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In september 2014 heeft het ROC Noorderpoort in Stadskanaal een nieuwe 

(v)mbo-school in gebruik genomen die voldoet aan het Breeam Very Good 

certificaat. Tevens moest worden voldaan aan de hoge eisen voor de classificatie 

van Frisse Scholen klasse B. Dit betekent dat er relatief veel lucht in het gebouw 

gebracht moet worden. Dit resulteert doorgaans in een hoog energiegebruik voor 

verwarming en ventilatie (ventilatorenergie). Om deze kosten zoveel mogelijk te 

reduceren is gekozen voor niet meer dan strikt noodzakelijk ventileren. Toegepast 

is daarom om per ruimte ventileren op basis van het CO2-gehalte in de ruimte. 

Wanneer kantoren en leslokalen niet of niet intensief gebruikt worden, kan het 

ventilatiedebiet tot 20% van het ontwerpdebiet teruggeregeld worden. De 

verwachting is een hoge besparing, maar hoeveel zal in de praktijk moeten blijken. 

Inmiddels is de school voor het tweede seizoen in gebruik, zodat gegevens over het 

werkelijke gebruik van de ruimten beschikbaar zijn in het gebouwbeheersysteem. 

Dit artikel laat zien hoeveel is bespaard. 

Ventilatie op basis van CO2 in 
een school is rendabel

Ir. H. (Henk) Winters, Deerns Nederland BV

Om niet meer te ventileren dan noodzakelijk 
zijn in de kantoren, les- en vergaderruimten 
VAV-boxen opgenomen in de luchttoevoer. 
Veel ruimten zijn voorzien van elektrische 
naverwarmers, maar in combinatie met basis 
vloerverwarming-/koeling is het de intentie 
dat deze maar sporadisch gebruikt worden.
Het debiet van de luchttoevoer wordt bepaald 
op basis van het gemeten CO2-gehalte, 
waarbij de ruimteregelaar regelt op 750 ppm. 
Hieronder blijft het ventilatiedebiet op de 
minimum stand van 20% van het ontwerpde-
biet. De afzuiging wordt via overstortroosters 

naar centrale afzuigpunten gebracht.
De centrale luchtbehandelingskasten regelen 
op een constante toevoerdruk, de afzuiging 
volgt de toevoer via een zogenoemde volglijn. 
De minimum stand van de VAV-boxen is de 
minimale stand waarop de VAV-box nog naar 
behoren kan functioneren. Indien VAV-boxen 
terugregelen in debiet, zullen ook de centrale 
luchtbehandelingskasten terugtoeren in 
debiet, waardoor de feitelijke energiebesparing 
wordt gerealiseerd. Door het kwadratisch 
verband tussen drukverlies in het ventilatie-
systeem en het luchtdebiet, zal de ventilato-

renergie bij een halvering van het luchtdebiet 
een kwart van het ontwerp worden, bij een 
gelijkblijvende waarde van de inblaasdruk.

 DE PRAKTIJK
Er is onderscheid in het gedrag van de VAV-
regelingen in kantoren en in leslokalen. De 
school heeft doorgaans de installaties in 
bedrijf tussen 6:00 en 19:00 uur. ’s Nachts 
staat de ventilatie uit.

Kantoren
In de kantoren zien we doordeweeks het 
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-Figuur 1- Opzet ventilatievoorziening

-Figuur 2- 

Weekoverzicht 

kantoor

-Figuur 3- 

Dagoverzicht 

kantoor

-Figuur 4- 

Weekoverzicht 

leslokaal

-Figuur 5- 

Dagoverzicht 

leslokaal

patroon zoals weergegeven in figuur 2.
Dit patroon zien we bij de diverse kantoren 
terug, waarbij de pieken op verschillende tijd-
stippen op de dag optreden. Over een dag ziet 
dit er in detail als in figuur 3 is weergegeven.
Met de piek van ca. 8:30 tot 11:00 levert dit 
een gemiddelde sturing van de VAV-klep op 
van 35%. Dit is toepasbaar voor alle kantoren 
indien we er vanuit gaan, dat in de kantoren 
deze pieken verspreid over de dag voorkomen.
De klepsturingen komen overeen met de inge-
stelde debieten: de kleppen zijn ingesteld op 
0% sturing – 0% debiet, 100% sturing – 100% 
ontwerpdebiet.

