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De huidige ontwikkeling richting bijna 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 lagere 

buitentemperatuur dan de gewenste binnentemperatuur zorgen voor een groot 

potentieel voor vrije koeling. Omdat het energiegebruik van nieuwe gebouwen 

sterk afneemt neemt het aandeel van elektriciteitsverbruik door ventilatoren in 

het totale energiegebruik toe. Hybride ventilatie voorziet in de verseluchtbehoefte 

terwijl het potentieel aan vrije koeling optimaal benut wordt en daarbij 

ventilatorenergie bespaard wordt door het gebruik van natuurlijke ventilatie. 
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T.a.v. de interactie tussen het natuurlijk en het 
mechanisch ventilatiesysteem kan onder-
scheid gemaakt worden naar de wijze waarop 
de systemen samenwerken: ruimtelijk en/of 
fysisch. Bij ruimtelijke samenwerking wordt 
onderscheid gemaakt tussen een systeem met 

Deel 2

Dit artikel is deel twee uit een serie van vier artikelen over hybride ventilatie. De artikelen zijn 
gebaseerd op de rapportage KT-26 Hybride ventilatie van TVVL. Deze rapportage is mede 
mogelijk gemaakt door inhoudelijke en/of financiële bijdragen van TVVL, Duco ventila-
tion and suncontrol, Zehnder Group Nederland b.v., Velux en ISSO. De rapportage zal ook 
gebruikt worden voor het actualiseren van ISSO publicaties waar dit onderwerp aan de orde 
komt. De rapportage is voor leden gratis te downloaden via de website van TVVL.
Artikel 1: Definitie en uitgangspunten
Artikel 2: Varianten van hybride ventilatie
Artikel 3: Ontwerpen met natuurlijke krachten: Thermische trek en wind
Artikel 4: Drukevenwicht, Voorbeeldberekening, Nachtventilatie
Kijk voor enkele handige hybride ventilatie rekentools www.mijnenergiemanager.nl.

zonering en een systeem zonder zonering. In 
een gezoneerd systeem kan in verschillende 
ruimten onafhankelijk van elkaar de samen-
werking tussen natuurlijke en mechanische 
ventilatie geregeld worden, zie figuur 1.
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 spe-
cifiek moment voor het hele gebouw hetzelfde 
ventilatiesysteem of dezelfde combinatie van 
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systemen operationeel. Dit is eenvoudiger, 
maar biedt minder flexibiliteit bij het klimati-
seren van de binnenruimten. 
In de wijze waarop natuurlijke en mechani-
sche ventilatie fysisch kunnen samenwerken 
onderscheiden we alternerende systemen 
en gemengde systemen. Bij een alternerend 
systeem functioneert de natuurlijke ventila-
tie 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 venti-
latie 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 bijvoor-
beeld 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 toerenge-

regeld, 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 mecha-
nisch en natuurlijk ventileren.

  NATUURLIJK E VENTILATIE
Bij het ontwerp van een hybride ventilatie-

systeem is het ontwerp van het natuurlijke 
ventilatiesysteem over het algemeen leidend. 
Hoe meer de natuurlijke ventilatie kan voor-
zien in de verse luchtbehoefte en klimatisering 
van een gebouw, hoe lager het uiteindelijke 
energiegebruik. De manier waarop de natuur-
lijke 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 ther-
mische trek en wind. Er zijn verschillende 
technieken die gebruikt kunnen worden bij het 
ontwerpen van het natuurlijke ventilatiesys-
teem. De meest effectieve technieken zijn:
- dwarsventilatie;
-  thermische trek door warmteaccumulatie 

(stack);
- enkelzijdige ventilatie.
Andere technieken zijn vooral ondersteunend. 
Dit zijn:
- windvangers;
- turbineventilatoren;
- klimaatgevel of trombewand.
Een beschrijving van de belangrijkste principes 
volgt hierna.
 
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 obsta-
kels 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 warmtepro-
ductie 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.

Enkelzijdige ventilatie
Als dwarsventilatie niet mogelijk is, kan een 
ruimte enkelzijdig geventileerd worden. Bij 
enkelzijdige ventilatie vindt de ventilatie plaats 
door ventilatie-openingen in één gevel. Dit 
vergt een goed ontwerp van de gevelopenin-

gen en een niet te grote diepte (zie figuur 4). 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. 

  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 tempe-
ratuur van de grond kan een koelcapaciteit 
geleverd worden bij hoge buitentemperatu-
ren een warmtecapaciteit bij lage buiten-
temperaturen; 

-  grondwarmtewisselaars of acquifer: Ook 
bij een grondwarmtewisselaar of acquifer 
wordt gebruik gemaakt van de redelijk 
constante temperatuur van de grond (of het 
grondwater). In dit geval is er wel nog een 
tussenmedium nodig en wordt de ventila-
tielucht via een warmtewisselaar gekoeld of 
verwarmd;

-  klimaatgevel of een atrium/serre: Bij een 
klimaatgevel warmt de invallende zoninstra-
ling de toegevoerde ventilatielucht op. De 
klimaatgevel of serre levert extra warmte-
capaciteit;

-  nachtbuffer: Een nachtbuffer, bijvoorbeeld 
op basis van phase changing materials, kan 
in de nacht ontladen worden, waardoor er 
overdag warmte aan de ventilatielucht ont-
trokken kan worden.

