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VOORWOORD
Beste lezer,
Typerend voor de uitgave van juli 2011 is de mooie voorkant afkomstig van de
buitenlandse reis (BTL). Dus ook dit jaar een prachtige foto uit Moskou en St. Petersburg.
Tegelijk betekent dit bijna het einde van het academische jaar. Desalniettemin een
belangrijke periode waar veel studenten hun masterproject afronden en eventueel
enkele hertentamens moeten doen. Ik wens iedereen daarbij veel succes en laat jezelf
niet te veel afleiden door het mooie weer!

Sander Uittenbosch

De 22e editie van ons verenigingsblad is een goed begin van de vakantie. De INSide staat
boordevol informatie over projecten van zowel bedrijven als studenten. Ook blikken we
terug op de activiteiten die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, waaronder
de twee topactiviteiten ‘buitenlandse reis’ en ons ‘3e lustrum’. Vele foto’s hiervan zijn
terug te vinden op onze website, waaruit blijkt dat het twee geslaagde activiteiten waren.

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de fusie tussen Mollier en Flux. Tijdens de ALV op 10 mei 2011
zijn de statuten goedgekeurd en heten we vanaf dat moment officieel ‘Studievereniging Building Physics and
Systems Mollier’. Ook is tijdens het afgelopen jaar het een en ander gebeurd rondom ‘langstudeerders’. Een
belangrijk proces dat indirect en misschien wel direct gevolgen heeft voor studenten- en studieverenigingen.
Verder is Mollier al weer een tijdje op zoek naar vers bloed voor het 16e bestuur. Op het moment van schrijven
hebben we drie potentiele kandidaten en misschien willen we om praktische redenen het komende bestuur
uitbreiden tot 5 a 6 bestuursleden.
Kortom, onze vereniging is volop in beweging en dit zou het komende jaar ook zo moeten blijven. Zo komt in
december een update met een nieuwe INSide. Tot slot wil ik eenieder namens het voltallige Mollierbestuur veel
leesplezier en een fijne vakantie toewensen.
Sander Uittenbosch
Voorzitter en Commissaris onderwijs der s.v.b.p.s. Mollier
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Inzicht 1: teboDin
Datacenter koeling: hoe minder hoe beter
- Door ir. P. (Paul) Corneth (Tebodin Netherlands B.V.) -

“Het is redelijk recht door, maar dat eigenlijk ook weer niet, het is gewoon daar....”, MK

Het stroomverbruik en de koelbehoefte in datacenters nemen jaarlijks sterk toe. Binnen enige jaren
bereikt de bestaande capaciteit haar grenzen en is uitbreiding noodzakelijk. In bestaande datacenters
bestaat de mogelijkheid om de koelcapaciteit van watergekoelde systemen snel te verhogen tegen
beperkte kosten, terwijl de continuïteit van koudelevering gehandhaafd blijft. Dit alles met verlaging van
de operationele kosten en verbetering van de vochthuishouding.
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Het stroomverbruik in datacenters neemt wereldwijd
al jarenlang toe. Waar het totale, ICT-gerelateerde
stroomverbruik in 2009 ca. 7,5% van het landelijke
elektriciteitsgebruik bedroeg, is dit enkel voor
datacenters ca. 1%, een aandeel dat jaarlijks met
ongeveer 15% groeit [1]. In de datacenters kan een deel
van het energiegebruik worden toegeschreven aan de
ICT-equipment zelf (gemiddeld in Nederland ca. 5060%), de rest aan de procesinstallaties (W en E), die
zorgdragen voor een ononderbroken bedrijfsvoering,
en voor klimatisering van deze apparatuur. In
hoofdlijnen bestaan deze procesinstallaties uit
de elektroverdeelinrichting, no-break en shortbreak voorzieningen plus de koelinstallatie met de
bijbehorende pompen en ventilatoren.

Figuur 1: Sankey-diagram van een inefficiënt datacenter
Figuur 1 laat een Sankey-diagram zien van een
(zeer energie-inefficiënt) datacenter, met een PUE
(Power Usage Effectiveness) van ca. 3,3. Hierin zijn
de energieverbruiken van de grotere, afzonderlijke
componenten weergegeven.
Aangezien ICT in het algemeen, en datacenters
in het bijzonder, een groeiend aandeel van het
stroomverbruik in ons land consumeren, is er
regelgeving op komst om dit verbruik aan banden te
leggen. Gemeente Amsterdam geeft enkel nog een
bouwvergunning voor een nieuwe datacenter als de
EUE (Energy Usage Effectiveness) lager is dan 1,3.
Voor een bestaand datacenter zal binnen enkele jaren
een EUE lager dan 1,4 verplicht worden gesteld. Dit
kan worden bereikt door voor de elektradistributie zeer
energie-efficiënte apparatuur op te stellen. Voor de
klimatisering (koeling, ventilatie en bevochtiging) van
het datacenter is het noodzakelijk om zowel voor de
opwekking van koude als de distributie en afgifte van
de koeling alle componenten nauwgezet te selecteren.
Dit heeft tevens invloed op de ontwerpcriteria voor de

bijbehorende componenten.
In traditionele datacenters met centrale koudeopwekking
ligt de ontwerp-COP voor de centrale koudecentrale
op ca. 2,5, dit voor systemen met droge koelers bij
gekoeld water (GKW) temperaturen van 6 - 12°C en
een ontwerp buitenconditie van 32°C / 50% RV. GKWpompen zijn in beginsel niet toerengeregeld, net als
de ventilatoren van de ruimtekoelers (CCU’s; Climate
Control Unit). Aangezien vrijwel alle datacenters sterk
op een deelbelasting van de ontwerpcapaciteit draaien
(gemiddeld 25-40%, met incidentele uitschieters
tot 70%), werkt de koudecentrale op een kleine
deelbelasting. Dit heeft een nadelig effect op het
elektraverbruik van deze apparatuur. Door een reeks
van maatregelen door te voeren kan het jaarlijkse
energiegebruik sterk worden gereduceerd.
Deze maatregelen, vooral aan te bevelen voor grotere
datacenters (netto oppervlak datavloer > 1.000 m2),
zijn:
1. Overgang naar watergekoelde koelmachines
met koeltorens
2. Inpassing van koelmachines met hoog COP,
ook in deellast situatie
3. Toepassing van vrije koeling
4. Inpassing van koude en warme paden
5. Verhoging van de GKW-temperaturen
6. Inpassing van toerengeregelde GKW-pompen
7. Inpassing van CCU’s met toerengeregelde
gelijkstroomventilatoren
8. Verbetering van de regeling van de koude- installatie
Tabel 1 geeft een vergelijking van het E-verbruik
voor een zuinig versus een onzuinig, middelgroot
datacenter. Bij de zuinige variant zijn de diverse
energiebesparende technieken toegepast, zowel op
gebied van elektrotechniek als klimaattechniek.
De vochthuishouding in de datazalen
Een datazaal is meestal een gesloten ruimte, waarbij
de invloed van het buitenklimaat (zon, temperatuur en
vochtigheid) marginaal is. Er wordt in deze onbemande
ruimten geen vocht geproduceerd door verlichting,
apparatuur of personen. De enige invloedsfactoren op
de vochthuishouding zijn de toevoer van verse lucht,
een optionele bevochtiginginstallatie en een eventuele
ontvochtiging door de koelbatterijen van de CCU’s.
Uitgaande van een gewenste ruimteconditie van
22 of 23°C +/- 2K en 50% RV +/-10% zal er geen
ontvochtiging optreden op de koelbatterij bij een
aanvoerwatertemperatuur van 9 resp. 10°C (24 resp.
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op de koelbatterijen van de CCU’s. Dit kost zowel
veel water en energie bij de bevochtiging als latente
energie bij de ontvochtiging, terwijl het nut van de actie
zeer discutabel is.
Dit pleit al voor hogere aanvoerwatertemperaturen
in het GKW-circuit. De enige daadwerkelijke
invloedsfactor op de RV van datazalen is de vochtinhoud
van de verse toevoerlucht, een gelimiteerde
hoeveelheid lucht, meestal overeenkomend met
een ventilatievoud van 0,5 tot 1,0 h-1. Wanneer de
absolute vochtigheid van deze lucht hoger is dan
het dauwpunt van de CCU-koelbatterij, zal er in de
praktijk een zeer minimale hoeveelheid vocht aan de
lucht worden onttrokken. Wanneer deze vochtinhoud
te laag is, kan met een minimale hoeveelheid
bevochtiging in de luchtbehandelingskast de RV in
de datazalen op peil worden gebracht. Een hogere
aanvoerwatertemperatuur zorgt hierbij wederom voor
een forse besparing van energie en water.
Tabel 1: Vergelijking E-verbruik voor zuinig en
onzuinig datacenter
25°C zaaltemperatuur in de praktijk, 40% RV). Bij
lagere aanvoerwatertemperaturen zal de vereiste
minimum RV-waarde niet worden gerealiseerd zonder
–onnodige, energieverbruikende- ruimtebevochtiging.
Wanneer ruimtebevochtiging nodig is om de vereiste RV
te realiseren bij een lage aanvoerwatertemperatuur, zal
alle vocht binnen enkele seconden weer condenseren

Referenties
[1] Tebodin rapport “Energiemonitor ICT 2008” t.b.v.
Ministerie van Economische zaken, ir. Stef
Clevers, ir. Pieter Popma, ir Mark Elderman,
augustus 2009
[2] Tebodin artikel “Koeling voor datacenters vraagt
maatwerk”, ir. Mark Elderman en ir. Stef Clevers,
VV+ mei 2008

Travel journal of study trip
This year Mollier went to Russia! We expected cold weather, lots of fur, vodka instead of beer and a lot
of rubles. But nothing seemed to be true.. The weather was great - we even could work on our tan – and
we didn’t see a lot of fur. There was an equal amount of vodka as there was beer and instead of rubles
we had points. Summarizing, Russia wasn’t exactly what we expected, but even better! Hence, we also
want you to enjoy it a little bit, here is the travel journey of the trip. So get yourself a beer or a vodka and
immerse yourself in the story…

“Bresnjev!”, RM x 259933

- By A. (Anika) Haak and S.J.J.H. (Stefan) Bours (Students) Thursday 21st of April
On 09:55 our plane took off from Schiphol International
Airport. This meant that we had to leave Eindhoven at
06:17, already an early start to begin the trip with. We
had to wait in Frankfurt for three hours. Unfortunately
we had to leave Argyrios here. He only had a visum
from the 22nd of April, so he couldn’t leave the airport.
This incident would be the measure for the rest of the
trip, if Argyrios would be there, everyone was… When
we arrived in Moscow, we had the first meeting with the
Russians. We learned that flowers are very expensive
and that you shouldn’t put your suitcase on the train
benches. We also discovered that it wasn’t that cold!
After picking up Ruben (he went with another flight,
due to some technical and organisational problems)
we went to the hostel, where we drank our first Russian
beers. It was a pleasant first meeting!
Friday 22nd of April
The following morning we had our first real Russian
breakfast. They served this in a place called McDonalds.
This was very nice and tasty. After breakfast we
had an appointment to meet some students and
teachers from the Moscow State University of Civil
Engineering (MSUCE). These students showed us
the most important cultural places. This involved the
Red Square, Saint Basils’s Cathedral and the Saviors
Christ. Unfortunately we couldn’t enter the Red Square
because there would be a parade later in the afternoon.
After this tour, we went to the other university of
Moscow; the Moscow State University (MSU). At this
university we got a tour around the campus. The main
building was very impressive, as can be seen in the
picture below. It was built in the Sovjet time. The interior
of the building was similar. The rest of the afternoon
we spend with some students of this university to
discuss future cooperation. We spend the evening in
the smallest pub we had ever seen. We almost couldn’t

fit in with our group. We had some nice contacts with
the locals (some arm wrestling happened) and drank a
responsible amount of beers and vodka’s.
Saturday 23rd of April

After a late start (with long lines for the showers and a
dirty Greek on the toilet “I didn’t eat this”), we arrived at
the Moscow Library where we would meet the students
of the MSUCE. They would guide us to the Cultural
Preserve Tsaritchino. This was a beautiful large park
with pretty nice buildings, which was destroyed in the
second world war and later rebuilt. We went in one of
the buildings and saw one of the most amazing tray
collections we had ever seen. You could even say that
it was the “crème de la Kremlin” of tray collections.
Other buildings in the park were also pretty impressive,
with a lot of golden details.
The afternoon we spent at the Nikulin Circus. This
show was very nice, with acrobats, a clown and even
monkeys in suits.
Sunday 24th of April
This morning we had a free program. There were
several options to spend this morning: take some
extra sleep, visit the Red Square and the Kremlin
or do some souvenir shopping. In the afternoon a
special excursion was planned. We would visit one of
the bunkers that was originally built to give protection
in case of a nuclear attack during the cold war. The
bunker we visited consisted of 4 separate bunkers,
60 meters under the surface on the same level as the
metro. Most citizens didn’t know that these bunkers
were built and that they even existed. These bunkers
weren’t built for the citizens but for military purposes
only. Most people who worked in these bunkers didn’t
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Monday 25th of April
This morning we had to get up early because we had
a meeting on the MSUCE and this campus was pretty
far away from the hostel. On campus we first got a tour
through the museum of the university and they showed
us a presentation about the university. MSUCE is a
technical university, so there were lots of similarities
with our university. They had different interesting
laboratories and a chamber of the future with some
technical (domotica) highlights. After this tour, there
was time for a lunch in the university canteen. The rest
of the afternoon we spent listening to presentations of
our students and the students of the MSUCE. It turned
out that some students of the MSUCE visited Holland
earlier that year. It was a very interesting day and we
exchanged a lot of useful, interesting, information.
Tuesday 26th of April
We had a very early start this morning because we had
to be on the MSUCE at 8 o’clock in the morning and
it was an one hour drive. We had to be there so early
in the morning because we were going to visit a power
plant on 1,5 hours away from the university. When
we arrived at the location, we first got a presentation
about the Zagorski powerplant and they showed us the
technical drawings. After this, we actually went to the
building site of the power plant. We only had to wear a
helmet and we could walk around with guidance. This
was very impressive and interesting. The Zagorski
powerplant is a hydro electrical powerplant. The
principle is very simple. Zagorsko powerplant uses the
nuclear energy surplus at night to pump up water to
a higher (100m) reservoir. During daytime the water
flows down trough 7,5m wide pipes. At the bottom of
every pipe are waterturbines which generate power
out of the velocity of the water. Every pipe produces
about 200 MW. The powerplant exists of 2 parts.
The first part is the GAES-1 unit. This unit produces
1,2 GW out of 6 pipes. The second unit is GAES-2.
GAES-2 exists of 4 pipes and is under construction

at the moment. Construction started in 2008 and will
probably finish in 2013/2014. GAES-2 is producing
another 0,8GW of electrical power which brings the
total amount of electrical power generated in the
Zagorski hydro electrical powerplant to 2GW. Later
we went to a small woodworking company where
they made typical Russia wooden toys. We got a tour
around and afterwards we could buy some souvenirs.
When we got back to the hostel, our Greek companion
had a surprise for us, because he would make us a
diner.

