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De mens en zijn relatie met gebouw en omgeving is ontzettend verandert in de 

loop van de tijd, hierbij speelt energie een enorme rol. Energie heeft de mens 

nodig voor zijn comfort en zijn welvaart. Eerst beschikte de mens alleen over zijn 

de eigenspierkracht. Zo’n 400.000 jaar geleden volgde de beheersing van vuur. 

Sindsdien maakt de technische vooruitgang een toenemend gebruik van natuur en 

energie mogelijk. Fossiele brandstoffen vormde een essentieel onderdeel van de 

benodigde energie voor de industriële revolutie, de mobilisering en automatisering. 

De bevolkingsgroei van de binnenkort 7,5 miljard mensen die het gevolg was 

bedreigt nu de natuur door milieuverontreiniging van de enorm toegenomen 

energie-intensiteit. Niet alleen het aantal mensen is enorm gestegen maar ook 

de hoeveelheid energie die we gemiddeld per persoon gebruiken, zie tabel 1. Het 

energiegebruik in moderne samenlevingen ligt zo’n honderd maal hoger dan 

voordat de mens gebruik begon te maken van vuur.

Integratie van mens, gebouw 
en omgeving
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In Nederland wordt bijna 40% van alle energie 
gebruikt in de gebouwde omgeving, ongeveer 
930PJ/jaar. De rol voor fossiele brandstof-
fen verandert hierbij, zij zijn immers eindig 
en vervuilen het milieu. De transitie naar 
een duurzame energievoorziening is dan ook 
noodzakelijk. Duurzame bronnen als wind en 

zon moeten het op termijn van kolen, olie en 
gas overnemen. Duurzame energie is schoon 
en onuitputtelijk, maar het momentane 
aanbod is sterk afhankelijk van zon en wind. 
Hierdoor is extra flexibiliteit nodig voor het 
besturen van vraag- en aanbod van energie 
om het betrouwbaar en betaalbaar te maken. 

Op basis van de Energieagenda 2010-2020 
heeft de provincie Noord-Brabant geïnves-
teerd in de energietransitie door onderzoek 
in het kader van Proof of Principles op het 
gebied van energie efficiënte gebouwen en 
energieopslag mogelijk te maken. Centraal 
staat hierbij, naast de energie productie en 
opslag, de mogelijkheid om intelligentie aan 
de regeling van de systemen toe te voegen. Dit 
om de vraagzijde actief te benutten. Vanuit de 
werkelijke behoeftes van de mens wordt de 
energievoorziening bottom-up benaderd in 
plaats van het traditionele top-down. Zo kan 
vraag en aanbod van energie beter op elkaar 
worden afgestemd een noodzakelijke rand 
voorwaarde voor een intelligent energie-net: 
het Smart Grid. Het menselijk gedrag is een 

De mens centraal:

-Tabel 1- Energie gebruik van de mens uitgedrukt in Mcal in de loop van zijn ontwikkeling (https://

