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VOORWOORD
Om (bijna) energieneutrale gebouwen te realiseren, zoals het streven is van de overheid, zijn
gangbare energiebesparingsmaatregelen zoals isoleren en warmteterugwinning niet voldoende.
Naast zeer energiezuinig bouwen is een optimale afstemming van energiebehoefte en
beschikbare energie nodig. Een techniek die zich daar specifiek op richt is hybride ventilatie. Bij
hybride ventilatie wordt in de verseluchtbehoefte voorzien terwijl zoveel mogelijk gebruik
gemaakt wordt van de beschikbare omgevingsenergie ten behoeve van koeling en ventileren.
Alhoewel er al veel onderzoek is gedaan naar hybride ventilatie en er ook verscheidene
projecten gerealiseerd zijn, zijn er geen goede ontwerprichtlijnen voor het realiseren van
gebouwen met hybride ventilatie.
TVVL heeft met enkele marktpartijen het initiatief genomen om een inventariserende studie te
doen naar hybride ventilatie. De studie is ook bedoeld als voorstudie voor een eventueel te
realiseren ISSO publicatie over dit onderwerp. In deze studie wordt beschreven wat hybride
ventilatie is, welke varianten we kunnen onderscheiden en hoe het ontwerp van een gebouw
met hybride ventilatie verloopt.
Deze studie is tot stand gekomen dankzij TVVL met een financiële bijdrage van Velux, Duco en
de Zehnder Group. TVVL bedankt de volgende mensen, die actief hebben bijgedragen aan de
realisatie van deze studie:
Jan-Fokko Haan
Michiel van Bruggen
Marco Hofman
Stefan Verbrugge
Marcel Vreeken
Bart Cremers
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TVVL, Kropman, projectleider
De Energiemanager, rapporteur
ISSO
Duco
Velux
Zehnder Group Nederland B.V.
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BEGRIPPEN
balansventilatie

uitvoeringsvorm van mechanische ventilatie waarbij de mechanische
toevoer van verse lucht (globaal) in evenwicht is met de mechanische
afvoer van verontreinigde lucht

bypass

voorziening in warmteterugwininstallatie waarmee de toe- en/of
afgevoerde lucht buiten de warmtewisselaar kan worden omgeleid om in
situaties met koudebehoefte, de toe te voeren verse lucht niet onnodig op
te warmen

dwarsventilatie

ventilatie waarbij verse lucht via de ene gevel toestroomt en binnenlucht
via uitsluitend één of meer andere gevels, al dan niet via
overstroomcomponenten, wordt afgevoerd

grondbuis

Voorziening waarmee toegevoerde ventilatielucht via een kanaal door de
grond wordt geleid en daarbij warmte afstaat aan of opneemt van de
grond. ‘s Winters is hierdoor de aangezogen lucht warmer en in de zomer
koeler dan de buitenlucht.

hybride ventilatie

Een combinatie van natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie.

mechanische
ventilatie

toevoer van verse lucht en/of afvoer van verontreinigde lucht door een
mechanische drijvende kracht (ventilator)

nachtventilatie

extra ventilatie gedurende de tijdsperiode dat de binnenluchttemperatuur
hoger is dan de buitenluchttemperatuur bedoeld om de gebouwmassa af
te koelen om daarmee in de daarop volgende periode de
temperatuurstijging binnen het gebouw te beperken.

natuurlijke
ventilatie

toevoer van verse lucht en/of afvoer van verontreinigde lucht door een
natuurlijke drijvende kracht (natuurlijke trek) door druk- en/of
temperatuurverschillen over de gebouwschil tussen binnen en buiten.

passieve koeling

Voorzieningen of maatregelen waarmee koellast voorkomen wordt. Zoals
bijvoorbeeld zonwering.

spuiventilatie

Voorziening met als voornaamste doel in korte tijd grote hoeveelheden
lucht uit een ruimte af te voeren naar buiten.

spuivoorziening

beweegbaar constructieonderdeel of samenstel van beweegbare
constructieonderdelen in gevel of dak (raam, luik of deur), bestemd om
een relatief grote ventilatiestroom tot stand te brengen.

ventilatiesysteem

geheel aan componenten, bestemd voor de toevoer van verse lucht van
buiten, het overstromen van verse lucht of binnenlucht naar een
aangrenzende ruimten en de afvoer van binnenlucht naar buiten, waarmee
een nominale ventilatie tot stand kan worden gebracht.

vraagsturing

Automatische regeling van de luchtvolumestroom voor ventilatie op basis
van een specifieke verontreiniging in de geventileerde ruimte of zone.

vrije koeling

Koeling van het gebouw door gebruik te maken van de beschikbare
koelcapaciteit van de buitenlucht.
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HOOFDSTUK 1 -

INLEIDING

De huidige ontwikkeling richting vrijwel energieneutrale gebouwen zorgt voor nieuwe
gebouwen met een zeer geringe warmtebehoefte. Met het verkorten van het stookseizoen
neemt echter de behoefte aan koeling toe. Vanwege de grote gevoeligheid van deze gebouwen
voor de interne warmtebelasting is het niet ongebruikelijk dat ook in het stookseizoen nog
behoefte is aan koeling. De gelijktijdigheid van de koelbehoefte in een gebouw en een
buitentemperatuur die lager is dan de gewenste binnentemperatuur zorgt voor groot potentieel
voor vrije koeling. Een speciale vorm van vrije koeling is nachtventilatie waarbij gebruik wordt
gemaakt van de massa van een gebouw en het temperatuurverschil tussen dag en nacht.
Omdat het energiegebruik van nieuwe gebouwen sterk afneemt wordt het aandeel van het
elektriciteitsverbruik door ventilatoren in het totale energiegebruik steeds groter.
Hybride ventilatie is er op gericht te voorzien in de verseluchtbehoefte terwijl het potentieel
aan vrije koeling optimaal benut wordt en daarbij ventilatorenergie te bespaard wordt door
gebruik te maken van natuurlijke ventilatie. Deze studie beschrijft de vele aspecten van hybride
ventilatiesystemen en nachtventilatie. De studie heeft betrekking op zowel woningen,
woongebouwen als utiliteitsgebouwen.
Alhoewel hybride ventilatie goede mogelijkheden biedt om in renovatiesituaties een
comfortabel binnenklimaat te realiseren geldt ook hiervoor dat in deze studie geen specifiek
onderscheid gemaakt is naar nieuwbouw en renovatie.
Eerst wordt in hoofdstuk 2 beschreven wat hybride ventilatie is. In hoofdstuk 3 worden de
kenmerken van het hybride ventilatiesysteem beschreven op basis waarvan een
systeemconcept samengesteld kan worden. Hoofdstuk 4 gaat specifiek over nachtventilatie. In
hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het programma van eisen en specifieke aandachtspunten met
betrekking tot comfort. In hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op ontwerpaspecten van hybride
ventilatiesystemen, zoals bijvoorbeeld de werking van de natuurlijke drijfkrachten thermische
trek en wind. In Hoofdstuk 7 komen enkele specifieke natuurlijke ventilatievoorzieningen aan de
orde.
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HOOFDSTUK 2 -

DEFINITIE

Hybride ventilatie omvat ventilatie ten behoeve van verse lucht, vrije koeling en nachtventilatie.
Nachtventilatie wordt in deze studie apart beschouwd. Nachtventilatie is specifiek gericht op
het (doorgaans buiten bedrijfsuren) afkoelen van de gebouwmassa en kan los gezien worden
van vrije koeling en luchtverversing. Hybride ventilatie is gericht op het verzorgen van een goed
binnenklimaat door een combinatie van natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie tijdens
het gebruik van het gebouw. Daarbij zijn de functies luchtverversing en vrije koeling niet los van
elkaar te zien.
Alhoewel niet noodzakelijk is het aan te bevelen in gebouwen met hybride ventilatie ook
nachtventilatie mee te nemen.
2.1
Hybride ventilatie
Bij hybride ventilatie wordt zowel op natuurlijke als op mechanische wijze geventileerd. De
keuze van de ventilatiemodus wordt daarbij bepaald door het energiegebruik, de
binnenluchtkwaliteit en het thermisch comfort. Kortweg is het motto van hybride ventilatie
Natuurlijk als het kan, mechanisch als het moet.
Een hybride ventilatiesysteem heeft dus altijd een modus waarbij natuurlijk geventileerd wordt.
Het mechanische deel kan dan op verschillende wijzen ingevuld worden (doorgaans enkel
afvoer of gebalanceerd). In het mechanische deel kunnen diverse functies opgenomen zijn zoals
filtering, verwarming, warmteterugwinning, koeling of bevochtiging.
Met een hybride ventilatiesysteem wordt een gezond, comfortabel binnenklimaat nagestreefd
waarbij ten opzichte van niet-hybride ventilatiesystemen energie bespaard wordt doordat er
minder koelenergie en minder ventilatorenergie nodig is.
Er zijn vele hybride ventilatieconcepten mogelijk. Deze concepten worden allen gekenmerkt
door onder andere de volgende eigenschappen:
• Bij het ontwerp is natuurlijke ventilatie leidend. In het ontwerp zien we dan ook vaak
elementen als te openen ramen (eventueel geautomatiseerd), speciale ventilatie-openingen
en voorzieningen om thermische trek te bewerkstelligen.
• Er is in het ontwerp aandacht besteed aan passieve – en/of vrije koeling. Dit uit zich in het
gebruik van nachtventilatie en het beperken van de interne warmteproductie en
voorzieningen als zonwering, actieve gebouwmassa.
• Er is een min of meer complex regelsysteem. Daarbij wordt meestal gebruik gemaakt van
meerdere typen sensoren zoals aanwezigheidssensoren, CO2 sensoren, vochtsensoren en
temperatuursensoren.
• De binnenklimaatcondities kunnen minder constant zijn dan bij ventilatieconcepten op basis
van mechanische ventilatie. Met name doordat bij natuurlijke ventilatie de luchtverversing
sterk kan variëren.
Bij het ontwerpen en realiseren hybride ventilatiesystemen is het van belang onderscheid te
maken tussen verschillende functies van natuurlijk ventileren. Dit zijn:
• Luchtverversing: Het zorg dragen voor verse lucht (afvoeren vervuilde binnenlucht,
toevoeren verse buitenlucht). De benodigde luchtverplaatsingen voor luchtverversing zijn
relatief klein 6 à 12 dm3/s per persoon. Dit komt overeen met een ventilatievoud van
ongeveer 1,2 à 2 h-1.
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Vrije koeling: Indien de buitenlucht een relevante koelcapaciteit 1 heeft kan deze direct
gebruikt worden. Dit is vrije koeling. Als deze vrije koeling op natuurlijke wijze gebeurt dan
is dit natuurlijke vrije koeling. Het ventilatievoud ten behoeve van klimatisering is maximaal
ongeveer 4 h-1.
Nachtventilatie: Bij nachtventilatie wordt, indien zinvol en mogelijk (meestal gedurende de
nacht), ventilatielucht gebruikt om warmte te onttrekken aan de gebouwmassa. Een
overschot aan warmte kan vervolgens (meestal gedurende dag) opgeslagen worden in de
gebouwmassa. Dit proces van onttrekken en opslag van warmte kan vooral gebruikt worden
in samenhang met de periodieke temperatuurvariatie tussen dag en nacht. Als de
nachtventilatie met natuurlijke ventilatie plaats vindt is dit natuurlijke nachtventilatie. Het
ventilatievoud ten behoeve van nachtventilatie is groot: 7 à 10 h-1 met een maximum van
circa 15 h-1. In Figuur 1 is het principe van nachtventilatie schematisch weergegeven.

Ventilatie onttrekt warmte aan massa
Figuur 1: Principe van nachtventilatie. De warmte die door de gebouwmassa geabsorbeerd
wordt, wordt op een later moment onttrokken door de ventilatielucht.