Wednesday 27th of April
This was the very last day that we would spent in
Moscow, so we had to enjoy it. We spent the morning
in two theatres. The first theatre was the Svetlanovsky
hall. This theatre had really bad acoustics. This was
due to the fact that the hall has a round shape and
consists of mostly the same materials. This theatre
needs a renovation, but this is only possible in the
summer when there are no concerts planned in the
theatre. The other theatre we visited was the Moskou
P.I. Tchaikovsky Conservatory. This theatre was under
construction when we visited. During this restoration
nothing is changed to the acoustics of the theatre,
because these were almost perfect. This theatre was
beautiful, even under construction.
The afternoon was free. Some of us went shopping on
a large souvenir market; others went to the Kremlin,
a café or just lying in the park. After our dinner, we
had to leave the hostel to catch the train to Saint
Petersburg. We had the cheapest beds on the train,
so we didn’t expect much of it and that was good. The
beds were very small and it was very warm, because
the other passengers didn’t let us open the windows.
Fortunately we found the bar on board and slept very
well afterwards.

“Over de omroeper op het vliegveld in Kopenhagen (Deens): Ik kan het gewoon verstaan.”, MK

even know that there were four of these bunkers.
When we climbed down the staircase (and knew
that we had to take the same staircase up again) we
entered a surreal world. You shouldn’t get lost here.
We started in a room where they showed a video about
the bunkers and the reason they existed. Furthermore,
we entered a room where two of us sent an atombomb
to the United States of America; we could even see
what the result of this action was. After destroying the
U.S.A. we came in a room with a lot of stuff of the time
when the bunker was still in use. We could put on a
protection suit, learn how to load a gun (AK-47) and
try on some real military suits. It was the playroom of
the bunker. After this, we went to the exit of the bunker.
While walking to the exit, suddenly the lights turned
off and the alarm was ringing. This was an exercise,
which happened very often when the bunker was still
in use. For us it was just really very scary. We were
glad that we could go up again and see some daylight.
It is kind of depressing to stay in such a bunker for a
longer time.

Thursday 28th of April
We arrived in Saint Petersburg at 7 o’clock in the
morning. We had to invent the metro system again, but
after this we could go to the hostel. The hostel seemed
to be very nice and the staff was very friendly. After a
small nap we went sightseeing. We spent the afternoon
at the Hermitage. This building is very impressive and
also the art was very beautiful. Unfortunately we didn’t
have much time to spend there, but enough to give us
an impression.
9
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“I hope I was seated next to AP”, KS after receiving the news AP wasn’t allowed into Russia

Friday 29th of April
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The following morning we had a meeting with Arup.
Here we got an interesting presentation about Arup
and especially about companies operating in Russia.
After the presentation we had time for questions and
discussions, which were very interesting. We spend
the afternoon in the Peter and Paul Fort. This fort
was built in 1703 to protect the city against a Swedish
counter attack. This fort has never served its goal and
in 1720 it was used as a prison for political prisoners.
Nowadays there are museums, like the city museum
and the St.Peter and St.Paul cathedral.
The evening was the night before queensday. This
meant that we went looking for a Dutch party in Saint
Petersburg and fortunately we found one. It was a
party with a Dutch DJ (with loads of bad Dutch music)
and a lot of people dressed in orange.

Saturday 30th of April
It is unnecessary to say that we had a hard time getting
up the next morning. However, we had to because we
had a city tour provided by one of the free city tour
guides. This guide showed us all the highlights of
Saint Petersburg; the Sennoy Market, the home of
Dostojevski where he wrote “Crime and Punishment”,
the Naval Cathedral of Saint Nicholas, the Saint Isaac
Cathedral and the Bronze Horseman.
Some of us spent the evening in the Mariinsky theatre
for an Oprah performance. Both the building and the
performance was quite impressive.
Sunday 1st of May
This was our last day in Saint Petersburg. The morning
was free, so we did the last souvenir shopping or
slept late. We spent the afternoon on a boat through
the canals of Saint Petersburg. This would have been
very interesting if the guide could speak English and if
the weather was better. Unfortunately the guide only
spoke Russian (except for telling us to be more quiet,
which was spoken in perfect English) and it was raining
and at some moments even snowing…
The last evening was traditionally spent in the
Hofbrauhaus. This was located in a hotel, whhey had
beer and schnitzels, so we had a very nice time!
This trip was very special and successful. All the
participants had a very good time, which couldn’t have
been possible with whitout help of our sponsors. So we
would really like to thank them that they made this trip
possible and good!

Berichten van de opleiding
Berichten van de opleiding
- Door dr. ir.H.L. (Henk) Schellen (Coördinator onderwijs BPS) -

“TK’s stemgeluid, fluisteren met 100 dB”, RM

We zijn al geruime tijd in overleg met het Faculteitsbestuur Bouwkunde over de transitie van Physics
Built Environment (PBE) en Building Services (BS) naar een MSc opleiding. Wij hebben ons gerealiseerd
dat het heel moeilijk is om zowel de track als de opleiding te handhaven en dat het in de motivatie ervoor
moeilijk aan te geven is wat dan de verschillen ertussen precies zijn. We hebben daarom de voor- en
nadelen van drie varianten op een rijtje gezet: een track Building Physics and Systems (BPS) binnen
Bouwkunde Architecture Building & Planning (ABP), een zelfstandige opleiding BPS en een combinatie
van beide.
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De voordelen van de eerste variant, een track binnen
Bouwkunde ABP, zijn evident. Het bestaansrecht
van BPS op lange termijn is gegarandeerd. We
vergelijken dit met onze ervaringen met de Bachelor
INS en denken dat dit een zwaarwegend motief is. De
inbedding in een bestaande, goed georganiseerde
organisatie met een vertrouwd imago, een geregelde
accreditatie en 40 jaar geschiedenis vinden wij heel
belangrijk. Zowel de instroom vanuit de Bachelor B
als de instroom vanuit HTS B zijn goed geregeld. Als
belangrijkste nadeel voor deze variant is de nauwelijks
te verwachten en te realiseren instroom te noemen
vanuit externe faculteiten als W, E en andere. Ook
de instroom vanuit andere HTS richtingen als B lijkt
heel moeilijk. Verder is het ontbreken van een duale
opleiding B een groot gemis.
De tweede variant, een eigen BPS opleiding neemt veel
van deze nadelen weg. Binnen een eigen opleiding zijn
heel veel zaken namelijk makkelijker geregeld, zoals de
duale opleiding, een eigen studievereniging, werving
en voorlichting, ook aan andere faculteiten en HTSrichtingen. Daar staat tegenover dat dit wel een dubbele
organisatie vereist: een eigen opleidingscommissie,
een examencommissie, een opleidingsdirecteur, …
Het belangrijkste nadeel lijkt echter dat de huidige
instroom vanuit de faculteit Bouwkunde wel eens sterk
tegen zou kunnen vallen: nu is het deze voor studenten
veel meer voor de hand liggend en goed geregeld.
Samenhangend met het laatste lijkt de opheffing van
de opleiding bij tegenvallende studentenaantallen een
reële mogelijkheid.

De voordelen van het handhaven van zowel de
track als de opleiding in een nieuwe track BPS en
een nieuwe opleiding BPS zijn duidelijk: het is een
combinatie van beide genoemde voordelen. Een groot
voordeel is verder een differentiatie in de uitstroom van
bouwkundige en niet-bouwkundige BPS ingenieurs,
met twee typen diploma’s: B en BPS. Als nadeel is
te noemen dat we daarmee wel twee verschillende
groepen studenten creëren. Verder blijven de nadelen
van een dubbele organisatie en accreditatie overeind.
Ervan uitgaande dat het niet mogelijk of gewenst is
zowel de track als de opleiding te handhaven hebben
wij, de voor- en nadelen tegen elkaar afwegend, een
voorkeur voor de eerste variant: het handhaven van een
mastertrack BPS binnen Bouwkunde ABP. Wij streven
daarbij na de voordelen van de andere varianten in
deze variant op te nemen. Concreet betekent dit dat
we de volgende punten zouden willen opnemen in het
Ontwikkelingsplan 2014:
- Een duale variant Bouwkunde
- Gerichte werving en voorlichting, misschien meer
autonoom, ook naar andere faculteiten en HTS
richtingen, ook internationaal
- Instroommogelijkheid vanuit de Bachelor van
andere faculteiten en HTS richtingen, met een
gericht homologatie programma
- Een goed alternatief voor een eigen studievereniging
We hebben dit in een brief aan het Faculteitsbestuur
medegedeeld en wachten hun antwoord af.

inzicht 2: Deerns
De waardecreatie van verduurzaamde kantoorgebouwen
- Door ir. M.J. (Mark) Niesen (Deerns) -

“Ik kan je niet verstaan.”, KS “KS, je hebt oordopjes in!”, JR

Met behulp van het ontwikkelde integrale waardemodel en daaruit afgeleide nomogrammen is
in de beginfase van een project snel en overzichtelijk de meerwaarde te berekenen van diverse
installatieconcepten.
Aan het einde van de vorige eeuw ontstond een
hausse in de nieuwbouw van kantoorgebouwen.
Door een stagnerende economische groei begin deze
eeuw en de snelle toename van nieuwbouw kantoren
steeg de structurele leegstand van kantoorruimtes
steeds verder. Door de kredietcrisis in 2007 is de kloof
tussen vraag en aanbod verder vergroot. Op basis
van economische en demografische ontwikkelingen
zal de leegstand in de toekomst verder toenemen.
De gebouwen uit de periode 1970-1990 hebben het
grootste aandeel in de leegstand. Deze kantoren
worden gekenmerkt door een hoog energieverbruik,
niet functionele gebruiksindeling, achterhaalde
installaties en een slecht tot matig binnenmilieu. Het
streven is om deze gebouwen dusdanig te renoveren
dat ze weer aantrekkelijk worden voor kopers en
huurders.
Het model
Het ontwikkelde integrale waardemodel genereert
snel en overzichtelijk de meerwaarde van een
installatieconcept. Het model is gebaseerd op een
methodiek die zowel de ecologische, economische
als sociale belangen meeneemt in de beoordeling van
duurzaamheid, de waardekaders (Rutten, 2005). De
kracht van deze integrale methodiek is dat geen aspect
tijdens het verduurzamingsproces over het hoofd
wordt gezien. Per waardekader wordt de meerwaarde
berekend. De mogelijke waardekaders zijn: de basale
waarde, de gebruikswaarde, de economische waarde,
de ecologische waarde, de strategische waarde en
de belevingswaarde. De belevingswaarde van het
gebouw wordt in dit onderzoek niet meegenomen.
De economische belangen van verduurzaming
spelen een belangrijke rol in de beslissing van
ontwikkelaars, investeerders, gebouweigenaren en
huurders om duurzame maatregelen toe te passen.
Een opdrachtgever wil niet weten dat de concentratie
vluchtige organische stoffen in het binnenmilieu
is afgenomen, maar dat door een verbeterde
luchtkwaliteit de werknemers productiever zijn en dus
winstgevender. Aangezien de financiële aspecten
zo belangrijk zijn voor de personen die de keuzes
maken in het proces van verduurzamen zal elk
waardekader vertaald worden naar de economische
waarde. Het economische waardekader wordt dus
het overkoepelende kader, zie figuur 1. Door elke
meerwaarde per kader uit te drukken in euro’s kunnen
ontwikkelaars, investeerders, gebouweigenaren en
huurders eerder aangezet worden tot het nemen van
duurzame maatregelen.
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Figuur 1: De waardekaders: balans tussen de gevraagde
en geleverde prestaties
De te ontwerpen installatieconcepten worden
geanalyseerd door het vergelijken van de
investering met de kosten en opbrengsten tijdens de
exploitatiefase. Het concept wordt vergeleken met een
alternatief concept. Het verschil in kasstromen tussen
de concepten wordt met behulp van de netto contante
waarde methode terug verdisconteerd naar het
begin van de gebruiksperiode, zodat het vergeleken
kan worden met de meerinvestering. De investering
is onderdeel van de economische waarde van het
kantoor. De overige waardekaders hebben invloed op
de exploitatie, zowel op de omzet als op de kosten.
De brutowinst van een onderneming bestaat uit de
omzet minus de kosten. De omzet wordt bepaald door
de productie en door de verkoopprijzen. Een goed
binnenmilieu, dus een hogere arbeidsproductiviteit,
zorgt voor een hogere productie en dus meer winst
(basale waarde). De karakteristieke jaarlijkse kosten
van een kantoorgebouw, de exploitatiekosten,
zijn afhankelijk van factoren als het bouwjaar,
de grootte, de kwaliteit en de locatie van het
gebouw. Tot de exploitatiekosten behoren onder
andere de energiekosten (ecologische waarde),
onderhoudskosten
(gebruikswaarde),
kosten
ten gevolge van een herindeling (strategische
waarde) en vaste kosten, zoals de huur en de
verzekeringen (economische waarde). Samenvattend
zijn de factoren die meegenomen zijn in het
integrale waardemodel in figuur 2 weergegeven.
De nomogrammen
Met behulp van een gevoeligheidsanalyse is voor
een aantal variabelen de invloed op de financiële
huishouding onderzocht. Deze variabelen zijn de
verandering van de productiviteit, de hoogte van
de energiekosten en de mate van flexibiliteit. De
analyse van de productiviteitsverandering zal nu

inzicht 2: Deerns

Figuur 2: De variabelen van het integrale waardemodel

De test case
Het integrale waardemodel is getoetst door hem
eenmaal te doorlopen voor een test case. De test
case is referentie voor een reeks gebouwen, zodat

