmtapwater is hierbij een extra aandachtspunt vanwege de grote vraag naar
warmtapwater in deze gebouwfunctie. Voor de bereiding van warmtapwater wordt daarom
gebruikgemaakt van decentrale indirect gestookte boilers in plaats van centrale
warmtapwaterbereiding.
tabel 7.3
Uitgangspunten en berekende BENG-indicatoren in het ziekenhuis
Aanvullende maatregelen
Specificaties
Bouwkundige maatregelen

Rcbegane grondvloer = 7,0 m²K/W
Rcgevel = 9,0 m²K/W
Rcdak = 10,0 m²K/W
U-waarde ramen: 0,25 W/m²K (viervoudig glas)
ZTA ramen: 0,40
qv;10;spec: 0,200 dm³/sm²
Zonwering: luiken

Opwekkingssysteem

Warmte-/koudeopslag, Warmtepomp, COP = 7,0
1.600 m² pv-panelen 270 Wp op dak, hellingshoek 30º
140 m² pv-panelen 270 Wp zuidgevel, hellingshoek 35º
540 m² pv-panelen 270 Wp oost- en westgevel, hellingshoek 35º

Ventilatie

Ionisatie van ventilatielucht (ventilatiedebiet gereduceerd naar 100%
BB)

Verlichting

Geïnstalleerd verlichtingsvermogen: 6,5 W/m² (ledverlichting)

Energiebehoefte (< 65 kWh/m²)
Primair fossiel energiegebruik (< 120 kWh/m²)
Aandeel hernieuwbare energie (> 50%)
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Toelichting aanvullende maatregelen
In tabel 7.3 is weergegeven dat niet voldaan wordt aan de BENG-eisen. De geldende
klimatiseringseisen maken het lastig om aan de eis voor de energiebehoefte te voldoen. Het niet
voldoen aan de eis voor het primair fossiel energiegebruik en aandeel hernieuwbare energie wordt
met name veroorzaakt door de hoge warmtapwatervraag.

7.1.4

Studio’s vijf bouwlagen

Om te voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen zijn de volgende aanvullende maatregelen getroffen
voor de studio’s met vijf bouwlagen:
 wko-systeem met een COP voor verwarming van 4,0 en een COP voor warmtapwater van 3,8 als
gevolg van de warmtepompbooster;
 extra pv-panelen op het dak;
 natuurlijke toevoer en mechanische afvoer met CO2-sturing in elke verblijfsruimte;
 viervoudig glas met zomernachtventilatie (geïsoleerde luiken).
tabel 7.4
Uitgangspunten en berekende BENG-indicatoren studio’s vijf bouwlagen
Aanvullende maatregelen
Specificaties
Bouwkundige maatregelen

U-waarde ramen: 0,25 W/m²K (viervoudig glas)
ZTA ramen: 0,40 met geïsoleerde luiken

Opwekkingssysteem

Warmte-koudeopslag, COP = 4,0 in combinatie met
warmtepompbooster
220 stuks pv-panelen 260 Wp dak zuid oriëntatie, hellingshoek 35º

Ventilatiesysteem

Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer met CO2-sturing in elke
verblijfsruimte

Energiebehoefte (< 25 kWh/m2)

24,5 kWh/m²
2

Primair fossiel energiegebruik (< 25 kWh/m )
Aandeel hernieuwbare energie (> 50%)

23,8 kWh/m²
71%

Toelichting aanvullende maatregelen
Voor de studio’s met vijf bouwlagen is de energiebehoefte verlaagd door het warmteverlies te
beperken. In dit voorbeeld is gebruikgemaakt van een berekende innovatieve optie, namelijk
viervoudig glas. In de huidige bouwpraktijk zijn er ook andere opties mogelijk om de energiebehoefte
te verlagen zoals drievoudig glas in combinatie met zonwering of gebalanceerde ventilatie met
geavanceerde sturing.
Het primaire fossiele energiegebruik is verminderd door de toepassing van een warmtepompbooster
en extra pv-panelen. Gezien de energiepost warmtapwater is een maatregel die het energiegebruik
daarvan vermindert een effectieve stap.

7.1.5

Studio’s > tien bouwlagen

Om te voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen zijn de volgende maatregelen getroffen voor de
studio’s > tien bouwlagen:
 wko-systeem met een COP voor verwarming van 7,0 en een COP voor warmtapwater van 3,8 als
gevolg van de warmtepompbooster;
 gebalanceerde ventilatie met CO2-sturing in elke verblijfsruimte;
 geïntegreerde zonnepanelen;
 geïsoleerde luiken.
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tabel 7.5
Uitgangspunten en berekende BENG-indicatoren studio’s > tien bouwlagen
Aanvullende maatregelen
Specificaties
Bouwkundige maatregelen

Geïsoleerde luiken

Opwekkingssysteem

Warmte-koudeopslag, COP = 7,0 in combinatie met
warmtepompbooster
312 stuks pv-panelen 260 Wp dak zuid oriëntatie, hellingshoek 35º +
ZigZagSolar gevels Oost 71,3 m2, Zuid 78,4 m2 en West 71,3 m2

Ventilatiesysteem

Gebalanceerde ventilatie met CO2-sturing in elke verblijfsruimte
2

Energiebehoefte (< 25 kWh/m )

23,1 kWh/m²
2

Primair fossiel energiegebruik (< 25 kWh/m )

23 kWh/m²

Aandeel hernieuwbare energie (> 50%)

70%

Toelichting aanvullende maatregelen
Voor de studio’s met > tien bouwlagen is de energiebehoefte verlaagd door de toepassing van een
gebalanceerd ventilatiesysteem met CO2-sturing in elke verblijfsruimte en het gebruik van geïsoleerde
luiken. Bij de hogere gebouwen is nog sneller dan bij grondgebonden woningen op een gegeven
moment een beperkt aantal maatregelen meer beschikbaar voor het verder verlagen van de
energiebehoefte. Het primaire fossiele energiegebruik is verminderd door een wko-systeem met een
hoger rendement voor verwarming, de toepassing van een warmtepompbooster en het gebruik van
pv-panelen op het dak. Aangezien het beschikbare dakoppervlak op een gegeven moment een
bepalende factor is, is gekeken naar vormen van gebouwintegratie van pv-panelen. De positie van
dergelijke constructies op de gevel zijn van invloed op het ontwerp en de achterliggende constructie.

7.1.6

Woongebouw > tien bouwlagen

Om te voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen zijn de volgende maatregelen getroffen voor het
woongebouw > tien bouwlagen:
 wko-systeem met een COP voor verwarming van 7,0 en een COP voor warmtapwater van 3,8 als
gevolg van de warmtepompbooster;
 gebalanceerde ventilatie met CO2-sturing in elke verblijfsruimte;
 zonwerende luiken;
 lagere infiltratie.
tabel 7.6
Uitgangspunten en berekende BENG-indicatoren woongebouw > tien bouwlagen
Aanvullende maatregelen
Specificaties
Bouwkundige maatregelen

Zonwerende luiken + qv;10 = 0,300 dm3/s·m2

Opwekkingssysteem

Wko-systeem, COP = 7,0 in combinatie met warmtepompbooster
220 stuks pv-panelen 260 Wp dak zuid oriëntatie, hellingshoek 35º

Ventilatiesysteem

Gebalanceerde ventilatie met CO2-sturing in elke verblijfsruimte
2

Energiebehoefte (< 25 kWh/m )

23,8 kWh/m²

Primair fossiel energiegebruik (< 25 kWh/m2)

20,7 kWh/m²

Aandeel hernieuwbare energie (> 50%)

69%

Toelichting aanvullende maatregelen
Om aan te geven dat er meerdere mogelijkheden zijn om de energiebehoefte te realiseren, is hier
gekozen voor een concept met zonwerende luiken en een lagere infiltratie in combinatie met een
gebalanceerd ventilatiesysteem.
Voor het verlagen van het primaire fossiele energiegebruik is gekozen voor de in dit onderzoek
berekende technieken. Andere opties vormen collectieve vormen van warmteopwekking zoals
biomassa of externe warmtelevering met biogeen deel.
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7.2

Resumé

Bovenstaande analyse laat zien dat door toepassing van innovatieve technieken voldaan kan worden
aan de BENG-eisen. Een uitzondering hierop vormt de gebouwcategorie ziekenhuizen. Met name de
toepassing van viervoudige beglazing, warmtepomp met zeer hoog rendement en integratie van pvpanelen leveren hier voor alle gebouwtypen een significante bijdrage aan. Aanvullend hierop levert
specifiek voor de utiliteitsgebouwen de toepassing van led een relevante reductie van de
energiebehoefte. Bij woongebouwen levert de toepassing van een warmtepompbooster een grote
bijdrage aan de reductie van het fossiel primair energiegebruik.
Gezien de resultaten voor het ziekenhuis wordt aanbevolen om de BENG-eisen voor dit gebouwtype
bij te stellen.
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8

Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de resultaten van dit rapport worden in dit hoofdstuk conclusies en aanbevelingen
geformuleerd.

