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Dit zesde deel uit de reeks over de Gebouwentechniek gaat verder met de bespreking van de 
installaties, nodig om een gebouw bruikbaar en leefbaar te maken. In dit boek komen verwarming 
en ventilatie aan bod. Beide zijn zo innig met de bouwfysische aspecten verweven, dat de term 
‘toegepaste bouwfysica’ expliciet in de titel is opgenomen. Wat betreft dat aspect gaat de 
aandacht eerst en vooral naar het energieverbruik. Vooraf wordt kort gefocust op het waarom 
van verwarmen en ventileren, te weten het menselijk verlangen naar thermisch comfort en de 
nood aan een goede binnenluchtkwaliteit. Ook gaat de tekst in op de luchtbalans in gebouwen 
en tussen gebouwen en omgeving. Voor een goed begrip van alle elementen die in het boek 
behandeld worden is een voldoende kennis van de hydraulica, meer specifi ek de stroming in 
leidingen en luchtkanalen, onontbeerlijk. 

Hugo Hens was tot 2008 gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en doceerde er over gebouwentech-
niek. Tot 2008 was hij hoofd van het Laboratorium Bouwfysica. Van zijn hand verschenen heel wat 
papers in (inter)nationale tijdschriften en conference proceedings over de onderwerpen die in deze 
reeks aan bod komen. Ook gaf hij vaak adviezen naar aanleiding van bouwfysische of installatie-
gebonden vragen bij nieuwb ouw en renovatie of bij schadegevallen.
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0. Inleiding 

0.1 ONDERWERP VAN HET BOEK

Voorliggend boek is het zesde uit de reeks over de gebouwentechniek: 
 Bouwfysica: warmte- en massatransport 
 Toegepaste bouwfysica: randvoorwaarden, prestaties en materiaaleigenschappen 
 Prestatieanalyse: van bouwput tot paneelgevels 
 Prestatieanalyse : van houtskeletbouw tot afbouw 
 Installaties: sanitair, gas 
 Toegepaste bouwfysica en installaties: binnenmilieu, energie, verwarming, ventilatie 
 Toegepaste bouwfysica en installaties: koeling en luchtbehandeling 

Het combineert een kijk op het binnenmilieu, een uitgebreide behandeling van het energiever-
bruik en een analyse van de luchtbalans in gebouwen met een grondige bespreking van de 
installaties voor verwarming en ventilatie. Rode draad door het verhaal is dat elk gebouw aan
de comfort- en gezondheidsnoden van de gebruikers moet voldoen op een energetisch zuinige, 
duurzame en economisch optimale wijze. De garantie op laag energieverbruik begint bij het 
gebouwontwerp en zijn uitvoering. In koele en koude klimaten volstaan optimale bouwkundi-
ge oplossing echter niet om een comfortabel, gezond binnenklimaat te bestendigen. Actief 
ingrijpen via verwarmen en ventileren, is nodig. Dat dient, gegeven een lage netto behoefte, 
met zo weinig als mogelijk primair energieverbruik gepaard te gaan. Daartoe moeten de ver-
warmingsinstallaties onder andere een zo hoog mogelijk totaal rendement halen, of, zo eco-
nomisch zinvol, op laagwaardige energie draaien, terwijl de ventilatiesystemen met een mi-
nimum aan primair energieverbruik het binnenmilieu gezond dienen te houden.

Tussen verwarmen en ventileren en de bouwfysische kwaliteit van de bouwconstructie bestaat 
een onverbrekelijke band. Vandaar trouwens de titel. Niet ‘Installaties’ maar ‘Toegepaste 
bouwfysica en installaties’. Overigens bepaalt het volledige installatiepakket -sanitair, elektri-
citeit, ICT, elektromechanische systemen, verwarming, ventilatie, koeling en luchtbehande-
ling,– steeds meer de bruikbaarheid en functionaliteit. Ook verbinden de installaties elk 
bouwwerk met de landelijke netwerken voor energie- en watertoevoer, afvalwaterafvoer, 
transport en informatie. Een keerzijde van de medaille is dat de nood aan installaties op een 
steeds groter deel van de investeringen beslag legt. 

Het eerste hoofdstuk herneemt de uitgangspunten ‘comfort en gezondheid’. In een tweede 
bespreken we het energiezuinig ontwerpen van gebouwen. Wat dan aan warmtevraag over-
blijft, dienen de verwarmingsinstallaties te leveren. De volgende hoofdstukken behandelen 
dan ook de deze en de installaties voor ventilatie. Per hoofdstuk is de opbouw identiek: eerst 
de theorie, dan de systemen, daarna de technologie en ten slotte het ontwerp. 

Het boek heeft niet de pretentie volledig te zijn. Daarvoor is het kennisdomein te uitgebreid. 
Wie dieper op deelaspecten wil ingaan, wordt doorverwezen naar meer gespecialiseerde wer-
ken. Sommige daarvan staan in de bijgevoegde literatuurlijsten. Wel probeert het boek de 
juiste klemtonen te leggen. Zo worden de hydronische verwarmingsinstallaties uitvoerig be-
handeld. Die zijn immers in Europa het populairst.
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0.2 EENHEDEN EN SYMBOLEN

In het boek wordt het SI eenhedenstelsel gebruikt (Internationaal verplicht sinds 1977). Basis-
eenheden: meter (m), kilogram (kg), seconde (s), Kelvin (K), ampère (A), candela (cd), mol. 
Voor de symbolen is geput uit de ISO normen (International Standardisation Organisation), 
gepubliceerd als Belgische normenreeks X02-100 tot X02-113. In geval de grootheid niet in 
deze normen is opgenomen, zijn de CIB W40 voorstellen (International Council for Building 
Research, Studies and Documentation, Working Group on Heat and Moisture Transfer in 
Buildings) en de lijst van Annex 24 van het IEA-ECBCS (International Energy Agency, Exe-
cutive Committee on Energy Conservation in Buildings and Community Systems) gevolgd. 

0.3 REFERENTIES EN LITERATUUR

0.1 CIB-W40, 1975, Quantities, Symbols and Units for the description of heat and moisture 
transfer in Buildings, Conversion factors, IBBC- TNO,report no BI-75-59/03.8.12, Rijs-
wijk 

0.2 Winkler Prins Technische Encyclopedie, 1976, deel 2, Artikel over Bouwfysica, Uitgeve-
rij Elsevier, Amsterdam, p.p. 157- 159 

0.3 BIN, Normenreeks X02-101 - X02-113, 1985 
0.4 Taveirne W., 1990, Eenhedenstelsels en groothedenvergelijkingen: overgang naar het SI, 

Pudoc, Wageningen 
0.5 CIB-W40, 2012, Heat, AIR and Moisture Transfer Terminology, Parameters and concepts,

38 p. 
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Tabel 0.1 Lijst met de meest gebruikte symbolen
Symbool Betekenis Eenheden
a
a
b
c
c
e
f

g
g
g
h
h
h
l
l
m
n
p
q
r
s
t
u
v
x,y,z

versnelling
temperatuurvereffeningscoëfficiënt
contactcoëfficiënt of thermische effusiviteit
soortelijke warmte
concentratie
emissiefactor voor straling
soortelijke vrije energie
temperatuurfactor
soortelijke vrije enthalpie
versnelling van de zwaartekracht
massastroomdichtheid
hoogte
soortelijke enthalpie
warmteovergangscoëfficiënt
lengte
transformatiewarmte
massa
ventilatievoud
partiële druk
warmtestroomdichtheid
straal
soortelijke entropie
tijd
soortelijke inwendige energie
snelheid
cartesiaanse coördinaten

m/s²
m²/s
W/(m².K.s0.5)
J/(kg.K)
kg/m3, g/m3

-
J/kg
-
J/kg
m/s²
kg/(m².s)
m
J/kg
W/(m².K)
m
J/kg
kg
s-1, h-1

Pa
W/m²
m
J/(kg.K)
s
J/kg
m/s
m

A
E
F
G
G
H
I
L
M
P
P

oppervlakte
bestralingssterkte
vrije energie
vrije enthalpie
massastroom (massa= water, lucht, enz.)
enthalpie
stralingssterkte
luminantie of helderheid
energetische exitantie
vermogen
thermische permeantie

m²
W/m²
J
J
kg/s
J
J/rad
W/m²
W/m²
W
W/(m².K)
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contactcoëfficiënt of thermische effusiviteit
soortelijke warmte
concentratie
emissiefactor voor straling
soortelijke vrije energie
temperatuurfactor
soortelijke vrije enthalpie
versnelling van de zwaartekracht
massastroomdichtheid
hoogte
soortelijke enthalpie
warmteovergangscoëfficiënt
lengte
transformatiewarmte
massa
ventilatievoud
partiële druk
warmtestroomdichtheid
straal
soortelijke entropie
tijd
soortelijke inwendige energie
snelheid
cartesiaanse coördinaten

m/s²
m²/s
W/(m².K.s0.5)
J/(kg.K)
kg/m3, g/m3

-
J/kg
-
J/kg
m/s²
kg/(m².s)
m
J/kg
W/(m².K)
m
J/kg
kg
s-1, h-1

Pa
W/m²
m
J/(kg.K)
s
J/kg
m/s
m

A
E
F
G
G
H
I
L
M
P
P

oppervlakte
bestralingssterkte
vrije energie
vrije enthalpie
massastroom (massa= water, lucht, enz.)
enthalpie
stralingssterkte
luminantie of helderheid
energetische exitantie
vermogen
thermische permeantie

m²
W/m²
J
J
kg/s
J
J/rad
W/m²
W/m²
W
W/(m².K)
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Tabel 0.1 Lijst met de meest gebruikte symbolen, vervolg
Symbool Betekenis Eenheden
P
Q
R
R
S
T
T
U
U
V
W
X
Z

totale druk
hoeveelheid warmte
warmteweerstand
gasconstante
entropie
absolute temperatuur
periode (van een trilling of een golf)
inwendige energie
warmtedoorgangscoëfficiënt
volume
luchtweerstand
vochtverhouding
diffusieweerstand