Figuur 3: Gevoeligheidsanalyse van de winstgevendheid
van de verandering in arbeidsproductiviteit
voor één type kantoorgebouw de meerwaarde van
duurzame maatregelen berekend wordt. De berekende
meerwaarde kan vervolgens gebruikt worden door
ontwerpers als overtuigingstool voor het kiezen van
verduurzaming van bestaande kantoorbouw.
De test case is samengesteld op basis van criteria
waaraan het grootste gedeelte van de leegstaande
kantoorgebouwen voldoen. De selectiecriteria zijn
een gebruiksoppervlakte van 5.000 m2 tot 10.000
m2, bouwjaar tussen 1970 en 1990 en het type
infrastructuur is hoogbouw of een laag langwerpig
gebouw. Het referentiegebouw van de test case die
voldoet aan de opgestelde criteria en is gebaseerd
op twee door Deerns uitgevoerde renovatieprojecten.

“We hebben er 20dB bijgekocht”, GB over zeiksnor Buddy Bear hostel

nader toegelicht worden. Een toename in productiviteit
levert een financieel voordeel op voor de gehuisveste
onderneming. De grootte van het financiële voordeel
hangt af van een aantal parameters. Behalve de
toename in productiviteit zijn dat de werkwaarde van
de werknemer, het vloeroppervlak van de werknemer,
de discontovoet, de levensduur van de investering
en de gemiddelde aanwezigheid van de werknemers
op kantoor. Het resultaat van de analyse is het
onderstaande nomogram. Aan de hand van diverse
te kiezen parameters is de netto contante waarde
te berekenen van de toename in productiviteit. Op
basis van het diagram kan bepaald worden wat de
productiviteitsstijging moet zijn teneinde de investering
van een concept ten opzichte van een alternatief
concept terug te verdienen.
Aan de hand van een voorbeeld, zie figuur 3, wordt de
werking van het diagram inzichtelijk. Het nomogram is
opgesteld voor een discontovoet van 7% en voor de
levensduur van de investering is 15 jaar aangehouden.
De overige parameters zijn een werkwaarde
per werknemer van €40.000, een gemiddelde
bezettingsgraad van 65% en een vloeroppervlak
van 21,6 m2 per werknemer. De meerinvestering van
concept A ten opzichte van concept B bedraagt €160,per m2 bvo (NCW). In het diagram is dan af te lezen dat
bij een verhoging van de productiviteit van circa 1,5%
de meerinvestering in een betere klimaatinstallatie
terugverdiend wordt.

Figuur 4: De installatieconcepten van de test case
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“Als je met kaas samenwoont, kun je niet met worst thuiskomen...”, AH

Voor de test case zijn drie concepten ontworpen. Bij het
ontwerp van de duurzame concepten is de aanname
gemaakt dat het referentiegebouw geheel gestript
wordt, dus inclusief de schil. Ieder concept bestaat uit
een bouwkundig en een installatietechnisch gedeelte.
De bouwkundige aanpassing is voor ieder concept
hetzelfde. Het installatietechnisch gedeelte van het
concept is ontworpen op basis van het beschikbare
budget, de investering. In de praktijk namelijk wordt de
mate van investeren in duurzaamheid vaak bepaald
door het budget. Uiteindelijk zijn drie concepten
ontworpen met respectievelijk een minimaal budget,
een modaal budget en een luxe budget.
Uit de resultaten van de test case blijkt dat de toename
in productiviteit als gevolg van een beter binnenmilieu
de meeste invloed heeft op de winstgevendheid van
een onderneming. Meerdere wetenschappelijke
onderzoeken liggen ten grondslag aan de berekening
van de productiviteitstoename. Aangezien de
berekende productiviteitsstijging een indicatie is, kan
de toename van de productiviteit in werkelijkheid lager
uitvallen. Belangrijk is daarom om te bepalen hoeveel
procent de toename van de arbeidsproductiviteit
moet zijn zodat de meerinvestering terugverdiend
wordt. Dat kan berekend worden aan de hand
van het gevoeligheidsdiagram. Zo blijkt dat de
meerinvestering van het concept modaal ten opzichte
van het concept minimaal terugverdiend wordt bij
een toename van de productiviteit met 1,5%. Dat
is een ordegrootte (factor 2,5), die kleiner is dan de
berekende productiviteitsstijging (4,08%), zie figuur
5. Verondersteld mag worden dat de meerinvestering
terugverdiend wordt.

Figuur 5: De netto contante waarde van de concepten
modaal en luxe t.o.v. concept minimaal
De netto contante waarde van de kosten bestaande
uit de investering en het onderhoud zijn ongeveer de
helft van de opbrengst ten gevolge van een toename
van de arbeidsproductiviteit. Dit geldt zowel voor
het concept modaal in verhouding tot het concept
minimaal, als voor het concept luxe in verhouding
tot het concept minimaal. Gezien de test case heeft
de ecologische waarde, de energiekosten, de minste
invloed op de totale meerwaarde in vergelijking met de
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andere variabelen. Ondanks de minimale invloed op de
economische waarde is het van belang om de impact
van een gebouw op het milieu niet over het hoofd te
zien. Het integrale waardemodel berekent daarom
naast de kosten ook de totale CO2 emissie van het
gebouw. Voor een goede beoordeling moet gekeken
worden naar de economische, ecologische en sociale
belangen. De resultaten tonen aan dat het concept
met het grootste budget de meest duurzame optie is,
zowel op het financiële gebied, als op het sociale en
ecologische gebied.

Figuur 6: CO2 emissie van de test case
Conclusie
Dankzij de nomogrammen die zijn ontstaan uit de
gevoeligheidsanalyse en het integrale waardemodel
is snel en overzichtelijk de meerwaarde te berekenen
van installatieconcepten. Het resultaat is een financieel
overzicht van de investering versus de kosten en
opbrengsten tijdens de exploitatie. De resultaten
van het model kunnen teruggekoppeld worden naar
het ontwerpproces. Door de terugkoppeling kunnen
ontwerpkeuzes onderbouwd of indien nodig aangepast
worden. De ingenieur kan het model dus als designtool
gebruiken om het ontwerp te optimaliseren en tevens
de resultaten gebruiken om de opdrachtgever te
overtuigen van de meerwaarde van duurzame
maatregelen. Het integrale waardemodel en de
gevoeligheidsdiagrammen zijn niet alleen te gebruiken
voor bestaande bouw, maar ook toepasbaar voor
nieuwbouw.
Uit de test case blijkt dat duurzaam renoveren loont.
Met name de toename in arbeidsproductiviteit als
gevolg van een beter binnenmilieu heeft een grote
invloed op de winstgevendheid van een onderneming.
Daarbij is het van belang dat de ecologische waarde
niet over het hoofd wordt gezien, omdat de impact
van een gebouw op het milieu een belangrijk aspect
is in de beoordeling op het gebied van duurzaamheid.
Voorafgaand aan het ontwerptraject is het van belang
om heldere en meetbare ambities op te stellen die bij
het beschikbare budget passen om tot een duurzaam
project te komen. Hierdoor wordt met name bewustzijn
en inzicht verkregen in de uitgebreide mogelijkheden
die aanwezig zijn op het gebied van duurzaamheid en
bouwen.

Student project 1
Natuurlijke ventilatietoevoer in combinatie met een LTV
- Door M. (Marjon) van Harten (tudent) -

(Afstudeercommissie: Prof. dr. ir. J.L.M. Hensen, Dr. ir. M.G.L.C. Loomans, Dr. W.D. van Marken Lichtenbelt, Ir.
L. Schellen)

“Soms wil ik iets zeggen, maar dan bedenk ik dat ik een vrouw ben”, AH

Natuurlijke ventilatietoevoer in combinatie met een laag temperatuur verwarmingsysteem kan voor
thermische comfort klachten zorgen door het ontbreken van grote convectieve stromingen. In dit
onderzoek zijn met een proefpersoononderzoek, relaties gevonden tussen omgevingscondities,
thermisch comfort en thermofysiologische responsies. Daarnaast heeft een variantenstudie met
CFD, ThermoSEM en Comfort Zones Diagram meer inzicht gegeven in het thermisch comfort bij lage
inblaastemperaturen.
Het verminderen van het energie verbruik in
gebouwen wordt steeds belangrijker. Door het beter
isoleren van gebouwen en het toepassen van laag
temperatuur verwarmingsystemen wordt de invloed
van ventilatiesystemen op het thermisch comfort
groter.
Natuurlijke ventilatietoevoer in combinatie met een
laag temperatuur verwarmingsysteem (NTV+LTV)
kan worden toegepast als een alternatief voor
een gebalanceerd ventilatiesysteem of voor het
wegnemen van een hoge interne warmtelast in
goed geïsoleerde gebouwen. NTV+LTV kan (lokaal)
thermisch discomfort veroorzaken doordat de
warmtestroomdichtheid van een laag temperatuur
verwarmingsysteem over het algemeen te zwak is
om een koudeval van ventilatielucht te voorkomen,
dit in tegenstelling tot een situatie met een hoog
temperatuur radiator, zie figuur 1.

Figuur 1: Links: Situatie met vloerverwarming, Rechts:
Situatie met hoog temperatuur radiator
Bij het toepassen van bijvoorbeeld een vloerverwarmingsysteem ontstaat er een situatie waarbij
gecombineerde niet-uniforme omgevingscondities
optreden (combinatie van tocht met stralings-

Figuur 2: Variantenstudie
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temperatuurasymmetrieën).
Met de Predicted Mean Vote (PMV) (NEN-EN-ISO
7730) kan een geen goede voorspelling worden
gedaan van de thermische sensatie bij natuurlijke
ventilatie. Het percentage ontevredenen (PD) (NENEN-ISO 7730) kan alleen als gevolg van enkelvoudige
niet-uniforme omgevingscondities voorspeld worden.
In dit onderzoek is onderzocht hoe het thermisch
comfort bij verschillende inblaastemperaturen in
situaties met gecombineerde en enkelvoudige nietuniforme omgevingscondities het beste voorspeld kan
worden. Hiervoor is eerst een proefpersoononderzoek
uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen
thermisch comfort, thermofysiologische responsies en
omgevingscondities. Uitgangspunt was een situatie
met PMV≈0 veroorzaakt door de minimaal mogelijke
inblaastemperatuur (≥16,8 °C) bij een inblaassnelheid
van 1,2 m/s en een gemiddelde stralingstemperatuur
van 21,5 °C. Met de optredende omgevingscondities
(luchttemperatuur en luchtsnelheid) en de responsies
uit het proefpersoononderzoek is een koppeling
van een CFD-model, een thermofysiologisch model
(ThermoSEM) en een (lokaal) thermisch comfort
voorspellingsmethode (Comfort Zones Diagram)
gevalideerd, zie figuur 2.
De thermische sensatie beoordeling van het
proefpersoononderzoek (AMV) is vergeleken met
deze koppeling en met de PMV. Daarna is er een
variantenstudie uitgevoerd voor situaties met
inblaastemperaturen van 5 en -10 °C. Voor deze
situaties is met beide methoden het thermisch
comfort voorspeld. Het proefpersoononderzoek laat
zien dat de algehele thermische sensatie het meest
verklaard kan worden door de distale thermische

Student project 1
sensatie en de distale huidtemperaturen. Tocht is een
significante verklarende parameter gebleken voor
zowel het algehele thermisch comfort als de algehele
thermische sensatie.
Er zijn onder de proefpersooncondities geen
significante verschillen gemeten tussen de PMV en
de beoordeling van de algehele thermische sensatie.
Daarnaast is er geen significant verschil gemeten
tussen de algehele thermische sensatie bij een
situatie met enkelvoudige en gecombineerde nietuniforme omgevingscondities. De koppeling van CFD,
ThermoSEM en Comfort Zones Diagram voorspelt
vanaf een inblaastemperatuur van 5 °C een algehele
thermische sensatie tussen thermisch neutraal en
‘koud maar comfortabel’. De thermische sensatie van
de voeten ligt volledig in het ‘koud maar comfortabel’
gebied, zie figuur 3.
Als gevolg van dichtheidsverschillen tussen de lage
inblaastemperatuur en hoge ruimteluchttemperatuur
ontstaan er namelijk op vloerniveau een hogere
luchtsnelheid (±0,3 m/s) en lagere luchttemperatuur
(16,8 – 18,8 °C), zie figuur 4.