8.1

Conclusie

Om een indicatie te krijgen van het effect van diverse technieken zijn statische en dynamische
berekeningen opgesteld. De belangrijkste conclusies van deze berekeningen zijn per BENG-indicator
weergegeven.
Energiebehoefte (BENG 1)
 Het ontwerp, de oriëntatie, de thermische schil en het type ventilatiesysteem zijn bepalend voor de
energiebehoefte. Met name voor woongebouwen vormt de energiebehoefte een bepalende factor.
Om de energiebehoefte voor woongebouwen te verlagen zijn meerdere low-tech oplossingen
onderzocht. De volgende onderzochte technieken leveren een bijdrage aan de reductie van de
energiebehoefte: geïsoleerde/geperforeerde en niet-geperforeerde luiken, zomernachtventilatie en
drie- á viervoudig glas. Daarmee wordt het ontwerp in relatie tot het beperken van de
energiebehoefte (weer) belangrijk.
 Zowel ventilatiesysteem C als D kan met geavanceerde sturing, dat wil zeggen meten en regelen
in elke verblijfsruimte, een bijdrage leveren aan het verlagen van de energiebehoefte.
 Voor utiliteitsbouw maakt de energiepost verlichting onderdeel uit van de hoogte van de
energiebehoefte. Uit de statische berekening komt naar voren dat de toepassing van led
verlichting aanzienlijk bijdraagt aan reductie van de energiebehoefte (BENG 1) en het primair
fossiel energiegebruik (BENG 2). De toepassing van slimme lichtregeling blijkt slechts beperkt of
niet bij te dragen aan reductie van de energiebehoefte (BENG 1) en het primair fossiel
energiegebruik (BENG 2). De verlaging van energiepost verlichting wordt grotendeels weer teniet
gedaan door de toename van de warmtebehoefte vanwege de daling van de interne warmtelast.
 De invloed van ionisatie van de ventilatielucht op de beperking van de energiebehoefte en het
primair fossiel energiegebruik is per saldo gering. Voor toepassing van realisatie van de BENGeisen is de toegevoegde waarde van deze techniek beperkt. Deze techniek kan echter aanzienlijk
bijdragen aan de verbetering van de binnenluchtkwaliteit, met name de luchtzuiverheid.
Primaire fossiele energiegebruik (BENG 2).
 Het primaire fossiele energiegebruik heeft een belangrijke relatie met de aangehouden
bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten zoals nu in de epc-berekening ook al zijn
opgenomen. Voor woongebouwen vormt de energiepost warm tapwater een grote energiepost.
Deze kan in belangrijke mate verminderd worden door de toepassing van een
warmtepompbooster.
 Bij het ziekenhuis is warm tapwaterbereiding ook een belangrijke energiepost. Als gevolg van de
hoge warm tapwatervraag door het grote aantal tappunten is het daardoor niet of nauwelijks
mogelijk om aan de BENG-eis te voldoen.
 Vraaggestuurde klimatisering op basis van bezetting levert een belangrijke bijdrage aan het
verminderen van het primair fossiel energiegebruik (BENG 2). Deze techniek sluit aan op het
nieuwe werken, waarbij met name bij grote kantoorgebouwen er vaak sprake is van een
onvolledige bezetting.
 Een verdere verbetering van het rendement van warmtepompen en de integratie van pv-panelen
in de gevel zorgt voor een belangrijke reductie van BENG-eis 2.
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Aandeel hernieuwbare energie (BENG 3)
 Voor hoge gebouwen is in het algemeen het vereiste aandeel hernieuwbare energie moeilijk te
realiseren met lokale opwekking in verband met het geringe dakoppervlak in relatie tot het totale
vloeroppervlak. In dit onderzoek zijn vormen van pv-gebouwintegratie in de gevel onderzocht
zoals zigzag solar, waarbij pv-panelen in de gevel worden geïntegreerd. Deze vormen van
gebouwintegratie leveren een bijdrage aan de reductie van het primair fossiel energiegebruik
(BENG 2) en toename van het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3).Voor deze techniek geldt
een sterke relatie met het ontwerp van de gevel en gevelopeningen.
 De boosterwarmtepomp levert niet alleen een reductie van het primair fossiel energiegebruik
(BENG 2) op maar ook een belangrijke toename van het aandeel hernieuwbare energie (BENG
3) bij de studio’s en woongebouwen.
Dynamisch versus statische modellering
Door dynamische modellering kan nauwkeuriger gerekend worden: er wordt uitgegaan van een
uurlijkse in plaats van maandelijkse methode. Hiermee is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in het
thermisch comfort in het gebouw. Met name voor innovatieve technieken die een relatie hebben met
smart buildings leidt dit tot een toegevoegde waarde. Zo laten de resultaten zien dat:
 door toepassing van slimme lichtregeling de interne warmtelast afneemt. Dit heeft een positief
effect op het thermisch comfort in het gebouw;
 het thermisch comfort door toepassing van geïsoleerde luiken aanzienlijk verbetert. Bij enkele
appartementen wordt het aantal overschrijdingsuren zelfs gehalveerd. Daarmee blijkt
spuiventilatie een belangrijk aspect te zijn voor de regelbaarheid van de temperatuur voor
bewoners in appartementen;
 de indeling in koude/warmte zones voor de woningbouw een ongunstig effect hebben op het
thermisch comfort;
 door toepassing van geperforeerde en niet-geperforeerde luiken de zoninstraling op het gebouw
minder wordt waardoor het thermisch comfort toeneemt.

8.2

Aanbevelingen

Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan.
1 Uit dit onderzoek blijkt dat, inclusief de inzet van innovatieve technieken, met name het realiseren
van de eis voor het primair fossiel energiegebruik bij het ziekenhuis een grote opgave is. Dit
vertaalt zich daardoor ook in het aandeel hernieuwbare energie. Geadviseerd wordt om deze
eisen voor deze gebouwcategorie bij te stellen.
2 Dynamische berekeningen leveren met name voor innovatieve technieken die een relatie hebben
met smart buildings een toegevoegde waarde. Geadviseerd wordt om een handreiking op te
stellen hoe dergelijke technieken te waarderen en te berekenen.
3 In dit onderzoek is het ontwerp van het gebouw buiten beschouwing gelaten. Uitgevoerde
projecten leren echter dat met een optimaal ontwerp ook een forse bijdrage kan worden geleverd
aan de reductie van de energiebehoefte. Geadviseerd wordt om aanvullend aan dit onderzoek de
effecten daarvan in beeld te brengen.
4 Geadviseerd wordt om bij het bepalen van de definitieve BENG-eisen na te gaan in hoeverre de
nu onderzochte innovatieve technieken in voldoende mate marktrijp zijn, om deze bij het bepalen
van de hoogte van de wettelijke grenswaarde te laten meewegen.
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Bijlage I
I.1

Beschrijving innovatieve opties

Ventilatie

De technieken met betrekking tot ventilatie leveren met name een bijdrage aan de realisatie van een
gezond binnenklimaat en in mindere mate aan de realisatie van de BENG-eisen.
Vraaggestuurde ventilatie
Ventilatie-oplossingen die voldoen aan de bouwregelgeving leiden niet vanzelfsprekend tot een goede
binnenluchtkwaliteit in woningen. Uit recent veldonderzoek van Monicair blijkt dat met de reguliere
ventilatiesystemen, systeem C en D, niet vanzelfsprekend in elke ruimte een optimale luchtkwaliteit
wordt gerealiseerd. Uit het onderzoek volgt dat met name de luchtkwaliteit in slaapkamers achter blijft
waardoor er te hoge CO2-concentraties worden gemeten. Een van de mogelijkheden om de
luchtkwaliteit in de slaapkamers te verbeteren is vraagsturing in de vorm van CO2-sturing per
verblijfsruimte of het gebruik van een mechanische component.
Bij het verder aanscherpen van de energetische eisen is het noodzakelijk om de aandacht voor het
binnenmilieu in de vorm van binnenluchtkwaliteit verder te vergroten. In het onderzoek naar
innovatieve technieken vestigen we daarom de nadruk op vraaggestuurde systemen.
Decentrale ventilatie
Bij decentrale ventilatie wordt elke ruimte geventileerd door een eigen ventilatiesysteem. Op de markt
zijn er diverse ventilatiesystemen beschikbaar variërend van systeem C met natuurlijk toe- en
mechanische afvoer tot systeem D met warmteterugwinning. Voordelen van decentrale ventilatie zijn
met name de eenvoudige inpassing en het ontbreken van (lange) kanalen en centrale voorzieningen.
Dit maakt decentrale ventilatie met name interessant voor de bestaande bouw.
Hybride ventilatiesystemen
Hybride ventilatie wisselt tussen de mechanische en natuurlijke ventilatie afhankelijk van het tijdstip
van de dag of het seizoen en maakt gebruik van de beste elementen uit beide systemen. Deze
ventilatiesystemen kunnen worden beschreven als ventilatiesystemen die een prestatie ten aanzien
van binnenluchtkwaliteit en comfort realiseren door gebruik te maken van zowel natuurlijke als
mechanische ventilatie. De aansturing van het systeem gebeurt met behulp van een geavanceerd
controlemechanisme.
Luchttoevoer via grondbuis
Voor grondgebonden woningen vormt het aanzuigen van buitenlucht door een ondergrondse buis een
optie om lucht voor te verwarmen of te koelen in de zomerperiode. De constante temperatuur van de
bodem zorgt er in de winter voor dat de lucht wordt voorverwarmd en in de zomer wordt afgekoeld.
Zomernachtventilatie
Zomernachtventilatie is een vorm van passieve koeling. Door 's nachts te ventileren kan een gebouw
worden gekoeld met koude buitenlucht. Oververhitting van gebouwen, dat wil zeggen een
temperatuuroverschrijding (> 25°C) tijdens hete periodes kan hiermee worden tegengegaan.
Zomernachtventilatie kan worden gezien als een vorm van energiebesparing omdat de koelmachine
minder hoeft te worden gebruikt om de comfortcondities te bereiken. Zomernachtventilatie is effectief
bij gebouwen met voldoende massa om de koude energie op te slaan.
Zomernachtventilatie is mogelijk door middel van te openen ramen, deuren, roosters of kleppen. En
kan ook als een automatische schakeling worden toegepast op de airconditioning. De automatische
schakeling is dan ondergebracht in een regelkast met regeltechniek of in een
gebouwbeheerssysteem.
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Baopt
Baopt is een innovatief ventilatiesysteem waardoor de lucht zich heel gelijkmatig in de ruimte verdeelt.
De werking is nog niet wetenschappelijk verklaard maar uit referentieprojecten blijkt dat het werkt. Bij
toepassing van Baopt kan bij grote ventilatievouden (onderwijs) de klimatisering geheel met lucht
plaatsvinden. Er is geen leidingnet, radiatoren, vloerverwarming et cetera voor verwarmen en
eventueel koelen nodig. Door toepassing van een systeem met twee kanalen, een warmer en een
kouder kanaal, kan de temperatuur in de ruimte goed geregeld worden.

