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De 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 buitentemperatuur 

lager dan de gewenste binnentemperatuur zorgt voor een groot potentieel aan 

vrije koeling. 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 

ventilatorenergie bespaard wordt door gebruik te maken van natuurlijke ventilatie. 

Hybride ventilatie, natuurlijke 
drijfkrachten

M. (Michiel) van Bruggen, De Energiemanager, 
TVVL expertgroep klimaattechniek

Thermische trek is het resultaat van het ver-
schil 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 gelijkmatige binnen- en buiten-
temperaturen, 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 1. In figuur 1 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 
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wordt gegeven door het verschil tussen de 
statische druk van de warme lucht en de sta-

tische druk van de koude lucht. Dit is gegeven 
in figuur 2.
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Het statische drukverschil op basis van 
een hoogteverschil wordt gegeven door de 
formule:
∆P = (ρkoud - ρwarm).g.∆h  [1]

Waarin:
∆P : statisch drukverschil [Pa]

ρkoud :  dichtheid koude lucht (tabel 1) [kg/m3]

ρwarm :  dichtheid warme lucht (tabel 1) [kg/m3]

g :  zwaartekrachtversnelling (9,81) [m/s2]

δh :  hoogteverschil [m]

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

De waarde van (ρkoud - ρwarm) kan ook benaderd 
worden met de volgende formule:

∆ρ = (Tbi - Tbu) ρ0./ Tbu + 273  [2]

Waarin:
∆ρ :  verschil dichtheid warme en koude lucht [kg/m3]

Tbi : binnentemperatuur [°C]

Tbu : buitentemperatuur [°C]

ρ0 :  referentie dichtheid van lucht (1,2) [kg/m3]

Voorbeeld
Buitentemperatuur = 15°C
Binnentemperatuur = 25°C
∆ρ = (25 -15).1,2 / (15 + 273) = 0,042 kg/m3

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 tempera-
tuur zal zijn. Het verloop van de statische druk 
is dan niet meer lineair; dit is weergegeven in 
figuur 3.
Te zien is dat door het oplopende van de tem-
peratuur, 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:

Deze formule is niet analytische op te lossen, 
deze berekening moet dus met een computer-
programma uitgevoerd worden.
In figuur 2 en figuur 3 is het drukprofiel op een 
gebouwschil gegeven. De volgende stap is het 
bepalen van het drukevenwicht. 
Als een muur gezet wordt tussen de warme 
lucht en de koude lucht met onder een 
ventilatie-opening en boven een ventilatie-

-Figuur 1- Statische druk afhankelijk van de hoogte bij warme lucht en koude lucht

-Figuur 2- Drukprofiel op de schil door thermische trek

-Figuur 3- 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)

Temperatuur [°C] Dichtheid [kg/m3]

0 1,293

5 1,269

10 1,247

15 1,225

20 1,204

25 1,184

30 1,165

35 1,146

-Tabel 1- Dichtheid van lucht 

in relatie tot de temperatuur, 

tussenliggende waarden kunnen 

geïnterpoleerd worden

∆𝑃𝑃 = 𝑔𝑔 ⋅ ∫ 𝑑𝑑ℎ(𝜌𝜌𝑙𝑙;𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝜌𝜌𝑙𝑙;𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤)
ℎ𝑖𝑖
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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 buiten-
lucht en het drukverlies door obstakels in het 
gebouw. De belangrijkste obstakels zijn daarbij 
de ventilatie-openingen zelf. 
In figuur 4 zijn schematisch het statische druk-
verschil 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; het 
punt waar de druk binnen gelijk is 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 instro-
men, boven het neutrale punt is de druk in het 
gebouw hoger dan buiten en zal er lucht het 
gebouw uitstromen.
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 volumes-
troom door beide ventilatie-openingen gelijk 
zijn. De drukverliesbalans ziet er dan uit als in 
figuur 5.
In figuur 5 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 luchtvolu-
mestromen de gewenste richting hebben. Dit 
kan bereikt worden door:
-  Lager in het gebouw ventilatieopeningen 

met een groter drukverlies te gebruiken, zie 
figuur 5;

-  De ventilatie-afvoer hoog te positioneren 
met een zo gering mogelijk drukverlies, 
figuur 6;

-  De ventilatie te compartimenteren. Hierdoor 
ontstaan er meerdere aparte zones met hun 
eigen drukevenwicht zie figuur 7.

De plaats van het neutrale punt is afhankelijk 
van de druk in het gebouw ten opzichte van 
de druk buiten. Met de plaats van het neutrale 
punt ligt vast bij welke hoogte er ventilatie-

lucht 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 drukver-
schil berekenen bij een ventilatietoevoer:
∆P = (hn – hi).(ρkoud - ρwarm).g [4]

Waarin:
∆P : drukverschil over ventilatieopening op hi [Pa]

hn : hoogte van het neutrale punt [m]

hi : hoogte van de ventilatie-opening [m]

ρkoud : dichtheid koude lucht (tabel 1) [kg/m3]

ρwarm : dichtheid van de warme lucht (tabel 1) [kg/m3]

g : zwaartekrachtversnelling (9,81) [m/s2]

-Figuur 4- Drukevenwicht tussen statisch drukverschil en drukverlies in het gebouw

-Figuur 5- Drukevenwicht tussen statisch drukverschil en drukverlies in het gebouw bij niet gelijke 

ventilatieopeningen

-Figuur 6- 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.
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Voorbeeld
Gegeven de situatie in figuur 5. 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?
Bij de hoogste ventilatie-opening: 
∆P = (20 - 25).(1,204 - 1,184).9,81 = 0,981 Pa.
Bij de laagste ventilatie-opening: 
∆P = (20 - 0).(1,204 - 1,184).9,81 = 3,924 Pa. 