De functies luchtverversing en vrije koeling kunnen niet los van elkaar gezien worden. Vers
toegevoerde lucht zal immers altijd een bepaalde koel- of warmtecapaciteit hebben. Het
onderscheid tussen luchtverversing en vrije koeling is vooral van belang bij het vaststellen van
de regelcriteria. Nachtventilatie is een functie van het hybride ventilatiesysteem die los gezien
kan worden van luchtverversing en vrije koeling. Nachtventilatie wordt in de volgende
paragrafen dan ook apart behandeld.
1 In de praktijk komt ‘vrije verwarming’ nauwelijks voor. Zonder speciale voorzieningen zoals
bijvoorbeeld een klimaatgevel of grondwarmtewisselaar kan ventilatielucht normaal niet
gebruikt worden voor verwarming.
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HOOFDSTUK 3 -

SYSTEEMVARIANTEN

Hybride ventilatiesystemen onderscheiden zich vooral door de wijze waarop het natuurlijke
ventilatiesysteem samenwerkt met het mechanische ventilatiesysteem. Paragraaf 3.1 gaat hier
verder op in. Daarna komen achtereenvolgens aan de orde:
• Manieren van natuurlijk ventileren (paragraaf 3.2);
• Mogelijkheden voor het voorverwarmen of koelen van ventilatielucht (paragraaf 3.3);
• De wijze waarop het mechanische ventilatiedeel ingevuld wordt (paragraaf 3.4);
• Werkgebieden van het ventilatiesysteem, op basis waarvan een regelstrategie bepaald kan
worden (paragraaf 3.5).
3.1
Samenwerking natuurlijk en mechanisch
Ten aanzien van de interactie tussen het natuurlijk en het mechanisch ventilatiesysteem kan
onderscheid gemaakt worden naar de wijze waarop de systemen samenwerken: ruimtelijk
en/of fysisch. Bij ruimtelijke samenwerking wordt onderscheid gemaakt tussen een systeem
met zonering en een systeem zonder zonering. In een gezoneerd systeem kan in verschillende
ruimten onafhankelijk van elkaar de samenwerking tussen natuurlijke en mechanische ventilatie
geregeld worden, zie Figuur 2.

Figuur 2: Bij een gezoneerd systeem kunnen in verschillende ruimten verschillende
regelstrategieën gehanteerd worden.

Er zijn verschillende overwegingen om te kiezen voor een gezoneerd systeem:
• Het ruimtelijk ontwerp van het gebouw. Bijvoorbeeld natuurlijk geventileerde ruimten langs
de gevel en mechanisch geventileerde (en eventueel gekoelde) ruimten in het centrum van
het gebouw (bijvoorbeeld vergaderruimten).
• Afwijkende eisen aan comfort of ventilatie, zoals bijvoorbeeld laboratoria of keukens.
• Afwijkende warmtelast in ruimten, zoals bijvoorbeeld computerruimten.
• Specifieke omgevingsomstandigheden, zoals bijvoorbeeld de heersende windrichting, of
veel belemmeringen bij de eerste lagen van het gebouw
Bij een systeem zonder zonering is op een specifiek moment voor het hele gebouw hetzelfde
ventilatiesysteem of dezelfde combinatie van systemen operationeel. Dit is eenvoudiger, maar
biedt minder flexibiliteit bij het klimatiseren van de binnenruimten.
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Figuur 3: Systeem met één zone, voor het hele gebouw is hetzelfde ventilatiesysteem (of
combinatie van systemen) operationeel.

In de wijze waarop natuurlijke en mechanische ventilatie fysisch kunnen samenwerken
onderscheiden we alternerende systemen en gemengde systemen.
Bij een alternerend systeem functioneert de natuurlijke ventilatie onafhankelijk en niet
gelijktijdig met het mechanische ventilatiesysteem. Voorbeelden van alternerende systemen:
• Nachtventilatie: Gedurende de nacht kan geventileerd worden om de gebouwmassa af te
koelen. Nachtventilatie wordt apart behandeld in deze studie.
• Seizoensafhankelijk: In het stookseizoen wordt bijvoorbeeld de mechanische ventilatie
gebruikt en daarbuiten het natuurlijke ventilatiesysteem.
• Koelbehoefte gestuurd: Het natuurlijke systeem is actief zo lang de vrije koeling voldoende
koelcapaciteit biedt. Als de koelcapaciteit van de vrije koeling niet meer voldoende is wordt
overgegaan op volledig mechanisch ventileren en actief koelen.
• Lokaal alternerend: Lokaal worden de actieve klimaatinstallaties uitgeschakeld als
bijvoorbeeld een raam geopend wordt.
Bij gemengde systemen werken natuurlijke en mechanische ventilatie (met of zonder koeling)
gelijktijdig samen. Voorbeelden van gemengde systemen zijn:
• Vast volume: Ventilatoren zijn niet toerengeregeld, maar aan/uit geregeld.
• Geregeld volume: Er wordt gebruik gemaakt van ventilatoren met toerenregeling. Bij
gebalanceerde ventilatie zijn toevoer en afvoer apart te regelen. Er wordt geregeld op de
energetisch optimale mix tussen mechanisch en natuurlijk ventileren.
3.2
Natuurlijk ventilatiesysteem
Bij het ontwerp van een hybride ventilatiesysteem is het ontwerp van het natuurlijke
ventilatiesysteem over het algemeen leidend. Hoe meer de natuurlijke ventilatie kan voorzien in
de verse luchtbehoefte en klimatisering van een gebouw, hoe lager het uiteindelijke
energiegebruik. De manier waarop de natuurlijke ventilatie vorm gegeven wordt kan een grote
impact hebben op het ontwerp van een gebouw. De elementen die van belang zijn bij het
realiseren van natuurlijke ventilatie zijn namelijk vaak vormbepalend.
Natuurlijke ventilatie ontstaat door thermische trek en wind. Er zijn verschillende technieken
die gebruikt kunnen worden bij het ontwerpen van het natuurlijke ventilatiesysteem. De meest
effectieve technieken zijn:
• Dwarsventilatie;
• Thermische trek door warmteaccumulatie (stack);
• Enkelzijdige ventilatie.
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Andere technieken zijn vooral ondersteunend. Dit zijn:
• Windvangers;
• Turbineventilatoren;
• thermische trek door directe zoninstraling.
Een beschrijving van de belangrijkste principes volgt hieronder.
Dwarsventilatie: Bij dwarsventilatie ontstaat er in het gebouw een luchtstroom door een
drukverschil door de wind over tegen elkaar liggende gevels. Dit is alleen goed mogelijk als de
diepte van het gebouw niet te groot is en er niet te veel obstakels op de route liggen. Er moeten
te regelen/bedienen gevelopeningen in de tegenover elkaar liggende gevels zijn.
Thermische trek door warmteaccumulatie in het gebouw: In gebouwen is er altijd sprake van
warmteproductie door mensen, apparaten en verlichting. Als gezorgd wordt voor een juiste
routing van de ventilatielucht, kan deze warmteproductie zorgen voor thermische trek door het
gebouw. De ventilatie-toevoer vindt dan meestal laag in het gebouw plaats en de
ventilatieafvoer hoog in het gebouw, meestal vanaf het dak.

Figuur 4: Thermische trek door warmteaccumulatie in het gebouw.

Enkelzijdige ventilatie: Als dwarsventilatie niet mogelijk is, kan een ruimte enkelzijdig
geventileerd worden. Bij enkelzijdige ventilatie vindt de ventilatie plaats door ventilatieopeningen in één gevel. Dit vergt een goed ontwerp van de gevelopeningen en een niet te grote
diepte (zie Figuur 5). Bij voorkeur moeten er een ventilatie-openingen laag bij de vloer zijn ten
behoeve van de toevoer en een ventilatieopeningen dicht tegen het plafond ten behoeve van
de afvoer.
w ≤ 2h

w

w ≤ 2,5h

h

h

w

Figuur 5: Enkelzijdige ventilatie.

3.3
Voorverwarmen/-koelen
Met extra voorzieningen kan er voor gezorgd worden dat de natuurlijke ventilatielucht extra
koel- of warmtecapaciteit heeft. Voorbeelden van deze voorzieningen zijn:
• Grondbuis: Met een grondbuis wordt gebruik gemaakt van de accumulerende werking van
de grond. Door de redelijk constante temperatuur van de grond kan een koelcapaciteit
geleverd worden bij hoge buitentemperaturen een warmtecapaciteit bij lage
buitentemperaturen.
• Grondwarmtewisselaars of acquifer: Ook bij een grondwarmtewisselaar of acquifer wordt
gebruik gemaakt van de redelijk constante temperatuur van de grond (of het grondwater).
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In dit geval is er wel nog een tussenmedium nodig en wordt de ventilatielucht via een
warmtewisselaar gekoeld of verwarmd.
Klimaatgevel of een atrium/serre: Bij een klimaatgevel warmt de invallende zoninstraling de
toegevoerde ventilatielucht op. De klimaatgevel of serre levert extra warmtecapaciteit.
Nachtbuffer: Een nachtbuffer, bijvoorbeeld op basis van phase changing materials, kan in de
nacht ontladen worden, waardoor er overdag warmte aan de ventilatielucht onttrokken kan
worden.

De klimaatgevel en atrium/serre komen verder terug in paragraaf 7.1en paragraaf 7.2. De
overige systemen vallen buiten het bestek van deze studie.
3.4
Mechanisch ventilatiesysteem
Ten aanzien van het mechanische deel van het hybride ventilatiesysteem kan onderscheid
gemaakt worden tussen:
• een systeem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;
• een gebalanceerd systeem met mechanische toe- en afvoer 2.
Verder is het van belang of er een vorm van warmteterugwinning met een regeling om deze
tijdelijk uit te schakelen (de bypass) en/of actieve koeling onderdeel zijn van de
gebouwinstallatie. Op basis van deze elementen onderscheiden we de volgende
systeemvarianten:
Mechanische afvoer, natuurlijke toevoer
• Zonder warmteterugwinning, zonder koeling.
• Met warmteterugwinning, zonder koeling. De teruggewonnen warmte wordt hierbij niet
overgedragen op de toegevoerde ventilatielucht.
• Met actieve koeling. Actieve koeling kan bijvoorbeeld door middel van koelplafonds.
• Met warmteterugwinning en actieve koeling.
Mechanische afvoer, mechanische toevoer
• Zonder warmteterugwining, zonder koeling. Toevoer en afvoer zijn bij voorkeur apart te
schakelen of te regelen.
• Met warmteterugwinning. De teruggewonnen warmte wordt hierbij over het algemeen
overgedragen op de (mechanisch) toegevoerde ventilatielucht. De warmteterugwinning is
voorzien van een bypass.
• Met actieve koeling. De koeling vindt plaats met mechanisch toegevoerde ventilatielucht.
• Met warmteterugwinning en actieve koeling.
3.5
Regeling
De regeling van de luchtvolumestromen heeft betrekking op de manier waarop gebruikers het
binnenklimaat kunnen beïnvloeden en de regelstrategie op basis waarvan de juiste mix tussen
natuurlijk ventileren en mechanisch ventileren (inclusief eventueel koelen en
warmteterugwinnen) bepaald wordt.
2

Het systeem met mechanische toevoer en natuurlijke afvoer wordt hier niet beschouwd. Dit
systeem wordt in de praktijk weinig toegepast.
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3.5.1
Bediening
Bij hybride ventilatiesystemen wordt vaak gebruik gemaakt van te openen ramen. De ramen
horen in dit geval tot de basisventilatievoorziening. Deze ramen kunnen eventueel ook als
spuivoorzienig dienen. Bij de bediening van het natuurlijke ventilatiesysteem onderscheiden we:
• Individuele handmatige bediening, bijvoorbeeld handmatig te openen ramen.
• Individuele handmatige bediening met aanvullende informatie, bijvoorbeeld te openen
ramen aangevuld met feed back over de gewenste situatie.
• Gecombineerde bediening, bijvoorbeeld een hoog geplaatst geautomatiseerd element
gecombineerd met een lager geplaatste handmatig bediend deel
• Volledig automatische regeling.
Een geautomatiseerde regeling is in principe in staat een optimale regelstrategie te kiezen ten
aanzien van gezondheid, comfort en energie. Bij handmatig bediende systemen is dit niet het
geval. Daar staat tegenover dat bij een grotere beïnvloedbaarheid van de omgeving de
gebouwgebruikers tevredener zijn, het klimaat kan beter afgestemd worden op de specifieke
wensen van een gebouwgebruiker en er een bredere bandbreedte geaccepteerd wordt met
betrekking tot de binnentemperatuur.
Afgezien van de wijze waarop het natuurlijke ventilatiedeel geregeld is, is het van belang dat de
overige klimaatinstallaties enkel aanvullend werken op de natuurlijke ventilatie.
3.5.2
Werkgebieden
Een hybride ventilatiesysteem moet onder verschillende omstandigheden zorgen voor een
gezond, comfortabel binnenklimaat bij een minimaal energiegebruik. Voor elke omstandigheid
of werkgebied moeten de juiste regelcriteria opgesteld worden. De regelcriteria gezamenlijk
vormen het regelsysteem. In Figuur 6 zijn de werkgebieden schematisch weergegeven.

gebouw

Koelbehoefte
Tbi>Tcomfort

buitenlucht
Koelcapaciteit
Tbu<Tbi

deels vrije koeling

Warmtebehoefte
Tbi<Tcomfort
1

geheel vrije koeling 2
voorkoelen

Warmtecapaciteit
actief koelen
Tbu>Tbi
(evt)

voorverwarmen

5

verwarmen

6

3
4

7
komt nauwelijks voor

Figuur 6: Werkgebieden van natuurlijke ventilatie.