Pa
J
m².K/W
J/(kg.K)
J/K
K
s, dagen..enz
J
W/(m².K)
m3

m/s
kg/kg
m/s















  


warmte-uitzettingscoëfficiënt
absorptiefactor
waterdampovergangscoëfficiënt
thermische volume-uitzettingscoëfficiënt
dynamische viscositeit
temperatuur
warmtegeleidingcoëfficiënt
diffusieweerstandsgetal
kinematische viscositeit
volumemassa, dichtheid
reflectiefactor
oppervlaktespanning
temperatuursfactor
relatieve vochtigheid
hoek
Warmtestroom

K-1

-
s/m
K-1

N.s/m²
°C
W/(m.K)
-
m²/s
kg/m3

-
N/m
-
-
rad
W

Dimensieloze getallen
Fo
Nu
Gr
Ra

getal van Fourier
getal van Nusselt
getal van Grasshof
getal van Rayleigh

Pe
Pr
Le

getal van Peclet
getal van Prandl
getal van Lewis
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Tabel 02 Lijst met de meest gebruikte suffixen
Symbool Betekenis Symbool Betekenis
Indices
a
c
e
h
i
m

lucht
capillair, convectief
buiten
hygroscopisch
binnen
vocht, maximaal

r
s
rs
v
w


straling
oppervlakte, zuiging
resulterend
waterdamp
water
relatieve vochtigheid

Voorstelling
[], vetjes
Vetjes

matrix, amplitudo van een complex getal
vector
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1. Gebouw en binnenmilieu 

1.1 VOORAF

Bij gebouwen vormen comfort, gezondheid, levensduur, economie en duurzaamheid, dit laat-
ste in de zin van het sustainability, de uitgangspunten voor het formuleren van prestatie-eisen. 
Bij verwarming en ventilatie staan diezelfde uitgangspunten voorop, zij het dat voor de instal-
laties het tijdsperspectief korter is dan voor het gebouw en een comfortabel en gezond bin-
nenmilieu er als drijfveren bovenuit steken. Beide werden uitvoerig besproken in het tweede 
boek uit deze reeks 'Toegepaste bouwfysica: randvoorwaarden, prestaties, materiaaleigen-
schappen'. We verwijzen dan ook daarnaar en beperken het hier tot een samenvatting, inbe-
grepen de wisselwerking met het gebouw en zijn installaties. 

1.2 THERMISCH COMFORT

1.2.1 Algemeen
Een primaire functie van elk gebouw is de gebruikers en bewoners beschermen tegen de wis-
pelturigheden van het buitenklimaat. Zo willen die het ganse jaar door thermisch comfort. Tot 
het begin van de jaren 1970, toen de energiecrisissen roet in het eten gooide, deed men alsof 
dit willen enkel eisen stelde aan de manier van verwarmen, soms koelen, niet aan het gebouw. 
Vandaag weten we beter. Of het thermische comfort als goed ervaren wordt, hangt zowel van 
de bouwfysische kwaliteit van het gebouw als van een goed installatieontwerp af. 

1.2.2 Globaal comfort
Normaal gekleed bepaalt bij rust, licht werk of bureautaken de operatieve temperatuur o het 
globale thermische comfort binnen. Die temperatuur staat voor het gewogen gemiddelde tus-
sen de lucht- en de stralingstemperatuur, met de luchttemperatuur iets belangrijker: 

aRo 55.045.0          [1.1] 

Doorgaans wordt deze vergelijking vereenvoudigd tot: 

2
aR

o


          [1.2] 

Normale kledij betekent een Clo-waarde 1 tot 1.2 's winters en 0.6 tot 0.8 ’s zomers.

Vergelijking [1.2] is van toepassing op woningen, scholen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, 
gevangenissen, e.a. Het globale thermische comfort wordt klassiek beoordeeld aan de hand 
van het PMV/PPD model van O. Fanger, met PMV de voorspelde gemiddelde stem (-3 voor 
veel te koud, -2 voor te koud, -1 voor iets te koud, 0 voor neutraal, 1 voor iets te warm, 2 voor 
te warm en 3 voor veel te warm) en PPD het voorspelde percentage ontevredenen, gaande van 
iedereen bij veel te koud en veel te warm tot 1 op 20 bij neutraal.  

De ASHRAE comfortnorm ‘Standard 55’ houdt het bij één enkele eis: -0.5<PMV<+0.5, 
PPD<10%, wat ’s winters binnen een operatieve temperatuur tussen 20 en 24°C vraagt,’s zo-
mers tussen 23 en 26°C. De Europese norm EN 7730 daartegen beschouwt 3 klassen: A, B en 
C met A voor een uitmuntend, B voor een goed en C voor een nog aanvaardbaar thermisch 
comfort: 
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Klasse Globaal thermisch 
comfort

Operatieve tempera-
tuur

Maximale gemiddelde 
luchtsnelheid

PPD PMV ‘s Zomers ‘s Win-
ters

’s Zomers, 
0.6 clo, 
koeling

’s Winters, 
1 clo, ver-
warming

A <6 -0.2/+0.2 23.5-25.5 21.0-23.0 0.18 0.15
B <10 -0.5/+0.5 23.0-26.0 20.0-24.0 0.22 0.18
C <15 -0.7/+0.7 22.0-27.0 19.0-25.0 0.25 0.21

Volgens de vergelijkingen [1.1] en [1.2] kunnen de gegeven grenzen in operatieve tempera-
tuur op een oneindig aantal manieren gerealiseerd. Is bv. de luchttemperatuur lager dan 19°C, 
dan compenseert men door voor een hogere stralingstemperatuur te zorgen. Ligt daartegen de 
stralingstemperatuur onder 19°C, dan zorgt een hogere luchttemperatuur voor compensatie. 
Toch zijn deze keuzen niet gelijkwaardig. Uit hoofde subjectieve tevredenheid met het bin-
nenmilieu geniet een wat hogere stralingstemperatuur de voorkeur. Te warme lucht wordt 
immers algauw als onfris ervaren. 

Zelfs hogere temperaturen dan 26-27°C blijken s‘ zomers geen probleem, zolang het om een 
beperkt aantal uren gaat, adaptief gedrag mogelijk is of de luchtsnelheid boven 0.25 m/s ligt.
Zo wordt de toelaatbaarheid dat het binnen over een jaar genomen tijdens de werkuren of de 
uren, dat het gebouw door mensen gebruikt wordt, te warm is, gekoppeld aan de uren van 
‘Gewogen Temperatuur Overschrijding (GTO)’: 

  
renverblijfsujaarlijkse

432 PMV39.0PMV97.0PMV3.1PMV22.047.0GTO [1.3] 

met |PMV|, de absolute waarde van de ‘voorspelde gemiddelde stem’, berekend uitgaande van 
de uurgemiddelde luchttemperaturen, stralingstemperaturen, luchtsnelheden en relatieve voch-
tigheid. Onaanvaardbaar is een aantal GTO-uren voorbij 100. 

Het adaptieve comfortmodel koppelt de gewenste binnentemperatuur aan een gemiddelde 
buitentemperatuur, waarbij de discussie draait rond ‘welke?’ Sommigen gaan uit van maand-
gemiddelden, anderen van weekgemiddelden. Bepaalden nemen een gewogen gemiddelde 
over de voorbije drie dagen, sommigen rekenen met een effectieve buitentemperatuur, enz. 

1.2.3 Plaatselijk discomfort
Bij het plaatselijke discomfort spelen 5 componenten een rol: tocht, verschil in luchttempera-
tuur tussen hoofd en voeten, voetcomfort, asymmetrische straling tussen vloer en plafond en 
asymmetrische straling tussen de twee kamerhelften 

Al of niet tocht hangt af van de luchttemperatuur, de luchtsnelheid en de luchtturbulentie. Een 
percentage ontevredenen kleiner dan 10% vraagt bv. (vm= gemiddelde luchtsnelheid, Tuv= 
turbulentiegraad, a=luchttemperatuur in de tochtstroom): 

a

°C
vmTuv

m/s 
a

°C
vmTuv

m/s 
18 0.001 22 0.07
20 0.01 23 0.13
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Voor de overige 4 componenten verwijzen we naar deel 2 uit de reeks.  

Wat de aanvaardbaarheidsgrenzen van de vijf betreft, schuift de ASHRAE standard 55-2010 
‘Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy’ volgende percentages ontevre-
denen naar voor: 

PPD, %
Tocht 20
Verticale gradiënt luchttemperatuur 5
Stralingsasymmetrie horizontaal en verticaal 5
Voetcomfort 10

De Europese norm blijft bij de 3 klassen met per klasse als temperatuurwaarden: 

Klasse Verticale 
temp.

Vloer-
temp.

Stralingsasymmetrie
Verschil in °C

gradiënt 
°C °C

Warm 
plafond

Koud
plafond

Warme 
wand

Koude 
wand

A <2 19-29 <5 <14 <23 <10
B <3 19-29 <5 <14 <23 <10
C <4 17-31 <7 <18 <35 <13

1.2.4 Relatie met bouwen en verwarmen

1.2.4.1 Globaal comfort 
In kamers met balkvorm, waar alle vlakken grijze stralers zijn met emissiefactor  0.9, sluit 
de stralingstemperatuur in elk punt van de ruimte nauw aan bij het hoekfactor gewogen ge-
middelde van alle oppervlaktetemperaturen, waarbij de hoekfactoren (FP,j) deze zijn tussen het 
punt en elk van de vlakken (het punt stelt de aanwezige voor): 

 



n

1j
sjj,PR F         [1.4] 

Doorgaans vervangt men de hoekfactoren door de oppervlakteverhoudingen Aj/AT met Aj de 
oppervlakte van elk van de vlakken en AT de oppervlakte van alle vlakken samen:

  T

n

1j
sjjR AA 


        [1.5] 

De stralingstemperatuur is bijgevolg benaderend gelijk aan het oppervlakte gewogen gemid-
delde van alle oppervlaktetemperaturen. Deze vereenvoudiging laat toe de operatieve tempe-
ratuur te koppelen aan de luchttemperatuur binnen (i) en de referentietemperatuur buiten (e): 

mi

*
emii

r Uh
Uh




         [1.6] 

met   
   kkkkm AUAaU        [1.7]  

Deze vergelijking voor de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt Um omvat alle ruimteom-
sluitende wanden. De reductiefactor  a is 0 voor scheidingen met verwarmde ruimten, <1 voor 
vloeren op volle grond, vloeren boven kruipkelders, vloeren boven kelders en scheidingen
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met on- of minder verwarmde ruimten en 1 voor de scheidingen met buiten. Duidelijk is dat 
een betere warmte-isolatie van de schil (Um kleiner) toelaat de luchttemperatuur (i) te verla-
gen zonder aan thermisch comfort in te boeten, al kan in koude en gematigde klimaten enkel 
verwarming ervoor zorgen dat de luchttemperatuur en daarmee dit comfort op peil blijft Wel 
bepalen de isolatie van de schil en de verwarmingselementen samen de stralingstemperatuur. 