nl.wikipedia.org/wiki/Energie_(economie))
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belangrijke factor bij het resulterend energie 
gebruik van een gebouw (van Dronkelaar et 
al 2016). In de studie door Maaijen (2012) 
is een en andere gekwantificeerd voor een 
standaard kantoorgebouw in Nederland met 
een VABI berekening. Vervolgens zijn bepaalde 
invoergegevens gevarieerd binnen normaal te 
verwachten bandbreedtes, zie figuur 1. Hierbij 
bleek duidelijk de invloed van de groothe-
den die gerelateerd zijn aan de gebruiker. 
Vervolgens is met HAMBase, Matlab Simulink 
software omgeving het gebruikersgedrag 
meegenomen in de modellering en vergeleken 
met het werkelijk gemeten energiegebruik, 
zie tabel 2 (Maaijen 2012). Hierbij is er een 
potentiele besparing mogelijk van 25% bij het 
verwarmen en 59% voor het koelen. Dat komt 
omdat de werkelijk gemeten energiegebrui-
ken aanzienlijk hoger zijn dan die volgens de 
ontwerpuitgangspunten.
Het is dus belangrijk de mens centraal te 
stellen bij de regeling van de installaties. Voor 
de gebruikers ontstaat hierdoor de mogelijk-
heid om invloed te kunnen uitoefenen op hun 
eigen condities, hun eigen keuzes te kunnen 
maken. Dit zijn kritische factoren voor de 
tevredenheid van mensen. Als één van de 
ontwikkelingen op het gebied van energie 
en comfort management in de gebouwde 
omgeving wordt daarom Ambient Intelligence 
aangegeven. Hierbij wordt met van behulp van 
goedkope sensoren en draadloze communi-
catie de aanwezigheid van gebruikers en hun 
behoeften waargenomen en reageren de tech-
nische installaties op hun gedrag, zie onder 
andere de ontwikkelingen Internet of Things 
(Wacks 2016). Hierbij is het belangrijk om het 
daadwerkelijk gedrag van de gebruiker mee te 
nemen in de energiemanagement strategie 
en daarmee de instellingen van de technische 
installaties te optimaliseren. Zo wordt het 
mogelijk de balans tussen energie aanbod en 
energie vraag beter op elkaar af te stemmen en 
te personaliseren, minder energie te verspillen 
en het individueel comfortniveau te verhogen. 
Door steeds meer functies te koppelen aan 
het klimaatregelsysteem ontstaan nieuwe 
mogelijkheden om de functionaliteit verder uit 
te breiden:
-  integratie van de sturing van elektrische 

apparaten;
-  dynamische inzet en bewaking op basis 

beschikbaarheid, duurzaamheid, rendement;
-  energiebeheer en energie optimalisatie van 

bestaande systemen;
-  comfortbeheer en bewaking op basis indivi-

duele comfortprofielen;
-  energiemanagement op gebouw, ruimte en 

gebruikersniveau.
In de afgelopen tien jaar heeft er een paradig-
maverschuiving in het begrip van thermisch 

comfort plaats gevonden. Als gevolg daarvan 
zijn er nieuwe benaderingen ontwikkeld voor 
individuele comfort op basis van de fysio-
logische effecten (Kingma 2012, Schellen 
2012). Hierbij is de behoefte gebleken naar 
meer gedetailleerde modellen van de voor de 
comfortbeleving m.b.t. het lokaal koelen van 
kritische lichaamsdelen, zoals het hoofd. Er is 
sprake van de ontwikkeling van proces controle 
systemen gericht niet alleen op energie 
maar op een meer integrale benadering 
t.a.v. Kritische Performance Indicatoren voor 
gezondheid, comfort en productiviteit van de 
werknemers. Hierbij staat het steeds beter 
afstemmen tussen het aanbod van energie 
en de energie behoefte, gerelateerd aan de 
individuele behoefte van de mens, centraal. 
Dit kan door het gebruiken van thermofysio-
logische modellen om de effecten te kunnen 

voorspellen van lokale koeling of verwarming 
van lichaamsdelen die het individueel ervaren 
globale thermische comfort grotendeels 
bepalen. De volgende figuur 2 geeft de ontwik-
keling van thermofysiologische modellen weer 
(Katic et al. 2014);
Er is hernieuwde aandacht voor de thermofy-
siologische modellen, doordat uit het onder-
zoek van Zhang (Zhang 2003, Zhang et al. 
2010) het belang bleek van lokaal thermische 
sensatie en comfort. Dit leidt tot de ontwik-
keling van nauwkeurige (deel)modellering 
van individuele lichaamsdelen. In Nederland 
wordt door de Universiteit van Maastricht in 
samenwerking met de TU/e gewerkt aan neu-
rofysiologische concepten om het ThermoSEM 
verder te verfijnen (Kingma 2012, Schellen 
et al 2013) en naar afgeleide modellen om 
de individuele (dynamische) thermoneutrale 

-Figuur 1- Brandbreedte 
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(Maaijen 2012)

-Tabel 2- Vergelijk 

ontwerp, werkelijkheid 

en simulatie resultaten 
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-Figuur 2- De 

ontwikkeling van 

thermofysiologische 

modellen (Katic et al. 