figuur I.1

Baopt concept

Het systeem regelt op temperatuur, luchtkwaliteit (CO2) en druk. Doordat er geen kanalenstelsel met
roosters in de ruimten nodig zijn kan de verdiepingshoogte worden gereduceerd met circa 300 mm.
Ionisatie van ventilatielucht
Ionisatie maakt lucht zelf zuiverend. Ionen komen van nature in de buitenlucht voor. De concentratie
ionen is het hoogst in de bergen en neemt globaal steeds verder af tot in stedelijk gebied. De laatste
ionen eindigen dan doorgaans in het luchtfilter van ventilatiesystemen, waardoor zelf zuiverend
vermogen van onze binnenlucht in gebouwen is verdwenen.
Het toepassen van ionisatie in de gebouwde omgeving is nog geen gemeengoed. Ervaringen van
gebruikers waar ionisatie is gerealiseerd zijn positief.
Wat zijn ionen?
Ionen zijn elektrisch aangeslagen deeltjes. In de natuur gebeurt dit door bijvoorbeeld watervallen en
wind. Ze kunnen ook actief opgewekt worden met behulp van een elektrode.
Wat doen ionen?
Ionen breken verontreinigingen in de lucht, fijnstof en VOS (vluchtige organische stoffen) af tot
voornamelijk H2O en CO2. Daarnaast worden bacteriën, schimmels en virussen geremd in de
vermenigvuldiging.
Verwachtingen met ionisatie
Met ionisatie kan de luchtkwaliteit in een gebouw goed verbeterd worden. Door ionisatie kan tot circa
50% van de geuren en vluchtige organische stoffen in een gebouw teruggebracht worden (hygiëne
verbetert veel sterker). Onderstaand figuur laat zien wat het betekent als op een ontwerp van 30
m³/persoon ionisatie wordt toepast. Dit is equivalent aan circa 70 m3 ventilatie per persoon zonder
ionisatie.
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figuur I.2

Ionisatie van Ionair

Uit metingen in kantoren van Siemens (Duitsland) blijkt dat de vluchtige organische stoffen in het
binnenmilieu worden gehalveerd.
Concreet betekent dit dat bij een gelijkblijvende luchtkwaliteit door toepassing van ionisatie de
ventilatievoud aanzienlijk gereduceerd kan worden. Bij een gelijke ventilatievoud met ionisatie wordt
de luchtkwaliteit sterk verbeterd.

I.2

Verwarming, warmtapwater en koeling

Energieopslag in ijsbuffer
IJsbuffers zijn een vorm van thermische energieopslag. In de zomer nemen zon-luchtwarmtecollectoren op het dak zonne-energie op. De warmte wordt in een ondergrondse ijsbuffer
opgeslagen. Wordt het kouder en is bijstoken nodig, dan wordt het water gecontroleerd afgekoeld tot
onder het vriespunt. Bij de overgang van koud water naar ijs komt energie vrij, de kristallisatiewarmte.
Deze warmte is te benutten voor de warmtebehoefte. Vanaf het einde van het stookseizoen begint het
omgekeerde proces. Het systeem beïnvloedt naastgelegen bodemopslagsystemen en de
waterkwaliteit van de grond niet. In onderstaande figuur is het rendement van de ijsbuffer gemeten
over een jaar weergegeven.

figuur I.3
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Rendement ijsbuffer gemeten over een jaar
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Boosterwarmtepomp voor tapwater
Een boosterwarmtepomp zorgt op een efficiënte wijze voor warmtapwater in woningen die op een
laagtemperatuur of weersafhankelijk geregeld warmtenet zijn aangesloten. Doordat de temperatuur
van het warmtapwater op een laat moment in het traject (namelijk in de woning) wordt verhoogd,
realiseert een boosterwarmtepomp een hoge COP-waarde met een hoog tapwater comfort.
Lucht/waterwarmtepompen
De techniek van de luchtwaterwarmtepomp is niet nieuw of innovatief in de specifieke BENGgebouwen binnen dit onderzoek. De toepassing of technische inpassing ervan kan dat wel zijn. Enkele
voorbeelden:
 gebruik maken van de afblaaslucht van het luchtbehandelingssysteem. Ook al is de meeste
energie vaak al teruggewonnen door de warmtewisselaar(s) in de luchtbehandelingskast(en), dan
nog zit er energie in de afblaaslucht. Door deze over de lucht/waterwarmtepomp te leiden zal het
thermisch rendement nog enigszins verbeteren en zal de warmtepomp tijdens lage
buitentemperaturen minder vaak in de ontdooicyclus hoeven;
 100% warmtepomp toepassing. Meestal wordt er nog een hr107-ketel als piekvoorziening
toegepast;
 als piektoepassing bij een wko-systeem, juiste dimensionering/selectie van de
lucht/waterwarmtepomp is dan belangrijk omdat de piekvoorziening bij lage buitentemperaturen
juist de warmte moet leveren.
Hoog temperatuur (ht) warmtepompen
Warmtepompen zijn in beginsel uitermate geschikt voor toepassing in laag temperatuur trajecten.
Tegenwoordig zijn er steeds meer warmtepompen op de markt gekomen die ook hoge temperaturen
kunnen realiseren tot in ieder geval 65ºC. Hierdoor wordt deze techniek ook inzetbaar voor de
bereiding van warm tapwater (met eventueel nog een elektrische naverwarming indien nodig). Deze
hoog temperatuur warmtepompen zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar:
 elektrisch met water als energiebron (bodemenergie), COP bij 65º circa 3;
 elektrisch met buitenlucht als energiebron om 65ºC te maken:
 vermogen en COP is dan sterk afhankelijk van de buitencondities, bijvoorbeeld:
o Tbuiten = 7ºC;
COP = 2,6;
Vermogen = 100 kW;
o Tbuiten = -10ºC;
COP = 1,7;
Vermogen = 60 kW.
 gasabsorptie, ook zowel in water als luchtuitvoering.
Wko (warmte-/koudeopslag)
Bij wko-systemen wordt de energie in de bodem ingezet voor verwarming en koeling van gebouwen.
Door warmtepomptechnieken wordt de laagwaardige bodemwarmte opgewaardeerd tot bruikbare
warmte in gebouwen. De koude vanuit de bodem kan vaak direct ingezet worden (zonder dieper
koelen door compressiekoeltechnieken) voor koeling van het gebouw.
Bij HBO-instellingen en grote kantoren is wko nog lang niet altijd de basistechniek die wordt toegepast
om aan Bouwbesluit energieprestaties te voldoen. Bij nieuwe ziekenhuizen zien we de toepassing wel
steeds vaker als standaard toegepast worden.
Aandachtspunten zijn ondermeer:
 de warmte- en koudevraag in verband met dimensionering en bodembalans;
 afstemmen met afgiftesysteem, ltv (laagtemperatuurverwarming) en htk
(hoogtemperatuurkoeling);
Hoog temperatuurkoeling met koudeopslag
Bij hoog temperatuurkoeling is de aanvoertemperatuur van het gekoeld water hoger dan bij
conventionele koeling, namelijk 10 à 16°C is. Om met htk hetzelfde koelvermogen te kunnen leveren,
is in de te koelen ruimte een groter oppervlak nodig voor het afgeven van de koude. Htk is onder meer
mogelijk door toepassing van:
 klimaatplafonds (in de zomer loopt u niet over een koude vloer wat aangenaam is);
 vloer- en/of wandkoeling;
 betonkernactivering;
 radiatoren met grote oppervlakten;
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vergrote warmtewisselaars in luchtbehandelingssystemen.