1.2.4.2 Plaatselijk discomfort 
Het plaatselijke discomfort leidt tot meer specifieke eisen aan gebouw en installatie. 

Tocht 

Tocht kent vele oorzaken: slecht sluitende ramen, een slechte plaatsing van toevoerroosters bij 
luchtverwarming, bij koeling de toevoerlucht op te lage temperatuur, te hoge turbulente lucht-
snelheden, in de gevel veel enkel glas en de radiatoren voor de wand er tegenover, enz. Tips: 
Installatie Zorg bij ventilatie voor een juiste plaatsing van de toevoerroosters (o.a. boven 

hoofdhoogte)
Plaats verwarmingselementen steeds onder of in de buurt van de glasvlakken.

Gebouw Zorg voor een voldoende luchtdichte schil
Vermijd grote oppervlakken uit enkel of gewoon dubbel glas.

Bij zeer goed isolerende beglazing worden de eisen ‘verwarmingselementen best onder de 
ramen en geen grote glasoppervlakten’ minder dwingend. 

Te groot verschil in luchttemperatuur tussen hoofd en voeten 

Deze klacht hangt dikwijls samen met tocht. Belangrijkste oorzaken zijn een te hoge toevoer-
temperatuur bij luchtverwarming, slecht geïsoleerde en daardoor koude vloeren, slecht isole-
rende beglazing, het verwarmingselement niet onder de glasvlakken maar tegen een wand er 
tegenover, enz. Tips: 
Installatie Vermijd bij luchtverwarming te grote verschillen tussen toevoer- en kamertem-

peratuur
Plaats bij enkel en gewoon dubbel glas de verwarmingselementen in de mate van 
het mogelijke onder de glasvlakken.

Gebouw Zorg voor een goede vloerisolatie
Vermijd grote oppervlakken in enkel of gewoon dubbel glas.

Voetcomfort 

De ondergrens van 19°C fungeert als bouwkundige eis. De vloer dient zo geïsoleerd dat eraan 
wordt voldaan. De bovengrens van 29°C geldt als installatie-eis. O.a. legt ze de hoogst toege-
laten vloertemperatuur bij vloerverwarming in verblijfsruimten vast.

Asymmetrische straling tussen plafond en vloer 

Een installatie-eis. Bepaalt bij plafondverwarming de temperatuur van de stralingselementen. 

Asymmetrische straling tussen de kamerhelften 

Asymmetrie kan men uitschakelen door koude delen in hetzelfde gevelvlak te compenseren 
met verwarmde delen. Zoiets vertaalt zich in: 
Installatie Plaats de verwarmingslichamen onder de glasvlakken.
Gebouw Vermijd grote oppervlakten in enkel of in gewoon dubbel glas.
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1.3 GEZONDHEID

1.3.1 Algemeen
Tussen binnenmilieu en gezondheid bestaat een complexe wisselwerking. Elementair is de 
zuurstofbehoefte van de gebouwgebruiker. Gelijktijdig vervuilt die het binnenmilieu met wa-
terdamp, CO2 en bioreukstoffen. Sommigen houden er de ongezonde gewoonte op na te ro-
ken. Verder is er biologische vervuiling door insecten, huisstofmijten, schimmels, bacteriën 
en virussen. Ook materialen vervuilen. Formaldehyde, pentachloorfenolen, ftalaten en vluch-
tige organische componenten zijn maar enkele van de stoffen, die ze emitteren. Los daarvan 
kunnen zich problemen met radon, vezels en fijn stof stellen. Alsof dit nog niet genoeg is, 
springen de gebouwgebruikers soms ook nog kwistig om met 'vochtige activiteiten'.  

In het antwoord op elk van deze bedreigingen komen een aantal punten steeds terug: (1) bron-
bestrijding, (2) goede warmte-isolatie, (3) geen ontoelaatbare koudebrugwerking, (4) toerei-
kende ventilatie, (5) mogelijkheid elke ruimte te verwarmen, (6) goed onderhoud van de in-
stallaties. Deze kunnen aan het gebouw en de installatie worden toegewezen: 

Installatie Toereikende, permanente ventilatie
Mogelijkheid elke ruimte te verwarmen
Goed onderhoud van filters en luchtkanalen.

Gebouw Beperking van het aantal emissiebronnen door een juiste materiaalkeuze
Goede warmte-isolatie
Geen ontoelaatbare koudebrugwerking

Isoleren en verwarmen zijn bij het thermische comfort al aangestipt als nodig. Koudebruggen 
kennen we vanuit de delen 3 en 4 van onderhavige reeks over de gebouwentechniek. Onder-
houd van filters en luchtkanalen komt ter sprake bij de installaties.  

Blijven over: bronbestrijding en ventilatie. Bronbestrijding is mogelijk in zoverre het materi-
aalemissies, vezels en roken betreft. Het blijkt zeer complex bij biologische vervuiling en kan 
niet bij mensgebonden emissies. Daar rest enkel ventilatie 

1.3.2 Ventilatie
Ventileren duidt op de permanente aanvoer van verse en de afvoer van gebruikte lucht. 'Vers' 
staat daarbij voor niet bezoedelde buitenlucht of gezuiverde buiten- of binnenlucht. De basis-
vragen zijn: hoeveel en hoe?. ‘Hoe’, komt verder aan bod. ‘Hoeveel’ begint bij de zuurstof-
vraag. Die vereist een luchtstroom van 0.004M m3 per uur en per persoon, met M het metabo-
lisme in Watt. Allesbehalve streng. Bij een metabolisme van 1.2 met (1 met=58 W/(m² li-
chaamsoppervlakte)) is amper 0.5 m3 verse lucht per uur en per persoon nodig. Veel strenger 
wordt het wanneer we de mensgebonden luchtvervuiling in rekening brengen. Zo geldt voor 
CO2 een AIC-grens van 1500 ppm. Daarmee wordt de nodige luchtstroom: 0.14M m3 per uur 
en per aanwezige, d.w.z. 16.8 m3/(h.p) bij 1.2 met.  

De Europese norm houdt daarnaast rekening met materiaalemissies en de subjectieve ervaring 
van binnenluchtkwaliteit, gekoppeld aan de reuk binnen. Daarbij worden van onvoldoende tot 
zeer goed 4 binnenluchtkwaliteitklassen onderscheiden: IDA 4, IDA 3, IDA 2 en IDA 1. Met 
elk komt per persoon een gemiddelde luchtstroom overeen: 18, 29, 45 en 72 m3/h. Komen er 
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1.3 GEZONDHEID
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Geen ontoelaatbare koudebrugwerking

Isoleren en verwarmen zijn bij het thermische comfort al aangestipt als nodig. Koudebruggen 
kennen we vanuit de delen 3 en 4 van onderhavige reeks over de gebouwentechniek. Onder-
houd van filters en luchtkanalen komt ter sprake bij de installaties.  

Blijven over: bronbestrijding en ventilatie. Bronbestrijding is mogelijk in zoverre het materi-
aalemissies, vezels en roken betreft. Het blijkt zeer complex bij biologische vervuiling en kan 
niet bij mensgebonden emissies. Daar rest enkel ventilatie 

1.3.2 Ventilatie
Ventileren duidt op de permanente aanvoer van verse en de afvoer van gebruikte lucht. 'Vers' 
staat daarbij voor niet bezoedelde buitenlucht of gezuiverde buiten- of binnenlucht. De basis-
vragen zijn: hoeveel en hoe?. ‘Hoe’, komt verder aan bod. ‘Hoeveel’ begint bij de zuurstof-
vraag. Die vereist een luchtstroom van 0.004M m3 per uur en per persoon, met M het metabo-
lisme in Watt. Allesbehalve streng. Bij een metabolisme van 1.2 met (1 met=58 W/(m² li-
chaamsoppervlakte)) is amper 0.5 m3 verse lucht per uur en per persoon nodig. Veel strenger 
wordt het wanneer we de mensgebonden luchtvervuiling in rekening brengen. Zo geldt voor 
CO2 een AIC-grens van 1500 ppm. Daarmee wordt de nodige luchtstroom: 0.14M m3 per uur 
en per aanwezige, d.w.z. 16.8 m3/(h.p) bij 1.2 met.  

De Europese norm houdt daarnaast rekening met materiaalemissies en de subjectieve ervaring 
van binnenluchtkwaliteit, gekoppeld aan de reuk binnen. Daarbij worden van onvoldoende tot 
zeer goed 4 binnenluchtkwaliteitklassen onderscheiden: IDA 4, IDA 3, IDA 2 en IDA 1. Met 
elk komt per persoon een gemiddelde luchtstroom overeen: 18, 29, 45 en 72 m3/h. Komen er 

Gebouw en binnenmilieu Toegepaste bouwfysica en installaties

11

rokers over de vloer, dan worden die getallen verdubbeld, zij het dat het efficiëntste roken 
binnen verbieden is. 