Hieronder wordt een toelichting op Figuur 6 gegeven.
Kolomkoppen:
• Koelbehoefte (Tbi>Tcomfort): De binnentemperatuur is hoger dan de comforttemperatuur; het
gebouw heeft een koelbehoefte.
• Warmtebehoefte (Tbi<Tcomfort): De binnentemperatuur is lager dan de comforttemperatuur;
het gebouw heeft een warmtebehoefte.
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Rijkoppen:
• Koelcapaciteit (Tbu<Tbi): De buitentemperatuur is lager dan de binnentemperatuur; de
buitenlucht heeft een koelcapaciteit.
• Warmtecapaciteit (Tbu>Tbi): De buitentemperatuur is hoger dan de binnentemperatuur; de
buitenlucht heeft een warmtecapaciteit.
Beschrijving van de werkgebieden:
1. De koelbehoefte is kleiner dan de koelcapaciteit van de buitenlucht bij het ventilatievoud
dat nodig is voor de verse lucht voorziening. Als er geen verse lucht nodig zou zijn, zou een
ventilatievoud kleiner dan nodig voor de verseluchtbehoefte voldoen om in de
koelbehoefte te voorzien. Omdat toch minimaal geventileerd moet worden ten behoeve
van verse lucht zal dus bijverwarmd moeten worden of gebruik gemaakt moeten worden
van de wamrteterugwinning.
2. De koelbehoefte is groter of gelijk aan de koelcapaciteit van de buitenlucht bij een
ventilatievoud dat nodig is voor de verseluchtvoorziening. Het ventilatievoud waarmee in
de koelbehoefte behoefte kan worden voorzien is dus groter of gelijk aan het ventilatievoud
ten behoeve van de verseluchtvoorziening.
3. De natuurlijke ventilatie kan geen relevante koelcapaciteit leveren. Speciale voorzieningen
om de ventilatie te koelen, zoals bijvoorbeeld een grondwarmtewisselaar of nachtventilatie
kunnen eventueel koelcapaciteit leveren.
4. Er is wel een koelbehoefte, maar de buitenlucht kan geen koelcapaciteit leveren. Indien
beschikbaar zal actieve koeling nodig zijn.
5. In dit gebied is er sprake van warmtebehoefte. Normaliter kan de natuurlijke ventilatie niet
bijdragen aan de verwarming van het gebouw. Met speciale voorzieningen om de
ventilatielucht voor te verwarmen (zoals een serre, een klimaatgevel of een
grondwarmtewisselaar) kan de natuurlijke ventilatie toch een bijdrage leveren aan de
verwarming.
6. In gebied 6 is actieve verwarming nodig.
7. De situatie waarbij er een warmtebehoefte in het gebouw is en tegelijk een
warmtecapaciteit beschikbaar is komt in de praktijk nauwelijks voor.
In elk gebied van Figuur 6 moet de klimaatinstallatie van het gebouw de juiste modus kiezen. In
de groene gebieden kan natuurlijke ventilatie een rol spelen.
Naast de hier beschreven werkgebieden zijn er nog een aantal aandachtspunten die van invloed
zullen zijn op de regeling van het hybride ventilatiesysteem:
• tocht door te hoge ventilatiesnelheden;
• tocht door te lage ventilatietoevoertemperatuur;
• condensatie (bij nachtventilatie) door te lage ventilatietemperaturen.
Op basis van het type mechanische ventilatiesysteem en de wijze van samenwerken tussen
natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie kan voor alle werkgebieden een regelstrategie
beschreven worden.
3.5.3
Vraagsturing
Vraagsturing is er op gericht de benodigde hoeveelheid verse lucht, koelbehoefte of
warmtebehoefte te minimaliseren op basis van bijvoorbeeld vervuiling van de lucht of
aanwezigheid. Dit helpt om energie te besparen en het is dus zeker zinvol de vraagsturing goed
in te vullen. Vraagsturing leidt echter niet tot wezenlijk ander systeemvarianten voor hybride
ventilatie. Ten behoeve van het onderscheiden van de systeemconcepten wordt geen
onderscheid gemaakt naar de wijze van vraagsturing. Het is vanzelfsprekend wel van belang dat
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een regelsysteem voldoende informatie krijgt om de juiste regelstrategie te kiezen. Sensoren,
die ook een toegepast worden bij vraagsturing, spelen hierbij een rol.
3.6
Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn verschillende systeemvarianten beschreven van hybride
ventilatiesystemen. In eerste instantie wordt het hybride ventilatiesysteem gekenmerkt door de
wijze waarop natuurlijke ventilatie en hybride ventilatie samenwerken. Deze samenwerking kan
gebaseerd zijn op:
a) De ruimtelijke werking, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een gezoneerd systeem
en een systeem zonder zonering en
b) De fysische werking, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een alternerend systeem
en een gemengd systeem.
Zowel het natuurlijke deel als het mechanische deel kan op verschillende manieren ingevuld
worden. Bij natuurlijke ventilatie onderscheiden we verschillende technieken op basis van
winddrukverschillen en thermische trek om natuurlijke ventilatiestroming tot stand te brengen.
Verder zijn er technieken om de effectiviteit van de natuurlijke ventilatie te vergroten door te
zorgen voor voorverwarming en/of voorkoeling van de natuurlijk toegevoerde ventilatielucht.
Bij mechanische ventilatie is het van belang of het gaat om een gebalanceerd systeem of een
systeem met enkel mechanische afvoer en of er gebruik gemaakt wordt van
warmteterugwinning en actieve koeling.
Uitgaande van de wijze van samenwerken en een keuze voor de technieken voor het natuurlijk
ventileren en het mechanisch ventileren wordt een regelstrategie opgesteld. De regelstrategie
kenmerkt zich door regelcriteria in de verschillende werkgebieden van het hybride
ventilatiesysteem.
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HOOFDSTUK 4 -

NACHTVENTILATIE

Nachtventilatie kan gezien worden als een onderdeel van hybride ventilatie; dezelfde
voorzieningen worden gebruikt en ook bij nachtventilatie kan er sprake zijn van samenwerking
tussen natuurlijke ventilatie en het mechanische ventilatiesysteem. Nachtventilatie wordt hier
echter apart beschouwd omdat het een grote bijdrage kan leveren aan de klimatisering
(koeling) van een gebouw (en dus speciale aandacht verdient) en omdat de fysische werking
anders is dan de klimatisering op basis van vrije koeling. Bij het ontwerpen van een gebouw met
een hybride ventilatiesysteem is het raadzaam nachtventilatie te betrekken.
Nachtventilatie is ook mogelijk met andere technieken, zo kan bijvoorbeeld met collectoren
gebruik gemaakt worden van de uitstraling naar het heelal en kan de koude vervolgens
opgeslagen worden in een buffervat. Deze alternatieve vormen van nachtventilatie worden niet
behandeld in deze studie.
Alhoewel het mogelijk is om bij nachtventilatie gebruik te maken van mechanische ventilatie is
het, gezien de grote benodigde ventilatievouden, niet gebruikelijk. In deze studie wordt verder
dan ook uitgegaan van nachtventilatie op basis van volledig natuurlijke ventilatie. Voor
nachtventilatie op basis van natuurlijke ventilatie wordt meestal dwarsventilatie of ventilatie
door thermische trek gebruikt.
Met dwarsventilatie kunnen grote ventilatievouden gerealiseerd worden. Door het zeer
dynamische karakter van de wind is voldoende ventilatie echter niet gegarandeerd. Bij ventilatie
door thermische trek is het te realiseren ventilatievoud minder groot, maar wel beter
voorspelbaar. Door het grotere temperatuurverschil tussen binnen en buiten zijn er met
thermische trek gedurende de nacht overigens wel vaak grotere ventilatievouden te realiseren
dan gedurende de dag. Het ontwerpen van de ventilatiestromen door het gebouw is bij het
gebruik van thermische trek lastiger dan bij dwarsventilatie.
Bij nachtventilatie wordt vooral gebruik gemaakt van de periodieke temperatuurverschillen
tussen dag en nacht. Een relevant risico bij nachtventilatie is doorkoeling, waarbij de
gebouwmassa te veel afkoelt en er in de daarop volgende dag actieve verwarming nodig is om
een comfortabele temperatuur te bewerkstelligen.
Bij nachtventilatie is het essentieel dat de ventilatielucht de in de gebouwmassa opgeslagen
warmte kan afvoeren. De nachtelijke ventilatie moet dan ook goed in contact komen met de
massa.
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Figuur 7: Nachtventilatie bij een woning door middel van een dakraam.
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HOOFDSTUK 5 -