  MECHANISCHE VENTILATIE
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. Het systeem met mechani-
sche toevoer en natuurlijke afvoer wordt hier 

-Figuur 1- Bij een gezoneerd systeem kunnen 

in verschillende ruimten verschillende 

regelstrategieën gehanteerd worden

-Figuur 2- Systeem met één zone, voor het 

hele gebouw is hetzelfde ventilatiesysteem (of 

combinatie van systemen) operationeel

-Figuur 3- Thermische trek door 

warmteaccumulatie in het gebouw

-Figuur 4- 

Enkelzijdige 

ventilatie
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niet beschouwd. Dit systeem wordt in de 
praktijk weinig toegepast. 

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 gebou-
winstallatie. Op basis van deze elementen 
onderscheiden we de volgende systeemvari-
anten:
Mechanische afvoer, natuurlijke toevoer
- zonder warmteterugwinning, zonder koeling;
-  met warmteterugwinning, zonder koeling. 

De teruggewonnen warmte wordt hierbij 
niet overgedragen op de toegevoerde venti-
latielucht;

-  met actieve koeling. Actieve koeling kan 
bijvoorbeeld door middel van koelplafonds;

- met warmteterugwinning en actieve koeling. 
Mechanische afvoer, mechanische toevoer 
-  zonder warmteterugwinning, zonder koeling. 

Toevoer en afvoer zijn bij voorkeur apart te 
schakelen of te regelen;

-  met warmteterugwinning. De teruggewon-
nen warmte wordt hierbij over het algemeen 
overgedragen op de (mechanisch) toege-
voerde ventilatielucht. De warmteterugwin-
ning is voorzien van een bypass;

-  met actieve koeling. De koeling vindt plaats 
met mechanisch toegevoerde ventilatie-
lucht;

-  met warmteterugwinning en actieve koeling.
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 
warmteterugwinning) bepaald wordt. 
Bij hybride ventilatiesystemen wordt vaak 
gebruik gemaakt van te openen ramen. De 
ramen horen in dit geval tot de basisventila-
tievoorziening. Deze ramen kunnen eventueel 
ook als spuivoorzienig dienen. Bij de bediening 
van het natuurlijke ventilatiesysteem onder-
scheiden we:
-  individuele handmatige bediening, bijvoor-

beeld handmatig te openen ramen;
-  individuele handmatige bediening met aan-

vullende 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 wordt 
een bredere bandbreedte geaccepteerd 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.
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 regelcri-
teria gezamenlijk vormen het regelsysteem. 
In figuur 5 zijn de werkgebieden schematisch 
weergegeven. Hierna wordt een toelichting op 
figuur 5 gegeven.
Kolomkoppen
-  koelbehoefte (Tbi>Tcomfort): De binnentempe-

ratuur is hoger dan de comforttemperatuur; 
het gebouw heeft een koelbehoefte;

Warmtebehoefte (Tbi<Tcomfort): De binnentem-
peratuur is lager dan de comforttemperatuur; 
het gebouw heeft een warmtebehoefte.
Rijkoppen
-  koelcapaciteit (Tbu<Tbi): De buitentempera-

tuur is lager dan de binnentemperatuur; de 
buitenlucht heeft een koelcapaciteit;

-  warmtecapaciteit (Tbu>Tbi): De buitentempe-
ratuur is hoger dan de binnentemperatuur; 
de buitenlucht heeft een warmtecapaciteit.

Beschrijving van de werkgebieden:
1.  De koelbehoefte is kleiner dan de koelcapa-

citeit van de buitenlucht bij het ventila-
tievoud 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 bijver-
warmd moeten worden of gebruik gemaakt 
moeten worden van de wamrteterugwin-
ning.

2.  De koelbehoefte is groter 
of gelijk aan de koelcapa-
citeit van de buitenlucht 
bij een ventilatievoud dat 
nodig is voor de verse-
luchtvoorziening. Het 
ventilatievoud waarmee in 
de koelbehoefte behoefte 
kan worden voorzien is dus 
groter of gelijk aan het ven-
tilatievoud ten behoeve van 
de verseluchtvoorziening. 

3.  De natuurlijke ventilatie 

kan geen relevante koelcapaciteit leveren. 
Speciale voorzieningen om de ventilatie 
te koelen, zoals bijvoorbeeld een grond-
warmtewisselaar of nachtventilatie kunnen 
eventueel koelcapaciteit leveren.

4.  Er is wel een koelbehoefte, maar de bui-
tenlucht kan geen koelcapaciteit leveren. 
Indien beschikbaar zal actieve koeling nodig 
zijn.

5.  In dit gebied is er sprake van warmtebe-
hoefte. Normaliter kan de natuurlijke venti-
latie 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 warmteca-
paciteit beschikbaar is komt in de praktijk 
nauwelijks voor.

In elk gebied van figuur 5 moet de klimaat-
installatie van het gebouw de juiste modus 
kiezen. In de groene gebieden kan natuurlijke 
ventilatie een rol spelen.
Naast de hier beschreven werkgebieden is 
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 ventilatietoevoertempe-

ratuur;
-  condensatie (bij nachtventilatie) door te 

lage ventilatietemperaturen.
Op basis van het type mechanische venti-
latiesysteem en de wijze van samenwerken 
tussen natuurlijke ventilatie en mechanische 
ventilatie kan voor alle werkgebieden een 
regelstrategie beschreven worden.

In dit artikel zijn de varianten ten aanzien van 
hybride ventilatiesystemen beschreven. In 
het volgende artikel in deze reeks zal worden 
ingegaan op ontwerpen van natuurlijke 
ventilatie op basis van winddrukverschillen en 
thermische trek.

-Figuur 5- Werkgebieden van natuurlijke ventilatie
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