Los van de IDA-klassen is voldoende ventilatie ook bouwkundig een noodzaak. Te weinig 
luchtverversing, bv. door een grote luchtdichtheid van de schil, het ontbreken van een goed 
ontworpen ventilatiesysteem, amper te openen ramen maar wel heel wat waterdampproductie 
binnen, is een belangrijke oorzaak van vochtgekoppelde schade in de vorm van schimmel-
ontwikkeling, een grotere kans op erge inwendige condensatie, enz. 

1.3.3 Opmerking
De afvoer van overtollige warmte kan tot hogere luchtstromen verplichten dan de IDA 1 klas-
se naar voor schuift. 

1.4 LITERATUUR

Zie het boek 2 over de Toegepaste Bouwfysica uit voorliggende reeks. 
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Figuur 2.1 Evolutie van de uitstoot aan broeikasgassen in België (Climachan-
ge.be) 
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2. Gebouwen en energie 

2.1 ALGEMEEN

Het landelijke eindverbruik wordt klassiek in drie groepen opgedeeld: (1) industrie, (2) ver-
keer, (3) residentieel en gelijkgesteld. Waar de industrie diverse grootverbruikers omvat en 
energie er één van de productiefactoren is, staan ‘verkeer’ en ‘residentieel en gelijkgesteld’ 
voor een immense som kleine verbruikers, elk met hun eigenbelang, voor wie de energiedien-
sten belangrijk zijn, niet de energie ervoor nodig. Onder energiediensten vallen zaken als 
verwarming, koeling, luchtbehandeling, verlichting, gebruik van toestellen en apparatuur,
informatieverstrekking, zich verplaatsen, enz. Alleen als de prijs van de energie zorgwekkend 
de hoogte ingaat en deze diensten duurder uitvallen, wordt de kleine verbruiker onrustig. 

Maatschappelijk daartegen is energie een permanente zorg, waarbij beschikbaarheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid voorop staan. Europa algemeen, maar België in het bijzonder heeft 
amper eigen energiebronnen. Bijna alle primaire dragers zoals aardgas, olie en kolen moeten 
worden ingevoerd. Dit heeft niet alleen een directe impact op de betalingsbalans, delicaat is
ook dat men voor de invoer in hoge mate afhangt van politiek onstabiele regio’s. De USA 
daartegen ligt dank zij het schaliegas op schema om tegen 2020 grotendeels energieonafhan-
kelijk te worden, wat in de toekomst de verhouding met de huidige olieproducerende landen 
behoorlijk kan wijzigen. 

Wat betreft duurzaamheid, is de grootste zorg de verwachte globale opwarming als gevolg 
van een toenemende CO2 productie door het stijgende gebruik van fossiele brandstoffen. Die 
zorg heeft in 1997 geleid tot het Kyoto protocol, sinds 2004 van kracht. Volgens dit protocol 
moest, vergeleken met 1990, België in de periode 2008-2012 zijn uitstoot aan broeikasgassen 
met 7.5% verminderen. Dat dit, ondanks een forse stijging tot 2004, gehaald lijkt toont figuur 
2.1. Vraag is alleen of dit positieve resultaat niet veeleer het gevolg is van een wat slabakken-
de economie. Het post-Kyoto tijdperk kondigt zich als veel moeilijker aan, Nu al is er sprake 
van dat, vergeleken met 1990, tegen 2050 de emissies wereldwijd met meer dan 50% zouden 
moeten dalen, wil de opwarming enigszins onder controle blijven. Dat dit tot een andere eco-
nomie, een andersoortige energiesector, een gewijzigd bouwbeleid en een strikter verkeersbe-
leid zal leiden, spreekt voor zich.

Intussen is door de EU voor 2020 de 20/20/20 doelstelling naar voor geschoven: 20 % minder 
energieverbruik, vergeleken met een business as usual scenario, 20% duurzame dragers in het 
totale energieaanbod en 20% minder broeikasgassen, vergeleken met 1990. Dit lijkt een con-
sequente toepassing van de ‘trias energetica’: (1) begin met een vermindering van het ener-
gieverbruik door een politiek van rationeel gebruik, (2) zet waar mogelijk en zinvol, duurza-
me energiebronnen in en (3) ga zo economisch mogelijk om met fossiele dragers.  

Een probleem met de klimaatgebonden duurzame energie uit wind en zon is dat ze geen ver-
mogenzekerheid bieden, wat snel reagerende back-ups nodig maakt. Doorgaans zijn dit gas-
centrales, die, zouden ze continu draaien, rendabel zijn maar als back-up het niet zijn. In de 
huidige samenleving, waar energie het smeersel is dat alles draaiende houdt en dit draaien 
maar kan doorgaan als op elk moment de energie ervoor nodig, ter beschikking staat, is ze-
kerheid nochtans essentieel. Vandaar de woorden waar mogelijk en zinvol bij doelstelling (2). 
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Rationeel energiegebruik wordt in Europa aanzien als een taak van de overheid. Zeker in de 
residentiële sector, met zijn miljoenen individuele beslissers, zijn wettelijke verplichtingen het 
efficiëntst. De regelgever beschikt daarvoor over een pak argumenten. Zo zorgt correct be-
dacht energiesparend bouwen en verbouwen voor een beter thermisch comfort en een gezon-
der binnenmilieu. Ook is, zolang men niet extreem gaat, het qua levenscycluskost goedkoper.
Verder hebben dergelijke gebouwen, mits goed ontworpen en ge- of verbouwd, een even lan-
ge, zo niet langere levensduur dan energielekke gebouwen. En ten slotte, elke vermeden MJ 
helpt in de strijd tegen de globale opwarming. 

Stof genoeg dus voor een tweede hoofdstuk, integraal gewijd aan het eindverbruik en het pri-
maire energieverbruik in gebouwen. We beginnen met wat statistische informatie. Dan wor-
den de energiebalans, de invloedsparameters op de netto energiebehoefte en in relatie daar-
mee, de wetgeving besproken. Vervolgens komen mogelijke toekomstige evoluties aan bod.
Het hoofdstuk sluit af met enkele eenvoudige rekenmodellen, van nut bij een voorontwerp, 
om te eindigen met de warmtevraag. 

2.2 ENKELE STATISTISCHE GEGEVENS

In 2004 bedroeg het eindverbruik in Vlaanderen 994 PJ (1 PJ=1015 Joule). Daarvan namen de 
huishoudens 253 PJ voor hun rekening, de tertiaire sector 103 PJ en de landbouw 32 PJ, sa-
men 388 PJ of 39% van het totaal. Ter vergelijking, in Duitsland zag in 1992 de verdeling 
eruit als gegeven in tabel 2.1. Ook daar slaat tertiair in hoofdzaak op gebouwgebruik. Tabel 
2.2 bevat analoge gegevens voor de Verenigde Staten, maar dan voor het jaar 1997. 

Tabel 2.1 Eindverbruik in Duitsland, 1992
Eindverbruik PJ %
Industrie 2562 28
Verkeer 2520 28
Huishoudens 2394 26
Tertiaire sector 1527 17
Leger 70 1

Telt men bij het totaal voor huishoudens, tertiair en landbouw het deel industrieel, dat naar 
gebouwen gaat, op, dan komt men in de drie gevallen bij >40% van het totaal. Anders gezegd, 
gigantisch. Gebouwen gebruiken, vraagt meer energie dan de industrie.  

Blijven we stilstaan bij de Vlaamse huishoudens (2 458 000 in 2003), dan betekent 253 PJ/a 
een eindverbruik van 28 610 kWh per huishouden en per jaar! Het aandeel in broeikasemis-
sies is navenant, jaarlijks  14 390 000 Ton CO2. Natuurlijk zijn dit peanuts vergeleken met 
wat wereldwijd de atmosfeer ingaat: 33 500 000 000 Ton in 2010, waarbij China de grootste, 
de USA de tweede en India de derde grootste uitstoot kent. 

2.3 POSTEN VAN EIND- EN PRIMAIR VERBRUIK

2.3.1 Algemeen
In gebouwen wordt het eindverbruik opgedeeld tussen (1) toestellen en verlichting, ook func-
tie genoemd, (2) warm tapwater en (3) ruimteverwarming, koeling en luchtbehandeling. In 
feite zouden we er ook het verbruik voor verplaatsing moeten bij optellen. Hoeveel km ieder 
elke dag aflegt, hangt immers voor een deel af van de bebouwingspatronen. Lintbebouwing en 

Tabel 2.2 Energieverbruik in de USA, 1997
Eindverbruik %
Industrie 32.6
Verkeer 32.3
Gebouwen 33.7
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Figuur 2.2 29 woningen, gebouwd in de jaren 50, aandeel toestellen en verlich-
ting in het totale jaarlijkse primaire energieverbruik 
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verspreide bewoning, als in Vlaanderen, zijn daarbij niet het zuinigste.

Tabel 2.3 toont het belang van elk bij 201 woningen, gebouwd tussen 1910 en 1995. Functie 
nam gemiddeld 16% van het totale eindverbruik voor zijn rekening. Warm tapwater legde 
beslag op een analoge tot iets kleinere fractie, terwijl de resterende 70 à 75% naar ruimtever-
warming ging. Samen 180 kWh per m² vloeroppervlakte en per jaar voor een gemiddelde wo-
ning. Deze waarde ligt aan de hoge kant, zeker in het licht van wat ‘lage energie’ heet: een 
verbruik onder 50 kWh per m² per jaar voor ruimteverwarming en minder dan 90 kWh per m² 
per jaar voor ruimteverwarming, warm tapwater en functie samen. 

Tabel 2.3 Eindverbruik in 201 woningen in Vlaanderen (bouwjaren 1910 tot 1995)
Gemiddeld Standaard

deviatie
Minimum Maximum

Bruto vloeroppervlakte m² 242 89 98 485
Peil van Warmte-isolatie (K) - 103 <55 >190
Totaal verbruik (V+WW+HH) kWh/(m².a) 180 68 66 488
Verbruik voor V en WW kWh/(m².a) 149 71 66 428
Verbruik HH kWh/(m².a) 28 14 8 74
V=verwarming, WW=warm tapwater,  HH= toestellen en verlichting 

Een analoog onderzoek in 2008 bij 29 woningen, gebouwd in de jaren 50, maar nu kijkend 
naar het aandeel van toestellen en verlichting in het totale jaarlijkse primaire energieverbruik,
gaf de resultaten van figuur 2.2. Met 37.1% gemiddeld oogt dit aandeel aanzienlijk. Aange-
nomen mag dat het in procenten bij wat vandaag lage energie woningen zijn, nog heel wat 
hoger ligt. 