Volgens de theorie achter Comfort Zones Diagram
is een situatie oncomfortabel wanneer de algehele
thermische sensatie neutraal is en enkele lokale
lichaamsdelen bijvoorbeeld in het ‘koud maar
comfortabel’ gebied liggen. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat het lokaal discomfort zorgt voor een
oncomfortabele situatie, terwijl de PMV een waarde
voorspelt dicht bij neutraal.
Uit het proefpersoononderzoek en de variantenstudie
kan geconcludeerd worden dat het voorspellen
van het thermisch comfort in ‘extremere’ nietuniforme condities, zoals bij inblaastemperaturen
kleiner of gelijk aan 5 °C, het thermisch comfort
beter voorspeld kan worden aan de hand van
lokale fysische condities en een lokale thermisch
comfort voorspellingsmethode. Voor minder extreme
niet-uniforme omgevingscondities, zoals bij een
inblaastemperatuur vanaf 16,8 °C kan het thermische
comfort voorspeld worden door de PMV.

“Alles gaat langs me heen”, KS

Figuur 3: Thermisch comfort bij verschillende inblaastemperaturen

Figuur 4: Luchttemperatuur en luchtsnelheid op 1,7 meter van de gevel.
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inzicht 3: DHV
DHV ontwerpt datacentrum koeling met koudeopslag
- Door ir. M.T.M. (Michel) Doens (DHV B.V. / Mollier alumnus)

“I cannot cook, I’m an engineer!”, AP

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft DHV B.V. energiezuinige koelconcepten onderzocht voor een nieuw
energiezuinig datacentrum. Op dit moment heeft Rijkswaterstaat een zogenoemde supercomputer in
bedrijf waarop simulatiemodellen worden uitgevoerd. Voor een verdere optimalisatie en verfijning van
het model is erg veel rekenkracht nodig. Daarom wordt dit jaar een nieuwe supercomputer geplaatst.
Daarnaast heeft het huidige datacentrum zijn maximale uitbreidingcapaciteit bereikt, reden waarom
tevens een nieuw datacentrum wordt gerealiseerd.
Een datacentrum bestaat in feite uit een grote zaal
met daarin rijen kasten; zogenaamde ‘racks’. In deze
racks worden servers geplaatst. Door de toenemende
rekenkracht per serverprocessor en het aantal
rekenkernen per processor, is de warmteafgifte per
rack de laatste jaren sterk toegenomen. Zeker als het
gaat om supercomputers, ofwel ‘High Performance
Computing’ (hierna: “HPC”) omgevingen. Door de
hoge belasting zijn concepten die de afgelopen jaren
als ‘duurzaam’ zijn bestempeld niet zonder meer
toepasbaar. Deze concepten waren vooral gericht
op het zo efficiënt mogelijk koelen met (buiten)lucht.
Maar in HPC-omgevingen kan lucht simpelweg niet
het vereiste koelvermogen leveren. De benodigde
hoeveelheid lucht en/of het temperatuurverschil
zou(den) te groot worden, als gevolg waarvan
de benodigde ruimte voor de installatie niet meer
realiseerbaar is.
Duurzaamheid kwantificeren in een datacentrum
Datacentra in Nederland hanteren een aantal
ééngetalsaanduidingen voor ‘duurzaamheid’. De
meest gebruikte worden hieronder toegelicht.
De ‘Power Usage Effectiveness’ factor
De definitie van Power Usage Effectiveness (hierna:
“PUE”) luidt als volgt: PUE= Ptotaal/(PICT apparatuur)
Ptotaal
= Totaal afgenomen vermogen [kW]
PICT-apparatuur = Afgenomen vermogen ICT apparatuur
[kW]
De PUE geeft een indicatie van het totale opgenomen
vermogen in relatie tot de ICT-apparatuur. De best
mogelijke PUE waarde zou in theorie 1 zijn. In dat
geval zou alle energie gebruikt worden door de ICTapparatuur.
De meeste datacentra hebben een PUE die tussen
de 2,5 en 3 ligt. Voor moderne datacentra ligt de
PUE veelal tussen de 1,5 en 2,5. Zeer duurzame
datacentra kunnen een PUE van 1,2 halen. Probleem
is wel dat de PUE eigenlijk niets zegt over het jaarlijkse
energieverbruik en sterk afhankelijk is van het moment.
Zo heeft een koelmachine bij een buitentemperatuur
van 20 °C een heel ander rendement dan bij een
buitentemperatuur van 35 °C. Dit resulteert dan ook in
twee totaal verschillende PUE-waarden.
Daarnaast zijn er factoren die ten onrechte niet
meegenomen worden, te weten:
• het tijdstip van meten;
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• andere energiebronnen (b.v. gas of diesel voor
warmte-kracht-koppeling);
• distributie voltages;
• de beschikbaarheidseis;
• de grootte van het datacentrum;
• het restwarmtegebruik (denk aan vloerverwarming
d.m.v. warmte uit het datacentrum).
Als gevolg van bovengenoemde factoren is de PUE
een waarde die vergelijking tussen datacentra zeer
moeilijk maakt. Daarnaast geeft de PUE zoveel
rekenkundige vrijheid dat datacentra al snel onterecht
duurzaam genoemd worden. In juli 2010 is een
Amerikaanse Task Force met medewerking van de
ASHRAE en anderen met een voorstel gekomen tot
aanscherping van de PUE-methode. Dit voorstel
gaat uit van PUE-categorieën waarbij naar het totale
jaarverbruik gekeken wordt. Daarnaast dient de PUE
een categorievermelding te hebben, zonder welke de
PUE niet aan de standaard voldoet.
• PUE categorie 0: Geeft een momentane
performance-indicatie (alleen voor all-electric
systemen);
• PUE categorie 1: Deze methode omvat ook de
invloed van wisselende ICT en koelcapaciteiten
en geeft daarom een beter totaal inzicht;
• PUE categorie 2: Als aanvulling op categorie 1
geeft deze methode een beter inzicht van de
ICT- belasting door het verwijderen van
verliezen van schakelkasten, transformatoren
en schakelaars;
• PUE categorie 3: Dit is de meest accurate
methode wat betreft het bepalen van de
ICT-belasting. Alle verliezen van elektrische
distributiecomponenten en niet ICT gerelateerde
apparatuur (b.v. ventilatoren in racks) worden
niet meegenomen.

inzicht 3: Dhv
In de branche worden een aantal indicatoren gebruikt
die betrekking hebben op de energie-efficiëntie van
een koelmachine. Een veelgebruikt kengetal is de
‘Coëfficiënt of Perfomance’ (hierna: “COP”). Dit getal
geeft de verhouding tussen het koelend vermogen
en het opgenomen vermogen van de compressor
in een bepaalde bedrijfssituatie weer. Bij moderne
koelmachines en hoge koelwatertemperaturen is een
COP van meer dan 4,5 haalbaar.
In Nederland kan het koelwater een groot deel van het
jaar met de buitenlucht gekoeld worden. Gedurende
deze periode is de inzet van de koelmachine niet
noodzakelijk.

Het is reeds aangetoond dat zeer duurzame datacentra
een EUE van 1,1 halen. Voor bestaande datacentra
kan een EUE van 1,4 nagestreefd worden. Voor nieuwe
datacentra kan door gebruik te maken van duurzame
technieken een EUE van 1,3 gehaald worden.
Bij een lage EUE ligt het voor de hand dat de
koelinstallatie een hoge performance-indicator heeft.
Een goede maat hiervoor is de ‘Seasonal Performance
factor’ (hierna: “SPF”). Dit getal geeft de verhouding
tussen de jaarlijkse koudeopwekking en de hiervoor
totaal benodigde energie om de koude te maken. Bij
duurzame datacentra is een SPF factor van 7 haalbaar.

2. Koeling via waterverdamping in combinatie met
compressie koelmachines

Uitgangspunten concepten
In nauw overleg met de opdrachtgever zijn allereerst
een aantal randvoorwaarden voor de koeling van het
datacentrum opgesteld:
• koelvermogen gesloten warme-/ koudegangen
800 kW;
• 40% luchtkoeling;
• 60% waterkoeling;
• koelwatertemperatuur: 12/18 °C;
• restwarmtegebruik niet mogelijk;
• hoge beschikbaarheid van ca. 99,98%;
Uiteindelijk heeft DHV een drietal concepten
voorgesteld, welke hierna kort worden beschreven.
1. Koeling met compressie koelmachines

Door middel van verdamping wordt warmte aan
een koelmedium onttrokken en afgegeven aan een
koudemiddel. Het koudemiddel wordt gecomprimeerd
in een compressor en stijgt daardoor in temperatuur.
Deze warmte wordt afgestaan aan de buitenlucht. Het
koelmedium in de koelmachine condenseert daardoor.
Dit proces herhaalt zich in een cyclus.

Buitenlucht wordt gekoeld door het vernevelen van
water in de luchtstroom. Door het verdampingsproces
in de luchtstroom zal warmte aan de lucht onttrokken
worden. Hierdoor koelt de lucht af. Omdat er strikte
eisen zijn voor de luchtvochtigheid in het datacentrum,
wordt de gekoelde lucht indirect door middel van een
warmtewisselaar uitgewisseld met lucht welke in het
datacentrum wordt gerecirculeerd. Op deze manier
vindt een groot deel van het jaar effectieve luchtkoeling
plaats. Een alternatief is het rechtstreeks koelen met
buitenlucht. De temperatuur wordt in dat geval geregeld
door een warmtewiel. Het nadeel van dit concept is
dat niet tot de lagere natteboltemperatuur gekoeld
kan worden, zodat er eerder aanvullend gekoeld zal
moet worden. In de moderne HPC omgeving kan
slechts 40% van het te leveren koelvermogen met
lucht gekoeld worden. Bovenstaande technieken
betreffen enkel luchtkoeling. Teneinde de overige 60%
aan waterkoeling te leveren wordt een koelmachine
gebruikt identiek aan die beschreven in concept 1.

“I think dolphins would produce more energy than oil...”, AP

Energy Usage Effectiveness
Energy Usage Effectiveness (hierna: “EUE”) is verwant
aan PUE en is in feite een voorloper op PUE categorie
1. Doordat de koelcapaciteiten en rendementen over
het jaar gezien fluctueren, is het beter om de efficiëntie
uit te drukken in een eenheid die rekening houdt met het
jaarlijkse energiegebruik . Het jaarlijkse energiegebruik
wordt gedeeld door het jaarlijkse energiegebruik door
de ICT-apparatuur en is als volgt gedefinieerd:
EUE= Etotaal / EICT apparatuur
Etotaal
= Totaal jaarlijks energiegebruik [MWh]
EICT-apparatuur= Jaarlijks energiegebruik ICT
apparatuur [MWh]

3. Koeling uit warmte- en koudeopslag in de
bodem
De installatie met koudeopslag en vrije koeling bestaat
uit één of meerder doubletten (paren van bronnen)
in combinatie met koeltorens. Primair wordt gebruik
gemaakt van vrije koeling. In gesloten waterkoeltorens
wordt het water afgekoeld en naar het datacentrum
getransporteerd. Natuurlijk is dit alleen mogelijk bij
een voldoende lage buitentemperatuur. Door het
toepassen van waterkoeltorens kan gekoeld worden
naar de natteboltemperatuur welke lager ligt dan de
buitenluchttemperatuur.
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“RG, je mag ook wel aan de grote mensentafel komen zitten”, JR

Bij hogere buitenluchttemperaturen zal er gekoeld
worden met water uit de bronnen. Aangezien water uit
de bronnen een maximale temperatuur heeft van 11 °C,
is het geen probleem om water met een temperatuur
van 12 °C aan het datacentrum te leveren. Op deze
manier wordt er voor koeling voornamelijk energie
door bronpompen gebruikt.
Op grond van Nederlandse wetgeving dient een
thermische bodembalans gehandhaafd te worden.
De koeltorens worden daarom zo gedimensioneerd
dat deze in de koudere winterperiode naast de
actuele koudevraag ook de bronnen kunnen
regenereren. Regenereren wil zeggen dat de door de
bronnen opgenomen warmte ( = leveren van koude)
gecompenseerd wordt met het onttrekken van warmte
(= laden van koude).

Vergelijking energetische performance
Voor de drie voorgestelde concepten is de PUE en
EUE bepaald. De resultaten van deze berekening zijn
weergegeven in onderstaande tabel.