PROGRAMMA

In de programmafase legt een opdrachtgever eisen vast ten aanzien van een te realiseren
gebouw. Het resultaat van een programmafase is het programma van eisen. In deze paragraaf
worden de randvoorwaarden gegeven voor het toepassen van hybride ventilatie en/of
nachtventilatie. Deze randvoorwaarden kunnen getoetst worden aan de hand van een
programma van eisen.
Een hybride ventilatieconcept is niet geschikt voor elke gebouw in elke omgeving. De keuze
voor een hybride ventilatieconcept kan een bepalende impact hebben op het ontwerp van het
gebouw. Deze impact hangt sterk af van de gekozen oplossingen en de gebruikte voorzieningen.
In een minimale invulling van een hybride ventilatiesysteem is er bijvoorbeeld alleen sprake van
turbineventilatoren op het dak van een gebouw. De impact op het ontwerp kan dan gering zijn.
Aan de andere kant kan er naar gestreefd worden om de bijdrage van natuurlijke ventilatie te
maximaliseren door een optimale positionering en vorm van het gebouw en toepassing van
diverse beeldbepalende voorzieningen zoals windtorens, serres, klimaatgevels e.d.
In zijn algemeenheid is een hybride ventilatiesysteem toepasbaar als:
• Het klimaat geschikt is (niet te vochtig, relatief groot verschil tussen dag- en
nachttemperatuur).
• De geluidsbelasting en de buitenluchtkwaliteit zodanig (gering) zijn dat te openen
gevelopeningen mogelijk zijn.
• De windomstandigheden rond het gebouw gunstig genoeg zijn, bijvoorbeeld niet te veel
belemmeringen.
• Enige variatie in temperatuur, luchtsnelheid en luchtvochtigheid acceptabel is. Bij voorkeur
is er geen ‘dresscode’ in het gebouw.
• De route van de ventilatielucht door het gebouw de relevante ruimten kan bereiken en niet
te veel hinder ondervindt door gesloten deuren of andere obstakels. Het gebruik van
thermische trek door middel van een warmteaccumulatie in het gebouw vergt een
zorgvuldig ontwerp van de routing van de ventilatielucht door het gebouw. Hierbij moet
met name ook rekening gehouden worden met de regelgeving ten aanzien van
brandcompartimenten.
Als er in combinatie met hybride ventilatie geen actieve koeling is voorzien, is het noodzakelijk
dat er maatregelen genomen worden om de koellast te beperken.
Het potentieel van natuurlijke ventilatie hangt nauw samen met het ruimtelijk ontwerp van een
gebouw. Enkele belangrijke ontwerprichtlijnen daarbij zijn:
• In verband met hogere windsnelheden op grotere hoogte en meer mogelijkheden voor het
gebruik van thermische trek biedt een hoog gebouw betere mogelijkheden voor natuurlijke
ventilatie dan een laag gebouw.
• Oriënteer een gebouw bij voorkeur met de lange zijde gericht naar de overheersende
windrichting in de zomer, lente en herfst. Gebruik hiervoor de meetgegevens van officiële
meteostations.
• Bij voorkeur wordt de wind niet belemmerd door andere bouwwerken of hoge bomen.
• Om dwarsventilatie mogelijk te maken moet het gebouw niet te diep zijn. Als vuistregel kan
een maximale gebouwdiepte van 5 maal de verdiepingshoogte aangehouden worden.
5.1
Comfort
De klimaatinstallatie van een gebouw moet zorgen voor een comfortabel binnenklimaat. Er zijn
verschillende manieren om comfort te kwantificeren:
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•
•

Gewogen temperatuuroverschrijding, ofwel de GTO-methode. Deze is gebaseerd op het
comfortmodel van Fanger en is geschikt voor volledig geconditioneerde gebouwen.
Adaptieve grenswaarden methode (ATG-methode). Deze methode veronderstelt dat er
gewenning optreedt bij aanhoudende hogere buitentemperaturen en dat in dat geval ook
hogere binnentemperaturen gehanteerd mogen worden.

Met name de methode van de adaptieve grenswaarden is relevant voor het ontwerpen van
hybride ventilatiesystemen omdat met deze methode onder specifieke omstandigheden hogere
binnentemperaturen geaccepteerd worden dan bij de GTO-methode. De adaptieve
grenswaarde methode mag gebruikt worden voor gebouwen met te openen ramen, zonder
(operationele) actieve koeling en zonder ‘dresscode’.
Verder kan, bij een grotere luchtsnelheid, bijvoorbeeld door plafondventilatoren, maar ook
indien er sprake is van een grotere luchtsnelheid bij geopende ramen, de bovengrens van de
adaptieve grenswaarde iets verhoogd worden op basis van de daadwerkelijke luchtsnelheid.
Naast de gemiddelde comfortbeleving is ook lokaal discomfort een aandachtspunt. Lokaal
discomfort wordt bepaald door de volgende factoren:
• Tocht door te hoge luchtsnelheid
• Verticaal temperatuurverschil: het temperatuurverschil tussen de lucht aan de enkels en de
lucht bij het hoofd.
• Warme en koude vloeren: koud of warm aan voeten
• Stralingsasymmetrie: vooral warm plafond, koude muren (vensters)
Bij comfortbeleving speelt de beïnvloedbaarheid van de omgeving een belangrijke rol.
Gebruikers moeten zoveel mogelijk mogelijkheden hebben om hun omgevingstemperatuur
en hun comforttemperatuur met elkaar in overeenstemming te brengen. Hiervoor is het
belangrijk dat er te openen ramen, temperatuurinstellingen, zonwering, lichtwering of
ventilatoren beschikbaar zijn. Alleen de beschikbaarheid is niet voldoende, de voorzieningen
moeten aan eisen voldoen betreffende de instelbaarheid, effectiviteit,
gebruikersvriendelijkheid, ergonomie, etc.
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HOOFDSTUK 6 -

ONTWERP

Omdat een goede realisatie van natuurlijke ventilatie in een gebouw erg afhankelijk is van de
omgeving en daarnaast een grote impact heeft op het ruimtelijk ontwerp van het gebouw is
vooral de beginfase van het ontwerp belangrijk. In paragraaf 6.1 worden de aandachtspunten
ten aanzien van hybride ventilatie in elke fase van het ontwerpproces beschreven.
De basis voor het ontwerpen van het ventilatiesysteem is de ventilatiebehoefte. De
ventilatiebehoefte is afhankelijk van de verse lucht behoefte en van de koelbehoefte. In
paragraaf 6.2 wordt ingegaan op het vaststellen van de ventilatiebehoefte.
De drijvende krachten voor natuurlijke ventilatie zijn thermische trek en winddrukverschillen. In
paragraaf 6.2.4 worden de fysische principes van deze twee krachten beschreven.
De effectiviteit van nachtventilatie is afhankelijk van de actieve thermische massa en de grootte
en routing van de ventilatievolumestromen. Dit wordt beschreven in paragraaf 6.3.
In paragraaf 6.4 wordt ingegaan op het mechanische deel van het hybride ventilatiesysteem.
De regeling van het hybride ventilatiesysteem bepaalt onder andere de mate waarin de
gebouwgebruiker invloed heeft op te openen ramen. Hier wordt in paragraaf 6.4 verder op
ingegaan.
6.1
Ontwerpaanpak
Het ontwerpproces na de programmafase (zie hoofdstuk 5) bestaat uit de fasen
• omgevingsanalyse;
• gebouwplaatsing en gebouwvorm;
• beperken koellast en warmtebehoefte;
• functioneel ontwerp klimaatinstallatie (inclusief hybride ventilatie);
• vaststellen regelstrategie;
• detailontwerp klimaatinstallatie.
Deze fasen worden hieronder uitgebreider beschreven.
Omgevingsanalyse
Meer dan in andere gebouwen zijn bepaalde omgevingskenmerken van belang bij het
toepassen van een hybride ventilatiesysteem. Bij het ontwerp van een ventilatiesysteem op
basis van natuurlijke ventilatie moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de
overheersende windrichting. Klimatologische gegevens, waaronder temperatuur en
windrichting zijn vrij beschikbaar (www.knmi.nl of www.meteo.be) In Figuur 8 is bijvoorbeeld
een histogram gegeven van de windrichting in de Bilt.
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Figuur 8: Histogram van de windrichting in de Bilt. De overheersende windrichting is ongeveer
ZW.

Bij het gebruik van winddata moet er rekening mee gehouden worden dat de winddata van
meteostations van toepassing zijn op een hoogte van 10 meter op open terrein. Op een locatie
wordt de windsnelheid sterk beïnvloed door de lokale omstandigheden zoals de ruwheid van
het terrein. Voor reële gegevens van de windsnelheid moeten de meetgegevens van een
meteostation dan ook gecorrigeerd worden voor de werkelijke gebouwhoogte en de
belemmeringen (zie ook paragraaf 6.2.6).
Gebouwplaatsing en gebouwvorm
Op basis van programma en de omgevingsanalyse wordt bepaald hoe het gebouw gesitueerd
wordt. In deze fase kunnen massastudies (bezonning, winddruk) gedaan worden en kunnen
globale berekeningen uitgevoerd worden ten aanzien van het functioneren van het
ventilatiesysteem. Ten aanzien van de gebouwvorm bieden hoge gebouwen meer
mogelijkheden voor natuurlijke ventilatie en wordt aanbevolen het gebouw met een lange gevel
op de overheersende windrichting te oriënteren.
Beperken koellast en warmtebehoefte
Met name als geen actieve koeling in het gebouw voorzien is moeten in het ontwerp (met name
bouwkundige) maatregelen getroffen worden om de warmte- en koudebehoefte te beperken:
• Zeer goede isolatie en kierdichting;
• Rekening houden met warmte- en koelbehoefte bij het ontwerpen van gevelopeningen;
• Beperk de zontoetreding door het toepassen van (automatische) buitenzonwering, het
beperken glasoppervlakten, het toepassen van zonwerende glassoorten en het toepassen
overstekken;
• Beperk de interne warmtelast door:
o het toepassen van zeer energie-efficiënter verlichtingssystemen (in kantoren met
daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie).
o Het toepassen van energie-efficiënte (kantoor)apparatuur
Functioneel ontwerp klimaatinstallaties (en ventilatie)
Bij het functioneel ontwerp van de klimaatinstallatie wordt vastgesteld hoe de verschillende
functies van de klimaatinstallatie (verwarmen en voorverwarmen, koelen en voorkoelen,
bevochtigen, ventileren) worden ingevuld. Van elke functie wordt in ieder geval vastgesteld hoe
de opwekking, distributie en afgifte gebeurt. De werking van de klimaatinstallatie wordt op
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hoofdlijnen beschreven, eventueel ondersteund met principe-schetsen. In Hoofdstuk 3 zijn ten
aanzien van hybride ventilatie de systeemvarianten gegeven. Van het natuurlijke
ventilatiesysteem wordt de route bij elke bedrijfstoestand in kaart gebracht:
• Ventilatie-inlaat: waar, en met welke voorziening, komt ventilatielucht het gebouw binnen.
• Ventilatietoevoer: hoe wordt de ventilatielucht de gebruiksruimte ingevoerd. Dit kan
dezelfde voorziening zijn als de ventilatie-inlaat, bijvoorbeeld een te openen raam, maar dit
kan ook gescheiden zijn, bijvoorbeeld als de ventilatielucht via een gevelopening het
gebouw binnenkomt en via een plenum de gebruiksruimte ingevoerd wordt.
• Ventilatieafvoer: de afvoer van de ventilatielucht uit de gebruiksruimte;
• De route van de ventilatielucht door het gebouw. Met name ook hoe de ventilatielucht door
de verschillende ruimtes geleid wordt via bijvoorbeeld (openstaande) deuren;
• Ventilatie-afvoer: met welke voorziening, op welke plaats in het gebouw wordt de
ventilatielucht afgevoerd.
Ventilatielucht zal de weg van de minste weerstand volgen. Bij het bepalen van de route van de
natuurlijke ventilatielucht is het van belang dat er geen short-cuts (met lage weerstand)
ontstaan waardoor (bijvoorbeeld inpandige) gebruiksruimten niet voorzien worden van verse
lucht.
Regelstrategie
Op basis van het functioneel ontwerp en op basis van de werkgebieden van de klimaatinstallatie
(zie paragraaf 3.5.2) wordt een regelstrategie opgesteld. In de regelstrategie wordt voor alle in
het functioneel ontwerp beschreven onderdelen bepaald hoe deze geregeld worden in de
verschillende werkgebieden.
Detailontwerp klimaatinstallaties (en ventilatie)
In het detailontwerp worden de onderdelen van de klimaatinstallatie gedimensioneerd. Voor
het ventilatiesysteem houdt dit in het vaststellen van de grootte van ventilatie-openingen, het
ontwerpen van kanalen met geringe luchtweerstand en het bepalen van de door de actieve
ventilatie te verplaatsen luchthoeveelheden.
6.2
Ventilatiebehoefte
Voor het ontwerpen van het ventilatiesysteem en het dimensioneren van ventilatieopeningen
moeten de gewenste luchtverplaatsing bekend zijn. In het hybride ventilatiesysteem kunnen de
luchtverplaatsingen nodig zijn voor het voorzien in de verse luchtbehoefte, het leveren van
directe koelcapaciteit en het verzorgen van nachtventilatie.
6.2.1
Verse luchtbehoefte
Voor de verse luchtbehoefte wordt uitgegaan van richtwaarden voor de verse luchtbehoefte
per persoon (minimaal 7 liter/persoon per seconde) of per m2 gebruiksoppervlak (minimaal 0,9
liter/m2 per seconde) of er kan uitgegaan worden van een gemeten luchtkwaliteit. Bij metingen
van de luchtkwaliteit is vooral de CO2 concentratie, maar ook de relatieve vochtigheid bepalend.
De richtwaarden voor de maximale CO2 concentratie zijn een gemiddelde van 1000 ppm met
pieken van maximaal 1200 ppm. Vanwege het sterk wisselende karakter van het natuurlijke
deel in het hybride ventilatiesysteem heeft gebruik van sensoren bij het bepalen van de verse
luchtbehoefte bij hybride ventilatiesystemen de voorkeur.
6.2.2
Vrije koeling
Vrije koeling is mogelijke als de buitenlucht een relevante koelcapaciteit heeft. Dit is het geval
als de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur en als er een koelbehoefte in het
gebouw is. Als het verschil tussen binnentemperatuur en buitentemperatuur klein is en de
koelbehoefte groot, zal het benodigde ventilatievoud erg groot worden. Uit praktische
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overwegingen wordt het maximale natuurlijke ventilatievoud begrensd. Deze grenswaarde kan
ingegeven worden door:
• Het voorkomen van tocht (luchtsnelheden van meer dan 0,2 m/s). Een richtlijn hiervoor is
een ventilatievoud van 6 h-1
• De maximale grootte van de natuurlijke ventilatie-openingen. Een richtlijn hiervoor is het
ontwerpen van de ventilatieopeningen op een temperatuurverschil van 3°C tussen binnen
en buiten.
Voorbeeld