2.3.2 Functie 
Het huishouden doen, kantoorwerk verrichten, mensen opleiden, zieken verplegen, enz., tel-
kens is er apparatuur voor nodig. Fornuis, ijskast, diepvriezer, mixer, stofzuiger, TV, radio, 
video, PC, printer, kopieertoestel, overheadprojector, beamer, EKG, NMR-scanner, Röntgen-
apparaat, alle vragen energie, bijna uitsluitend elektrisch. Daarnaast willen we een taakgerich-
te, comfortabele verlichting. Ook daar gaat energie, terug elektriciteit, naar toe.  

2.3.2.1 Woningen  
‘Functie’ staat bij woningen voor toestellen en verlichting, verder aangeduid met HH. Een 
raming van het jaarlijkse eindverbruik ervoor kan aan de hand van volgende vergelijking: 

   3Q540V8.0QPQQ A,extraeffP,extraeffbasisHH     [2.1] 

Hierbij staat Qbasis voor een jaarlijks basisverbruik per toestel en verlichting, terwijl Peff het 
effectieve aantal huisgenoten voorstelt: 

 


m

1j
jeff 168nP

met nj het aantal uren per week dat huisgenoot j aanwezig is. Qextra,Peff in vergelijking [2.1] is 
een toeslag per toestel voor elke effectieve huisgenoot, terwijl V het beschermde volume van 
de woning in m3 voorstelt en Qextra,A een toeslag is per toestel en per m2 vloeroppervlakte (vo-
lume en vloeroppervlakte buitenwerks gemeten). Deze oppervlaktetoeslag beperkt zich tot 
woningen met een beschermd volume voorbij 540 m3.  
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Figuur 2.3 Gemeten waarden van het jaarlijkse verbruik voor huishouden en 
verlichting in 125 woningen. De zwarte lijnen stellen de onder- en bovengrens 
voor, als volgt uit vergelijking 2.1, terwijl de rode lijn de meest waarschijnlijke 
rechte en de blauwe curve de meest waarschijnlijke exponentiële door de meet-
punten voorstelt 
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Tabel 2.4 geeft voor verschillende toestellen het jaarlijkse basisverbruik en de beide toeslagen 
in functie van hun energielabel. 

Tabel 2.4 Jaarlijks basisverbruik van toestellen en verlichting 
Apparaat Energielabel Qbasis

kWh/a
Qextra,Peff

kWh/(a.P)
Qextra,A

kWh/(m2a)
Kookfornuis A++ 244 57 0,03

A+ 284 66 0,03
A 382 89 0,05
B 512 120 0,06
C 650 152 0.08

Vaatwas A 263 63 0,02
C 360 86 0,03

Wasmachine A 228 65 0,02
C 300 86 0,03

Droogmachine A 356 46 0,02
C 440 57 0,03

Verlichting, hoofdzakelijk gloeilampen 700 190 0.69
Verlichting. Spaarlampen, LED’s 233 53 0.23 
Koelkast A+ 138 44 0,03

C 270 85 0,06
Diepvries A+ 205 68 0,03

C 400 133 0,06
Koelkast met vriesvak A+ 274 86 0,06

C 959 302 0,21 
PC, kathodisch beeldscherm 150 0 0
PC, LCD beeldscherm 75 0 0
Circulatiepomp CV zonder regeling 300 0 0.97
Circulatiepomp CV met regeling 150 0 0.49
Andere 400 161 2.08

Wordt nu gerekend met 1 voltijds aanwezige huisgenoot per 150 m3 beschermd volume, dan 
blijkt, afhankelijk van het energielabel van de toestellen en hoe zuinig de verlichting is, het 
verbruik in functie van het beschermde volume V in m3 tussen volgende onder- en bovengrens 
te liggen 

V79.63742QV12.42152 HH     (kWh/a 

Figuur 2.3 vergelijkt beide met het gemeten jaarlijkse eindverbruik voor toestellen en verlich-
ting in 125 woningen. De meest waarschijnlijke rechte door de wolk van meetpunten is: 

16.0²r58.0435

V84.23772bVaQ

ba

HH




   (kWh/a) 

Deze rechte ligt bij volumes tot 1250 m3 boven de ondergrens om daar voorbij eronder te dui-
ken. Op de figuur staat ook de meest waarschijnlijke exponentiële doorheen de wolk: 

18.0²r088.06.5

V272aVQ

ba

46.0b
HH




   (kWh/a) 

Deze sluit eens voorbij beschermde volumes van 500 m3 nauw aan bij de rechte. Natuurlijk 
laten beide curven niet toe enige uitspraak te doen over elke individuele wooneenheid. 
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Hoe dan ook, bij woningen met matige warmte-isolatie zou het functie gebonden verbruik niet
de eerste zorg mogen zijn, al kan, als figuur 2.2 toonde, het primaire verbruik ervoor een flin-
ke hap uit het totaal nemen. Anders ligt het bij lage energie gebouwen. Daar wordt deze post,
samen met het warme tapwater, gelijk aan tot belangrijker dan ruimteverwarming. Wilt men 
werkelijk 'lage energie', dan moet o.a. geopteerd voor energiezuinige toestellen en verlichting.  

2.3.2.2 Andere gebouwen 
Bij andere gebouwen zoals scholen, kantoorgebouwen, hotels, enz. dienen functie en verlich-
ting in detail bekeken. Welke toestellen worden gebruikt? Vermogen? Gebruiksduur? Het-
zelfde voor verlichting: hoeveel lampen? lichtopbrengst? vermogen? schakelsystemen? dag-
licht? Erbij zijn meer accurate berekeningen dan bij woningen mogelijk. 

2.3.3 Warm tapwater
Hoeveel energie warm tapwater vraagt, hangt af van het waterverbruik, de gewenste water-
temperatuur en het totale rendement van de installatie. Het verbruik wordt in hoge mate be-
paald door de gebouwfunctie, het aantal bewoners, de gezinssamenstelling, het welvaartsni-
veau, de hygiënische gewoonten, enz. De watertemperatuur verschilt naargelang het ge-
bruiksdoel: hygiëne, ontspanning, industriële processen.  

Bij woongebouwen ligt de netto energiebehoefte voor warm tapwater dicht bij: 

   1000000t196V275.080,80maxtap   (MJ)    [2.2] 

met V het beschermde volume en t de tijdsduur in s. In het eindverbruik spelen dan weer het 
watervolume in de leidingen, het tapritme en de wijze van bereiden een hoofdrol. Wat dit laat-
ste betreft, een condenserende opslagboiler op aardgas geldt als energiezuinigste optie. Na-
tuurlijk doet combinatie met een zonneboiler het nog beter. Mits goed gedimensioneerd, le-
vert deze op jaarbasis tot 50% van de bereidingsenergie (tussen bijna 0% hartje winter en bij-
na 100% hartje zomer). Economisch zinvol wordt een zonneboiler echter pas als het om een 
gemeenschappelijke installatie voor meerdere huishoudens gaat. Meer informatie vindt men in 
deel 5 van voorliggende reeks over de gebouwentechniek ‘Installaties: sanitair en gas’.

2.3.4 Ruimteverwarming, koeling en luchtbehandeling
In koude en koele klimaten is ruimteverwarming een noodzaak. In noordwest Europa duurt 
het stookseizoen 200 dagen of meer, van oktober tot mei. Tijdens de warmere jaarhelft kan in 
gebouwen met hoge interne warmtewinsten koeling nodig zijn, terwijl luchtbehandeling zich 
opdringt telkens de functie of de inboedel erom vraagt.  

In wat volgt, beperken we ons tot het energieverbruik voor ruimteverwarming. Koeling en 
luchtbehandeling komen aan bod in deel 7. 

2.4 NETTO ENERGIEBEHOEFTE VOOR RUIMTEVERWARMING

2.4.1 Terminologie
Stationair Betekent dat met gemiddelde randvoorwaarden gerekend wordt. De 

periode, waarover men middelt, gaat van één dag (lichte constructie) tot 
één maand. Voor de netto energiebehoefte in koude en koele klimaten 
geeft een berekening in stappen van één maand doorgaans voldoende 
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Hoe dan ook, bij woningen met matige warmte-isolatie zou het functie gebonden verbruik niet
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samen met het warme tapwater, gelijk aan tot belangrijker dan ruimteverwarming. Wilt men 
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waarheidsgetrouwe resultaten.

Niet-stationair Men rekent met ogenblikkelijke randvoorwaarden. Ogenblikkelijk gaat 
van minuten- tot uurgemiddeld, uurgemiddeld bij gebouwsimulaties, 
stappen van enkele minuten bij de installaties en hun regelsystemen.

Beschermd volume Het geheel van ruimten in een gebouw, waar thermisch comfort geëist 
wordt en bijgevolg verwarming (of koeling) nodig is of kan zijn. Bij 
woongebouwen valt het beschermde volume meestal samen met het 
bewoonde volume. Afgesproken is het beschermde volume buitenwerks 
te meten.

Zone Elk deel van het beschermde volume op verschillende temperatuur. Bij 
woongebouwen vallen zones samen met kamers en circulatieruimten. 
Dikwijls volstaat een opdeling in dag- en een nachtzone. Ook gebruike-
lijk is het beschermde volume als één zone te beschouwen.

Verliesoppervlakte
(Synoniemen: schil, 
omhullende, enz)

De continue buitenoppervlakte rondom het beschermde volume. De 
verliesoppervlakte omvat het dak, de gevels, de benedenvloer en alle 
scheidingsconstructies met aangrenzende niet verwarmde ruimten. De 
scheiding met een ander beschermd volume valt buiten de verliesopper-
vlakte. Afgesproken is de verliesoppervlakte buitenwerks te meten.