Leslokalen
De leslokalen laten een ander patroon zien 
(figuur 4). En op een dag ziet dit er uit als in 
figuur 5. Er treden meerdere pieken op:
- 9:00-10:30 gem. 60%;
- 11:00-12:30, 100%;
- 14:00- 15:00, gem. 60%;
- 16:00-16:30, gem. 50%.
Over de dag genomen komt dit neer op een 
gemiddelde sturing/debiet van 38%. Figuur 4 
laat zien dat dit een dag is waarop de VAV-box 
meer dan op andere dagen open regelt. 
Gemiddeld genomen hebben de leslokalen een 
gemiddeld debiet van 30% over de dag.

 ENERGIEBESPARING
De leslokalen zijn in het kader van Frisse 
Scholen Klasse B uitgelegd op een ventila-
tiedebiet van 17,5m3/h.m2. Het totale netto 
vloeroppervlak voor de leslokalen bedraagt 
2.346 m2. Voor de kantoren en vergaderruim-
ten is uitgegaan van 45m3/h/pers. Hierbij is 
uitgegaan van 165 personen. Hiermee komt 
dan het totale luchtdebiet uit op:
- leslokalen: ca. 41.000 m3/h
- kantoren: ca. 7.400 m3/h
De drukken van de drie luchtbehandelings-
kasten zijn weergegeven in tabel 1. Op deze 

-Tabel 1- Drukken luchtbehandelingskasten

Interne druk Externe druk luchtdebiet

Toevoer LBK A 599 Pa 450 Pa 33.800 m3/h

Afzuig LBK A 450 Pa 350 Pa 29.900 m3/h

Toevoer LBK B 502 Pa 350 Pa 14.000 m3/h

Afzuig LBK B 466 Pa 300 Pa 14.000 m3/h

Toevoer LBK C 539 Pa 500 Pa 20.600 m3/h

Afzuig LBK C 493 Pa 400 Pa 19.400 m3/h

luchtbehandelingskasten zijn meer ruimten 
aangesloten, zoals kantine, restaurant, twee 

keukens en diverse praktijkruimten die niet op 
CO2 geregeld worden. Deze worden daarom 
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buiten de berekeningen gehouden.

Besparingen op ventilatorenergie
Indien de luchtbehandelingskasten op basis 
van regelende VAV-boxen regelen in debiet, 
zal daarbij de inblaasdruk constant gehouden 
worden, maar zullen de interne drukverlie-
zen variëren. Een deel van de externe druk is 
voor de aanzuig dan wel uitblaas. Dit deel zal 
variëren met het luchtdebiet, tezamen met de 
interne druk. Voor de aanzuig- en uitblaasdruk 
wordt 50 Pa aangehouden. Bij de variabele 
druk moet nog het drukverlies in de behuizing 
van de ventilator worden meegenomen. Deze 
varieert van ca. 40 tot 50 Pa. Er moet dus 
worden uitgegaan van de volgende drukken 
voor de luchtbehandelingskasten zoals weer-
gegeven in tabel 2.
Het ventilatorvermogen wordt bepaald met de 
volgende formule:
P (W) = Q.∆P. ʋvent.ʋmotor.ʋFR

Waarbij
Q= luchtdebiet (kg/s)
∆P = statisch drukverschil over de ventilator
ʋvent = ventilatorrendement
ʋmotor = motorrendement
ʋFR = rendement frequentieregelaar

Het ventilatorvermogen, gebaseerd op de 
externe druk, zal lineair met het debiet variëren 
vanwege de constante externe druk. Het 
ventilatorvermogen, gebaseerd op de interne 
druk en aanzuig- en uitblaasdruk, zal met de 
derde macht met het debiet variëren: het 
interne drukverlies varieert kwadratisch met 
het luchtdebiet.
Het gemiddelde luchtdebiet overdag is 30% 
van 41.000 m3/h + 35% van 7.400 m3/h, dat is 
14.900 m3/h. Dat is een gemiddelde reductie 
tot 30,7% van 48.400 m3/h. Het aandeel in 
het totaal van de luchtbehandelingskasten is 
echter kleiner: het totale verplaatste debiet is 
131.700 m3/h (toevoer+afzuig).
Het niet-CO2-geregelde aandeel is 34.900 
m3/h. Het totale gereduceerde debiet is 
daarmee 2x14.900 (toevoer+afzuig) + 34.900 
= 64.700 m3/h, en dat is 49% van het ontwerp-
debiet. Wat dit met het ventilatorvermogen 
voor het variabele debiet doet is te zien in de 
tabel 3, waarbij uitgegaan is van een ventila-
torrendement van 97%, een motorrendement 
van 89% en een rendement van de frequentie-
regelaar van 97,5% en een soortelijke massa 
van lucht bij 20ºC van 1,2 kg/m3. Op basis 
van 40 schoolweken per jaar met elk 5 dagen 
ventilatie in bedrijf van 6:00 tot 19:00 u komt 
dit neer op een reductie in elektraverbruik 
van ruim 88 MWh. Met een elektratarief van 
€0,107/kWh inclusief transportkosten en ener-
giebelasting komt dit neer op een besparing 
van €9.400,- incl. BTW.