Kantoorvertrek van 3,6m bij 5,4m, hoogte 2,8m.
Welke koelcapaciteit kan geleverd worden bij een ΔT van 3°C tussen binnen en buiten,
uitgaande van een maximaal ventilatievoud van 6 h-1?
(soortelijke warmte lucht: 1000 J/kg∙K, soortelijke massa lucht: 1,20 kg/m3).

Antwoord
Inhoud van de ruimte: 3,6 * 5,4 * 2,8 = 54,4m3
Maximale ventilatievolumestroom: 6 * 54,4 = 326,6 m3/h of
326,6/3600(seconden)=0,09 m3/s.
Koelcapaciteit: 0,09 * 3 * 1000 * 1,20 = 324 Watt.

Voorbeeld

Gegeven het kantoorvertrek als hierboven met een interne warmtelast van 25 W/m2
(personen, verlichting, apparatuur). Bij welke temperatuurverschil tussen binnen en
buiten kan de buitenlucht voldoende koelcapaciteit leveren om deze warmtelast weg te
koelen?
Antwoord
Koellast = 25 * 3,6 * 5,5 = 485 W.
Maximale ventilatievolumestroom = 0,09 m3/s (zie hierboven)
ΔT= 485 / (0,09 * 1000 * 1,20) = 4,5 °C

6.2.3
Nachtventilatie
De effectiviteit van nachtventilatie hangt af van de (actieve) thermische capaciteit van het
gebouw, de effectiviteit van de warmte-uitwisseling tussen de thermische massa en de
ventilatielucht en het ventilatievoud. Hoe groter het ventilatievoud, hoe effectiever
nachtventilatie is. Het voorkomen van tocht is minder van belang als nachtventilatie alleen
buiten gebruiksuren plaats vindt, zoals meestal bij utiliteitsgebouwen het geval. In die situatie is
de maximale grootte van de natuurlijke ventilatie-openingen maatgevend. Bij woningen zal ook
het voorkomen van tochtproblemen een rol spelen.
6.2.4
Natuurlijke drijfkrachten
De drijvende krachten die natuurlijke ventilatie mogelijk maken zijn thermische trek en
winddruk. Het te realiseren natuurlijke ventilatievoud hangt sterk af van de grootte van deze
drijvende krachten. Per definitie zijn deze krachten erg variabel. Bij het ontwerp wordt gekeken
naar maatgevende situaties, maar in de praktijk zullen de variabiliteit van deze krachten en de
sterke onderling wisselwerking zorgen voor een constant veranderend gedrag van de natuurlijke
ventilatie. Het ontwerpen van het ventilatiesysteem op basis van vuistregels, zoals in deze
studie beschreven, is mogelijk, maar een volledig inzicht in het gedrag kan alleen verkregen
worden door gebruik te maken van simulatieberekeningen.
Het ontwerp bestaat uit twee stappen:
• Bepaal het drukprofiel op de schil. Het drukprofiel wordt bepaald door thermische trek
en door de winddruk
• Stel het drukevenwicht vast door het bepalen van het neutrale punt en het bepalen van het
drukverlies over de ventilatie-openingen.
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6.2.5
Thermische trek
Thermische trek is het resultaat van het verschil in massa tussen de lucht in het gebouw (warm)
en de lucht buiten het gebouw (koud).
De relatie tussen de (statische) druk en de hoogte is, bij een gelijkmatige binnen- en
buitentemperaturen, rechtlijnig. Bij lucht met een grotere massa (koudere lucht) neemt de druk
sterker af per meter hoogteverschil dan bij lucht met een lagere massa (warmere lucht). Dit is
weergegeven in Figuur 9.

hoogte

warme lucht
koude lucht

druk
Figuur 9: Statische druk afhankelijk van de hoogte bij warme lucht en koude lucht.

In Figuur 9 is ook met een pijl op twee plaatsen het drukverschil tussen de koude lucht en de
warme lucht ingetekend. Het drukverschil tussen de warme lucht en de koude lucht is op een
lager niveau groter dan het drukverschil op een hoger niveau. Het drukprofiel door thermische
trek wordt gegeven door het verschil tussen de statische druk van de warme lucht en de
statische druk van de koude lucht. Dit is gegeven in Figuur 10
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hoogte

statisch drukverschil

drukverschil
Figuur 10: Drukprofiel op de schil door thermische trek.

Het statische drukverschil op basis van een hoogteverschil wordt gegeven door de formule:
Vergelijking 1

Waarin:

ΔP
ρkoud

:
:

ρwarm

:

g
Δh

:
:

Statisch drukverschil
Dichtheid van de koude lucht (zie
Tabel 1)
Dichtheid van de warme lucht
(zie Tabel 1)
Zwaartekrachtversnelling (9,81)
Hoogteverschil

[Pa]
[kg/m3]
[kg/m3]
[m/s2]
[m]

Tabel 1: Dichtheid van lucht in relatie tot de temperatuur, tussenliggende waarden kunnen
geïnterpoleerd worden.

Temperatuur
[°C]
0
5
10
15
20
25
30
35

Dichtheid
[kg/m3]
1,293
1,269
1,247
1,225
1,204
1,184
1,165
1,146

Voorbeeld

Buitentemperatuur = 15°C
Binnentemperatuur = 25°C
Hoogteverschil= 45 meter.
Het statische drukverschil is dan:
(1,225-1,184)*9,81*45=18,1 Pa
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De waarde van (

kan ook benaderd worden met de volgende formule:
Vergelijking 2

Waarin:

Δρ

:

Tbi
Tbu
ρ0

:
:
:

Verschil in dichtheid warmte
lucht en koude lucht
Binnentemperatuur
Buitentemperatuur
Referentie dichtheid van lucht
(1,2)

[kg/m3]
[°C]
[°C]
[kg/m3]

Voorbeeld

Buitentemperatuur = 15°C
Binnentemperatuur = 25°C
Vergelijk met de waarde uit de tabel: 1,225-1,184=0,041 kg/m3

In atria, zonneschoorstenen of klimaatgevels zal de temperatuur niet homogeen zijn. Hoe hoger
in het atrium, hoe hoger de temperatuur zal zijn. Het verloop van de statische druk is dan niet
meer lineair, dit is weergegeven in Figuur 11.

hoogte

warme lucht
koude lucht
drukverschil

druk(verschil)
Figuur 11: Statische druk afhankelijk van de hoogte bij warme lucht en koude lucht, bij niet
homogene, maar naar hoogte oplopende temperaturen in het gebouw (gestippeld is de situatie
bij homogene temperatuur gegeven).

Te zien is dat door het oplopende van de temperatuur, ook het drukverschil, de drijvende
kracht, relatief groter wordt. De berekening van het verloop van de statische druk bij een
oplopende temperatuur gebeurt met de formule:
Vergelijking 3
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Deze formule is niet analytische op te lossen, deze berekening moet dus met een
computerprogramma uitgevoerd worden.
In Figuur 10 en Figuur 11 is het drukprofiel op een gebouwschil gegeven. De volgende stap is het
bepalen van het druk-evenwicht.
Als een muur gezet wordt tussen de warme lucht en de koude lucht met onder een ventilatieopening en boven een ventilatie-opening zal er een luchtstroming ontstaan. De luchtstroom die
ontstaat is afhankelijk van het drukverschil tussen boven en onder en het drukverlies in de route
door het gebouw. De omvang van de luchtvolumestroom wordt zodanig dat er een evenwicht
bereikt wordt tussen het statische drukverschil ten gevolge van de warme binnenlucht en de
koude buitenlucht en het drukverlies door obstakels in het gebouw. De belangrijkste obstakels
zijn daarbij de ventilatie-openingen zelf.
In Figuur 12 zijn schematisch het statische drukverschil en het drukverlies in het gebouw in
evenwicht gegeven. Het punt waar de grafiek van het drukverlies de grafiek van het statisch
drukverschil snijdt is het neutrale punt, de druk binnen is gelijk aan de druk buiten. In een
ventilatie-opening onder het neutrale punt is de druk in het gebouw lager dan buiten en zal er
lucht het gebouw instromen, boven het neutrale punt is de druk in het gebouw hoger dan
buiten en zal er lucht het gebouw uitstromen.

hoogte

statisch drukverschil
drukverliezen gebouw
(m.n. ventilatieopeningen)

Druk binnen groter dan druk buiten, lucht stroomt gebouw uit

neutrale punt
Druk binnen lager dan druk buiten, lucht stroomt gebouw in

drukverschil
Figuur 12: Drukevenwicht tussen statisch drukverschil en drukverlies in het gebouw.

Als de ventilatie-openingen door verschillende drukverliezen gekenmerkt worden verschuift het
neutrale punt. Stel er is onder in het gebouw een kleine ventilatieopening (veel drukverlies) en
boven in het gebouw een grote ventilatie-opening (weinig drukverlies). Omdat er een balans
moet zijn tussen de toegevoerde lucht en de afgevoerde lucht zal de volumestroom door beide
ventilatie-openingen gelijk zijn. De drukverliesbalans ziet er dan uit als in Figuur 13.
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hoogte

statisch drukverschil
drukverliezen gebouw

hn

h

neutrale punt

drukverschil
Figuur 13: Drukevenwicht tussen statisch drukverschil en drukverlies in het gebouw bij niet
gelijke ventilatieopeningen.

In Figuur 13 is te zien dat door het verschil tussen de drukverliezen van de ventilatie-openingen
het neutrale punt hoger komt te liggen. Meestal willen we in een gebouw een ventilatie-afvoer
bovenin en ventilatie-toevoer op alle verdiepingen. Gezien het bovenstaande is het dan niet
vanzelfsprekend dat op alle verdiepingen ventilatie toegevoerd wordt. Bij het ontwerp moet er
dan ook voor gezorgd worden dat het neutrale punt zodanig hoog in het gebouw komt te liggen
dat de luchtvolumestromen de gewenste richting hebben. Dit kan bereikt worden door:
• Lager in het gebouw ventilatieopeningen met een groter drukverlies te gebruiken, zie Figuur
14.
• De ventilatie-afvoer hoog te positioneren met een zo gering mogelijk drukverlies, Figuur 14.
• De ventilatie te compartimenteren. Hierdoor ontstaan er meerdere aparte zones met hun
eigen drukevenwicht zie Figuur 15.
Met de plaats van het neutrale punt ligt vast bij welke hoogte er ventilatielucht toegevoerd
wordt en bij welke hoogte er ventilatielucht afgevoerd wordt. Daarom willen we in het ontwerp
graag het neutrale punt kunnen bepalen. Bij een gegeven positie van het neutrale punt kunnen
we het drukverschil berekenen bij een ventilatietoevoer:
Vergelijking 4

Waarin:

ΔP

:

hn
hi
ρkoud

:
:
:

ρwarm

:

g

:

Drukverschil over
ventilatieopening op hi
Hoogte van het neutrale punt
Hoogte van de ventilatie-opening
Dichtheid van de koude lucht (zie
Tabel 1)
Dichtheid van de warme lucht
(zie Tabel 1)
Zwaartekrachtversnelling (9,81)

[Pa]
[m]
[m]
[kg/m3]
[kg/m3]
[m/s2]

Voorbeeld
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Gegeven de situatie in Figuur 13. De hoogte h is 25 meter. Binnentemperatuur is 25°C.
De buitentemperatuur is 20°C. We willen het neutrale punt op een hoogte van 20 meter
hebben.
Hoe groot mag het drukverschil zijn bij de gewenste ventilatievolumestroom bij beide
ventilatieopeningen?
- 0,981 Pa.
3,924 Pa.