Verliesvlak Elk vlak van de verliesoppervlakte met andere oriëntatie en/of helling.

Tussenvlak Middenvlak bij de verticale scheiding tussen twee zones, bovenvlak bij 
de horizontale scheiding tussen twee zones.

Scheidingconstruc-
tie

Elk deel van een verliesvlak of tussenvlak met andere bouwfysische 
kenmerken (verschillende warmtedoorgangscoëfficiënt en voor de ver-
liesoppervlakte andere emissiefactoren langgolvig en absorptiefactoren
kortgolvig van het buitenvlak.

Binnentemperatuur Staat in stationair regime voor de periodegemiddelde operatieve tempe-
ratuur per zone. Vormt het gebouw één enkele zone, dan is het de uni-
forme temperatuur, die in het gebouw moet heersen om tijdens de be-
schouwde periode dezelfde netto energiebehoefte voor ruimteverwar-
ming te geven als met de verschillende zonetemperaturen het geval is.

Ventilatievoud Staat in stationair regime voor de verhouding, per zone, tussen het peri-
odegemiddelde buitenluchtdebiet en het luchtvolume in de zone. Vormt 
het gebouw één enkele zone, dan staat het gemiddelde ventilatievoud 
voor het periodegemiddelde buitenluchtdebiet dat het gebouw binnen-
komt, gedeeld door het luchtvolume in het gebouw, doorgaans gelijk 
genomen aan 0.8 maal het beschermde volume

Netto energiebe-
hoefte

De energie voor verwarming, die een zone of het gebouw over een be-
paalde tijdsduur nodig heeft, zou de installatie voor ruimteverwarming 
een oneindig grote capaciteit en een totaal rendement 1 hebben.
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Figuur 2.4 Van grondplan naar thermisch model. In het model zijn de 
zones vervangen door zonepunten, verbonden door stroomlijnen 
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Bruto energiebe-
hoefte

De netto energiebehoefte over een bepaalde tijdsduur, gedeeld door het 
gemiddelde gebouwgekoppelde systeemrendement van de installatie 
over die tijdsduur.

Eindenergieverbruik De eindenergie die in een gebouw over een bepaalde tijdsduur wordt 
verbruikt voor ruimteverwarming. In het eindverbruik zit ook de ener-
gie om de installatie voor ruimteverwarming te laten functioneren 
(pompen, elektronische regelingen, ventilatoren).

Primair energiever-
bruik

De eindenergie over een bepaalde tijdsduur, erbij opgeteld de extra 
energie over die periode, nodig om de energiedragers voor ruimtever-
warming te produceren en bij de verbruiker te brengen

Totale netto ener-
giebehoefte

De energie die een zone of het gebouw over een bepaalde tijdsduur no-
dig hebben, zouden de installaties voor ruimteverwarming, koeling en 
warm tapwater een oneindig grote capaciteit en een totaal rendement
één hebben.

Totale bruto ener-
giebehoefte

De netto energiebehoefte voor verwarming, koeling en warm tapwater 
over een bepaalde tijdsduur, gedeeld door de bijhorende gemiddelde 
gebouwgebonden systeemrendementen over die tijdsduur.

Totaal eindenergie-
verbruik

De energie die in een gebouw over een bepaalde tijdsduur wordt ver-
bruikt voor ruimteverwarming, koeling, luchtbehandeling, warm tapwa-
ter, verlichting en functie, inbegrepen de energie die de installaties no-
dig hebben om te functioneren (pompen, elektronische regelingen, ven-
tilatoren, ballasten, enz.).

Totaal primair ener-
gieverbruik

De totale eindenergie over een bepaalde tijdsduur, erbij opgeteld de
extra energie over die periode, nodig om de energiedragers, die voor het 
totale eindverbruik instaan, te produceren en tot bij het gebouw te bren-
gen

2.4.2 Energiebalans voor verwarming op zoneniveau

2.4.2.1 Algemeen 
Gegeven een gebouw met beschermd volume V. Het gebouw bevat j zones, elk met deelvo-
lume Vj (V=Vj). Per tijdstap (maand) kent elk van de zones twee onbekenden: de binnen-
temperatuur (j) en de netto energiebehoefte voor verwarming Qnetto,ma,vw,j. Om één van beide 
te begroten, dient de andere gekend. Is dit de binnentemperatuur, dan kan de netto energiebe-
hoefte voor verwarming bepaald. Is het de netto energiebehoefte voor verwarming (nul of 
constant), dan kunnen we de binnentemperatuur berekenen.  

Zones worden nu gereduceerd tot zonepunten, die met de aangrenzende zonepunten warmte 
uitwisselen (figuur 2.4). Geleidingstromen worden ondersteld vanuit de aangrenzende zone-
punten en buiten naar het beschouwde zonepunt te gaan. De infiltratie- en ventilatiegekoppel-
de enthalpiestromen verplaatsen zich tussen aangrenzende zonepunten in dezelfde richting als 
de luchtstroom. Ook kunnen ze direct naar een zonepunt toegevoerd of eruit afgevoerd wor-
den. 
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Figuur 2.5 Warmtebalans in zone j (ventilatiestromen niet aangeduid,
e=buiten, j=zone, k=aangrenzende zone, blauw= zonepunt)). Zwart 
voor geleiding, rood voor zonnewinsten, verwarming, groen voor in-
terne winsten 
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Winsten injecteren we in het zonepunt. De maandelijkse energiebalans voor zonepunt j wordt 
zo (algebraïsche som, figuur 2.5): 

     01000000tQ momo,j,Imo,j,SLWmo,j,usemo,j,Vmo,j,Tmo,j,net,heat  (MJ) [2.3] 

Zowel T,j,mo, de maandgemiddelde geleidingstroom tussen omgeving en zonepunt als V,j,mo,
de maandgemiddelde resulterende enthalpiestroom door infiltratie en ventilatie tussen omge-
ving en zonepunt zorgen tijdens het stookseizoen voor verliezen. SLW,j,mo, de maandgemid-
delde zonnewinsten gecorrigeerd op lange golf verliezen, en I,j,mo, de maandgemiddelde in-
terne warmtewinsten, daartegen zijn winsten. use,j,mo stelt de maandgemiddelde benuttingfac-
tor van deze winsten voor, maximaal 1 maar bijna altijd iets tot een stuk kleiner dan 1.  Qhe-

at,net,j,mo, de maandelijkse netto energiebehoefte voor ruimteverwarming, fungeert als sluitterm, 
positief wanneer de verliezen groter zijn dan de benutte winsten, nul in het omgekeerde geval. 
tmo stelt de maand in kwestie voor (s). Alle stroomtermen, tenzij Qheat,net,j,mo staan in W.

Volgens deze balans beschikt men over twee routes om de netto energiebehoefte voor ruimte-
verwarming te verlagen: de verliezen beperken of de winsten vergroten. Adepten van passieve 
zonne-energie denken vooral aan het tweede. In koele en koude klimaten met 's winters wei-
nig zon is het eerste belangrijker. Het beste is beide samen te optimaliseren. Doelfuncties 
daarbij kunnen zijn: minimale totale geactualiseerde kosten, minimaal totaal energieverbruik, 
minimale totale pollutie, grootst mogelijke investeringsrendement, enz. 

2.4.2.2 Geleiding 
De geleidingstroom naar zonepunt j bestaat uit twee delen: het warmtetransport naar en vanuit 
de buitenomgeving (lucht of bodem) en het warmtetransport naar en vanuit de aangrenzende 
zonepunten. Algemeen geldt: 

   



m

1k
mo,jmo,kmo,jk,Tmo,jmo,emo,je,Tmo,j,T HH   (W) [2.4] 

met HT,je,mo de specifieke maandgemiddelde geleidingstroom naar de buitenomgeving en 
HT,jk,mo de specifieke maandgemiddelde geleidingstroom naar en vanuit de aangrenzende zo-
nepunten. Met de buitenomgeving is de stroom: 

 
localTB

e
linTB

e
ground

flfl,efl
windows

ww,e
opaque

opop,emo,je,T LAUaAUAUH  [2.5] 

Met elk van de aangrenzende zonepunten wordt uitgewisseld: 

 
localTB

i
TB.lin

i
windows

ww,i
opaque

opop,imo,jk,T LAUAUH    [2.6] 

In beide vergelijkingen zijn de U's de warmtedoorgangscoëfficiënten van de scheidingcon-
structies, de A's de bijhorende oppervlakten, de 's de lijnwarmtedoorgangscoëfficiënten van 
alle lijnkoudebruggen met L hun lengte en de 's de puntwarmtedoorgangscoëfficiënten van 
de puntkoudebruggen. De suffix e verwijst naar de verliesoppervlakte, de suffix i naar de tus-
senvlakken. De sommen duiden erop dat alle scheidingsconstructies in de verliesoppervlakte 
en alle scheidingsconstructies in de tussenvlakken meegeteld moeten worden. Hoe de U-, 
en -waarden te berekenen, werd uitvoerig beschreven in de delen 3 en 4 van voorliggende 
reeks over de gebouwentechniek. 
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Figuur 2.6 Luchtstromen tussen zonepunt j, de aangrenzende zone-
punten en de buitenomgeving (zwart voor toevoer, rood voor afvoer). 
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2.4.2.3 Infiltratie en ventilatie
Zowel met de buitenomgeving als met elk aangrenzend zonepunt wordt lucht uitgewisseld 
door infiltratie en ventilatie. Infiltratie slaat daarbij op alle luchtstromen als gevolg van onge-
plande luchtlekken in de verliesoppervlakte en de tussenvlakken, terwijl ventilatie wijst op de 
bewust gewilde luchtstromen naar en van de diverse zones.  