Door htk te combineren met koude uit een koude/warmtebron zal niet actief gekoeld hoeven te
worden. Het energieverbruik voor het constant aan staan van het systeem is iets hoger, maar netto
wordt een besparing gerealiseerd. Door te kiezen voor een duurzaam koelsysteem, zoals
koudeopslag in de bodem, kan ten opzichte van een koelmachine, 60 tot 85% energie bespaard
worden. Hierbij wordt gratis winterkoude opgeslagen en ’s zomers gebruikt voor koeling.
Hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp is een combinatie van een elektrische (lucht/water)warmtepomp met een
gasgestookte hr-ketel en goed toepasbaar in bestaande en nieuwe woningen. De warmtepomp zorgt
voor het overgrote deel van het jaar voor de benodigde ruimteverwarming (centrale verwarming – cv).
Voor alleen de extreem koude dagen en het maken van warmtapwater wordt de hr-ketel nog
ingeschakeld. Hybride warmtepompen zijn er in drie uitvoeringen.
Buitenlucht uitvoering van een hybride warmtepomp
Deze hybride warmtepomp heeft een buitendeel die enkel de omgevingslucht als bron gebruikt. De
warmte wordt enkel gebruikt voor ruimteverwarming in de woning. De hr-ketel zorgt voor
warmtapwaterbereiding.
Buitenlucht/ventilatielucht combinatie
Hierbij is de gehele hybride warmtepomp binnendaks van de woning geplaatst en gebruikt de af te
voeren ventilatielucht uit de woning en ook de buitenlucht als bron. De door de warmtepomp
geproduceerde warmte wordt zowel gebruikt voor tapwater productie als ruimte verwarming. Op
momenten dat de warmtepomp te weinig capaciteit kan bieden, bijvoorbeeld bij zeer koud weer,
schakelt de hr-ketel bij.
Ventilatielucht uitvoering
Dit type gebruikt enkel de af te voeren lucht uit de woning als bron. Deze hybride warmtepompen
kunnen zowel hun warmte leveren voor ruimteverwarming, als voor tapwater productie. Voor
piekverbruik staat de hr-ketel nog paraat om op ieder moment te zorgen voor voldoende warm
tapwater en/of centrale verwarming in de woning.
Warmtepomp met zeer hoog rendement
De COP-waarde van reguliere warmtepompen ligt tussen 1 en 5, afhankelijk van onder andere de
buitentemperatuur en condensatietemperatuur. Door een verbetering van de regeling, waarin deze
wordt aangestuurd op basis van de benodigde capaciteit, en toepassing van een turbo compressor
kan de COP-waarde worden verhoogd naar een waarde > 6,9 afhankelijk van de aangevoerde
brontemperatuur (bron: heatpumpcentre.org).
Adiabatische koeling of dauwpuntskoeling
Adiabatische koeling, ook wel dauwpuntskoeling genoemd, werkt op basis van het verdampen van
water. Voor deze faseverandering is energie nodig, dat wordt onttrokken uit de omgeving. Deze wijze
van koeling kan direct of indirect toegepast worden:
 direct:
het water wordt direct verdampt in de toevoerlucht;
 indirect:
het water wordt verdampt in de afvoerlucht en de energie wordt middels een
warmtewisselaar overgedragen aan de toevoerlucht.
Vormen van adiabatische koeling of dauwpuntskoeling kunnen wel redelijke (maximaal 8-10K)
temperatuurverlagingen realiseren van de lucht, maar het probleem is vaak de hoge luchtvochtigheid
die er mee gepaard gaat. Bij de eis van volledige koeling en een binnenklimaatklasse B of beter is
deze vorm van koeling onvoldoende. Er zal dan in ieder geval nog sprake moeten zijn van
aanvullende (compressie)koeling om de lucht dieper te koelen en vooral daardoor te kunnen
ontvochtigen.
Aandachtspunt bij (in ieder geval directe) adiabatische koeling is de noodzakelijk waterbehandeling
om legionella te voorkomen.
De COP-waarde van indirecte dauwpuntskoeling is afhankelijk van de luchtcondities: bij een hogere
buitentemperatuur stijgt het koelvermogen. Een maximale COP-waarde van 20 is haalbaar (bron:
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coolerado.nl). In de berekeningen is gerekend met een COP-waarde van 11, gebaseerd op
gemiddelde luchtcondities.
Decentrale verwarming: ir-verwarming
Deze vorm van elektrisch verwarmen is met name geschikt voor gebouwen met een korte
bezettingsperiode of het (tijdelijk) verwarmen van een deel van een ruimte. In dit onderzoek wordt
deze vorm van verwarmen niet nader uitgewerkt.
Zonnecollector met hoog thermisch rendement
Hoogrendementscollectoren kunnen warmte op hogere temperaturen leveren, ook bij lage
omgevingstemperaturen. Om hogere temperaturen te kunnen produceren dient het warmteverlies van
de zonnecollector beperkt te worden. Hogere temperaturen zijn wenselijk om in de winter een bijdrage
aan ruimteverwarming te kunnen leveren (bij lage omgevingstemperatuur en lage instraling), voor
proceswarmte in de industrie, voor zonthermisch gedreven absorptiekoelmachines of voor het
aandrijven van een stoomturbine ten behoeve van elektriciteitsopwekking. Er bestaan verschillende
typen hoogrendementscollectoren. Onderscheid kan worden gemaakt tussen niet-concentrerende en
concentrerende hoogrendementscollectoren. Niet-concentrerende hoogrendementscollectoren zijn:
 vacuümbuiscollectoren (tot 300°C);
 vacuüm vlakkeplaatcollectoren (tot 300°C);
 vlakkeplaatcollectoren met transparante isolatiematerialen (tot 250ºC).
In concentrerende collectoren wordt zonlicht dat op het apertuur oppervlak (het openingsoppervlak)
van de collector valt met spiegels of lenzen geconcentreerd waardoor hoge temperaturen gerealiseerd
kunnen worden. Hoe hoger de concentratiefactor hoe hoger de te bereiken temperatuur.
Biomassaketel
Voor de levering van warmte is de toepassing van biomassaketels of zelfs bio-wkk’s een mogelijkheid
om op een duurzame wijze te verwarmen. Toepassing van biomassaketels heeft daarnaast als
voordeel dat de techniek geschikt is voor het realiseren van hoge temperaturen.
Eventueel kan een absorptiekoelmachine ingezet worden voor de levering van koude, met als
energiebron de warmte uit de biomassagestookte installatie.
Aandachtspunten zijn ondermeer:
 extra ruimtebeslag voor techniek (grote ketels en opslag van biomassa);
 rookgassen in de gebouwde omgeving; uitstekende gasreiniging is noodzakelijk;
 transportbewegingen ten behoeve van de aanvoer van biomassa;
 terreinverharding dient geschikt te zijn voor zwaar verkeer in verband met levering biomassa.
Biomassa kan zowel gebouwgebonden als op blok- of wijkniveau worden toegepast. Niet alleen voor
de levering van warmte (ketels) maar ook voor de opwekking van elektriciteit (bio-wkk) of voor de
levering van warmte aan absorptiekoelmachines voor de levering van koude.
Absorptiewarmtepomp op duurzame warmte met wko
De combinatie van warmte- en koudeproductie met absorptiewarmtepomp met wko is tamelijk nieuw
in Nederland. De absorptiewarmtepomp wordt ’s winters ingezet. Met warmte van 90°C uit een
duurzaam warmtenet of een biomassaketel/-wkk kan de absorptiewarmtepomp tegelijkertijd warmte
van 40°C maken voor ruimteverwarming en tevens koude die in de wko kan worden geladen. Deze
koude is ’s zomers beschikbaar voor koeling. De warmte- en koudeopwekking zijn dus op deze manier
aan elkaar gekoppeld. Als de warmte- en koudevraag in een goede verhouding met elkaar staan, kan
door de gecombineerde opwekking veel energie en geld bespaard worden.
De absorptiewarmtepomp wordt in tegenstelling tot een mechanische warmtepomp aangedreven door
thermische energie in plaats van elektrische energie. De thermische energie kan worden opgewekt
door verbranding van aardgas (conventioneel) of biomassa (duurzaam), maar ook een externe
warmtebron zoals een stadsverwarming. Absorptiewarmtepompen zijn uitermate geschikt indien er
naast warmte ook een vraag naar koude is.
Het werkingsprincipe is gebaseerd op het absorberen en uitdampen van een werkmiddel. Dit
werkmiddel is bijvoorbeeld Lithium-bromide (LiBr) en water of ammoniak en water.
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Een absorptiewarmtepomp kan gebruikt worden als koelmachine. Met een absorptiewarmtepomp is
het echter ook mogelijk de warmteopbrengst vanuit de (duurzame) stadsverwarming of andere
duurzame warmtebron sterk te vergroten, door gebruik zoals in Variant 2. Zie figuur II.4.

