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Microklimatisering: 
 geluk of chaos?
Utopia: 15 inwoners die met niks starten, bespied door heel

Nederland. En waar gaat het over de eerste week? Natuurlijk 

over genoeg eten in huis hebben, wie er voor de koeien zorgt 

en wat de regels zullen zijn. Maar ook over primaire levensbe-

hoeften die ons bekend voorkomen. Het eerste (letterlijk) dat 

de kersverse bewoners doen nadat het experiment van start 

is gegaan, is vuur maken in een aanwezige ton en een water-

kraan aansluiten! De klimaatregelaars en sanitair techniekers 

onder ons zullen het welwillend hebben aanschouwd.

Gelijk de volgende dag vindt er een groepsbespreking plaats die tot doel 
heeft om te bepalen hoe het zeer beperkte Utopia-budget (€ 10.000 
voor een heel jaar) aangesproken gaat worden. De Utopianen worden 
het erover eens dat de volgende zaken prioriteit hebben: ‘kachel, bedden, 
dekens, eten, beltegoed, eten voor de dieren, internet, melkkannen, 
kruiwagen, toilet en douche’. Kachels op 1 (!) en toilet en douche op resp. 
10 en 11 komen de TVVL-er zeer bekend voor! 
Laten we eens verder inzoomen op prioriteit nummer 1: de verwarming. 
Op 5 januari is de open haard af (veel gratis brandhout op het Utopia-
terrein) en wordt deze voor het eerst ontstoken. Dit tot groot genoegen 
van met name de vrouwelijke inwoners. Paul scoort punten, alweer. 
Esthetisch gezien had het anders gekund (zie foto). En ook qua binnen-
luchtkwaliteit (denk aan lekkende rookgassen) is de haard niet perfect. 
Maar het werkt, de Utopia loods ‘an sich’ blijft koud, maar de bewoners 
hebben nu een plek waar ze zich kunnen opwarmen als dat nodig is.
En dat brengt me op het eigenlijke onderwerp van deze editorial, en het 
hoofdonderwerp van deze special: microklimatisering. Oftewel, verwar-
ming, koeling en/of ventilatie waarbij gewerkt wordt met klimatisering 
op lokaal niveau (bijvoorbeeld werkplekniveau). Ik ga hier niet alle 
argumenten pro en contra microklimatisering benoemen. Of de haken 
en ogen bij praktische toepassing ervan. Zie daarvoor de artikelen, de 
projectomschrijving en het interview elders in dit themanummer. Wat 

ik wel wil doen is één (enigszins retorische) vraag stellen. Standaard ont-
werpen en beheren we onze gebouwen op een zo gelijkmatig mogelijk 
binnenklimaat, zowel in termen van ruimte als in termen van tijd. Maar 
is het in veel situaties niet veel effectiever (zowel qua energiegebruik als 
qua comfort en gezondheid) om te werken met slimme, lokale klimaat-
oplossingen dicht bij de eindgebruikers die alleen ingeschakeld zijn als er 
een comfortvraag is (iemand aanwezig is)? 
De centrale vraag bij de Utopia-serie is: Utopia - ultiem geluk of com-
plete chaos? Naar analogie hiervan kun je ten aanzien van microkli-
matisering de vraag stellen: is die microklimatisering een onhaalbaar 
hersenspinsel of een geniaal idee dat in de zeer nabije toekomst meer en 
meer terrein gaat winnen? Ik zou zeggen: lees de artikelen in deze uitgave 
en oordeel zelf. 
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