Om beter dan gemiddeld te scoren kan het een
doelstelling zijn om een EUE te bereiken die lager is
dan 1,4. In onderstaande grafiek is te zien dat bij het
goed toepassen van een ‘conventioneel’ concept een
EUE van 1,3 mogelijk is.
Bovenstaande berekende waarden komen overeen
met waarden uit eerdere studies van ECN (Energie
research Centrum Nederland). Het ECN hanteert het
uitgangspunt dat voor nieuwe datacentra een EUE van
maximaal 1,3 wordt gerealiseerd. Een EUE van 1,3 is
volgens berekening haalbaar met een ‘conventionele’
installatie, waarbij vooral hogere koelwatertrajecten
en ruimtetemperaturen zorgen voor de efficiëntie
verbetering.
Hogere koelwatertemperaturen hebben namelijk
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twee grote voordelen: de inzet van vrije koeling wordt
sterk verhoogd, terwijl tevens het rendement van de
koelmachine hoger komt te liggen.
Vergelijking concepten
Uit de vergelijking van de concepten blijkt dat het
concept met warmte-koudeopslag in de bodem
energetisch gezien de beste keuze is. Daarbij merken
wij op dat het conventionele concept in combinatie met
optimaal gebruik van vrije koeling eveneens een reële
optie is. Door alle componenten optimaal te ontwerpen
en tevens de temperaturen van het koelwater en
de ruimte hoog te kiezen is een EUE lager dan 1,3
haalbaar.
Toekomst
Hoewel we overspoeld worden met ‘duurzame’
datacentraconcepten, staan we nog maar aan het
begin van echte duurzame principes. Zeker als we in
het achterhoofd houden dat een serverprocessor op
een temperatuurniveau van 50 tot 65 °C gehouden
wordt. Door middel van (niet elektrisch geleidende)
vloeistofkoeling rechtstreeks op de processoren
is deze warmte over te dragen naar verwarming
van bijvoorbeeld tuinbouwkassen, warmtebuffers,
zwembaden en gebouw-installaties of zelfs als
tapwater-verwarming.
Natuurlijk zijn er meerdere componenten in een server.
Zodra al deze componenten bestand zijn gemaakt
tegen iets hogere luchttemperaturen (circa 30 °C)
zijn echte duurzame concepten mogelijk op basis van
100% vrije koeling en nuttig restwarmtegebruik.
Nieuwe productnormen maken inmiddels hogere
omgeving temperaturen in datacentra mogelijk.
Het is nu wachten op een echte omslag. Fabrikanten,
eigenaren, beheerders, leveranciers en adviseurs van
datacentra zullen integraal samen moeten werken om
deze ‘nieuwe concepten’ te ontwikkelen. De eerste
‘pilots’ zoals koeling van de Aquasar supercomputer
van de Erdgenössische Technische Hochschule in
Zwitserland zijn inmiddels gerealiseerd, maar er is nog
een lange weg te gaan naar algemene acceptatie.
Bronnen
• Datacentrum systeem opties / januari 2010 /
DHV B.V. / C7314 \ BI-CE20093918;
• Recommendations for Measuring and
Reporting Overall Data Center Efficiency / 156-2010 / a task force representing 7x24
Exchange, ASHRAE, etc.
• Energiebesparing in datahotels; Meer met
minder / 22-02-2008 / ECN Energie in
de Gebouwde Omgeving en Netten / nr.
ECN-E--08-019;
• IBM and ETH Zurich Unveil Plan to Build
New Kind of Water-cooled Supercomputer /
23-6-2009 / http://www-03.ibm.com/press/us/
en/pressrelease/27816.wss;
• Data Center Design and Operation / 2010 /
American Society of Heating, Refrigerating
and Air-Conditioning Engineers / ISBN:
9781933742885.
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INZICHT 4: nELISSEN
Energiebesparing in Nederland: Penny wise and Pound foolish

“Als je je ogen dicht doet, lijkt het warmer hè?!?”, JR in de zon op grasveld naast VRT

- Door ir. E. (Elphi) Nelissen, (Fellow Installatietechnologie TU Eindhoven, Nelissen ingenieursbureau
bv); Prof.ir.W. (Wim) Zeiler, (Hoogleraar Installatietechnologie TU Eindhoven, Kropman
installatietechniek) Op het moment worden energiebesparingsmaatregelen vaak afgewezen op basis van economische
afwegingen, zonder rekening te houden met de energieprijsstijgingen. Hierbij wordt echter vaak voorbij
gegaan aan de winst gedurende de totale levensduur of onvoldoende gekeken naar het rendement op
de meerinvestering.
Gezien de beperktheid van de hoeveelheid fossiele brandstoffen, evenals de aanscherpingen van de
emissies, is het te verwachten dat de kosten, gemoeid met het energieverbruik, sterker zullen stijgen
dan nu aangenomen. Wat impliceert dat de investeringen in energiebesparing nog veel eerder rendabel
zullen worden. De conclusie is dan ook dat investeringen in energiebesparingen op dit moment vaak ten
onrechte worden afgewezen.
Op dit moment wordt 40% van alle energie die in
Nederland wordt gebruikt besteed aan de gebouwde omgeving. Daar valt nog veel in te besparen en
dat kan op dit moment al veel beter dan nu gebeurt.
Bouwen doe je voor de toekomst, daarom is het goed
om bij de te maken afwegingen over het al dan niet
toepassen van energiebesparende maatregelen en
de bijbehorende meerinvesteringen te kijken naar
de lange termijn ontwikkelingen. Immers de huidige
besluiten hebben consequenties, niet alleen voor het
heden met de huidige uitgangspunten, maar veel meer
voor de toekomst met de dan geldende voorwaarden.
In ontwerpprocessen worden beslissingen om te
investeren in energiebesparende maatregelen vaak
ten onrechte afgewezen. In het dit artikel wordt het
bovenstaande aangetoond en aanbevelingen gedaan
om dit te verbeteren.
Bij de ontwikkeling of renovatie van gebouwen
worden veel keuzes gemaakt op basis van financiële
afwegingen. Maar hierbij blijven veel kansen liggen
omdat beslissingen op basis van foutieve criteria
genomen worden. De beslissing over het wel dan niet
uitvoeren van energiebesparende maatregelen wordt
meestal genomen op grond van de financiële besparing,
op basis van de huidige energieprijzen. Hierbij wordt
er een terugverdientijd geëist, van over het algemeen
maximaal tien jaar en bij bedrijven vaak zelfs veel
korter. Hierbij wordt dus voorbij gegaan aan het feit dat
er na die tijd alleen maar geld bespaard zal worden. Bij

afwegingen over de financiële haalbaarheid dient men
te kijken naar de verwachte besparing tijdens de totale
levensduur van het gebouw- of installatieonderdeel. De
winst van de voorgestelde maatregel dient te worden
afgewogen tegen verschillende scenario’s voor de te
verwachte toekomstige energieprijsstijgingen
Formules:
GJB= [IE+ EI x (1 + energietariefstijgingpercentage/100)19] / 2
GJB: Gemiddelde jaarlijkse besparing
IE: initiële energiebesparing
TBL= levensduur x GJB
TBL:Totale besparing levensduur, waarbij
levensduur in dit voorbeeld op 20 jaar is gesteld

TVT= investering / GJB [jaren]
Winst totale levensduur= TBL – investering [€]
Gemiddeld rendement investering= GJB / investering
[%]
Uit tabel 1 blijkt dat er momenteel door opdrachtgevers,
ontwikkelaars en investeerders vaak verkeerde
beslissingen worden genomen die zeer ten nadele van
de eindgebruiker en het milieu zijn.
Op dit moment wordt vaak niet geïnvesteerd in energie
besparende maatregelen omdat het besluit daarover
wordt genomen op basis van de terugverdientijd, met
als limiet een maximale terugverdientijd van tien jaar. In

Tabel 1: Voorbeeld van beslissingsmatrix over energiebesparende maatregel met een investering van 40.000,00
en een levensduur van de te nemen maatregel van 20 jaar
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het voorbeeld uit tabel 1 betekent dit dus een negatief
advies op grond van een maximale terugverdientijd
van tien jaar. Indien de energieprijsstijging 10% per
jaar bedraagt loopt die financiële winst gedurende
de levensduur zelfs op tot ruim 2 ton. Men heeft dan
dus gezien de totale levensduurkosten de verkeerde
beslissing genomen.

Door af te zien van een dergelijke investering (op grond
van de terugverdientijd) laat de opdrachtgever dus heel
veel geld liggen! Vaak hebben energiebesparende
maatregelen een langere levensduur dan twintig jaar
uiteraard valt de afweging dan gunstiger uit. Hoe
onwaarschijnlijk is een gemiddelde
energieprijs stijging van 6% voor de
komende jaren? Hierbij spelen een
tweetal hoofdaspecten, de milieu
maatregelen voor CO2 reductie
en de toenemende schaarste en
leverantieproblemen van fossiele
brandstoffen.
De afspraken uit het Kyotoprotocol zijn de basis voor het
Nederlandse beleid alsmede de
aansluitende afspraken in de
Europese Unie. Het beleid richt
zich op twee sporen: zorgen
dat er minder broeikasgassen
worden uitgestoten (mitigatie)
worden en het aanpassen aan de
klimaatverandering
(adaptatie).
Afgesproken is dat in 2020, 30%
minder broeikasgassen moeten
worden uitgestoten, dan in de
als referentiesituatie genomen
situatie van 1990. Dit is nodig om
de temperatuurstijging te beperken

- de uitstoot van broeikasgassen, in het bijzonder
CO2, in 2020 met 30% verminderen vergeleken
met 1990
- het tempo van energiebesparing de komende
jaren verdubbelen van 1% nu naar 2% per jaar
- het aandeel duurzame energie in 2020
verhogen van ongeveer 2% nu, naar 20% van
het totale energiegebruik.
- conform het Kyoto-protocol dient Nederland in
de periode 2008-2012, 6% minder
broekasgassen uit te stoten dan in 1990.
De doelstelling van het Kyoto-protocol betekent dat
Nederland in de periode 2008-2012, 200 Megaton
(= 200.000.000 ton of te wel 200.000.000.000 kilo)
minder broeikasgassen uitstoot. Uit de Verkenning
Schoon en Zuinig blijkt dat het kabinet op koers ligt
met de doelen voor 2011. Dit geldt nog niet voor
de doelen in 2020. Uit de verkenning bleek dat met
name de doelen voor energiebesparing en duurzame
energie met de huidige maatregelen naar verwachting
nog niet worden bereikt. Het besparingstempo varieert
tussen de 1,4 en 1,8% per jaar en de prognose voor de
ontwikkeling van het toepassen van duurzame energie
komt met de huidige ontwikkeling uit op maximaal
15%. Dit heeft consequenties voor de besluitvorming
bij de huidige investeringen en nieuwbouwplannen
voor elektriciteitscentrales die immers grote implicaties
hebben voor het realiseren van de doelstellingen
voor duurzame energie en energiebesparing [1]. Het
Kabinet bereidt daarom aanvullend beleid voor. Daarbij

“Ik ga altijd tijdens werktijd naar de kapper, het groeit toch ook in de baas zijn tijd?”, collega van RP

Een ander beslissingscriterium kan zijn de
kapitaallasten die moeten worden betaald als er
geld voor de maatregel moet worden geleend en er
basis van annuïteiten wordt afgelost. Wie zou een
rendement van 9,5%, oplopend tot 40,9%, zie tabel
2, op zijn geld laten liggen? Nou dat doet momenteel
gemiddeld bouwend Nederland. Het is duidelijk dat
een radicale ommezwaai van de beslissingscriteria
in Nederland wordt bepleit om de eindgebruiker en
het milieu te geven waarop zij recht hebben: een
duurzame toekomst gebaseerd op gezonde financiële
uitgangspunten voor die toekomst. Formules: Kosten
lening: op basis van annuïteiten over een looptijd
van 20 respectievelijk 10 jaar levert de vermelde
kapitaallasten berekend conform besparing zie tabel 1.
Ook als de afweging wordt gemaakt tussen de
kapitaallasten die nodig zijn voor het lenen van de
investering is de conclusie dat het veel geld oplevert,
dit vreemde geld aan te trekken. Zo is de winst indien
het geld in tien jaar afgelost moet worden en er zowel
een energieprijsstijging is van 6% per jaar en een rente
van 6% moet worden betaald: € 99.683,00 (152.973
- 53.290).

tot 2 graden Celsius en daarmee de effecten van
klimaatverandering hanteerbaar te houden. In het
werkprogramma ‘Schoon en Zuinig: Nieuwe energie
voor het klimaat’ had het kabinet de ambities voor
Nederland al omschreven in 2008:

Tabel 2: Overzicht van kapitaallasten die betaald moeten worden voor een
annuïteitenlening versus de besparing
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wordt ondermeer gekeken naar:

“Net als M, als ze der stem bedekt is ze niet meer heel lelijk”, DV

- maatregelen voor een aanscherping van een
wettelijke inspanningsverplichting tot het gebruik
van restwarmte van de grote industriële
installaties;
- normering voor de bestaande bouw, de
toepassingsplicht voor bedrijven voor alle
energiebesparende maatregelen die zich in
zeven jaar terugverdienen;
- een aanvalsplan voor energiebesparing bij
scholen en ziekenhuizen [1].
Duidelijk is dat er een verdere aanscherping
noodzakelijk is die ook additionele financiële
consequenties zal gaan krijgen, waarschijnlijk in de
vorm van CO2- uitstootheffingen.
Naast de milieumaatregelen is de komende
toenemende schaarste van fossiele brandstoffen een
belangrijke factor met grote consequenties op het
gebied van de prijsstellingen en leveringszekerheid.
Momenteel is de oliepiek bijna bereikt. De term oliepiek
verwijst naar het moment dat de wereldproductie
van olie zijn maximum bereikt en daarna begint te
dalen. De piek komt overeen met de exploitatie van
de helft van de beschikbare bronnen. Op dat moment
beginnen de bekende en in kaart gebrachte voorraden
te slinken. Om te bepalen wanneer deze situatie van
geslonken voorraden echt kritiek gaat worden, moeten
de olievoorraden worden gekoppeld aan verschillende
factoren, zoals de gebieden, de extractietechnologie,
het verbruik en de rentabiliteit van de olie [2].
De inschatting van de voorraden heeft dus zowel met
politiek als met geologie te maken. De meeste experts
gaan ervan uit dat de bewezen olievoorraad een
duizendtal miljarden vaten bedraagt. Het gaat hierbij om
olie die gelokaliseerd is en die kan worden opgepompt
met de huidige technieken en tegen de huidige prijs per
vat. De prijs per vat speelt dus een belangrijke rol bij
de inschatting van de beschikbare oliereserves. Eerst
worden immers de meest toegankelijke oliebronnen
geëxploiteerd en daarna de minder toegankelijke,
omdat die immers hogere exploitatiekosten zullen
hebben. Hierbij gaat het niet alleen om financiële
kosten, maar ook om de benodigde energie. Niet
alleen de uitputting van de oliereserves baart zorgen,
maar veel meer het snellere einde van de makkelijk te
expoiteren en dus goedkopere olie [2] .
Bedroegen de oliereserves in 1970 zo’n 72 miljard ton,
in 2005, nadat er ongeveer 110 miljard ton olie verbruikt
was, was de olie voorraad gegroeid tot ongeveer 140
miljard ton [2] . Een wonder? Toch niet. Naast de nieuw
ontdekte bronnen kwam de grootste bijdrage uit de
bestaande bronnen. Deze bestaande bronnen werden
veel efficiënter geëxploiteerd, waardoor de voorraden
dus toenamen. Voor het rekken van de oliejaren is
de ontdekking van nieuwe bronnen minder belangrijk
dan de technische innovaties voor de oliewinning. De
technologische vooruitgang bij de exploitatie heeft
uiteraard ook grenzen.
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De verlenging van de oliejaren door de technologische
vernieuwingen wordt echter teniet gedaan door de
jaarlijkse groei van het verbruik van olie. Europa en de
USA gebruiken steeds meer olie maar ook China en
India sluiten zich aan bij de landen die grootgebruikers
zijn van olie. De olievoorraad is beperkt en opkomende
economieën hebben steeds meer olie nodig. Hierdoor
zal de oliepiek eerder bereikt worden en volgens de
optimisten zal er pas een daling vanaf 2030, of later
komen [2]. Het is nog onduidelijk wanneer maar alle
experts zijn het er over eens dat het in het beste geval
slechts een kwestie is van enkele decennia.
Hoewel in Nederland voornamelijk gas gebruikt wordt
in plaats van olie, is door de prijstechnische koppeling
van de gasprijs en de olieprijs de prijsontwikkeling van
olie leidend. Daarnaast geldt ook voor de gasreserves
dat deze eindig zijn. De Nederlandse aardgasreserves
bedroegen eind 2006 ruim 1.400 miljard m³. Met het
huidige winningstempo van ongeveer 70 miljard m³
per jaar zijn de reserves in twintig jaar uitgeput. Dat
melde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
in februari 2008 [4]. Specifiek voor Nederland geldt
dus dat ons gas waarschijnlijk zo rond 2030-2040
economisch gezien op is. Dat is nog slechts maximaal
30 jaar! In de toekomst dient men rekening te houden
met forse stijgingen van de energie prijs niet met
enkele procenten per jaar maar met veel grotere
stappen zoals we de afgelopen jaren hebben geleerd.
Aanbevelingen
Er moeten reëlere criteria komen voor het wel of niet
toepassen van een energiebesparende maatregelen,
waarbij gelet dient te worden op:
- de besparing over de totale levensduur van de 		
maatregel;
- het economisch rendement van de meerinvestering;
- de reële te verwachten energieprijsstijging;
- de te behalen CO2 reductie-kosten
Als alle aanbevelingen worden opgevolgd zullen
er opeens veel meer maatregelen voor uitvoering
in aanmerking komen en zal er veel minder energie
worden gebruikt voor de bouw of sterker nog, de bouw
gaat energie produceren (iets wat technisch al lang
mogelijk is). Uiteraard zal dit voor ontwikkelaars, die
momenteel meestal slechts alleen maar kijken naar de
investering en niet naar de exploitatiekosten of kosten
totale levensduur, een grote ommezwaai vereisen.
Maar het loont zeker de moeite voor de eindgebruiker
om dit te doen en het zal ook voor hen een extra
verkoopargument zijn.
Echt waardevolle innovaties leveren een langdurige
meerwaarde op voor alle belanghebbenden. Hierin zit
een gelaagdheid, waarbij de kern wordt gevormd door
het systeem dat waarde biedt voor zijn gebruikers.
Hieromheen zit een schil waarin de propositie waarde
genereert voor de bedrijven. Daaromheen zit weer een
schil waarin het totale concept meerwaarde betekent
voor de maatschappij. Ontwerpers zijn niet bij machte
de maatschappij te herontwerpen, maar kunnen
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uiteraard wel streven naar innovaties die synergie in
waarde bieden over de schillen heen [5]. Voor mensen
betekent dat zowel lichamelijk als geestelijk welzijn, en
voor de planeet dat zowel de aarde als de maatschappij
een goed leefklimaat bieden. Deze ambitie stuurt
aan op synergie in welzijn voor zowel de mens als
de planeet (in het Engels: synergetic prosperity). De
invulling van deze ambitie vraagt een holistische kijk
op waardecreatie in het ontwerpproces. Dit betekent
nogal wat voor de ontwerpers en de betrokken partijen
[5].
Juist nu, ten tijde van economische crisis, is het
interessant te zien dat het begrip economie recent is
gereduceerd tot ‘the art of money-making’ [5]. Door
een aantal mensen wordt deze verarming gezien als
de hoofdoorzaak van de huidige crisis. Aristoteles
definieerde Oikonomia als ‘the art of living and living
well’ [6]. In deze klassieke definitie is economie een
middel om het welzijn te vergroten. De economie staat
in dienst van de mens en zijn leven, in plaats van
mensen en hun leven in dienst van de economie [5].
Dit kan dus als men de beslissingen neemt op basis
van de meerwaarde voor de eindgebruiker en men
afstapt van de ‘Penny wise and Pound foolish’ strategie
en daarmee laat zien dat Bouwend Nederland niet
helemaal gek is.
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inzicht 5: BAM
Realisatie 1000 m2 cleanroom

“Retourtje Den Haag 36 euro, taxi Dordrecht Rotterdam 60 euro, een dag geen kloten gedaan krijgen, ONBETAALBAAR!!!”, TT

- Door S.J.J.H. (Stefan) Bours (BAM Techniek Zuidoost) BAM Techniek Zuidoost is er in de zomer van 2010 in geslaagd om de opdracht te verkrijgen
voor het ontwerpen en realiseren van een nieuwe productiefaciliteit voor extreem ultraviolette
(EUV) lichtbronnen. Naast deze hoofdopdracht maakte ook de visuele opwaardering van de
bestaande kantoorruimtes deel uit van de werkzaamheden. De EUV lichtbronnen die in de
nieuwe cleanroom geproduceerd gaan worden vormen een belangrijk onderdeel van de nieuwe
generatie steppers van ASML. Met het realiseren van de nieuwe productielocatie voor Xtreme
Technologies GmbH (voormalig Philips EUV) heeft BAM Techniek een mooie bijdrage kunnen
leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie productiemachines voor geheugenchips.
Extreem Ultraviolette (EUV) lichtbronnen
De nieuwste generatie chipmachines van ASML werkt
met extreem ultraviolet licht. Extreem ultraviolet licht is
niet zichtbaar voor het menselijk oog en heeft een zeer
korte golflengte van 13,5 nanometer. Met behulp van
extreem ultraviolet licht kunnen veel kleinere details
op chips worden aangebracht dan mogelijk was met
de oude lichtbronnen. In feite is het vergelijkbaar met
een fineliner en een stift. Met een fineliner kunnen veel
fijnere details worden aangebracht als met een stift.
De huidige generatie chipmachines van ASML kan
60 chipschijven per uur belichten, met inzet van de
nieuwe EUV lichtbronnen moeten er dit uiteindelijk 200
per uur worden.
Multidisciplinair
Als hoofdaannemer is BAM Techniek Zuidoost
verantwoordelijk geweest voor de realisatie van de
werktuigbouwkundige installaties, de elektrotechnische
installaties en alle bouwkundige werkzaamheden. Een
project van een dergelijke omvang vraagt om een
multidisciplinaire aanpak. Om sturing te geven aan de
uitvoering is er een bouwteam opgericht waarin zowel

hoofdaannemer (BAM Techniek), adviseur (DHV) als
klant (Xtreme Technologies GmbH) vertegenwoordigd
waren. Door de wekelijkse overlegstructuur is het
mogelijk gebleken dit “fast track” project te coördineren
en te realiseren binnen het gestelde tijdsbestek. Een
mooie prestatie aangezien ontwerp, engineering
en uitvoering voor een groot deel gelijktijdig hebben
plaats gevonden.
Wat is een cleanroom?
Wat is nu eigenlijk een cleanroom? Simpel gezegd is
een cleanroom een ruimte waarin parameters als de
luchtkwaliteit, de temperatuur en de luchtvochtigheid
zeer strikt geregeld worden om gevoelige apparatuur
- of processen - te beschermen tegen mogelijke
contaminaties. Afhankelijk van de functie van de
cleanroom kunnen dit micro-organismen
(in de farmaceutische industrie) of stofdeeltjes (in
de semi-conducterindustrie) zijn. Dit laatste is het
geval voor de door BAM gerealiseerde cleanroom.
Deze cleanroom is ontworpen in overleg met de klant
om een zo efficiënt en optimaal mogelijke indeling
te kunnen realiseren, zowel installatietechnisch,

Figuur 1: Op de foto is de hoofdtransportgang van de cleanroom te zien. Aan beide zijdes zijn
productiecleanrooms – voor de assemblage van de extreem ultraviolette (EUV) lichtbronnen die
Xtreme Technologies GmbH produceert – gesitueerd.
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Figuur 3: ISO classificaties volgens ISO 14664-1:1999(E).
Op de x-as de afmetingen van de deeltjes [µm] en op de
y-as het aantal [deeltjes/m3]

procestechnisch als logistiek. Temperatuur en
luchtvochtigheid zijn in het ontwerp van deze
cleanroom ondergeschikt aan de luchtkwaliteit. In
tabel 1 zijn de ontwerpparameters weergegeven.

- Persluchtinstallatie (CDA, kwaliteit 1.3.2)
- Droge persluchtinstallatie (XCDA kwaliteit 1.1.1)
- Demiwaterinstallatie
- Compleet gasstation inclusief RVS
leidingwerk (bestaande uit 300bar
gaspakketten kwaliteit 5.0, argon, helium, stikstof)
- 3 transportkranen t.b.v. assemblage
- Elektrotechnische installatie (2800A)
- Data- en telefooninstallatie
- Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
- RWA-installatie

Tabel 1: Uitgangspunten ontwerp cleanroom

1000 m2 cleanroom
Op de eerste verdieping van het AT1 gebouw,
gelegen op bedrijventerrein Gewerbepark Aachener
Land (GAL) te Alsdorf (D), heeft BAM Techniek een
productielocatie met een totaaloppervlak van circa
3000m2 gerealiseerd. Hiervan is circa 1000m2 ingericht
als ISO klasse 7 cleanrooms. Door toepassing van
speciale eindfilters (HEPA 11) heeft BAM – zo werd
geconstateerd na deeltjesmetingen - in een aantal
cleanrooms zelfs een ISO klasse 6 kunnen realiseren.
Dit tot grote tevredenheid van de klant. Figuur 3 geeft
een overzicht van de ISO classificaties.
W en E installaties
BAM Techniek is als hoofdaannemer verantwoordelijk
geweest voor zowel de bouwkundige, de
elektrotechnische als de werktuigbouwkundige
werkzaamheden. Onderstaand een kort overzicht van
de gerealiseerde W en E installaties.
- Luchtbehandelingsinstallatie(90.000m3/h)
- Meet- en regeltechnische installatie (Priva,
gekoppeld via een webengine)
- (Proces)koelinstallatie (700kW)

Oplevering
Bij het opleveren van het project werd wederom
duidelijk zichtbaar dat de Duitse wet- en regelgeving
drastisch verschilt van de Nederlandse. Waar in
Nederland één instantie verantwoordelijk is voor het
afgeven van een gebruiksvergunning – de gemeente
- zijn er in Duitsland tal van keurende instanties (TÜV,
Bauambt, Statlich Erkannter Prufstatiker, Statlich
Erkannter Brandschutzgutachter, Feuerwehr etc.)
die allen hun goedkeuring moeten geven. Na alle
keuringen en de definitieve TÜV afname zijn gebouw
en installaties in één keer goedgekeurd. Op vrijdag 10
december heeft de officiële opening van de nieuwe
productielocatie van Xtreme Technologies GmbH in
Alsdorf plaatsgevonden. Bij de opening waren onder
andere de Duitse staatssecretaris van technologische
ontwikkeling en de Japanse consul aanwezig. Een
prachtige afsluiting van een geslaagd project.

“Zucht... Ideaal, ik wil ook wel zo’n man”, RvG over TC

Figuur 2: Voorbeeld van een extreem ultraviolette (EUV)
lichtbron. De EUV lichtbron is opgebouwd uit meer dan
7.000 onderdelen en weegt ruim 8000kg.
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inzicht 6: kuijpers
Kuijpers realiseert installaties in EEN bijzonder architectonisch gebouw
- Door E. (Edwin) Dieltjes (Kuijpers) -

‘Tom, jij hebt alles wat wij nodig hebben.” MvH tegen TT nadat TT een nieuw blik koffie uit de kast heeft gepakt.