2014)
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zone  te bepalen (Kingma, 2014 & 2015). Het 
gaat hierbij onder meer om het verbeteren van 
het ThermoSEM model, een door ontwikke-
ling van het model van Stolwijk/Fiala door de 
Universiteit Maastricht in samenwerking met 
TU/e Werktuigbouwkunde. In tegenstelling tot 
andere thermische sensatie/comfort modellen 
is ThermoSEM gebaseerd op de neurofysio-
logie bij de mens i.p.v. een ‘regression-based 
approach’. Hierdoor is ThermoSEM breder 
inzetbaar en eenvoudiger aan te passen voor 
individuen (man/vrouw, jong/oud, slank/
obees, gezond/ziek). Dit model gekoppeld aan 
het door de TU/e Bouwkunde ontwikkelde 
concept ‘User-in-the-loop’ process control (zie 
figuur 3 ) biedt nieuwe mogelijkheden voor 
de optimalisering van persoonlijke conditio-
nering. 
Betere en individuele afstemming op de 
comfortbehoefte van een gebruiker op ruimte 
nivo leidt tot beter ervaren comfort en minder 
energiegebruik. Dit is onder meer gebleken 
in het TKI EnerGO project UCER. De tech-
nologische stap die gemaakt moet worden 
is het maken van een effectieve combinatie 
van comfortprofielen en human behaviour 
modellen waarin ook op genomen het gebruik 
van elektrisch apparatuur die als basis kan 
dienen voor de gewenste comfort-energie 
optimalisatie strategie. De koppeling met 
de door de gebruiker ingeschakelde appara-
tuur en installaties, decentrale opwekking en 
buffering is een belangrijke volgende stap naar 
de integratie met het Smart Grid. Waarbij de 
mogelijkheid ontstaat om het deel achter de 
meter van de elektrische Smart Grid te kunnen 
verzorgen met behulp van bestaande wireless 
low cost sensornetwerken en actuatoren 
voor comfort management. Door dit betere 
inzicht in de werkelijke energie behoefte van 
de specifieke gebruikers van een gebouw 
kan er een betere afstemming plaats vinden 
wellicht het ruilen van energiestromen tussen 
gebouwen als bijvoorbeeld een gebouw een 
warmte overschot heeft terwijl juist de ander 
nog warmte nodig heeft. Deze mogelijkheden 
kunnen toegevoegd te worden aan die van 
de traditionele trias energetica aanpak, zie 
figuur 4. Dit is een onderdeel van de TVVL road 
map naar bijna energie neutrale gebouwen 
(Maassen et al. 2014). 
De ideevorming over het temporale verloop 
van de individuele comfort vraag staat nog 
maar aan het begin. Het streven is om op basis 
van scenario’s tot een kwalitatieve model-
lering te komen die gebruikt kan worden bij 
de gerichte inzet van agents voor verdere 
optimalisering van comfort en energie. De 
inzet van intelligente voorspellende rege-
lingen gebaseerd op agent technologie lijkt 
mogelijkheden te bieden die nader onderzocht 