Bij de hoogste ventilatie-opening:
Bij de laagste ventilatie-opening:

De lengte van de pijlen in Figuur 14 en Figuur 15 hebben betrekking op het drukverlies, niet op
de luchtvolumestroom. De luchtvolumestroom zou voor alle verdiepingen gelijk zijn.
statisch drukverschil
drukverliezen gebouw

hoogte

4
neutrale punt
3
2
1
drukverschil
Figuur 14: Drukevenwicht bij een gebouw met meerdere verdiepingen. Een hoog neutrale punt
wordt bereikt door verschillen in drukverlies van de ventilatieopeningen en door het hoog
positioneren van de afvoer.

Voor het bepalen van de drukverliezen over de ventilatie-openingen in de situatie van Figuur 14
worden kan Vergelijking 4 gebruikt worden
Voorbeeld (bij Figuur 14)

Het neutrale punt willen we op een hoogte van 8 meter. De binnentemperatuur is 24°, de
buitentemperatuur 19°C. De hoogtes van de overige ventilatie-openingen zijn gegeven in
tabel, het bijbehorende drukverschil is berekend met Vergelijking 4 en Vergelijking 2.
Ventilatieopening
1
2
3
4
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hi
[meter]
0m
3m
6m
11 m

hn-hi
[meter]
8
5
2
-3

ΔP
[Pascal]
1,613
1,008
0,403
-0,605
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statisch drukverschil
drukverliezen gebouw

hoogte

neutrale
punt 1
neutrale
punt 2

neutrale
punt 3

drukverschil
Figuur 15: Drukevenwicht bij een gebouw met meerdere verdiepingen. Door compartimenteren
worden ongewenste stroomrichtingen voorkomen.

6.2.6
winddruk
Wind resulteert in een drukverdeling over de schil van het gebouw. Een voorbeeld hiervan is
gegeven in Figuur 16.

--

- --

+
+
+
windsnelheid

winddrukprofiel

Figuur 16: Voorbeeld van drukverdeling over de schil van een gebouw ten gevolge van wind.

Dicht bij de grond is de winddruk lager en onvoorspelbaarder door het effect van obstakels op
de grond. De windsnelheid neemt toe met de hoogte, de winddruk neemt kwadratisch toe met
de windsnelheid. Bij hoge gebouwen kan de winddruk dan ook grote waarden aannemen.
Als de winddruk gebruikt wordt voor natuurlijke ventilatie zal lucht door het gebouw stromen
van de plekken met een hogere druk naar plekken met een lagere druk. De winddruk wordt
meestal gebruikt voor het realiseren van dwarsventilatie, maar met een zorgvuldig ontwerp kan
de winddruk ook ondersteunend werken aan natuurlijk ventilatie op basis van thermische trek.
De windsnelheid kan bepaald worden door de meetgegevens van meteostations te corrigeren
voor de hoogte en de terreinruwheid.
Vergelijking 5

Waarin:
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:

Windsnelheid op hoogte h boven
de grond

[m/s]
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vm

:

α
en
γ
h

:
:

Gemeten windsnelheid
meteostation, open veld, 10
meter boven de grond.
Coëfficiënten, afhankelijk van de
terreinruwheid, zie Tabel 2.

[kg/m3]

Hoogte van het punt waarop de
windsnelheid wordt berekend.

[m]

[-]

Tabel 2: Terreincoëfficiënten voor het berekenen van de windsnelheid

Open terrein
Terrein met verspreidde
belemmeringen
Bebouwd terrein (‘Urban’)
Stad (‘City’)

α
0,17
0,2

γ
0,68
0,52

0,25
0,33

0,35
0,21

Voorbeeld

Gemeten windsnelheid meteostation: 5 m/s
Terrein: bebouwd
Windsnelheid op locatie:

De relatie tussen winddruk en windsnelheid wordt gegeven door:
Vergelijking 6

Waarin

Pw
ρl;warm

:
:

vw
Cp

:
:

Winddruk
Dichtheid van lucht (zie Tabel
1)
windsnelheid
vormfactor

[Pa]
[kg/m3]
[m/s]
[-]

De vormfactor Cp heeft een waarde tussen -0,5 (zuiging) en 0,8 (druk) en is sterk afhankelijk van
de omgeving en de gebouwvorm. De dynamiek van deze factoren is zo groot (zie bijvoorbeeld
Figuur 17) dat er geen accurate algemene richtlijnen te geven zijn voor deze factor. Deze factor
wordt doorgaans vastgesteld op basis van windtunneltest of computational fluids dynamics
(CFD)-berekeningen.

Figuur 17: Winddruk, op een dakvlak afhankelijk van de hellingshoek (links) en op gevels,
afhankelijk van invalshoek (rechts).
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6.2.7
Drukverlies gevelopeningen
De drijvende krachten thermische trek en wind zorgen voor een drukprofiel op de gebouwschil.
Door een strategische plaatsing van openingen in de gevel zal er een luchtstroming tot stand
komen. Deze luchtstroming gaat van openingen met een positieve druk naar openingen met
een negatieve druk. Als het drukprofiel en de gewenste luchtvolumestromen bekend zijn kan,
op basis van de specificaties van een gevelopening, de gevelopening gedimensioneerd worden.
De gevelopening kan gekenmerkt worden door de drukverlies coëfficiënt Cd (discharge loss
coefficient). De drukverliesfactor is de verhouding tussen de werkelijke volumestroom en de
theoretische volumestroom. De volumestroom door een gevelopening met gegeven Cd wordt
gegeven door:
of, de gevelopening A wordt gegeven door:
Vergelijking 7

Waarin:

q

:

Cd
A
ΔP

:
:
:

ρ

:

De volumestroom (absolute
waarde)
Drukverliesfactor
Oppervlakte van de opening
Drukverschil over de opening
(absolute waarde)
Soortelijke massa lucht (zie Tabel
1)

[m3/s]
[-]
[m2]
[Pa]
[kg/m3]

De factor Cd wordt gemeten bij gestandaardiseerde omstandigheden. Voor een rechthoekige
gevelopening in een verticale gevel kan een Cd aangehouden worden van 0,61.
6.2.8
Drukevenwicht
De natuurlijke ventilatiestromen door een gebouw worden bij enkele maatgevende situaties
berekend. Bij deze berekeningen wordt eerst het drukprofiel op de gebouwschil door
thermische trek en winddruk bepaald. Vervolgens worden er zodanig gevelopeningen
ontworpen dat er een drukevenwicht is bij de gewenste ventilatievolumestromen. Het
drukevenwicht bestaat uit de volgende onderdelen:
• het drukprofiel op de schil van het gebouw;
• het drukverlies door de ventilatie-openingen;
• het drukverlies door de luchtstroom door het gebouw.
Omdat het drukverlies door de ventilatieopeningen (als het goed is) veel groter is dan het
drukverlies door de luchtstroom door het gebouw, wordt deze laatste in een eenvoudige
berekening vaak achterwege gelaten.
Als het drukprofiel op de gevel bekend is, kan het drukevenwicht bepaald worden. Dit kan door
te bepalen waar het neutrale punt (druk binnen is gelijk aan druk buiten) komt te liggen. Dit
neutrale punt wordt zodanig vastgesteld dat met de resulterende drukverschillen de gewenste
volumestromen worden bereikt. Enkele randvoorwaarden en aandachtspunten ten aanzien van
het vaststellen van het neutrale punt:
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•
•
•
•

Het neutrale punt bevindt zich ergens tussen het minimale drukverschil en het maximale
drukverschil.
Het drukverschil over een gevelopening mag niet gelijk zijn aan nul, dan zou er immers geen
volumestroom plaats vinden.
Kies het neutrale punt zodanig dat de gewenste stroming plaats vindt. Dus een positieve
druk voor toevoer en een negatieve druk voor afvoer. Dit is overigens niet altijd mogelijk.
Bij openingen waar een grotere volumestroom gerealiseerd moet worden is ook een groter
drukverschil logisch.

De exacte bepaling van het drukevenwicht is dus vooral een kwestie van gezond verstand. Dit
wordt geïllustreerd met een paar voorbeelden.
P2

P2

P1

P1
drukverschil

drukprofiel

verplaats neutrale punt

P4

P3
drukverschil

nieuw drukevenwicht

Figuur 18: Voorbeeld bepalen van drukevenwicht bij gewenste stromingsrichting bij
gegeven drukprofiel.

Voorbeeld, zie Figuur 18.

Gegeven, P1= 3 Pa, P2 = 5 Pa.
Bepaal de drukverliezen bij de ventilatie-openingen zodanig dat het drukverlies voor
beide openingen gelijk is en dat er een luchtvolumestroom optreedt van P2 naar P1.
Het neutrale punt wordt 4 Pa verschoven. Hierdoor is er bij P4 een positief drukverschil
van 1 Pa en bij P3 een negatief drukverschil van 1 Pa. Er zal een volumestroom optreden
van P4 naar P3.

P3

P’3

P3
P2

P2

P’2

P1

P1

P’1

drukverschil

drukprofiel

verplaats neutrale punt

drukverschil

nieuw drukevenwicht

Figuur 19: Voorbeeld bepalen van drukevenwicht bij gewenste stromingsrichting bij
gegeven drukprofiel.

Voorbeeld, zie Figuur 19

Gegeven, P1=3 Pa, P2=5 Pa, P3=-4 Pa. Bij P4 wordt er lucht afgevoerd, bij P1 en P2
worden gelijke hoeveelheden lucht toegevoerd. Bepaal een drukevenwicht door het
verplaatsen van het neutrale punt.
Door het verschuiven van het neutrale punt mag P1 niet negatief worden.
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De volumestroom door P3 is twee maal zo groot als de volumestroom door P1
respectievelijk P2, een groter drukverschil bij P3 is logisch.
Op basis van deze overwegingen wordt het neutrale punt 1 Pa naar rechts verschoven.
Hierdoor wordt P’1=2 Pa, P’2=3 Pa en P’3 = -5 Pa. Er worden vervolgens ventilatieopeningen gekozen die bij het betreffende drukverschil de gewenste volumestroom
hebben.

De berekening van het drukevenwicht, met thermische trek en windinvloeden is uitgevoerd
voor het klaslokaal dat schematisch weergegeven is in Figuur 20.

3
Cp=0,5
h=4,5 m
Cp=-0,4
h=2,9 m

2

T=21°C

T=28°C
1

Cp=0,4
h=1,4 m

Figuur 20: Situatie bij voorbeeldberekening drukbalans.