figuur I.4

Toepassing van absorptiewarmtepomp en wko voor warmte- en koudeproductie

Uit 1,0 GJ-warmte op hoog temperatuurniveau (80 à 110°C) transformeert een absorptiewarmtepomp
1,3 tot 1,6 GJ-warmte van 30 à 40°C. Dit is prima bruikbaar voor ruimteverwarming in
nieuwbouwsituaties. Uit het absorptieproces komt tegelijkertijd koude vrij. Deze koude kan ‘s winters
in de bodem (wko-systeem) opgeslagen worden, zodat de koude ’s zomers te benutten is voor
comfortkoeling.
Warmteterugwinning uit douchewater
Het energiegebruik voor het verwarmen van tapwater kan verregaand worden teruggebracht door
warmteterugwinning uit het douchewater. Bij het douchen gaat veel warmte rechtstreeks met het
douchewater het riool in. Diverse fabrikanten hebben een douchewaterwarmtewisselaar ontwikkeld
waarmee het water dat naar de douche gaat wordt (voor)verwarmd door het afvoerwater van de
douche. In principe bestaat de warmtewisselaar uit twee concentrische buizen. Door de binnenpijp
stroomt het afgevoerde douchewater. Dit douchewater stroomt langs de wand van de buis met grote
snelheid naar beneden. Het leidingwater dat verwarmd moet worden stroomt door het ringvormige
kanaal tussen de buitenpijp en de binnenpijp.
Opslag van energie
Naarmate er meer zonnepanelen en windturbines worden geplaatst, neemt de noodzaak voor opslag
van elektriciteit toe om het elektriciteitsnet in balans te houden. Er zijn verschillende vormen van
opslag mogelijk.
Chemische en elektrische opslag
Een accu is een chemische vorm van opslag, waarbij elektriciteit via een elektrochemische reactie
wordt opgeslagen. Daarbij gaat energie verloren, de accu wordt warm. Bovendien vraagt het
reactietijd, zowel bij laden als ontladen. Omgekeerd kunnen accu's ook geen grote vermogens in korte
tijd leveren, ze moeten beheerst worden ontladen. De chemische omzetting kost tijd. Snel opslaan en
ontladen kan wel met condensatoren, de meest pure vorm van elektrische opslag. Hier wordt
elektriciteit als lading opgeslagen, zonder chemische omzetting. Dat maakt ook zeer hoge
piekbelastingen mogelijk. Het rendement is dus hoog doordat er geen omzetverlies optreedt. Echter,
de interne lekweerstand is niet oneindig hoog, doordat de lading langzaamaan wegvloeit treedt hier
een klein verlies op. Condensatoren hebben de laatste jaren een enorme technologische vlucht
gemaakt en zijn een factor honderd goedkoper geworden in 10 jaar. De huidige 'supercapacitors’
hebben het formaat van een koffiemok en slaan met een capaciteit van wel 5.000 Farad dezelfde
lading op als een AA-batterij. Dankzij de geringe interne weerstand kunnen condensatoren zeer snel
laden en ontladen, zonder noemenswaardige warmteontwikkeling. Die eigenschap maakt ze bijzonder
geschikt voor het leveren en opslaan van piekstromen.
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Mechanische opslag
Piekstromen kun je ook opslaan en genereren met een vliegwiel-dynamo combinatie. Een techniek die
onder andere wordt gebruikt in centrales voor peak shaving, het opvangen van fluctuaties in de
netspanning. Een vliegwiel heeft een hoog rendement, tot wel 99%, maar de apparatuur is te fors en
onderhoudsgevoelig voor grootschalige energieopslag.
Thermische opslag
Energieopslag in de vorm van kou of warmte kent vele varianten. Nu al worden grote koel- en
vriespakhuizen gebruikt als buffer. Bij een overschot aan elektriciteit wordt extra gekoeld en bij een
tekort mag de temperatuur weer wat oplopen. Een echte energieopslag, bedoeld om de kou of warmte
later weer terug naar elektriciteit om te zetten, is niet te prefereren. Er gaat te veel energie verloren bij
de omzetting naar warmte en weer terug naar elektriciteit.

I.3

Hernieuwbare energie

Gebouwintegratie van pv-panelen
Pv-panelen kunnen geïntegreerd worden in de gevel of het dak. Concrete toepassing hiervan is
bijvoorbeeld ZigZagSolar. ZigZagSolar is een gevel met een zigzag. De zonnepanelen liggen in een
schuin naar boven gericht vlak; het naar beneden gerichte vlak wordt ingevuld met opake
gevelpanelen. De zigzag is zo uitgewerkt dat de zon in de zomer direct vol op het zonnepaneel valt,
terwijl de stralen in de winter via de gewone panelen naar de zonnecellen worden weerkaatst.
Pv-panelen met hoog rendement
Door technologische ontwikkeling verbetert het rendement van pv-panelen nog steeds. Het rendement
van de huidige zonnepanelen is circa 20%. Technisch is het nu al mogelijk om een rendement te
behalen van 40%. Commerciële toepasbaarheid van panelen met dergelijk hoge rendementen zal
echter nog wel diverse jaren duren.
Pvt-panelen
Pvt-panelen zijn panelen met een combinatie van pv-technieken en zonnecollectortechnieken
(thermisch). Vandaar ook de naam pvt. Pvt-panelen presteren niet echt beter qua opbrengst dan pvpanelen en zonnecollectoren afzonderlijk. Bovendien zijn de systemen duurder.
Brandstofcel
In een brandstofcel wordt de brandstof direct omgezet in elektrische energie. Door deze directe
omzetting blijven de thermodynamische verliezen beperkt, waardoor de brandstofcel een hoog
rendement kan halen. In een brandstofcel wordt er een potentiaalverschil gecreëerd met behulp van
een membraan. Dit membraan, het elektrolyt genoemd, laat bepaalde stoffen niet door (in de meeste
gevallen elektronen). Deze negatieve elektronen worden omgeleid, waardoor er een potentiaalverschil
ontstaat over twee elektrodes die zijn gepositioneerd aan weerszijden van het elektrolyt (anode en
kathode). Dit proces is in onderstaande figuur schematisch weergegeven aan de hand van de meest
eenvoudige en fundamentele brandstofcel: de waterstof-/zuurstofbrandstofcel.

figuur I.5

Schematische werking brandstofcel (afbeelding: watertof.nl)
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Voor- en nadelen brandstofcellen
Een brandstofcel heeft de volgende voor- en nadelen ten opzichte van een gasmotor of gasturbine.
Voordelen
 Hoog elektrisch rendement, 60% is haalbaar, ten opzichte van 35% van conventionele systemen.
 Er zijn bijna geen bewegende delen, waardoor brandstofcellen geen geluid produceren.
 Voornamelijk ten opzichte van een gasmotor is een brandstofcel emissiearm. Naast water en CO 2
komen er nauwelijks andere stoffen vrij, zoals NOx (stikstofoxiden), SO 2 (zwaveloxiden) en CO
(koolstofmonoxide).
Nadelen
 Hoge aanschafprijs.
 Veel brandstofceltechnologieën zijn nog niet bewezen in de praktijk en zijn hierdoor ook nog niet
beschikbaar op grote schaal. Dit heeft met name te maken met het feit dat er nog een aantal
technische knelpunten zijn. Deze technische knelpunten leiden vaak tot een beperkte levensduur.
 Doordat er nog maar weinig commerciële leveranciers zijn, is de brandstofceltechnologie nog niet
op grote schaal beschikbaar.
 Vanwege de technische knelpunten is een zeer zuivere brandstof gewenst. Dit betekent dat
verontreinigde en van samenstelling variërende brandstoffen moeilijk toegepast kunnen worden.
 Dit geldt bijvoorbeeld voor biogas uit vergisting en syngas uit vergassing. Daarnaast is waterstof
beperkt beschikbaar, waardoor een uitgebreide toepassing van brandstofcellen wordt
tegengehouden.
 Onderhoudskosten zijn vaak hoger en tijdrovender dan bij de bewezen technologieën.
Hoog- en laagtemperatuur
Er zijn diverse technologieën die in de brandstofcel worden toegepast. Het onderscheid wordt vaak
gemaakt in de temperatuur waarbij de brandstofcel kan werken. Deze temperatuur wordt met name
bepaald door het soort elektrolyt dat wordt toegepast (De Bruijn, 2003).
Brandstofcellen zijn te onderscheiden in laagtemperatuur- en hoogtemperatuurbrandstofcellen. Binnen
beide categorieën zijn diverse technologieën leverbaar of in ontwikkeling. De naam van elk type geeft
in de meeste gevallen aan welk soort elektrolyt wordt toegepast. Bij procestemperaturen onder de
200°C wordt over laagtemperatuur- en boven de 200°C over hoogtemperatuurbrandstofcellen
gesproken.
Urban windturbines
Urban windturbines zijn een mogelijk alternatief voor pvpanelen als het gaat om duurzame lokale/decentrale
elektriciteitsopwekking. Er zijn in de loop der jaren diverse
modellen voor urban windturbines ontwikkeld. Algemene
conclusie is dat opbrengsten van deze urban windmolens
tegenvallen. De beloofde prestaties zijn vaak niet
waargemaakt.
Opwekking van elektriciteit door pv-panelen is qua
opbrengst een meer betrouwbare techniek. Financieel
gezien zijn pv-panelen ook interessanter dan urban
figuur I.6
winturbines. Urban windturbines zijn wel een alternatief in
de gebouwde omgeving wanneer de toepassing van pvpanelen niet goed mogelijk is (bijvoorbeeld door beschaduwing).

I.4

Elektriciteitopwekking door
pv-panelen

Gebiedsmaatregelen

Geothermie
Geothermie is het gebruiken van de warmte van de aarde om woningen/woongebouwen,
utiliteitsgebouwen of kassen te verwarmen. Om de warmte uit de grond te winnen wordt
gebruikgemaakt van het warme water dat ligt opgeslagen in watervoerende lagen in de ondergrond,
op diepten tussen de 1.500 meter en 4.000 meter). Op die diepte is de temperatuur van het water
tussen de 50°C en 120°C. Dit water is opgewarmd door de gloeiende kern van de aarde.
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Deze watervoerende lagen zijn in grote gebieden in de ondergrond van Nederland aanwezig. Het
soort bodem welke je nodig hebt om te boren en warm water te winnen, is zandgrond: de Rijswijkse
zanden in Zuid-Holland en de zandsteenlagen in Noord-Nederland zijn zeer geschikt.
Om het water te winnen wordt er geboord op een diepte tussen 1.500 en 4.000 meter. Er zijn twee
putten nodig: een productie-put om het warme water op te pompen en een injectieput om het
gekoelde water weer terug te pompen zodat de druk in de aardlaag op peil blijft. De geothermische
warmte wordt vanuit de geothermische installatie via een leidingnet gedistribueerd naar de te
verwarmen gebouwen of woningen.