Door infiltratie wordt lucht naar de zonepunten toe- en afgevoerd. Ook een ventilatiesysteem 
voert lucht naar het beschouwde zonepunt j toe of ervan weg. Beide samen zorgen voor een 
complex patroon van luchtstromen (Gajk, figuur 2.6). De volgorde van de suffixen geeft hun 
richting aan: jk voor een stroom van zonepunt j naar zonepunt k, je of ej voor uitwisseling door 
in- of exfiltratie met buiten, in,j voor toevoer door het ventilatiesysteem en out,j voor afvoer
door het ventilatiesysteem. Beperken we ons tot het voelbare deel van het enthalpietransport, 
dan geldt in het zonepunt j (inkomende luchtstromen zorgen voor warmtewinst, uitgaande 
voor warmteverlies): 



















  
 






mo,jmo,outmo,j,inmo,j,in

m

1k
mo,kmo,kj,Vinf

m

1k
jm,jk,Vinf,mo,emo,ej,Vinfmo,jmo,je,Vinf

mo,j,V

HH

HHHH
 [2.7] 

Met x=j en y=e is HV,xy,mo in deze vergelijking het specifieke maandgemiddelde infiltratie- en 
ventilatieverlies naar de buitenomgeving. Met x=e en y=j gaat het om het specifieke maand-
gemiddelde infiltratie- en ventilatiewinst vanuit de buitenomgeving. Met x=j en y=k wordt dat 
het specifieke maandgemiddelde infiltratie- en ventilatieverlies naar het aangrenzende zone-
punt k, terwijl met x=k en y=j het het specifieke maandgemiddelde infiltratie- en venttilatie-
winst vanuit de aangrenzende zone k betreft.  

Het specifieke maandgemiddelde verlies of de winst door infiltratie en ventilatie is op zich 
gelijk aan: 

  mo,jk,Vinfamo,recmo,xx,V Gc1H        [2.8] 

met rec,mo het maandgemiddelde rendement waarmee warmte uit de enthalpiestroom gerecu-
pereerd wordt of bijkomend verloren gaat vooraleer het zonepunt te bereiken (zonder is 
rec,mo=0), ca de soortelijke warmte van lucht (1000 à 1030 J/(kg.K)) en Ginf+V,jk,,mo de maand-
gemiddelde ventilatiestroom in kg/s. Een weinig warmteterugwinning krijgen we bij in- en 
exfiltratie via luchtlekken in de verliesoppervlakte. In zulk geval verandert zowel de gelei-
ding- als de enthalpiestroom. Doordat niet geweten is hoe groot de stroming door een bepaald 
lek is en er geen zicht is op hoe het er zit met de warmte-uitwisseling tussen enthalpie- en 
geleidingstroom, wordt met deze vorm van warmteterugwinning doorgaans geen rekening 
gehouden. Belangrijker wordt de terugwinning als een infiltratiestroom of ventilatiestroom via 
een serre of niet verwarmde aangrenzende ruimte binnenkomt. Het meest efficiënt is een 
warmtewisselaar tussen afvoer- en buitenlucht in geval een installatie voor gebalanceerde 
ventilatie wordt toegepast. 

De infiltratie- en ventilatiestromen volgen uit een luchtbalans op gebouwniveau. Doordat 
dikwijls essentiële informatie ontbreekt, worden courant forfaitaire waarden gebruikt (zie de 
Vlaamse energieprestatie reglementering en de norm EN ISO 13790).
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2.4.2.4 Zon en lange golf straling 
Zowel de opake scheidingsconstructies als de transparante delen in de verliesoppervlakte zor-
gen voor zonnewinsten en lange golf verliezen (SLW,mo,j,op,SLW,mo,i,w): 

 
window

mo,w,j,SLW
opaque

mo,op,j,SLWmo,j,SLW      [2.9] 

Voor opake scheidingsconstructies geldt: 

  c1FFe120rJr
h
AU

sky/Topsky/opLsdmo,sTKsT
e

op,eop,e
mo,op,j,SLW   [2.10] 

met sT,mo de som van de maandgemiddelde directe, diffuse en gereflecteerde zonne-
instraling op de betreffende scheidingsconstructie bij heldere hemel, J de verhouding tussen 
de werkelijke totale instraling en de totale instraling bij heldere hemel, rsT de schaduwfactor 
voor totale instraling, rsd de schaduwfactor voor diffuse instraling, bij opake scheidingscon-
structies beide gelijk gesteld aan 0.9, Fop/sky de hoekfactor en FTop/sky de temperatuurfactor 
voor straling tussen vlak en hemelkoepel. 

De vergelijking toont dat bij opake scheidingsconstructies de zonnewinsten toenemen naar-
mate de isolatie slechter is (U groter), de absorptiefactor kortgolvig van het buitenvlak hoger 
ligt, de emissiefactor langgolvig van het buitenvlak lager uitvalt en de beschutting tegen wind 
beter is (warmteovergangscoëfficiënt he kleiner).  

De deelstroom door de transparante delen wordt mee bepaald door de zonnetoetreding g voor 
loodrechte instraling van het geheel ‘beglazing plus zonwering’, vermenigvuldigd met een
factor 0.95, die er rekening mee houdt dat de directe instraling overdag continu van richting 
verandert en bovendien een pak diffuse straling meesleept: 

 







 c1FFe120
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Ur

gJfr9.0*95.0A sky/Trsky/rL
e

r,esd
mo,sTrglsTw,emo,w,j,SLW  [2.11] 

In deze vergelijking staat frgl voor de verhouding tussen de glas- en de raamoppervlakte, glas-
factor genoemd, terwijl 0.9 een vermenigvuldiger is, die de vervuiling van het glas en het ge-
bruik van de klassieke lichtdoorlatende, extreem dunne binnengordijnen inrekent.  

Een geval apart vormt TIM, transparante buitenisolatie. Het woord transparant onderlijnt dat 
TIM kortgolvige straling wel en langgolvige straling niet doorlaat, terwijl de structuur ervan 
convectie en geleiding zeer moeilijk maakt. In eerste orde worden de zonnewinsten en lang-
golvige verliezen door een scheidingconstructie met TIM als buitenisolatie: 
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Hierin is P'e,TIM de thermische permeantie tussen buiten en de achterzijde van de TIM-laag, 
Ue,TIM de warmtedoorgangscoëfficiënt van de volledige constructie, gl de transmissiefactor 
kortgolvig van het glas dat de TIM-laag afdekt,TIM de transmissiefactor kortgolvig van het 
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Figuur 2.7 De horizontale en verticale overstekhoeken 
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Figuur 2.7 De horizontale en verticale overstekhoeken 
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TIM, K de absorptiefactor kortgolvig van het oppervlak achter het TIM en fr de verhouding 
tussen de oppervlakte aan TIM en de oppervlakte van de scheidingsconstructie. Voor de 
thermische permeantie tussen buiten en de achterzijde van het TIM geldt: 

   TIMe
'

TIM,e Rh11P 

met RTIM de warmteweerstand van het TIM. 

De berekening van de zonin- en de lange golf uitstraling wordt als volgt vereenvoudigd: 
 De temperatuurfactor voor straling tussen eender welk vlak en de hemelkoepel (FTr.sky)

neemt men gelijk aan 0.83 
 De verhouding J tussen de werkelijke instraling en de instraling bij heldere hemel wordt 

onafhankelijk ondersteld van de helling en de oriëntatie van de scheidingsconstructie 
 Het verschil 1-c, met c de bewolkingsfactor neemt men gelijk aan J. J hoort als parameter 

bij het energetische typejaar (zie deel 2 uit de reeks, Toegepaste Bouwfysica: randvoor-
waarden, prestaties, materiaaleigenschappen’) 

 De verhouding voor de centrale dag van elke maand tussen de directe instraling bij heldere 
hemel op een willekeurig en een horizontaal vlak geldt voor de volledige maand 

 De schaduwfactoren rsT en rsd zijn zowel afhankelijk van de afscherming door de horizon 
als door gebouweigen overstekken. 
De afscherming door de horizon hangt daarbij enkel af van de afscherminghoek e, d.w.z. 
de hoek tussen het horizontaal vlak door het middelpunt van elk raam en de bovenrand van 
de horizonafscherming. Die bovenrand vindt men door de werkelijke afscherming te ver-
vangen door een lijn, evenwijdig aan de snijlijn tussen het horizontale vlak door het raam-
midden en het aan het raam evenwijdige, verticale horizonvlak en gelegen op een hoogte,
gelijk aan de gemiddelde hoogte van de werkelijke afschermingen boven het horizontale 
vlak door het raammidden. De directe instraling is nu nul voor een zonnehoogte kleiner 
dan de afscherminghoek en onbelemmerd erboven. 
Bij horizontale en verticale gebouweigen overstekken zijn de overstekhoeken h en v be-
palend voor de afscherming. De verticale overstekhoek v duidt op de hoek tussen de pro-
jectie op het horizontale vlak van de loodrechte door het raammidden en de verbinding in 
het verticale vlak, van dit raammidden met de eindlijn van het overstek. Die eindlijn vindt 
men door de werkelijke overstek over de lengte van het raam te vervangen door een hori-
zontaal vlak met diepte gelijk aan de gemiddelde overstek. Ligt de zonnehoogte voorbij 
deze verticale overstekhoek, dan wordt de directe instraling op het raam nul. Ligt ze eron-
der, dan onderstellen we de instraling onbelemmerd (figuur 2.7).  
Analoog vervangt men de linkse en rechtse verticale overstekken door een overstekvlak. 
De horizontale overstekhoeken h,l en h,r zijn dan de hoeken tussen de horizontale projec-
tie van de loodrechte door het middelpunt van het raam en de verbinding van dit middel-
punt met de eindlijn van het linkse en het rechtse overstekvlak. De directe instraling op het 
raam wordt nul wanneer de uurhoek groter is dan as+h,l respectievelijk kleiner dan as-h,r,
met as het azimut van het verliesvlak waarin het raam gelegen is. Tussen beide grenzen 
wordt het raam onbelemmerd door de zon beschenen (figuur 2.7) 

 De schaduwfactor voor diffuse zonnestraling en lange golf straling wordt gegeven door: 
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    [2.13]  

met ss de helling van het vlak met raam.  
 Voor de gereflecteerde zonnestraling geldt in alle gevallen: 

1f '
refl,s           [2.14] 

De berekening van de instraling bij heldere hemel vindt men in deel 2: Toegepaste bouwfysi-
ca: randvoorwaarden, prestaties, materiaaleigenschappen. 