Bij de berekening wordt uitgegaan van een homogene binnentemperatuur (in werkelijk zal dit
een gradiënt zijn). Verschil in dichtheid tussen warme lucht en koude lucht wordt bepaald met
Vergelijking 2:

Voor het bepalen van het drukverschil ten gevolge van thermische trek kiezen we eerst als
neutrale punt de druk bij het hoogste punt. Vervolgens kunnen we het drukprofiel bepalen bij
elke ventilatie-opening op basis van Vergelijking 4, bijvoorbeeld voor de laagste ventilatieopening:

In Tabel 3 is de resulterende druk voor alle vensters gegeven.
Tabel 3: Drukprofiel op basis van thermische trek

h

Venster
1
Venster
2
Venster
3
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[meter]
1,4

Δh
hn-hi
[meter]
3,1

2,9

1,6

4,5

0

ΔPT
Δh*g*Δρ
[Pa]
0,882
0,455
0
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Voor het bepalen van het drukverschil ten gevolge van wind wordt Vergelijking 6 gebruikt,
bijvoorbeeld voor de laagste ventilatieopening:

Tabel 4: Drukprofiel op basis van winddruk

Cp

Venster
1
Venster
2
Venster
3

[-]
0,4

ΔPw
0,5⋅ρ⋅vw2⋅Cp
[Pa]

0,4
0,5

-0,960
1,20

0,960

In Figuur 21 is het resulterende drukprofiel gegeven.
3

Pt=0 Pa
Pw=1,200 Pa

3

P=1,200 Pa

Pt=0,455 Pa
Pw=-0,960 Pa

2

P=-0,505 Pa

2

1

Pt=0,882 Pa
Pw=0,960 Pa

1

P=1,842 Pa
drukverschil

Figuur 21: Drukprofiel op basis van thermische trek en windbelasting.

Als we nu het neutrale punt zodanig willen verschuiven dat het stromingspatroon ontstaat als
gewenst (zie Figuur 20), wordt het drukverschil bij 1 en 3 erg klein (zie optie 1, Tabel 5). Er
wordt dus voor een andere stromingspatroon gekozen, waarbij ook bij 3 toevoer plaats vindt
(zie optie 2, Tabel 5).
Tabel 5: Bepaling van neutrale punt.

Venster 1
Venster 2
Venster 3

Drukprofiel
[Pa]
1,842
-0,505
1,200

Optie 1
Verschuiving
[Pa]
1,521
1,521
1,521

Drukverschil
[Pa]
0,321
-2,026
-0,321

Optie 2
Verschuiving
[Pa]
0,9
0,9
0,9

Drukverschil
[Pa]
0,942
-1,405
0,3

We willen een ventilatievolumestroom van 0,12 m3/s realiseren bij het drukevenwicht als b ij
optie 2 in Tabel 5. Daarvoor wordt Vergelijking 7 gebruikt. De luchtvolumestromen worden zo
gekozen dat er een acceptabele gevelopening gekozen kan worden. Zie Tabel 6
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Tabel 6: Bepaling van gevelopeningen.

h
Drukverschil
[Pa]

Venster
1
Venster
2
Venster
3

0,942
-1,405
0,3

q

A

m3/s
0,08

[m2]

0,12
0,04

0,105
0,129
0,093

Een eenvoudig computerprogramma om de drukbalans in een gebouw te berekenen is LoopDA
van het National Institute of Standards and Technology (U.S.). Dit programma is te vinden op:
http://www.bfrl.nist.gov/IAQanalysis/software/LOOPDAdesc.htm
6.2.9
Samenvatting
In de voorgaande paragrafen zijn de fysische principes van de drijvende krachten thermische
trek en wind ten behoeve van natuurlijke ventilatie beschreven. De thermische trek is
gebaseerd op het verschil in massa van de binnenlucht (meestal warmer) en de buitenlucht
(meestal kouder). Het gedrag van thermische trek is redelijk stabiel en goed te voorspellen en
daardoor eenvoudig mee te nemen in het ontwerp. De bijbehorende drukverschillen zijn echter
klein. De drukverschillen door wind ontstaan door het stromingspatroon van de wind rond een
gebouw. De vorm en hoogte van het gebouw zijn daarvoor erg belangrijk. De drukverschillen
ten gevolge van wind kunnen groot zijn, maar het gedrag is wisselvallig waardoor het
ontwerpen van een natuurlijk ventilatiesysteem op basis van winddrukverschillen lastig is.
De kennis van de beschreven fysische principes helpt bij het ontwerpen van het natuurlijke
ventilatiedeel van een gebouw met hybride ventilatie. Doorgerekende situaties zijn echter altijd
momentopnamen. Er moet rekening gehouden worden met het gevarieerde en dynamische
karakter van de samenwerking tussen winddruk en thermische trek. Elke verandering van het
drukprofiel op de schil van het gebouw heeft effect op het verloop van de natuurlijke ventilatie.
De hier geschetste berekeningsprincipes moeten dan ook vooral als vuistregels gezien worden
die het ontwerpproces ondersteunen. Voor een goede beoordeling van het gebouw is een
gedetailleerde berekening met een gebouwsimulatieprogramma noodzakelijk. De regelstrategie
van het gehele ventilatiesysteem moet dan ook rekening houden met de situatie dat het
drukprofiel leidt tot een ongewenste stromingsrichting van de natuurlijke ventilatielucht.
6.3
Nachtventilatie
Voor een effectieve toepassing van nachtventilatie zijn de volgende richtlijnen te geven:
• Zorg voor een minimale interne warmtelast door een laag glaspercentage in de gevel
(Aglas<0,2*Avloer), een goede zonwerende beglazing en het toepassen van automatisch
geregelde buitenzonwering.
• Zorg voor voldoende, goed bereikbare, thermische massa, bij voorkeur bij het plafond.
• Zorg er voor dat een groot ventilatievoud op basis van natuurlijke ventilatie mogelijk is.
Voor het creëren van de natuurlijke ventilatiestromen ten behoeve van nachtventilatie
worden dezelfde principes gebruikt als beschreven in paragraaf 6.2.4. Over het algemeen
zal thermische trek groter zijn in de nachturen vanwege het grotere temperatuurverschil
tussen binnen en buiten.
In Figuur 22 is een voorbeeld gegeven van een natuurlijke ventilatievoorziening, speciaal
geschikt voor nachtventilatie.
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Figuur 22: Natuurlijke ventilatievoorziening voor nachtventilatie (Duco)

6.3.1
Thermische massa
Voor het bepalen van een richtwaarde van de benodigde actieve thermische massa wordt deze
zodanig bepaald dat deze gelijke is aan de interne warmtelast over een (werk)dag.
De effectieve thermische massa wordt gegeven door:

Of
Vergelijking 8

Waarin:

Qopslag

:

ρ

:

c
A
d
ΔT

:
:
:

De warmte die in de massa
opgeslagen wordt
Soortelijke massa (beton: 2400
kg/m3)
Soortelijke warmte (beton: 920)
Oppervlakte
De penetratiediepte (0,1)
Temperatuurverschil van de
massa tussen eind van de dag
en begin van de dag
(richtwaarde: 4°C)

[J]
[kg/m3]
[J/kg⋅K]
[m2]
[m]
[°C]

De interne warmtelast over een dag wordt gegeven door:
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Waarin:

Qint

:

Φint;Oc
Φint;A

:
:

Φint;L
Φint;sol

:
:

t

:

De interne warmtelast over een
(werk)dag
Warmtestroom door personen
Warmtestroom door
apparatuur
Warmtestroom door verlichting
Warmtestroom door
zoninstraling
Duur van de (werk)dag

[J]
[W]
[W]
[W]
[W]
[s]

Voorbeeld,
Bereken het benodigde oppervlakte aan thermisch actieve massa
Gegeven:
Ruimte van 20 m2
Interne warmtelast door personen:160 W
Interne warmtelast door apparaten: 10 W/m2 = 200 W
Interne warmtelast door verlichting: 8 W/m2 = 160 W
Zoninstraling over de dag: 3,,24⋅106 J (gemiddeld 100 W)
Duur van de dag 8:30 - 17:30: 9 uren = 32400 s
De totale interne warmtelast is gelijk aan:
Benodigde oppervlakte aan thermische massa is dan:

Hieruit blijkt dat in dit geval de oppervlakte van het plafond (net) niet
voldoende is om de benodigde actieve thermische massa te realiseren.
6.3.2
Ventilatievolumestroom
De voor nachtventilatie benodigde ventilatievolumestromen zijn groot. In de praktijk worden de
ventilatievolumestromen begrensd door de maximale grootte van de ventilatieopeningen, zie
paragraaf 6.2.7.
Het ontwerp van het verloop van de ventilatiestromen kan een groot effect hebben op de
effectiviteit van de nachtventilatie. Dit is gegeven in Figuur 23.
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minder goed in contact met de thermische massa

goed in contact met de thermische massa

Figuur 23: Ontwerp van de ventilatiestromen bepaalt de effectiviteit van de nachtventilatie.

6.3.3
Regeling nachtventilatie
Nachtventilatie wordt gebruikt voor het afkoelen van een gebouw ten behoeve van de volgende
dag. Het gevaar van overkoelen is aanwezig als deze volgende dag deze afkoeling niet
noodzakelijk bleek. Vooral in de overgangsmaanden mei, juni, september en oktober is er risico
op overkoelen. Om overkoelen door nachtventilatie te voorkomen wordt voor de
nachtventilatie een temperatuursetpoint aanbevolen die gelijk is aan het temperatuursetpoint
voor verwarming. Over het algemeen leidt een complexe, anticiperende, regeling niet tot
betere resultaten dan een eenvoudige, robuuste, regelstrategie. Een eenvoudige regelstrategie
is gegeven in Tabel 7.
Tabel 7: Eenvoudige regelstrategie voor nachtventilatie.

Nachtventilatie actief als:
Temperatuur afgelopen dag
Luchttemperatuur nabij plafond
Verschil tussen binnen- en
buitentemperatuur
Relatieve vochtigheid buiten
Windsnelheid buiten

>23°C
>22°C
>2°C
<70%
<7 m/s

6.4
Mechanische ventilatie
Ten aanzien van het mechanische deel van het hybride ventilatiesysteem is er met name
aandacht warmteterugwinning, het verminderen van het energiegebruik door ventilatoren en
voor de regeling.
Het beperken van het energiegebruik van ventilatoren kan door:
• Het beperken van de luchtweerstand in kanalen;
• keuze voor energie-efficiënte ventilatoren;
• toepassing van toerenregeling op basis van vraagsturing.
Het ontwerp van het mechanische ventilatiesysteem moet het natuurlijke ventilatiesysteem zo
veel mogelijk ondersteunen. De routing van de ventilatielucht door middel van het mechanische
systeem moet bij voorkeur overeenkomen met de routing van het natuurlijke ventilatiesysteem.
Als er een gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem gebruikt wordt kan een systeem gekozen
worden waarbij de aanvoer en de retour apart te regelen zijn. Als er ook een
warmteterugwinsysteem is, moet dit een systeem voorzien zijn van een bypass.
In Figuur 24 is een mogelijke regelstrategie gegeven bij combinatie van mechanische
(gebalanceerde) ventilatie met natuurlijke ventilatie.
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Figuur 24: Combineren van gebalanceerd ventilatiesysteem met natuurlijke ventilatie (Zehnder)