figuur I.7

Geothermie

Geothermie is een vorm van duurzame energie omdat aardwarmte een onuitputtelijke bron betreft en
omdat het geen CO2 uitstoot. Ook worden er geen fossiele brandstoffen verbruikt (met uitzondering
van het heel geringe elektriciteitsgebruik van de pomp).
De voordelen van het toepassen van aardwarmte zijn:
 betrouwbaar;
 gehele jaar door dag en nacht beschikbaar;
 duurzaam;
 spaart milieu en klimaat;
 veroorzaakt geen hinder voor de omgeving;
 goed te combineren met andere energiebronnen;
 geen CO2-uitstoot; (enorme) besparing van gas;
 onafhankelijkheid van de gasprijs.
Een nadeel is dat er een aanzienlijke schaalgrootte nodig is om geothermie rendabel te maken. De
vereiste schaalgrootte is een warmtevraag van circa 1.500.000 m³ aardgasequivalent om een
haalbare business case te krijgen.
Duurzame warmte
Toepassing van restwarmte uit energiecentrales en industrie bieden de mogelijkheid om voor verdere
verduurzaming van de energievoorziening in de gebouwde omgeving te zorgen. Helemaal als de
warmte in die energiecentrales en industrie al duurzaam wordt opgewekt. Maar ook al is dit niet het
geval, dan is het nog altijd beter om de restwarmte te benutten dan verloren te laten gaan. Bij externe
warmtelevering vanuit energiecentrales of blokverwarming zijn vaak al kwaliteitsverklaringen
opgesteld om het primair rendement vast te stellen.
Ook de toepassing van restwarmte uit industriegebieden kan ingezet worden voor verwarming van de
gebouwde omgeving. Aandachtspunten hierbij zijn ondermeer:
 financiële haalbaarheid, voldoende warmtevraag en mate van continuïteit van de warmtevraag
door het jaar;
 het niveau van de warmte (temperatuur en hoeveelheid);
 het transporteren van de warmte:
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I.5

mobiele warmte via vrachtverkeer, niet kansrijk;
varende warmte, kansrijk.

Verlichting

Ledverlichting
Ledverlichting is nog geen standaard toegepaste techniek. Er wordt vaak om budgetredenen nog
steeds voor hf-t5-tl-verlichting gekozen in de utiliteit. Downlighters worden bij nieuwbouw vaak al wel
standaard in led uitgevoerd. Technisch gezien kan het verlichtingsniveau bij toepassing van goede
led-armaturen wel 2,5 tot 3 W/m² lager uitvallen dan bij toepassing van hoogfrequente
gasontladingslampen (tl, pl).
Verlichtingsregelingen: DALI
DALI staat voor 'Digital Adressable Lighting Interface'.
DALI is een wereldwijde standaard die door de IEC in
de technische norm IEC 62386 is vastgelegd. Alle grote
fabrikanten van led-drivers en elektronische
voorschakelapparatuur (VSA) voor onder andere
fluorescentieverlichting en led-componenten zijn tot een overeenstemming gekomen over hoe een
verlichtingsinstallatie dient te communiceren met regel- en stuursystemen. In deze standaard is
beschreven waar fabrikanten aan moeten voldoen.
DALI is een oplossing voor bi-directionele communicatie tussen armaturen en alle apparaten die erop
aangesloten worden om de verlichting te schakelen en/of te dimmen.
Bij bi-directionele communicatie is er naast het sturen van een commando (aan/uit/dimmen) een
terugkoppeling (feedback). Bij deze feedback kan gedacht worden aan:
 status (aan/uit/dim-percentage);
 defecten (driver of VSA);
 lamp status (actief of defect);
 branduren;
 batterijniveau/status (noodverlichting);
 energieverbruik;
 beweging (sensoren).
DALI maakt het mogelijk om VSA's en led-drivers digitaal aan te sturen. Met dit protocol heeft de
gebruiker de zekerheid dat de armaturen compatibel zijn als deze voorzien zijn van DALIvoorschakelapparatuur.
Verlichtingsregelingen: Organic Response
Organic Response is een intelligent lichtsturingssysteem.
Elke afzonderlijke armatuur bepaalt zelf wat er gebeurt op
basis van de aanwezigheid van personen in de onmiddellijke
omgeving, de beschikbare hoeveelheid omgevingslicht en informatie die wordt doorgestuurd door
naastgelegen armaturen. Op zijn beurt stuurt dit armatuur zijn informatie door naar de andere
armaturen, zodat deze een beter geïnformeerde beslissing kunnen nemen. Alle armaturen in een
bepaalde ruimte nemen dus zelfstandig beslissingen, maar door het concept van gedistribueerde
intelligentie fungeren ze als een gecoördineerde gemeenschap.
Het resultaat is een flexibele en energiezuinige lichtsturing, die eenvoudig en voordelig te installeren
is.
Het is een kwestie van armaturen monteren en aansluiten op het 230 Volt lichtnet en het
lichtregelsysteem werkt volgens de basisinstelling. Een geschikte oplossing voor renovatie van
bestaande verlichting naar energiezuinige verlichting waarbij met een geringe meerinverstering
aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling gerealiseerd kan worden.
Het hart van de gedistribueerde intelligentie is de Sensor Node. Deze sensormodule wordt door
diverse fabrikanten in het armatuur ingebouwd. Elke Sensor Node bevat een bewegingssensor, een
infraroodzender en -ontvanger en een omgevingslichtsensor.
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Infraroodzender

Daglichtsensor

Poort voor firmware
upgrade

Status
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Infrarood
ontvanger

Bewegingssensor

figuur I.8

I.6

Sensor Node

Smart building

Schakelbaar glas
Schakelbaar glas is een ruit en zonwering ineen. Het glas kan zijn eigen stroom opwekken voor het
schakelen en biedt voordelen voor het beheersen van het binnenklimaat in gebouwen.
Energieverbruik voor koeling, verwarming en verlichting kan aanzienlijk naar beneden. Zeker in
gebouwen met grote oppervlakten aan glazen gevels.
Schakelbaar glas maakt gebruik van vloeibaar kristal waaraan een kleurstof is toegevoegd om het
glas van licht naar donker te kunnen schakelen. Door elektrische spanning op het ‘glas’ te zetten,
krijgen de moleculen in het glas een andere positie, wat maakt dat het glas een transparante of getinte
toestand aanneemt. Dit kan traploos en volledig automatisch. Bovendien kan het glas voor het
schakelen in zijn eigen energie voorzien, doordat het in getinte toestand zonlicht opvangt en omzet in
elektriciteit.
Schakelbare isolatie
Als een oplossing voor energiebesparing in de gebouwde
omgeving wordt veel aandacht besteed aan het isoleren van
gebouwen. Het isoleren heeft een gunstig effect op het
energieverbruik. Als neveneffect creëert het een onbehagelijk
binnenklimaat door het vasthouden van warmte in een
gebouw. Het warmteprobleem ontstaat door het feit dat de
toegepaste isolatie in wand, vloer of dak te allen tijde
functioneert. In de winter hebben we isolatie nodig maar in de
zomer doet deze nog steeds zijn werk. Het houdt dan de
warmte die in de woning zit vast. De woning wordt te warm en daardoor onprettig om in te wonen of
werken. Het koel- en/of ventilatiesysteem staat daardoor in de zomer vol te draaien en gebruikt
energie.
Met schakelbare isolatie kan het functioneren van isolatie worden beïnvloed. Dit door het toepassen
van de functie ‘isolatie aan’ en ‘isolatie uit’, ofwel de isolatie regelbaar maken, schakelbaar dus. Dit
wordt gerealiseerd door de isolatie kort te sluiten middels een kanalenstructuur en door de ventilator
zal de spouw zich gedragen alsof er geen isolatie is. Door de isolatie ‘s nachts uit te schakelen zal de
warmte in huis sneller naar buiten kunnen.
Viervoudig glas
Een gevel bestaat vaak voor 25 tot 40 procent uit glas. In ieder gebouw is dat noodzakelijk
voor een prettig verblijfsklimaat, maar in een overigens goed geïsoleerde gebouwschil
vormt het energetisch gezien een zwakke schakel. Om te komen tot energieneutrale gebouwen moet
het energieverlies via de schil van het gebouw worden beperkt, waaronder de transparante delen.
Het energieverlies via transparante delen wordt in hoofdlijnen bepaald door de
isolatiewaarde van het gebruikte glas en de thermische kwaliteit van ramen, deuren en
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kozijnen. Daarnaast speelt de oriëntatie van transparante delen een rol. Nu triple-glas in de projecten
met een hogere energie ambitie steeds vaker wordt toegepast, wordt de aandacht gericht op
viervoudig glas. Met dit glas wordt een U-waarde van 0,25 W/m 2K gerealiseerd. Dit betekent een
halvering ten opzichte van triple-glas met een U-waarde van 0,5 á 0,7 W/m 2K.
Het toepassen van viervoudig glas vraagt wel om toepassing van bijpassende kozijnen qua afmeting
en met een hoge thermische kwaliteit.
Geïsoleerde luiken
Zomernachtventilatie door middel van geïsoleerde luiken met inbraakwerendheidsvoorzieningen is
een vorm van passieve koeling, een energiearme vorm van koeling. Door 's nachts te ventileren kan
een gebouw worden gekoeld met gratis koude buitenlucht. Oververhitting van gebouwen, dat wil
zeggen een temperatuursoverschrijding (> 25°C) tijdens hete periodes kan hiermee worden
tegengegaan. Zomernachtventilatie is mogelijk door middel van te openen ramen of luiken. Het
voordeel van geïsoleerde luiken is dat de luiken in de winterperiode een hogere warmteweerstand
hebben dan glas, waardoor de warmtebehoefte daalt. Nadeel vormt de vermindering van
daglichttoetreding.
Warmte-/koudezonering
Bij woonfuncties is het in praktijk wenselijk dat de temperatuur in de slaapkamers lager ligt dan in de
woonkamer. In de norm NEN 7120 wordt hier ten dele rekening mee gehouden door nachtverlaging.
Het effect van een koude zone in een woonfunctie en een warme zone kan afhankelijk van de
buitentemperatuur gesimuleerd worden.
Het binnen een gebouw gebruik maken van permanente warme en koude zones is bij nieuwbouw
utiliteitspanden niet erg zinvol meer vanwege ondermeer goede isolatie en universeler gebruik van
bijvoorbeeld onderwijsgebouwen (verkeersruimten worden ook vaak gebruikt als, tijdelijke,
verblijfsruimten). Bij woningen (met name grondgebonden) is in de praktijk wel vaak sprake van een
warmer woon/leefgedeelte en een kouder slaapgedeelte.
Geperforeerde luiken
Bij met name woningen/utiliteitsgebouwen in de Zuid-Europese landen worden geperforeerde luiken
voor de ramen toegepast. Deze techniek kan de koudebehoefte verminderen en daarmee het
thermisch comfort in de zomer sterk verbeteren. De luiken worden handmatig of automatisch op basis
van stralingsintensiteit van de zon gestuurd. De mate waarin de zontoetreding in de zomerperiode
wordt verminderd is sterk afhankelijk van het schakelmoment en de mate van perforatie.
Vraaggestuurde klimatisering op basis van gebouwbezetting
Met name bij (grote) kantoorgebouwen is er vaak sprake van onvolledige bezetting van het gebouw.
Maar ook bij HBO-instellingen kan dit voorkomen. Bij ziekenhuizen is dit doorgaans niet aan de orde.
Oorzaken hiervoor zijn te vinden in:
 het nieuwe werken, waardoor flexibel werken door nieuwe technologieën toegankelijker is
geworden;
 fluctuaties in bezetting door meer of minder werknemers in een gebouw. Bij meerdere huurders in
één gebouw speelt dit vaak nog meer dan bij een kantoorgebouw waar één bedrijf is gevestigd;
 diversiteit in studentenaanbod in de loop der jaren.
Een technisch ontwerp van een gebouw die uitgaat van een flexibel gebruik van het gebouw kan een
aanzienlijke bijdrage leveren in het reduceren van het energiegebruik. Klimatiseringsystemen moeten
hiervoor zo ontworpen zijn dat ze zowel hydraulisch (lucht-/waterzijdig) als regeltechnisch voorbereid
zijn op een dynamisch, flexibel gebruik van het gebouw. Met behulp van de nieuwe technieken op
regeltechnisch en ict-gebied van tegenwoordig is een gebouw ‘intelligent’ te maken (smart building).
Onderstaand volgen enkele kenmerken van een smart building:
 het gebouw kan de gebruiker beïnvloeden door de optimale werkplek toe te kennen gelet op
persoonlijke voorkeuren en beschikbaarheid in interactie met de gebruiker;
 het gebouw kan anticiperen op gebruik en extra capaciteit beschikbaar maken op basis van
waargenomen omstandigheden (weer, verkeer) of gebruikers tijdig informeren over beperkte
beschikbaarheid;
 het gebouw kan ruimtes afsluiten voor gebruik: Wanneer een bepaalde ruimte niet nodig is kan
deze ontrokken worden en voorzieningen worden uitgezet;
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het gebouw past voorzieningen aan op basis van waarnemingen:
verlichting/ventilatie/verwarming/koeling zijn gekoppeld aan een aanwezigheidsdetectie (in welke
vorm dan ook) en klimaatsensoren, gebruiker kan worden gedetecteerd en binnenklimaatcondities
worden gewaarborgd;
de gebruiker kan de voorzieningen (beperkt) aanpassen: schakeling licht, thermostaat voor
warmte en koeling;
naarmate de besturing van het kantoor een beter inzicht heeft in het historische gebruik, feitelijke
gebruik en verwachte gebruik kan deze ook beter anticiperen;
hierbij is het ook van belang zicht te houden op gebruik buiten het gebouw of op alternatieven die
mogelijk buiten het gebouw beschikbaar kunnen zijn;
door steeds meer mogelijkheden en alternatieven binnen de besturing van het gebouw te brengen
kan er beter en slimmer geanticipeerd worden op de huidige en toekomstige behoefte.