Kuijpers heeft voor de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht de elektrotechnische
Installaties gebouwd. In december 2010 is het werk opgeleverd voor het departement farmaceutische
wetenschappen en twee groepen scheikunde en in februari 2011 is het gebouw in gebruik genomen.
Alle installaties in het zicht
Er werken en studeren ruim 500 medewerkers en 500
studenten in dit architectonische hoogstandje waarin
78 laboratoria en onderwijsruimten zijn gerealiseerd.
Het gebouw, dat ontworpen is door Herman Hertzberger kenmerkt zich door zijn open karakter en een
bijzondere constructie. Transparantie en ontmoetingen in ruimtes vormen de uitgangspunten. Optisch
lijkt een groot deel van het gebouw te zweven. Dit
wordt bereikt met hoofdmaterialen van metaal, glas
en beton. Kuijpers heeft in het gebouw de complete
elektrotechnische installaties geplaatst, waarbij Kuijpers Beveiligingssystemen in onderaanneming het
sprinklerdeel voor zijn rekening heeft genomen.
Meer dan vakmanschap
De installaties moesten naadloos in het ontwerp passen. Het bijzondere van dit project is dat de ze veelal
in het zicht gemonteerd zijn. Dit vereiste, naast het
‘gewone’ vakmanschap, een extra kwaliteit van de
technici: beleving bij het ontwerp en het gebouw.
Edwin Dieltjes, projectleider Kuijpers: “Onze technici
waren zich ervan bewust dat er in dit gebouw sprake
moest zijn van meer dan vakwerk. Alles wat gebouwd

Universiteit Utrecht (Foto: Herman van Doorn)
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werd, moest naast technisch perfect ook esthetisch
verantwoord zijn. Elk onderdeel van de installaties is
zichtbaar, dus elke schroef moest precies recht zitten.
Maar onze medewerkers wisten wat er van hen verwacht werd. Ik denk dat we trots op dit werk kunnen
zijn. De opdrachtgever is in ieder geval zeer tevreden”.
Grote eisen aan het uiterlijk van de installatie
Vanwege het bijzondere karakter, het samenspel tussen gebouw en de installaties is ervoor gekozen om
eerst een model van een installatie te bouwen op
ware grootte. De eis van de opdrachtgever was dat
de ruimtes flexibel gebruikt moesten kunnen worden.
Met het model kon er precies gekeken worden naar
alle details wat ertoe geleid heeft dat de uiteindelijke uitvoering volgens planning is verlopen. Mogelijke
problemen werden op deze manier al vooraf helder
en konden voordat echt met de bouw begonnen werd,
opgelost worden. Bijzonder detail is dat in alle ruimten
op elke 90 cm een dubbele wandcontactdoos geplaatst is (totaal 8000) wat de mogelijkheden voor een
flexibele invulling bijzonder groot maakt.

Wil jij
meewerken aan
spraakmakende
projecten?

Kuijpers is een bedrijf met ambities; financieel gezond en professioneel.
Met 80 jaar aan ervaring hebben wij samen met 800 gedreven mensen een
uitstekende naam opgebouwd in de markt.
Wij ontwerpen, installeren, onderhouden en beheren klimaat-, elektrotechnische- en
sprinklerinstallaties in de utiliteitsbouw en industrie. Bovendien beschikken wij over
een gespecialiseerde organisatie voor industriële piping en procestechniek in integrale
beveiligingssystemen.
Enkele grote projecten waar Kuijpers aan werkt of heeft gewerkt zijn:
Technische Universiteit Eindhoven, Museum De Hermitage in Amsterdam, Bernhoven
Ziekenhuis in Uden, Onderwijscentrum Erasmus MC in Rotterdam, AIVD in Zoetermeer, Kennedytoren in Eindhoven, Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en Het
Nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam.

Binnen Kuijpers hebben wij de volgende mogelijkheden voor jou:
•
•
•

www.kui jp e r s. com

Stageplaatsen
Traineeships
En diverse uitdagende functies

Wil je meer informatie? Bel dan met de afdeling personeelszaken,
T (0492) 57 86 00 of stuur een email naar Angela de Wit: awit@kuijpers.com.

Inzicht 7: nieman
Het natuurlijkE brandconcept in fire safety engineering
- Door Ir. R.A.P. van Herpen (Nieman) -

“Maaruh, jij houdt dus wel van mooi en sportief, dus...”, GB tegen SC

Steeds vaker blijken regels voor brandveiligheid beperkend te werken voor gebouw of gebruik ervan.
Wanneer regels niet meer volstaan is het tijd om fire safety engineering toe te passen. Dit is een integrale
benadering van brandveiligheid, rekening houdend met gebouw, gebruik, installaties en organisatie.
Maatwerkoplossing voor brandveiligheid dus! De basis voor dergelijke maatwerkoplossingen vormt het
natuurlijk brandconcept: de ontwikkeling van brand en de daaruit voortvloeiende consequenties voor
temperatuur- en rookontwikkeling.
Generieke eisen versus maatwerk- oplossingen
met Fire Safety Engineering
De bouwregelgeving (Bouwbesluit, Gebruiksbesluit)
kent een groot aantal bouwtechnische en
gebruikstechnische eisen met betrekking tot
brandveiligheid. Wanneer een bouwwerk of gebouw
aan alle eisen voldoet wordt het geacht voldoende
brandveilig te zijn.
Het kenmerk van deze eisen is dat ze generiek
toepasbaar zijn. Daarnaast valt op dat alle
brandveiligheidseisen zijn gericht op het reduceren
van het effect van brand op constructies en
personen. De kans op het ontstaan van brand en de
ontwikkeling hiervan tot een compartimentsbrand
wordt niet beschouwd. Het kan echter zinvol zijn
om naast effectreducerende voorzieningen ook
kansreducerende voorzieningen te treffen. Met een
risico-analyse kan brandveiligheid op maat geleverd
worden met andere woorden een projectspecifieke
optimale brandveilige situatie.
Projectspecifieke voorzieningen kunnen niet in
afzonderlijke generieke voorschriften worden gevat.
Om tot projectspecifiek maatwerk te komen is een
integrale aanpak noodzakelijk. Met Fire Safety
Engineering is dat mogelijk. Daarin worden de
bouwstenen voor een brandbeveiligingsconcept op
basis van een risicobenadering gekoppeld.
Het natuurlijk brandconcept
Het natuurlijk brandconcept vormt de bron voor
Fire Safety Engineering en is daarmee een
belangrijke bouwsteen. Hiermee wordt een fysisch
brandvermogensscenario bepaald in een brandruimte,
afhankelijk van:
• Hoeveelheid en aard van de brandstof (totale
vuurlast, samenstelling van de brandstof,
referentie vermogensdichtheid, tijdconstante
voor branduitbreiding);
• Afmetingen en geometrie van de brandruimte;
• Materialisering van de brandruimte (met name
de warmte-isolatie en warmte-accumulatie in
scheidingsconstructies);
• De openingen in de scheidingsconstructies van
de brandruimte;
Het fysisch brandvermogensscenario veroorzaakt
een temperatuurverschil tussen de brandruimte en de
omgeving. Brandvermogen en temperatuurverschil
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beïnvloeden elkaar; natuurlijk leidt een groter
brandvermogen tot een groter temperatuurverschil,
terwijl een groot temperatuurverschil ook tot een
groter brandvermogen kan leiden. De massastromen
door openingen in de scheidingsconstructies zullen
groter worden bij een toenemend temperatuurverschil
tussen brandruimte en omgeving. Wanneer de
brand ventilatiebeheerst is (dat wil zeggen dat het
brandvermogen wordt bepaald door de hoeveelheid
zuurstof die tot de brand kan toestromen) leidt een
grotere zuurstofmassastroom via openingen in
de scheidingsconstructies tot een toename in het
brandvermogen.
Een ventilatiebeheerste brand komt in de regel voor
in de post flash-over fase. In deze fase staat de hele
ruimte in brand en is de zuurstofvraag van de brand
zo groot dat de massastromen via de openingen in
de scheidingsconstructies ontoereikend zijn voor
volledige verbranding. Er is een ondermaat aan
zuurstof, de mate van ventilatie is bepalend voor het
brandvermogen. Omdat na flash-over de hele ruimte in
brand staat kan worden uitgegaan van een homogeen
opgemengd gasvolume in de brandruimte. Voor deze
gemengde situatie gelden de volgende relevante
behoudswetten:
• Wet van behoud van energie (de som van het
geproduceerde brandvermogen, de inkomende
en uitgaande vermogens door convectie en
straling en de energiebuffering in de brandruimte
en constructies is nul);
• Wet van behoud van massa (de som van de
geproduceerde massastroom door de brand,
de inkomende en uitgaande massastromen en
de massabuffering door verandering van de
dichtheid in de brandruimte is nul);
• Wet van behoud van deeltjes (elk naar zijn
soort, met name de molen brandstof en
zuurstof, rekening houdend met de
verbrandingsreactie);
In de pre flash-over fase is de brand lokaal en in de
regel brandstofbeheerst. Dat wil zeggen dat er een
overmaat een zuurstof is, waardoor niet de ventilatie de
bepalende factor is voor het brandvermogen, maar de
aard van de brandstof. De pre flash-over fase beschrijft
een lokaal ontwikkelende brand, gebaseerd op de
referentie vermogensdichtheid en de tijdconstante voor
branduitbreiding. Deze brandstofkenmerken hangen
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af van de inrichting en het gebruik van de brandruimte.
Bij een lokale brand worden de verbrandingsproducten
(rook en warmte) via een rookpluim afgevoerd naar
een hete zone boven in de brandruimte. Daarmee
ontstaat een 2-zone model. Voor elke zone gelden
weer de behoudswetten voor energie, massa en
deeltjes. Natuurlijk gelden de behoudswetten ook
voor de gehele ruimte. De hete zone cumuleert bij een
ontwikkelende brand massa en temperatuur tot aan
één van de flash-over voorwaarden wordt voldaan. Op
dat moment breidt de brand zich uit tot de totale ruimte
en gaat het 2-zone model over in een 1-zone model.

Randvoorwaarden voor toepassing van het
natuurlijk brandconcept
Voor toepassing van het natuurlijk brandconcept zijn
twee soorten randvoorwaarden noodzakelijk. De
bouwkundige randvoorwaarden van de brandruimte
(doorgaans is dit een brandcompartiment) en de
brandstofafhankelijke randvoorwaarden van de
brandhaard. Bouwkundige randvoorwaarden betreffen
met name de materiaaleigenschappen van de
scheidingsconstructies (dikte van materiaallagen met
bijbehorende soortelijke massa, soortelijk warmte
en warmtegeleidingscoëfficiënt) en openingen
hierin (bezwijkcriteria van openingen, stralings- en
stromingsparameters). Deze randvoorwaarden zijn
noodzakelijk om het warmtetransport door stroming,
straling, geleiding en buffering te kunnen vaststellen.
Door deze warmtetransportmechanismen wordt de
temperatuurontwikkeling in de brandruimte (hete zone,

Brandvermogensscenario
(Natuurlijk brandconcept)

Figuur 2: Voorbeeld van een brandvermogensscenario bij
een natuurlijk brandconcept.
Thermische belasting op basis van het natuurlijk
brandconcept
Het natuurlijk brandconcept kan worden toegepast
voor elk brandcompartiment met elke willekeurige
gebruiksfunctie. In het onderstaande voorbeeld
is het natuurlijk brandconcept toegepast op
een kantoorverdieping. De verdieping vormt
één brandcompartiment, de kern met de lifthal,
trappenhuizen, schachten en toiletgroepen zijn hiervan
uitgezonderd.

“Do you want to show us something?”, KS

In de pre flash-over fase is het brandvermogen in het
algemeen kwadratisch, in de post flash-over fase is
deze vrijwel stationair. De post flash-over fase gaat
over in de dooffase wanneer 70% van de aanwezige
brandstof is verbrand.
Doordat het fysisch brandmodel het gehele
brandscenario omvat, vanaf ontstaan van de brand
tot aan het uitdoven ervan, kan het als basis dienen
voor de thermische belasting op personen gedurende
de vluchtfase (gebouwgebruikers) en repressieve
fase (hulpverleners), maar ook voor de thermische
belasting op constructies die met name in de post
flash-over situatie relevant is.

koude zone, gemengde zone) bepaald.
Brandstofafhankelijke
randvoorwaarden
kunnen
worden gevonden in NEN 6055. Hierin zijn
verschillende brandstoffen opgenomen, variërend
van cellulosebrandstof (toepasbaar voor de meeste
gebouwbranden)
en
koolwaterstofbrandstoffen
(waaronder auto’s) tot enkele specifieke brandstoffen
(zoals PVC). Cellulosebrandstof is de meest
voorkomende brandstof voor gebouwbranden. Het
daaruit volgende referentie brandvermogen, de
tijdconstante voor branduitbreiding en de vuurbelasting,
uitgesplitst naar de gebruiksfuncties volgens het
Bouwbesluit, kunnen worden gevonden in de nationale
bijlage bij Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-2/NB).

Figuur 1: In de pre-flash-over fase ontstaat ten gevolge van een lokale brand in de ruimte in beginsel een twee-zone
model. Bij verdere brandontwikkeling gaat dit onder voorwaarden over in een één-zone model. In de post-flash-over
fase is altijd sprake van een één-zone model.
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“Ik ben maandag gewoon bij Koen’s verjaardag tenzij er ergens anders een feestje is natuurlijk!”, RvP

Standaard brandkromme

Figuur 3: Lay-out van een verdieping in een
kantoorgebouw. De kern is geen onderdeel van het
brandcompartiment. Voor de gevels is uitgegaan van
een vliesgevelconstructie zonder brandwerendheid. De
permanente vuurbelasting is aangehouden op 300 MJ/m2.
De overige randvoorwaarden (variabele vuurbelasting,
brandvermogensdichtheid en branduitbreidingssnelheid)
zijn afkomstig uit NEN-EN 1991-1-2/NB.
Rate of heat release

De gastemperatuur in het brandcompartiment
van figuur 3 is in het natuurlijk brandconcept het
gevolg van brandvermogen en de eigenschappen
van de brandruimte. Deze temperatuur vertoont
een heel ander verloop in de tijd dan de standaard
brandkromme, de basis voor de generieke eisen van
de bouwregelgeving. Door rekening te houden met
aanvullende projectspecifieke randvoorwaarden ten
aanzien van de brandhaard en het gebouw kan een
realistische thermische belasting worden bepaald, die
vaak gunstiger is dan de thermische belasting volgens
de standaard brandkromme. Fire Safety Engineering
loont!
Bronnen
[1] NEN-EN 1991-1-2+NB: Eurocode 1: belastingen
op constructies – deel 1-2: Algemene belastingen
– Belasting bij brand, 2011, Delft: Nederlands
Normalisatie Instituut.