De lengte van de pijlen in figuur 6 en figuur 
7 hebben betrekking op het drukverlies, niet 
op de luchtvolumestroom. De luchtvolumes-
troom zou voor alle verdiepingen gelijk zijn. 
Voor het bepalen van de drukverliezen over de 
ventilatie-openingen in de situatie van figuur 6 
kan vergelijking 4 gebruikt worden.

Voorbeeld (bij figuur 6)
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 2, het bijbehorende drukverschil is 
berekend met vergelijking 4 en vergelijking 2. 
Ook door compartimentering van het gebouw 
is het mogelijk de drukbalans zodanig te 
beïnvloeden dat de gewenste stromingsrich-
ting word gerealiseerd. Dit is weergegeven in 
figuur 7.

thermische trek.
De windsnelheid kan bepaald worden door de 
meetgegevens van meteostations te corrige-
ren voor de hoogte en de terreinruwheid.
v = vmαhγ [5]

Waarin:
v : windsnelheid, hoogte h boven grond [m/s]
vm : gemeten windsnelheid meteostation, open 
veld, 10 meter boven grond [kg/m3]
α en γ : coëfficiënten, afhankelijk van de ter-
reinruwheid, zie tabel 3 [-]
h : hoogte van het punt waarop de windsnel-
heid wordt berekend. [m]

Voorbeeld
Gemeten windsnelheid meteostation: 5 m/s
Terrein: bebouwd
Windsnelheid op locatie:
V = 5.0,25.100,35 = 3,23 m/s

De relatie tussen winddruk en windsnelheid 

wordt gegeven door:
Pw = 0,5.Ρ. vw

2. Cp [6]

Waarin
Pw : winddruk [Pa]
ρl;warm : dichtheid van lucht [kg/m3]
vw : windsnelheid [m/s]
Cp : vormfactor [-]

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 dyna-
miek van deze factoren is zo groot (zie bijvoor-
beeld figuur 9) dat er geen accurate algemene 
richtlijnen te geven zijn voor deze factor. Deze 
factor wordt doorgaans vastgesteld op basis 
van een windtunneltest of computational 
fluids dynamics (CFD)-berekeningen.

  DRUKVERLIES 
GEVELOPENINGEN

De drijvende krachten thermische trek en wind 

Ventilatie-opening hi
[meter]

hn-hi
[meter]

ΔP 
[Pascal]

1 0 m 8 1,613

2 3 m 5 1,008

3 6 m 2 0,403

4 11 m -3 -0,605

α γ

Open terrein 0,17 0,68

Terrein met verspreidde belemmeringen 0,2 0,52

Bebouwd terrein (‘Urban’) 0,25 0,35

Stad (‘City’) 0,33 0,21

 WIND
Wind resulteert in een drukverdeling over de 
schil van het gebouw. Een voorbeeld hiervan 
is gegeven in figuur 8. Dicht bij de grond is de 
winddruk lager en onvoorspelbaarder door het 
effect van obstakels op de grond. De windsnel-
heid 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 natuur-
lijke 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 

-Figuur 7- Drukevenwicht bij een gebouw met meerdere verdiepingen. Door compartimenteren worden 

ongewenste stroomrichtingen voorkomen.

-Figuur 8- Voorbeeld 

van drukverdeling 

over de schil van een 

gebouw ten gevolge 

van wind

-Tabel 3- Terreincoëfficiënten voor het berekenen van de windsnelheid

-Tabel 2- Gegevens ventilatie-openingen bij voorbeeld
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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 openin-
gen 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 gedimensio-
neerd worden. De gevelopening kan geken-
merkt worden door de drukverlies coëfficiënt 
Cd (discharge loss coefficient). De discharge 
loss coefficient is de verhouding tussen de 
werkelijke volumestroom en de theoretische 
volumestroom. De volumestroom door een 
gevelopening met gegeven Cd wordt gegeven 
door:
Q = Cd.A.Ѵ(2∆P / ρ)
of, de gevelopening A wordt gegeven door:
A  = |q| / (Cd.Ѵ(2|∆P| / ρ) [7]
Waarin:
q : volumestroom (absolute waarde) [m3/s]

-Figuur 9- Winddruk, op een dakvlak afhankelijk van de hellingshoek (links) en op gevels, afhankelijk van 

invalshoek (rechts)

In dit artikel is beschreven op welke wijze 
gerekend kan worden aan natuurlijke 
drijfkrachten bij hybride ventilatiesyste-
men. In het volgende artikel zal ingegaan 
worden op het creëren van een gewenst 
drukevenwicht en zal een uitgebreid 
rekenvoorbeeld beschreven worden.

Cd : discharge loss coefficient [-]
A : oppervlakte van de opening [m2]
∆P : drukverschil over de opening (absolute 
waarde) [Pa]
ρ : soortelijke massa lucht [kg/m3]
De factor Cd wordt gemeten bij gestandaardi-
seerde omstandigheden. Voor een rechthoe-
kige gevelopening in een verticale gevel kan 
een Cd aangehouden worden van 0,61.
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 Uitgelicht: 

Installatiescan scholen

De apriluitgave van TVVL Magazine zal aandacht besteden aan uiteenlopende onderwerpen. Eén 
van de artikelen staat bijvoorbeeld in het teken van de installatiescan voor scholen. Het betreft 
een eenvoudige scan om de werking van installaties in scholen te controleren. Dit levert snel 
resultaat: een betere luchtkwaliteit plus een fikse besparing op energie en geld. Aandacht ook 
in deze uitgave voor Japans onderzoek naar het beperken van schade aan leidingen van sanitaire 
installaties ten gevolge van aardbevingen. Verder onder andere deel 2 van het rekenen met lucht/
waterwarmtewisselaars.

Voorbeschouwing
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