PCM’s in plafonds/vloeren
PCM staat voor Phase Change Materials. Deze materialen maken gebruik van het verschijnsel
latente warmte om een hoge thermische dichtheid te verkrijgen. Latente warmte is de
grote hoeveelheid energie die opgenomen of afgestaan wordt wanneer een stof overgaat
van vaste naar vloeibare toestand (smelten) of van vloeibare naar vaste toestand (stollen
of kristallisatie). Deze fase-overgangen vinden plaats bij een constante temperatuur en het
smelt- en stolproces kan herhaald worden over een oneindig aantal cycli zonder dat dit
gevolgen heeft voor de fysische of chemische eigenschappen. In de gebouwde omgeving is de
toepassing van PCM’s momenteel nog zeer beperkt.
Door toepassing van PCM’s kan de thermische gebouwmassa ‘virtueel’ vergroot worden. Bij lichte
gebouwconstructies kan door toepassing van PCM’s toch een zware thermische constructie
gerealiseerd worden. Aandachtspunt bij toepassing van PCM’s om extra thermische massa aan een
gebouw toe te kennen is het temperatuurtraject waarbij de PCM’s werkzaam zijn (bijvoorbeeld 2024ºC of 22-26ºC).
De temperatuurtrajecten van PCM-toepassingen in gebouwconstructies liggen doorgaans in de buurt
van de ruimtecondities, waardoor er sprake is van een lage delta T ten opzichte van de ruimte.
Hierdoor is het afgiftevermogen beperkt. Bovendien heeft een PCM een specifieke smelt/stoltemperatuur waardoor de PCM meer geschikt is voor koelen of verwarmen en in mindere mate
voor koelen en verwarmen.
Het vermogen in ventilatielucht (zomernachtventilatie) om de PCM’s te laden voor koeldoeleinden is
zeer beperkt. Er is een zeer hoog luchtdebiet nodig om koeling te realiseren, lucht is een ongunstige
energiedrager. De PCM’s moeten echter wel voldoende worden geregenereerd. Naast dat dit bij een
all air systeem extra (ventilator)energie kost, moeten de temperaturen ’s nachts ook gunstig zijn
gedurende een warme periode waarin de koellast het hoogst is.
Om PCM’s effectief te laten werken lijkt het toch noodzakelijk om de PCM’s te activeren door
bijvoorbeeld een watervoerend afgiftesysteem. Bij betonkernactivering (BKA) is het ook noodzakelijk
om de thermische massa te activeren. Betonkernactivering is een traag systeem waardoor in veel
gevallen ‘slechts’ klimaatklasse B gerealiseerd kan worden. Door gebruik te maken van
naverwarmers/nakoelers kan deze traagheid van het systeem eventueel worden gecompenseerd.
Regeltechnisch wordt het systeem dan erg complex, wat het goed functioneren van de
klimaatinstallatie bemoeilijkt (meerdere kapiteins op één schip). Bij toepassing van PCM’s in de
gebouwconstructie zijn deze aandachtspunten ook (minstens zo) relevant.
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Bijlage II Referentieconcepten
tabel II.1

Referentieconcepten woningbouw

Bouwkundig

Variant met hr107-combiketel
2

Variant met wko

Begane grondvloer

Rc = 3,50 m K/W

Rc = 3,50 m2K/W

Langsgevel

Rc = 4,50 m2K/W

Rc = 4,50 m2K/W

Kopgevel

Rc = 4,50 m2K/W

Rc = 4,50 m2K/W

Plat dakconstructie

Rc = 6,00 m2K/W

Rc = 6,00 m2K/W

Beglazing

Ugl = 1,10 W/m2K (hr++) - ZTA = 0,60

Ugl = 1,10 W/m2K (hr++) - ZTA = 0,60

Kozijn

kozijnen, Ufr = 1,50 W/m2K

kozijnen, Ufr = 1,50 W/m2K

Glasopeningen (inclusief kozijn)

Uw = 1,40 W/m2K

Uw = 1,40 W/m2K

Overige deuren

Ud = 1,65 W/m2K

Ud = 1,65 W/m2K

Lineaire warmteverliezen

Forfaitair

Forfaitair

Buitenzonwering

N.v.t.

N.v.t.

Thermische capaciteit

Traditioneel, gemengd zwaar

Traditioneel, gemengd zwaar

Infiltratie

O.b.v. referentiemetingen (qv;10 = 0,400
dm3/s·m2)

O.b.v. referentiemetingen (qv;10 = 0,400
dm3/s·m2)

Verwarming - opwekking

Individuele hr107-ketels

Collectief wko-systeem

Verwarming - afgifte

Radiatoren

Vloerverwarming

Temperatuurniveau warmteopwekking

Lt

Lt (30 - 40°C)

Temperatuurniveau warmteafgifte

Lt

Lt

Warmtapwater - opwekking

Individuele hr107-ketels

Collectief hr107-ketel (circulatieleidingen)

Ongeïsoleerde verdeler/verzamelaar
aanwezig

Nee

Nee

Aanvullende circulatiepomp aanwezig

N.v.t.

N.v.t.

Leidinglengten

Werkelijke leidinglengte

Werkelijke leidinglengte

Douchewarmtewisselaar

N.v.t.

N.v.t.