-Figuur 3- De  

‘Human-in-the-loop” 

benadering

-Figuur 4- De 

Noodzakelijke 
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-Figuur 5- PV- installatie en elektrische energie opslag middel Nilar NiMH batterijen 

gaan worden. De agenten zijn lokaal geïnstal-
leerde informatiesystemen die autonoom het 
comfort en de energie infrastructuur kunnen 
aansturen. Zo kan de informatie uit de gebou-
wen gebruikt worden voor het optimaliseren 
van de aan sturing van de energie-infrastruc-
tuur gericht op energie uitwisseling tussen-
gebouwen en opslag systemen. Optimaler 
gebruik van energie in de gebouwde omge-
ving, waarbij er optimale afstemming tussen 
vraag  (de werkelijke individuele behoefte) en  
aanbod plaats vindt, vereist nieuwe vormen 
van Informatie & Communicatie Technologie 
(ICT).  Comfort installaties gekoppeld niet 
alleen aan dynamische real-time informatie 
betreffende beschikbaarheid, duurzaamheid 
en prijsniveau van de energie, maar ook juist 
aan de veranderende vraag van de menselijke 
behoefte. Dit vereist comfortprofielen en men-
selijk gedragsmodellen geïmplementeerd in 
verschillende regelstrategie scenario’s. 

 VAN MENS NAAR MICRO GRID
Om de effecten op de elektrische behoefte 
te kunnen onderzoeken bij een bestaand 
‘standaard’ kantoor zijn een PV-installatie 
en elektrisch opslag systeem aangebracht, 
zie figuur 5. Zo kan extra flexibiliteit worden 
geboden voor het compenseren van het insta-
biele aanbod van elektriciteit van de PV. Bij 
opslag wordt vaak gedacht aan het opslaan van 
een overschot van de opgewekte energie, maar 
in een kantoorgebouw is dat niet snel het geval 
aangezien de productie en de vraag groten-
deels gelijktijdig plaatsvinden en de gegene-
reerde energie dus direct lokaal verbruikt kan 
worden. Hiervoor is een beter inzicht in het 
werkelijke gebruik nodig en is een aanwezig-
heidsdetectie systeem ontwikkeld met een 
hoge nauwkeurigheid. Dit systeem is tevens 
gekoppeld aan de sturing van de klimaat instal-
laties en de verlichting. De verlichting is een 
van de grootste energie posten en die kan zo 
beter afgestemd en beheerst worden. Zo ont-
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staat een optimale proces besturingsstrategie 
voor energie infrastructuur in het gebouw, het 
micro Grid. Hierdoor is beter bekend wat er 
werkelijk in het gebouw gebeurd wat betreft 
actuele energiebehoefte alsmede wordt door 
de energie opslag extra flexibiliteit naar het 
Smart Grid geboden.

 CONCLUSIE
De ideevorming over slimme combinaties van 
energie-opwekkers, -buffers en -afnemers 
staat nog maar aan het begin. Hierbij zit de 
essentie in de actuele energiebehoefte door de 
individuele comfort vraag, die leidend is voor 
het energiegebruik in gebouwen. Er is gestart 
met het onderzoeken en ontwikkelen van 
beheer strategieën voor een ‘Process Control 
on Room Level’, PCRL systeem modules. 
Centraal staat hierbij de individualisering van 
het comfort, door thermisch comfort/licht 
profielen en menselijke gedragsmodellen. De 
externe invloeden (weer, momentaan aanbod, 
prijs) en interne invloeden (verlichting, gebruik 
apparatuur) worden hierbij meegenomen. 
Hiervoor is nodig:
-  verbeterd thermo fysiologisch comfort 

model voor lokale en dynamische koeling;
-  intelligente regelsystemen voor duurzame/

decentrale energiesturing met daarin 
leidend het customer gedrag binnen 

comfort van de verschillende gebouwen;
-  duurzame energie omzetting en energiebuf-

fersystemen.
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Toepassingsgebieden JETsystemen;

• fabriekshallen en lashallen,
• magazijnen en distributiecentra,
• voedselverwerkende industrie,
• sporthallen en zwembaden,
• concertzalen, theaters en discotheken,
• multifunctionele evenementenhallen,
• winkels, bouwmarkten,
• atria en binnentuinen, 
• kantoorruimten,
• scholen, klaslokalen,
• horeca,
• kerken. 
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