6.5
Regeling
De regeling van het hybride ventilatiesysteem is gebaseerd op de gewenste
binnenklimaatcondities en de actuele buitenklimaatcondities, zoals ook beschreven in paragraaf
3.5.2. Daarbij spelen warmte/koudebehoefte in het gebouw en potentiele
warmte/koelcapaciteit van de buitenlucht een rol, maar ook de beschikbare natuurlijke
drijvende krachten. De drukverdeling over de schil van het gebouw ten gevolge van de
natuurlijke drijvende krachten thermische trek en winddruk bepaalt de optimale instelling van
de natuurlijke ventilatievoorzieningen.
De meeste gebouwen met hybride ventilatie hebben handmatig te openen ramen. Het voordeel
hiervan is een redelijk eenvoudige regelstrategie en een grotere bandbreedte ten aanzien van
de geaccepteerde binnenklimaatcondities. In verschillende gevallen is ook gebleken dat een
volledig geautomatiseerde regeling juist tot veel comfortklachten leidde, zoals tocht of niet
buiten te sluiten overlast van buiten door geluid of stank.
Bij gebouwen met te openen ramen is er risico op extra energiegebruik als de ramen geopend
worden op het moment dat het openen van de ramen zorgen voor een extra warmtelast of
extra koellast. Dit kan (deels) voorkomen worden door feedback naar de gebruikers over de
gewenste stand van de ramen of door het plaatselijk uitschakelen van de actieve warmte- of
koude afgifte indien de ramen open zijn.
Het hybride ventilatiesysteem functioneert optimaal als er natuurlijke geventileerd wordt als
het energetisch en qua comfort kan. Bij handmatig te openen ramen blijkt dat
gebouwgebruikers de ramen niet openen (ongeacht eventuele feed-back) zolang ze zelf geen
discomfort ervaren. Gebruikers kunnen gemotiveerd worden ramen te openen door:
• De persoonlijke voordelen inzichtelijk te maken (verse lucht, voorkomen van discomfort).
• De feed back signalen zeer duidelijk zichtbaar te maken voor elke individuele
gebouwgebruiker.
• De feed back niet te veel of te weinig te laten switchen. Als het feed back signaal meer dan
twee keer per dag switcht zijn gebouwgebruikers geneigd het signaal te negeren. Als het
feed back signaal vrijwel alleen op ‘sluiten’ staat, zijn gebouwgebruikers te weinig gewend
aan reageren op het signaal.
• Te zorgen voor een relatie tussen het openen van het raam en comfortverbetering. Als
bijvoorbeeld de mechanische ventilatie (inclusief koeling) sowieso zorgt voor een goed
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binnenklimaat (ook bij gesloten ramen), zal de gebouwgebruiker minder geneigd zijn de
ramen te openen.
Comfortproblemen kunnen ook ontstaan als er natuurlijk geventileerd wordt bij lage
buitentemperaturen. Bij buitentemperaturen lager dan 13°C moeten er dan ook maatregelen
genomen worden om comfortproblemen door tocht te voorkomen.
Ten aanzien van de regeling van de beschikbaarheid van natuurlijke ventilatie kunnen we
onderscheid maken tussen seizoensafhankelijk en setpointgestuurd.
Bij een seizoensafhankelijke regeling wordt in het stookseizoen enkel gebruik gemaakt van
mechanische ventilatie. In de rest van het jaar is het natuurlijke ventilatiesysteem actief.
Bij setpointgestuurde systemen wordt overgeschakeld op de natuurlijke ventilatiemodus op
basis van setpoints. Een eenvoudig voorbeeld van een schakeling op basis van temperatuur is:
NV uit
NV uit
NV aan

Buitentemperatuur
<13°C
>ATG

Binnentemperatuur
>22°C

Als natuurlijke ventilatie actief is, kan het mechanisch deel als volgt geschakeld worden:
• Mechanische ventilatie staat uit;
• Mechanische ventilatie functioneert op een laag basisniveau;
• Mechanische ventilatie wordt geregeld op basis van gemeten luchtkwaliteit.
6.6
Samenvatting
In dit hoofdstuk is het ontwerp van hybride ventilatiesystemen beschreven. In het
ontwerpproces is vroegtijdige aandacht voor het hybride ventilatiesysteem relevant vanwege
het sterke verband tussen de locatie en de gebouwvorm en de mogelijkheden van het
ventilatiesysteem.
De basis van het ventilatiesysteem is de ventilatiebehoefte. Deze is afhankelijk van de verse
luchtbehoefte en de behoefte aan koeling.
Om het natuurlijke deel van het ventilatiesysteem te kunnen ontwerpen worden de natuurlijke
krachten thermische trek en winddruk in en rond het gebouw bepaald. Op basis hiervan kunnen
voor verschillende statische situaties ontwerpberekeningen gemaakt worden. Deze
berekeningen ondersteunen het ontwerpproces, maar uitgebreidere simulatieberekeningen zijn
bij hybride ventilatiesystemen vrijwel altijd nodig vanwege het zeer dynamische karakter van de
natuurlijke drijfkrachten.
Specifieke gebouwelementen zoals de klimaatgevel en atrium/serre kunnen een
ondersteunende rol vervullen in het hybride ventilatiesysteem. Daarnaast kunnen windvanger
en turbineventilator gebruik maken van de wind, (vrijwel) onafhankelijk van de windrichting.
Nachtventilatie is een speciale vorm van vrije koeling waarbij het temperatuurverschil tussen
dag en nacht gebruikt wordt. Essentieel is de beschikbaarheid van thermisch actieve massa, een
groot te realiseren ventilatievoud en een goede routing van de ventilatievolumestromen.
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Het mechanische deel van het hybride ventilatiesysteem moet onafhankelijk van het natuurlijke
ventilatiesysteem kunnen werken. Het is daarbij wel raadzaam een vergelijkbare routing van de
ventilatielucht te gebruiken als voor het natuurlijke deel. Energie kan bespaard worden door het
gebruik van energiezuinige, toerengeregelde ventilatoren en kanalensysteem met weinig
drukverlies.
De regeling van het hybride ventilatiesysteem heeft betrekking op de bediening door
gebouwgebruikers en de regelstrategie op basis waarvan de juiste mix tussen natuurlijk
ventileren en mechanisch ventileren (inclusief eventueel koelen en warmteterugwinnen)
bepaald wordt. Indien het gebouw is uitgerust met door gebruikers te bedienen ramen, vraagt
beïnvloeding van het gedrag van gebruikers speciale aandacht.

HOOFDSTUK 7 -

NATUURLIJKE VENTILATIEVOORZIENING

Het atrium en de klimaatgevel zijn bouwelementen die gebruikt kunnen worden om thermische
trek te vergroten, en daarmee de natuurlijke ventilatie kunnen ondersteunen. Om het effect
van de winddruk meer gecontroleerd te kunnen gebruiken kunnen windvangers of
turbineventilatoren gebruikt. Deze vier voorzieningen worden hier beschreven.
7.1
Atrium of serre
Bij een natuurlijke ventilatie speelt een atrium of serre (hierna kortweg atrium) vaak een rol.
Het atrium dient als afvoer van de ventilatielucht, terwijl ingevangen zonnewarmte het effect
van thermische trek versterkt. Hoe hoger de temperatuur in het atrium, hoe beter het atrium
zal functioneren als ‘zonneschoorsteen’. Als het atrium daarnaast ook een verkeers- en
ontmoetingsfunctie heeft zal vanzelfsprekend rekening gehouden moeten worden met de
comfort-aspecten van de gebruikers. Een te hoge temperatuur in de delen van het atrium waar
gebouwgebruikers zijn moet voorkomen worden. In onderstaande figuren zijn verschillende
ventilatieprincipes op basis van het gebruik van een atrium gegeven.
Tabel 8: Verschillende concepten van Atria op basis van ventilatieprincipes

Atrium onttrekt lucht aan de
aanliggende ruimten. Afvoer
vindt boven in het atrium
plaats. Drijvende kracht is
vooral thermische trek.

Atrium onttrekt verse lucht
direct van buiten en vormt
de toevoer van verse lucht
voor de omringende
ruimten. Het atrium dient
alleen als verse luchttoevoer
en vervult geen actieve
functie bij het transporteren
van de lucht, maar mogelijk
wel bij het voorverwarmen
van ventilatielucht.
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Toevoer van verse lucht in
het atrium, via de
omliggende ruimten wordt
de lucht afgevoerd in het
atrium. Drijvende krachten
kunnen zowel wind (plaatje
is horizontaal doorsnede) als
thermische trek (plaatje is
verticale doorsnede) zijn.
Lucht in het atrium kan
zowel afkomstig zijn van
aanliggende ruimten als van
buiten. Drijvende kracht is
vooral thermische trek.

Atrium wordt geventileerd.
De aanliggende ruimten
worden geventileerd vanuit
het atrium. Het atrium dient
vooral als voorverwarming v
an de ventilatielucht.

7.2
Klimaatgevel
De klimaatgevel kan een belangrijke rol spelen in de architectuur en in de energiehuishouding
van een gebouw. De klimaatgevel bestaat uit drie lagen (een glazen buitenblad, een luchtspouw
met zonwering en een binnenblad met daglichtopeningen). Mogelijke functies van de
klimaatgevel zijn:
• thermische buffer;
• geluidsbuffer;
• windbuffer (waardoor ook op grotere hoogte te openen ramen mogelijk zijn);
• voorverwarming ventilatielucht;
• (natuurlijke) toevoer of afvoeren ventilatielucht.
De klimaatgevel kan onderscheiden worden op basis de opbouw en op basis van de
ventilatiestromen. Ten aanzien van de opbouw onderscheiden we:
• Klimaatraam. De klimaatgevel is hierbij geïntegreerd in een venster. Het raam is uitgerust
met een extra laag waarin zonwering geïntegreerd is en waarin ventilatiestromen plaats
vinden.
• Per verdieping, horizontaal gecompartimenteerd. De klimaatgevel (of minstens de lucht
spouw) is begrensd per verdieping en ook verticaal begrensd.
• Per verdieping. De klimaatgevel is horizontaal per verdieping begrensd.
• Over de gehele gevel. De spouw vormt één enkel niet onderbroken volume tussen de
binnengevel en buitengevel.
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Ten aanzien van de ventilatieregimes in de spouw zijn de voor natuurlijke ventilatie relevante
concepten gegeven in Tabel 9.
Tabel 9: Ventilatiestromen in een klimaatgevel.

Luchttoevoer van onder naar boven
Deze configuratie kan gebruikt worden om
met zoninstraling en thermische trek een
natuurlijke ventilatiestroom te realiseren. De
ventilatielucht wordt hierbij voorverwarmd.
Door het voorverwarmen van de
ventilatielucht kan het stookseizoen verkort
worden. De thermische trek in de spouw
werkt tegengesteld aan de thermische trek
door het normale temperatuurverschil
tussen binnen en buiten. Het voorkomen van
oververhitting is een aandachtspunt.

bu

bu

bi

bi

Luchttoevoer, van boven naar onder
Door de hogere winddruk boven in het
gebouw kan de klimaatgevel als een
windvanger functioneren, onder in het
gebouw wordt de ventilatielucht toegevoerd.
Dit concept is niet gebruikelijk omdat de
windkracht tegenovergesteld werkt aan de
kracht van de thermische trek.
Luchtafvoer, van onder naar boven
Luchtafvoer vindt plaats door thermische
trek. Thermische trek kan bevorderd worden
door er voor te zorgen dat de zoninstraling
geabsorbeerd wordt door massa. Dit kan
bijvoorbeeld door het binnenblad van de
klimaatgevel niet geheel te beglazen.

In Figuur 25 is een voorbeeld gegeven van de winter- en zomer werking van een klimaatgevel.

verwarmen

koelen

Figuur 25: Thermische trek kan zowel gebruikt worden voor verwarmen als koelen.
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7.3
Windvanger
Een windvanger kan gebruikt worden om verse lucht toe te voeren en/of lucht uit het gebouw
af te voeren. Door de opening naar de wind toe te keren wordt verse lucht toegevoerd, als de
opening van de wind is afgekeerd ontstaat er een lage druk aan deze kant, waardoor lucht
afgevoerd wordt. Thermische trek ondersteunt eventueel het afvoeren van de lucht. Beide
functies kunnen ook gecombineerd worden in één voorziening. Speciale aandacht moet dan
besteed worden aan het voorkomen van kortsluiting tussen de toe- en afvoer.

Figuur 26: Windvanger met toe- en afvoer van ventilatielucht.

Figuur 27: Windvangers in Londen (BedZed, Beddington Zero Energy Development).

7.4
Turbineventilator
Een andere manier om door middel van wind ventilatiestromen te creëren is het gebruik van
een turbineventilator. De wind zorgt voor rotatie van de turbine, waardoor lucht onttrokken
wordt aan het gebouw.
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Figuur 28: Turbineventilatoren.
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