Ventilatieprincipe

C4a. natuurlijke toevoer en mechanische
afvoer (CO2-sturing woonkamer)

C4a. natuurlijke toevoer en mechanische
afvoer (CO2-sturing woonkamer)

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

LUKA B

LUKA B

koeling

N.v.t.

Bodemkoeling/koudeopslag

Pv-panelen

Pv-panelen - 270 Wp - Z 35° (aantal
afhankelijk van type woongebouw)

Pv-panelen - 270 Wp - Z 35° (aantal
afhankelijk van type woongebouw)

Zonneboiler

N.v.t.

N.v.t.

Installatietechnisch
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tabel II.2
Referentieconcepten utiliteitsbouw
Bouwkundig
HBO onderwijs
Gebruiksoppervlakte Ag
13.712 m² (+ één extra bouwlaag) = 17.140 m²
Begane grondvloer
Rc = 3,50 m2K/W
Langsgevel
Rc = 4,50 m2K/W
Kopgevel
Rc = 4,50 m2K/W
Plat dakconstructie
Rc = 6,00 m2K/W
Beglazing
Ugl = 1,10 W/m2K (hr++) - ZTA = 0,60
Kozijn
Kozijnen, Ufr = 2,20 W/m2K
Glasopeningen (inclusief kozijn)
Uw = 1,65 W/m2K
Overige deuren
Ud = 1,65 W/m2K
Lineaire warmteverliezen
Forfaitair
Buitenzonwering
Oost/zuid/west
Thermische capaciteit
Traditioneel, gemengd zwaar
Infiltratie
Forfaitair meerlaags gebouw (qv;10 = 0,420
dm3/s·m2)
Ventilatiecapaciteit
140%BB = 1,4 * 3,64 dm³/(s·m²) = 5,1
dm³/(s·m²)
Installatietechnisch
Verwarming - opwekking
Lucht/water warmtepomp met hr107-piekketels
Nominaal vermogen = 50 W/m² (40% WP, 60%
piekketels)
Rendement warmtepomp = 4,7
Rendement hr107 = 0,925
Verwarming - afgifte
Vloerverwarming/-koeling
Temperatuurniveau warmteopwekking
Lt (< 40°C)
Temperatuurniveau warmteafgifte
Lt
Warmtapwater - opwekking
Elektroboilers
Rendement = 0,75

Aanvullende circulatiepomp aanwezig
Leidinglengten
Douchewarmtewisselaar
Ventilatieprincipe

Luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen
Koeling
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Kantoren
16.608 m²
Rc = 3,50 m2K/W
Rc = 4,50 m2K/W
Rc = 4,50 m2K/W
Rc = 6,00 m2K/W
Ugl = 1,10 W/m2K (hr++) - ZTA = 0,60
kozijnen, Ufr = 2,2 W/m2K
Uw = 1,65 W/m2K
Ud = 1,65 W/m2K
Forfaitair
Oost/zuid/west
Traditioneel, gemengd zwaar
Forfaitair meerlaags gebouw (qv;10 = 0,420
dm3/s·m2)
140%BB = 1,4 * 1,11 dm³/(s·m²) = 1,6
dm³/(s·m²)

Ziekenhuis
39.912 m²
Rc = 3,50 m2K/W
Rc = 4,50 m2K/W
Rc = 4,50 m2K/W
Rc = 6,00 m2K/W
Ugl = 1,10 W/m2K (hr++) - ZTA = 0,60
kozijnen, Ufr = 2,2 W/m2K
Uw = 1,65 W/m2K
Ud = 1,65 W/m2K
Forfaitair
Oost/zuid/west
Traditioneel, gemengd zwaar
Forfaitair meerlaags gebouw (qv;10 = 0,420
dm3/s·m2)
140%BB = 1,4 * 2,04 dm³/(s·m²) = 2,9 dm³/(s·m²)

Lucht/water warmtepomp met hr107-piekketels
Nominaal vermogen = 50 W/m² (40% WP, 60%
piekketels)
Rendement warmtepomp = 4,7
Rendement hr107 = 0,925
Vloerverwarming/-koeling
Lt (< 40°C)
Lt
Elektroboilers
Rendement = 0,75

Collectief wko-systeem
Nominaal vermogen = 50 W/m²

Ja, alle cv- en koel circulatiepompen met
toerenregeling
Tappunten < 3 meter

Ja, alle cv- en koel circulatiepompen met
toerenregeling
Tappunten < 3 meter

N.v.t.
D5a. gebalanceerde ventilatie met wtw
(warmtewiel), CO2-sturing met 2 of meer zones,
gelijkstroom, 20% terugregeling, volledige
bypass
LUKA C
Omkeerbare lucht/waterwarmtepomp met
piekvoorziening door compressiekoelmachine(s)
Rendement koudeopslag / bodemkoeling = 12
Rendement compressiekoelmachine = 3
Koelvermogen = 25 W/m²

N.v.t.
D5a. gebalanceerde ventilatie met wtw
(warmtewiel), gelijkstroom, 20% terugregeling,
volledige bypass
LUKA C
Omkeerbare lucht/waterwarmtepomp met
piekvoorziening door compressiekoelmachine(s)
Rendement koudeopslag / bodemkoeling = 12
Rendement compressiekoelmachine = 3
Koelvermogen = 25 W/m²
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Inductie-units/klimaatplafonds
Lt (< 40°C)
Lt
Hr-gasboiler (hoger rendement dan elektroboiler)
Richtlijn verbruik = 500 liter per uur
Rendement = 0,5 – 0,6 (afhankelijk van
recirculatie- en stilstandverliezen).
Volume voorraadvaten gasboiler = 5 m³
Ja, alle cv- en koel circulatiepompen met
toerenregeling
Hr-gasboiler(s) met geïsoleerde circulatieleiding
Elektroboilers met tappunten < 3 meter
N.v.t.
D5a. gebalanceerde ventilatie met wtw
(kruisstroom), CO2-sturing met 2 of meer zones,
gelijkstroom, 20% terugregeling, volledige bypass.
LUKA C
Bodemkoeling/koudeopslag
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Pv-panelen

Pv-panelen - 270 Wp - Z 30° (aantal afhankelijk
van dakvlak en voldoen aan E/E =1,00), sterk
geventileerd

Pv-panelen - 270 Wp - Z 30° (aantal afhankelijk
van dakvlak en voldoen aan E/E =1,00), sterk
geventileerd

Pv-panelen - 270 Wp - Z 30° (aantal afhankelijk
van dakvlak en voldoen aan E/E =1,00), sterk
geventileerd

Zonneboiler
Verlichtingsvermogen
Regeling verlichting

N.v.t.
9 W/m²
Aanwezigheidsdetectie, veegpuls en
daglichtregeling

N.v.t.
9 W/m²
Aanwezigheidsdetectie, veegpuls en
daglichtregeling

N.v.t.
9 W/m²
Veegpuls en daglichtregeling
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Bijlage III Uitgangspunten simulatie VABI Elements
In onderstaande tabellen zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de simulatie opgenomen per
gebouwtype.
tabel III.1

Uitgangspunten simulatie woningen
Woonkamers
Interne warmtelast personen
Activiteit: 1,1 MET
Interne warmtelast apparatuur
Maximaal 150 W (ISSO 32
tabel 6.2 criteria interne
warmtelast)
Interne warmtelast verlichting

Tijdschema installatie
Gebruikstijden kantoor
Ontwerptemperatuur verwarming
Ontwerptemperatuur koeling

Maximaal 100 W (ISSO 32
tabel 6.2 criteria interne
warmtelast)
Alle dagen 5.00-23.00 uur
Alle dagen 7.00-23.00 uur
Dag: 20ºC, nacht: 18ºC
Dag/nacht: 24ºC

Slaapkamers
Activiteit: 0,8 MET

Badkamers
Activiteit: 1,2 MET

Maximaal 125 W (ISSO 32
tabel 6.2 criteria interne
warmtelast)

Maximaal 150 W (ISSO 32
tabel 6.2 criteria interne
warmtelast)

Maximaal 25 W (ISSO 32
tabel 6.2 criteria interne
warmtelast)
Alle dagen 23.00-7.00 uur
Alle dagen 23.00-15.00 uur
Dag: 20ºC, nacht: 18ºC
Dag/nacht: 24ºC

Maximaal 80 W (ISSO 32
tabel 6.2 criteria interne
warmtelast)
Alle dagen 5.00-23.00 uur
Alle dagen 7.00-23.00 uur
Dag: 20ºC, nacht: 18ºC
Dag/nacht: 24ºC

tabel III.2

Uitgangspunten simulatie kantoor > tien verdiepingen
Uitgangspunt
Interne warmtelast personen
1 persoon per 12 m²
Interne warmtelast apparatuur
8,0 W/m²
Interne warmtelast verlichting
9 W/m²
Tijdschema installatie
Dagbedrijf: 5 – 18 uur
Nachtbedrijf: 18 – 5 uur
Gebruikstijden kantoor
Werkdagen van 8 – 18 uur
Ontwerptemperatuur verwarming
20ºC
Ontwerptemperatuur koeling
24ºC

tabel III.3

Uitgangspunten simulatie HBO-insteling > tien verdiepingen
Uitgangspunt
Interne warmtelast personen
1 persoon per 8 m²
Interne warmtelast apparatuur
8,0 W/m²
Interne warmtelast verlichting
9 W/m²
Tijdschema installatie
Dagbedrijf: 5 – 18 uur
Nachtbedrijf: 18 – 5 uur
Gebruikstijden kantoor
Werkdagen van 8 – 18 uur
Ontwerptemperatuur verwarming
20ºC
Ontwerptemperatuur koeling
24ºC
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