2.4.2.5 Interne winsten  
De interne winsten zijn moeilijker in een formule te gieten. Ze bestaan uit de voelbare warmte 
die de gebouwgebruikers afgeven, de warmte die de verlichting produceert en de warmte die 
alle toestellen bij gebruik of werking afgeven.  

Woningen 

Stel, we gaan bij woningen uit van de hoger gegeven meest waarschijnlijke rechte doorheen 
de gemeten jaarlijkse verbruiken voor verlichting en toestellen in 125 woningen:  

V84.23772QHH 

Nu staan (1) gemiddeld niet alle toestellen binnen het verwarmde volume (denk aan de was- 
en droogmachine in een berging, de diepvries in de kelder, enz) en (2) wordt niet alle elektri-
citeit in voelbare warmte omgezet. Aangenomen is dan ook dat statistisch maar 50% van de 
verbruikte elektriciteit voelbare warmtewinst wordt. Daarbij voegt zich het voelbare deel van 
de metabolische warmte, door de effectief aanwezige huisgenoten afgegeven. Gaan we uit van 
1 effectief per 150 m3 beschermd volume en vertaalt 8 uur slapen en 16 uur actief zijn zich in 
een gemiddelde voelbare warmteafgifte van 79 W, dan wordt de interne winst: 

V689.01.215V
150
78

25.365*24*3600
3600000*5.0*84.2

25.365*24*3600
3600000*5.0*3772

I 























Deze vergelijking werd vereenvoudigd tot: 

V67.0220I    (W)     [2.15] 

De verdeling over de verschillende zonepunten gebeurt gemakshalve evenredig aan het volu-
meaandeel van elke zone in het beschermde volume: 

  VVV67.0220 jj,I    (W) 

Natuurlijk staat [2.15] voor een gemiddelde. Bij individuele woningen mag verwacht dat de 
interne winsten zich tussen volgende onder- en bovengrens kan situeren:

V10.1307V76.0123 I   (W) 

Andere gebouwen 

Bij andere gebouwen berekent men de winsten door verlichting aan de hand van het verlich-
tingsontwerp en -gebruik. Alle energie, die naar verlichting gaat, wordt immers warmte. De
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Figuur 2.8 Nuttige capaciteit van een scheidingsconstructie 

10 cm
= nuttige capaciteit
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Figuur 2.8 Nuttige capaciteit van een scheidingsconstructie 
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menselijke warmteafgifte volgt uit het gebruikspatroon, de gemiddelde bezetting en activitei-
ten van de gebruikers (70 tot 90 W voelbaar per volwassene bij zittend werk). Het ramen van 
de warmteafgifte door apparatuur is veel moeilijker. Gegevens voor gebouwen met gelijkaar-
dige functie brengen soms uitkomst. Her en der zijn ook meetwaarden gepubliceerd.

2.4.2.6 Benuttingfactor 
Niet alle winsten zijn nuttig. Zeker als de verliezen klein zijn en de winsten groot, kan de bin-
nentemperatuur boven de comfortwaarde uitstijgen, wat extra verliezen geeft. Daarmee wordt 
rekening gehouden door per zone de maandgemiddelde winstterm te vermenigvuldigen met 
een benuttingfactor.  

Zij j.mo daarbij de verhouding tussen de maandelijkse winsten (SLW,j,mo +I,j,mo) en de 
maandelijkse verliezen (T,j,mo+V,j,mo):

mo,j,Vmo,j,T

mo,j,Imo,j,SLW
mo,j 


        [2.16] 

en geldt voor de tijdconstante van een zone: 

 ,mo,j,Vmo,j,Tjmo,j HHC 

met Cj de nuttige warmteopslag. Per scheidingsconstructie bestaat die uit de warmtecapaciteit 
van alle lagen zwaarder zijn dan 100 kg/m² aan de zonezijde van de warmte-isolatie, waarbij 
de indringdiepte tot 10 cm beperkt wordt (figuur 2.8):

   









surfacesall m1.0d,inside
j cdAC        [2.17] 

Als maandgemiddelde benuttingfactor heeft men dan: 

1mo,j  : 1a
mo,j

a
mo,j

mo,j,use j.ma

j,ma

1

1



 1mo,j  :

mo,j

mo,j
j,ma,use a1

a


   [2.18] 

met aj, mo gelijk aan 540001 mo,j .

2.4.3 Energiebalans op gebouwniveau
Per zonepunt kan de balans omgewerkt tot: 

   

   mo,j,Imo,j,SLWmo,j,usemo,emo,ej,Vmo,je,T
mo

mo,j,net,heat

m

1k
mo,k,imo,kj,Vmo,jk,Tmo,j,i

m

1k
mo,jk,Vmo,jk,Tmo,je,Vmo,je,T

HH
t

Q

HHHHHH














 



De koppelingscoëfficiënten van de temperaturen geschreven als als Hj,mo, Hjk,mo en Hej,mo ver-
eenvoudigt het uitzicht van deze vergelijking tot: 

 mo,j,Imo,j,SLWmo,j,usemo,emo,ej
mo

mo,j,net,heat
m

1k
mo,k,imo,kjmo,j,imo,j H

t
Q

HH 


 


Voor n zonepunten geeft dit een stelsel van n vergelijkingen met 2n onbekenden, de binnen- 
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temperaturen i,j,mo en de netto energiebehoeften voor verwarming Qheat,net,j,mo: 

 mo,j,Imo,j,SLWmo,j,usemo,emo,je
mo

mo,j,net,heat
mo,j,imo,j H

t
Q

1H 


  [2.19] 

|H j,mo | is daarbij de [n x n] matrix van de koppelingscoëfficiënten, |i,j,mo| de kolommatrix van 
de n zonetemperaturen, |1| een [n x n] eenheidsmatrix, |Qheat,net,j,mo /tmo| de kolommatrix van 
de n netto energiebehoeften voor verwarming en |Hje,moe,mo-use,j,mo (SLW,j,mo +I,j,mo)| de 
kolommatrix van de n bekende termen. Zijn bij n-m zones de temperaturen en bij m zones de 
netto energiebehoeften voor verwarming gekend, dan is [2.19] oplosbaar. Leidt de oplossing 
tot één of meer negatieve netto energiebehoeften, dan stelt men die nul, worden in die zones 
de temperaturen de onbekenden en lost men het stelsel opnieuw op. De totale maandelijkse 
netto energiebehoefte voor verwarming (in J) volgt nadien uit optelling van de n maandelijkse 
zonegekoppelde energiebehoeften:





n

1j
mo,j,net,heatmo,net,heat QQ

Op jaarbasis krijgen we:





12

1mo
mo,net,heatnet,heat QQ .

Zo het beschermde volume maar één verwarmingsinstallatie telt, wordt, gekend de maande-
lijkse netto energiebehoefte, de maandelijkse bruto energiebehoefte voor ruimteverwarming: 

mo,sys,heatmo,net,heatmo,gross,heat QQ        [2.20] 

met heatsys,mo het maandgemiddelde systeemrendement van de verwarmingsinstallatie. Het 
eindverbruik voor verwarming wordt dan: 

  


12

1mo
mo,prod,heatmo,gross,heatuse,heat QQ      [2.21] 

met heat,prod,mo het maandgemiddelde productierendement van de verwarmingsinstallatie. Telt 
het gebouw verschillende verwarmingsinstallaties, dan dienen [2.20] en [2.21] per groep van 
zones die door dezelfde installatie bediend worden, berekend, waarna men de jaarlijkse tota-
len bij elkaar optelt. Werkt de verwarmingsinstallatie samen met een thermisch zonne-
energiesysteem voor ruimteverwarming, dan verandert [2.21] in: 

   


12

1mo
mo,prod,heatmo,Smo,Smo,gross,heatuse,heat QQQ     [2.22] 

met QS,mo de maandelijkse zonne-instraling op de collectoren en S,mo het maandgemiddelde 
rendement van het zonne-energiesysteem. 

2.5 INVLOEDPARAMETERS OP DE NETTO ENERGIEBEHOEFTE (VERWARMING)
2.5.1 Algemeen
In de vergelijkingen [2.3]-[2.22] zitten vier groepen van invloedparameters, die samen de 
jaarlijkse netto energiebehoefte en het jaarlijkse eindenergieverbruik voor verwarming vast-
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Dit zesde deel uit de reeks over de Gebouwentechniek gaat verder met de bespreking van de 
installaties, nodig om een gebouw bruikbaar en leefbaar te maken. In dit boek komen verwarming 
en ventilatie aan bod. Beide zijn zo innig met de bouwfysische aspecten verweven, dat de term 
‘toegepaste bouwfysica’ expliciet in de titel is opgenomen. Wat betreft dat aspect gaat de 
aandacht eerst en vooral naar het energieverbruik. Vooraf wordt kort gefocust op het waarom 
van verwarmen en ventileren, te weten het menselijk verlangen naar thermisch comfort en de 
nood aan een goede binnenluchtkwaliteit. Ook gaat de tekst in op de luchtbalans in gebouwen 
en tussen gebouwen en omgeving. Voor een goed begrip van alle elementen die in het boek 
behandeld worden is een voldoende kennis van de hydraulica, meer specifi ek de stroming in 
leidingen en luchtkanalen, onontbeerlijk. 

Hugo Hens was tot 2008 gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en doceerde er over gebouwentech-
niek. Tot 2008 was hij hoofd van het Laboratorium Bouwfysica. Van zijn hand verschenen heel wat 
papers in (inter)nationale tijdschriften en conference proceedings over de onderwerpen die in deze 
reeks aan bod komen. Ook gaf hij vaak adviezen naar aanleiding van bouwfysische of installatie-
gebonden vragen bij nieuwb ouw en renovatie of bij schadegevallen.
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