Besparing op verwarmings- en koelenergie
Doordat er minder geventileerd wordt, is 
er minder verwarmings- en koelingsenergie 
nodig. De besparing hierop is echter niet zo 
eenvoudig te berekenen als de besparing op de 
ventilatorenergie.
De warmte en koude wordt bij het 
Noorderpoort in Stadskanaal opgewekt door 
middel van een WKO-installatie met warmte-
pomp. Om een gerichte inschatting te maken 
is de ventilatie installatie doorgerekend op 
uurbasis voor een heel jaar, gebaseerd op de 
buitentemperaturen in 2000. Dit jaar was een 
relatief warm jaar met een zachte winter, een 
situatie die steeds vaker voor zal komen. De 
verdere uitgangspunten zijn:
- inblaastemperatuur 18ºC;
- retourtemperatuur 22ºC;
-  rendement warmtewiel 75% bij 100% 

debiet (opgave leverancier);
-  rendement warmtewiel 80% bij 49% debiet 

(praktijkmeting);
- 2 weken kerstvakantie;
- juli en augustus zomervakantie;
- COP-warmtepomp 3,5;
- COP-bron 40.
Uit de uursberekeningen komen de in tabel 
4 weergegeven jaarlijkse verwarmings- en 
koelingsenergievraag naar voren, bij 100% 
en bij 50% luchtdebiet. Te zien is dat het 
energiegebruik van de ventilatoren een veel 
grotere impact heeft dan voor de verwarming 
en koeling.

 TERUGVERDIENEN
Er zijn circa 70 ruimten voorzien van een 
VAV-box in de luchttoevoer ten behoeve 
van CO2-regeling. De investeringen hiervoor 
worden als volgt ingeschat:
-  levering en montage VAV-box: €550,- excl. 

BTW;
-  levering en montage CO2-opnemer met 

regeling: €450,- excl. BTW.
Dit komt neer op een totale investering van 
€70.000,- excl. BTW, €84.700,- incl. BTW. Met 
de besparing van €9.400,- incl. BTW komt dit 
neer op een enkelvoudige terugverdientijd van 
7,4 jaar.

 CONCLUSIES 
Om als school aan de Frisse Scholen klasse 
B te kunnen voldoen moet fors geventileerd 
kunnen worden in de leslokalen, wat nor-
maliter een forse kostenpost voor ventilatie 
betekent in de exploitatie van de school. Maar 
door toepassing van CO2-gestuurde regelin-
gen blijkt dit in de praktijk tot ca. 20% van de 
oorspronkelijke energiekosten gereduceerd te 
kunnen worden.
De hiervoor benodigde investeringen blijken 
voor Noorderpoort te Stadskanaal in bijna 7,5 
jaar te worden terugverdiend. Door de lage 
elektratarieven valt deze terugverdientijd wat 
tegen, maar voor een non-profit organisatie als 
Noorderpoort is dit toch acceptabel.

Variabele druk Constante druk luchtdebiet

Toevoer LBK A 699 Pa 400 Pa 33.800 m3/h

Afzuig LBK A 538 Pa 300 Pa 29.900 m3/h

Toevoer LBK B 593 Pa 300 Pa 14.000 m3/h

Afzuig LBK B 552 Pa 250 Pa 14.000 m3/h

Toevoer LBK C 638 Pa 450 Pa 20.600 m3/h

Afzuig LBK C 586 Pa 350 Pa 19.400 m3/h

el. vermogen bij 100% 
debiet

el. vermogen bij 49% 
debiet

Toevoer LBK A 15,2 2,4

Afzuig LBK A 7,5 1,6

Toevoer LBK B 3,8 0,8

Afzuig LBK B 3,4 0,6

Toevoer LBK C 6,7 1,6

Afzuig LBK C 5,5 1,2

Totaal 42,1 kW 8,2 kW

100% debiet 49% debiet

Verwarming 1,5 MWh 0,05 MWh

Koeling 29 MWh 15 MWh

Electraverbruik 1,1 MWh 0,4 MWh

-Tabel 2- Drukken 

luchtbehandelings - 

kasten aangepast

-Tabel 3- Elektrische 

vermogens 

ventilatoren

-Tabel 4- jaarlijkse verwarmings- 

en koelenergie en bijbehorende 

elektraverbruik bij 100% en 

gereduceerd debiet
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