De gastemperatuur

[2] NEN 6055: Fysisch brandmodel op basis van
een natuurlijk brandconcept, 2011, Delft: Nederlands
Normalisatie Instituut.
[3] Van Herpen, R.A.P. en N.J. Voogd:
Achtergronddocumenten natuurlijk brandconcept –
Wzu040430aaA1 en Wz040430aaA2, 2007, Zwolle:
Adviesburo Nieman BV

Figuur 4: Het fysisch brandvermogensscenario en de
bijbehorende gastemperatuur voor het brandcompartiment
van figuur 3.
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Figuur 5: De standaard brandkromme als thermische
belasting bij een blootstellingsduur van 60 minuten.

student project 2
Adaptive thermal comfort in primary school classrooms Creating
and validating PMV-based comfort charts
- By S. (Sander) ter Mors (Master Building Services)
(graduation committee prof. dr. ir. Jan Hensen, dr. ir. Marcel Loomans, ir. Atze Boerstra)

Als ik overdag net zoveel water drink als bier in de kroeg, dan zou ik ‘s avonds ziek in bed liggen, SC

The following is a summary of my graduation research. A paper on this research is currently under
consideration for publishing in Building and Environment.
Problem definition
People in economically developed countries spend
about 80% of their time indoors. The indoor climate
therefore has a large effect on their health and
quality of life. Thermal comfort is an indicator for a
large part of the indoor climate. Thermal comfort can
be assessed using a heat balance method such as
Fanger’s Predicted Mean Vote [1], or field-research
based Adaptive method, such as ISSO 74’s Adaptive
Temperature Limits (ATL) [2]. The PMV uses the
thermal sensation scale from -3 to +3, for thermal
sensations ranging from cold to hot, whereas the
ATL uses easy-to-understand temperature limits
in a comfort chart. Research [3] has shown that the
PMV model can lead to similar predictions as the ATL
method, for thermal comfort in a moderate climate
like the Netherlands. The main aim of this research
is to investigate if the Fanger-method can be used to
develop ‘simple’ comfort charts, similar to the ATL, but
for non-office buildings and more specific a primary
school classroom.
Method
A field research was conducted in non-air-conditioned
classrooms in three different schools in the Netherlands.
In order to derive the PMV for the children (age 9-11)
in these classrooms questionnaires were applied to
obtain the activity level and clothing garments worn
in the morning and afternoon of regular school days.
The physical parameters which influence the thermal
sensation were recorded as well. This was done for
a total of 24 days in three sessions, covering winter,
spring and summer conditions (year 2010). Besides
the data required to determine the PMV the actual
thermal sensation and satisfaction were included in the
questionnaires as well in order to obtain a subjective
evaluation of thermal comfort. Thermal satisfaction
was only included in the mid-season and summer
measurements.
Results
Figure 1 shows that indoor operative temperature
follows the exterior running mean temperature. During
winter and mid-season the interior temperature is not
influenced much, but when the exterior temperature
rises the indoor temperature follows this trend, rising
about 0.5 K for each 1 K (four day weighted mean)
increase outside. The exterior temperatures during the
seasons were within normal ranges, but the summer
measurements took place during the warmest days of
the year. The trend line shown is a Locally weighted
scatterplot smoothing (LOESS) curve (Epanechnikov
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Figure 1: Operative temperature and exterior climate in
the form of θe,ref
kernel, 50% fit).
The mean clothing insulation for 9-11 year old children
in a primary school classroom can be described by a
three-period linear functions of θe,ref (4 day weighted
mean exterior temperature). The mean clothing
insulation changes most during the mid-season.The
difference between male and female is small; the
largest difference is about 0.1 clo (clothing insulation
value, 1 clo=0.155 m²K/W), this occurs at a θe,ref of
-3°C. The mean value changes from 0.9 clo at a θe,ref
of -3°C to 0.8 at 8°C, 0.46 at 16°C and 0.3 at 25°C.
From the obtained results of this small group (n=79) it
can be concluded that the PMV method underestimates
thermal sensation of children. With most previous
research projects that found errors in PMV predictions
concluded that it overestimated thermal sensation.
The error is largest in summer, with underestimation
ranging from 0.5 to 1.5 scale points at θe,ref of 15 to
25°C.
For these results the metabolism was estimated by
using adult’s data corrected for reduced body surface
area. This results in an average of 109 W/m² in this
research, which is higher in comparison to an adult
in sedentary activity (70 W/m²). But as indicated,
the resulting PMV is still lower than actual thermal
sensation. The metabolism in actual W/m², which can
be estimated at 60 W/m² for 9-11 year old children in
sedentary classroom activities is based on reference
values [4], results in a lower PMV and thereby in an
even so larger underestimation in predictions. This
shows that the PMV method cannot be applied to
children in a classroom situation, and that PMV with
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surface area-corrected metabolism is better. However
PMW does still not result in valid predictions of the
thermal sensation of these children.
Comfort limits comparable to the ATL could be created
from PMV predictions by predicting clothing insulation,
metabolism and air speed based on the field research
results. These limits are, however, not accurate for
children since the PMV does not predict actual thermal
sensation for this group accurately. For adults the limits
are comparable to the ATL. High clothing insulation in
winter results in a wider range of predicted comfortable
operative temperatures when compared to the
adaptive limits and summer period. These Adaptive
PMV based limits need to be improved by including
seasonal influences on thermal preference.
The actual thermal sensation does not support use of
current adaptive thermal comfort assessment methods.
Similar to the PMV predictions, these adaptive limits
underestimate the thermal sensation and predict
higher comfortable temperatures than those actually
indicated by the children. This means that the currently
applied assessment methods for primary schools are
not correct, and complying with these demands does
not necessarily lead to a comfortable situation for
children.
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3e Lustrum mollier
3e Lustrum studievereniging Mollier
- Door D.R. (Derek) Vissers en M.J. (Mark) de Waard (Studenten) -

“Caloriebevredigingsindex: kcal/genot”, SC

Op 26 september 1996, zag studievereniging Mollier het licht. Nu, bijna 15 jaar later wilden wij dit
heuglijke feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
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Op woensdag 11 mei 2011 is het 3e lustrumfeest
van Mollier gehouden in Café ’T Lempke. Het feest
stond in het teken van de tijd dat Mollier opgericht is,
namelijk de 90’s. Het tijdperk van onder andere de
(super) Nintendo, super Mario, aussies en de meest
fantastische ‘foute’ muziek. Bij binnenkomst zijn
zowel de leden van Mollier als de gasten voorzien
van kleurrijke feestattributen zoals bellenblazen,
zonnebrillen en lichtgevende armbandjes om vanaf
de 1e minuut in optimale feeststemming te komen. Het
welkomstdrankje (de verenigingsdrank) Jägermeister
heeft hier natuurlijk ook een aandeel in gehad.
Gedurende de feestavond werd tussen de 90’s
muziek en een overvloed aan bier en bitterballen het
Mollier-lied ten gehoren gebracht, met als hoogtepunt
“Installaties boven alles”!
Terugkijkend op deze avond kunnen we concluderen
dat de viering van het 3e lustrum meer dan geslaagd
was… Op naar het 4e lustrum!
Namens de lustrumcommissie,
Derek, Ellen, Mark en Rik

ir. and then ...
For each InSide a former member of Flux or Mollier writes about his or her after
graduation experience. This time it’s Mike van der Heijden’s turn...
Engineer and then? That’s a question on which the answer seems trivial during your study. After
graduating: you party, work at a company, leave your student house, burn your study books, your
master thesis changes into a dust collector and most of all you’re glad that you don’t have to see your
professors, teachers and supervisors anymore. Right?

In my thesis, which I performed in cooperation with
Efectis Nederland BV, the focus was on the fire safety
of semi-open car parks (or naturally ventilated car
parks). I studied the safety level obtained with the
requirements in the current Dutch guideline. Out of
this study it was concluded that it is possible to design
semi-open car parks which comply with the guidelines,
yet when assessed with criteria for safe deployment
of the fire brigade have an insufficient fire safety level.
That conclusion resulted in new questions. So after my
graduation and a short (but powerful) holiday I started
to write more about the graduation project, which has
the nice result of presenting the work several times.
And by doing so, the contact with my supervisors still
exists as well. However, the latter is probably a result
of my new job. I namely started as a PhD student
at the unit BPS were I’m now studying the impact of
climate change on the Dutch building stock. I made
the decision to go for another four years of research
during the last half year of my graduation project. And

became particularly motivated by depth of research
possible in a PhD-project, since this is most likely the
first and the last time that I’m working on one single
project for four years.
So, I hear you think, after your graduation not much has
changed. And on first hand I must say, your’re right.
I’m still working on a single project at the University
with basically the same supervisors. However, next to
earning some money another thing that changed is the
floor level, the movement of floor 5 towards floor 6. And
don’t get me wrong, of course the working environment
on floor 6 is perfect. But it is nothing compared to the
fun and nonsense of floor 5. That is something that I will
never forget when I look back to my time as a master
student. You work hard but there is plenty of time for fun.
I particularly remember the absolute brilliant (altered)
pictures of some students were magically changed into
famous (or not that famous) people. Or the very fine
filter coffee with almost double the amount of necessary
coffee grind and water obtained from the fish bowl. You
can’t get that out of a coffee machine. And then there
were the fun and unforgettable activities and study
trips to France, Italy, Germany, Czech, Poland, Austria,
United Arab Emirates, Sweden, China, Malaysia and
Singapore. After your study you really start to realize
how exceptional these experiences were.
Engineer and then? Well, there are some things that
change, but most of all the time of being a student
quickly becomes a cherished part of your life. So my
advice is to enjoy your study time as much as possible.
Richard!! Maak hem koud!
Mike van der Heijden

“Is zij manager?”, JR “Mij mag ze toch echt een keer managen...”, DV

Well, maybe the answer
to the question is
less trivial as I always
thought. Of course you
start working to earn
some money and it’s also
time to say goodbye to
the piles of dishes in your
student house. But just
as you start thinking that
nobody would ever look
at your master thesis
anymore, questions from
people who actually read
the whole thesis start to
come in. A thesis as a dust collector doesn’t seem to
exist at the Unit Building Physics and Systems (BPS).
This can also be concluded out of the work performed
by Geert Filippini and Roel Loonen who both won the
first price in the REHVA student competition (2010 and
2011).
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IJskrabber

“But I had two beers also during studying, and there are beers left for tomorrow, so I fear not.”,AP

In iedere INSide wordt een nieuw lid de mogelijkheid gegeven wat meer over zichzelf
te vertellen. Deze editie is de eer aan Anika Haak ...
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Mijn naam is Anika Haak en ik
ben 23 jaar. Ik ben opgegroeid in
Uithoorn en inmiddels alweer 5
jaar woonachtig in het prachtige
Utrecht. Na het behalen van
mijn HAVO-diploma ben ik daar
Bouwkunde gaan studeren en
na een jaar ben ik dan ook naar
Utrecht verhuisd. Nadat ik mijn
HBO-opleiding afgerond had
ontdekte ik dat ik nog verder
wilde studeren, omdat ik nog
meer wilde leren en nog niet
toe was aan het werkende leven. Daarom ben ik een
master (Bouwfysica) gaan volgen in Eindhoven. Ik
heb toen besloten om daar niet naartoe te verhuizen,
omdat ik Utrecht net ietsje leuker vind.
Vorig jaar september ben ik dus begonnen in Eindhoven
en na het afronden van het Schakelsemester heb ik
besloten om er een half jaar tussenuit te gaan om
mijn lang gekoesterde droom te verwezenlijken. Ik
ben naar Australië en Nieuw-Zeeland gegaan. Met
een vriendinnetje heb ik in Australië met een auto
de gehele Westkust afgereden en in Nieuw-Zeeland
hebben mijn vriendje en ik met een campertje het hele

land doorgetourd. Helaas komt aan alle mooie dingen
een eind en afgelopen september heb ik mijn studie
weer opgepakt. Inmiddels ben ik alweer bijna toe aan
afstuderen.
Iedereen is uiteraard ook benieuwd naar mijn activiteiten
bij Mollier. Afgelopen jaar heb ik meegeholpen met het
organiseren van de studiereis naar Rusland. En dat
was superleuk! Niet alleen het organiseren, maar ook
het meegaan was een hele leuke ervaring! Het is toch
leuk om met het crème de la Kremlin van Eindhoven
naar zo’n gaaf land te gaan.
Maar nu vragen jullie je natuurlijk af, wat doet zij nog
meer, behalve op en neer reizen van Eindhoven naar
Utrecht, (studie-)reizen en studeren. Nou, ik ben sinds
3 weken (als de Inside uitkomt waarschijnlijk al 5
weken!!!) zeer actief aan het hardlopen. Ook voetbal ik
één keer in de week in een vrouwenteam. En natuurlijk
houd ik van de nodige ontspanning in de vorm van
biertjes drinken met mijn vriendjes en vriendinnetjes!
Als je nog vragen hebt ben je altijd welkom, ik heb een
spreekuur op vrijdagnacht in de Aus der reihe Dereck
(Utrecht), en daar ben je natuurlijk altijd welkom!

nieuw bestuur gezocht
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