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Voorwoord 
 

Voor u ligt het afstudeerrapport ‘Active House 2.0’, dat is geschreven ter afronding van mijn opleiding 

Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool. Dit rapport is het resultaat van het onderzoek naar de 

mogelijkheden van parametrisch ontwerpen op het gebied bouwfysica en Active House en het verschil 

tussen de resultaten van een parametrisch ontwerp en een ontwerp van een bouwfysisch adviseur. 

Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met DGMR in Den Haag.  

 

Dit onderzoek is gedaan in tijden van het coronavirus waardoor het afstudeerproces anders is verlopen 
als vooraf is gedacht. Hierdoor wil ik iedereen die mij geholpen heeft in deze tijden extra bedanken 
voor alle steun die ze mij hebben gegeven. 
 
Allereerst Ik wil graag mijn begeleider vanuit school, Anton Hanemaaijer, bedanken voor de 

ondersteuning tijdens het proces en voor alle feedback tijdens deze periode. Graag wil ik Gertjan 

Verbaan, mijn begeleider vanuit DGMR bedanken voor alle steun, informatie en feedback die ik heb 

mogen ontvangen tijdens deze periode. Daarnaast wil ik ook Matthijs van Jaarsveld bedanken voor al 

zijn kennis en hulp wat betreft het opzetten van de automatisering met Rhino, Grasshopper en de 

Ladybugtools. En natuurlijk ook Bas Hasselaar voor alle kennis over Active House en het mogen 

gebruiken van zijn huis als casus. 

 
Ondanks deze gekke periode heb ik met plezier dit onderzoek gedaan. Natuurlijk was ik deze periode 
niet zo goed door gekomen zonder alle steun en opbeurende gesprekken van mijn vriend Kris, mijn 
ouders en andere familieleden . 
 

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Danita Aalbrecht 

 

Den haag, 11 juni 2020 
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Samenvatting 
 

Tegenwoordig wordt er veel gedaan met parametrisch ontwerpen. Echter, op het gebied van 

bouwfysica wordt parametrisch ontwerpen nog weinig toegepast en zijn de mogelijkheden nog relatief 

onbekend. Met deze reden is het interessant om te onderzoeken op welke manier parametrisch 

ontwerpen kan helpen bij het ontwikkelen van de schil van een vrijstaande woning, gebaseerd op de 

Active house specificaties uit 2020, wanneer gekeken wordt naar de drie belangrijkste Active House 

aspecten. Dit in vergelijking met de uitkomsten van een bouwfysisch adviseur. 

 
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een parametrisch script welke gebruikt kan worden 

bij het ontwerpen van de gevel van een vrijstaande Active House woning. Daarnaast wordt een 

vergelijking gemaakt tussen de prestaties van een bestaande Active House gevel en een Active House 

gevel ontworpen door een parametrisch script. Hierbij wordt gekeken of een automatisering betere 

resultaten biedt dan de bestaande Active House.  

 
Active House 
“Active House is een visie op bouwen waarbij de onderwerpen Comfort, Energie en Milieu niet los van 

elkaar, maar integraal worden benaderd om zo tot het beste binnenklimaat te komen. Active House 

onderscheidt zich door de kwaliteit voor de eindgebruiker centraal te stellen, iets wat in de bouw niet 

echt een vanzelfsprekendheid is.” (Active House Alliance, 2020) 

 
Om te bepalen welke drie Active House aspecten het meest kritisch zijn bij het ontwerpen van de gevel, 

is er gekeken naar de hoeveelheid effect die de aspecten hebben op de gevel. Hieruit komt dat daglicht, 

het thermisch binnenklimaat en de energievraag veel invloed hebben op het ontwerp van de gevel en 

ook veel invloed op de resultaten van elkaar. Het is daarom van belang dat deze drie aspecten 

meegenomen worden in het onderzoek. 

 
De automatisering 
Voor de drie Active House 
aspecten is een automatisering 
opgesteld, waarmee snel 
verschillende mogelijkheden 
onderzocht kunnen worden. Met 
deze automatisering en de 
selectiecriteria zijn er in totaal 56 
verschillende varianten berekend. 
 
Beoordeling 
De resultaten van de varianten zijn beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria die gebaseerd 
zijn op de Active House specificaties van 2020. Voor de beoordelingscriteria geldt: ”een hoger 
ambitieniveau krijgt een lagere hoeveelheid punten.”. Dit betekent dat een ontwerp met het laagste 
totaal aantal punten het beste ontwerp is. 
 

 1 punt 2 punten 3 punten 4 punten 

%vloer ≥ streefdaglichtfactor 2,1 ≥ 70% ≥ 60% ≥ 50% ≥ 40% 

Minimale operatieve temperatuur > 16,5 °C  > 16 °C > 15,5 °C > 15 °C 

Maximale operatieve temperatuur < 32 °C   < 33 °C  < 34 °C  < 35 °C  

Energievraag [kWh/m²] < 90  < 100 < 110 < 120 
Tabel 1 Beoordelingscriteria gebaseerd op Active House specificaties 2020 

Figuur 1 Automatisering proces volgorde 

1 
1 2 

3 
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De vergelijking 
Uit de 56 varianten is er één variant die het beste scoort aan de hand van 
de beoordelingscriteria. Deze variant wordt vergeleken met de aangepaste 
casus. In Tabel 2 Resultaten en scores variant en aangepaste casusis te zien 
dat de variant een betere score van 5,5 heeft. 
 

 Beste variant  Aangepaste casus 

 Resultaat Score Resultaat Score 

Daglicht 76,3% 1 59,4% 3 

Thermisch binnenklimaat  2,5  1 
Maximum 33,8°C 3 28,8 °C 1 

Minimum 16,4 °C 2 16,7 °C 1 

Energie [kWh/m²] 98,3  2 94,2  2 
     

Totaal  5,5  6 
Tabel 2 Resultaten en scores variant en aangepaste casus 

 

De conclusie 

Aangezien de casus veel aanpassingen heeft gehad om een vergelijking te kunnen maken tussen de 
casus en de variant,  is het niet mogelijk om te kunnen concluderen welk ontwerp de beste oplossing 
is.  Wel kan er gesteld worden dat de variant een betere oplossing is dan de aangepaste casus, 
aangezien deze beter scoort bij de toetsingscriteria. 
 
Parametrisch ontwerpen helpt in het proces van het ontwikkelen van een schil door berekeningen over 
te nemen die normaal gesproken met de hand gemaakt worden. Hierbij ontstaat de mogelijkheid om 
de snelheid van parametrisch ontwerpen te gebruiken bij het opstellen van verschillende varianten en 
deze te beoordelen.   
 
 Zodra er resultaten beredeneerd moeten worden, stoppen de mogelijkheden voor parametrisch 
ontwerpen. Hier komt de kennis en de ervaring van de bouwfysisch adviseur goed van pas. De 
resultaten van een parametrisch ontwerp en van een ontwerp van een Bouwfysisch adviseur 
verschillen niet veel wanneer er gekeken wordt naar de kwantitatieve criteria, aangezien dezelfde 
berekeningen gemaakt zijn. 
 
De kennis en ervaring van een bouwfysisch adviseur en de snelheid van een parametrische 
automatisering samen vormen een goede combinatie voor het ontwikkelen van een ontwerp. 
  

Figuur 2 De Active House casus 
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Afkortingen 
 

Afkorting Betekenis 

LTA Lichttoetredingsfactor. De verhouding tussen de binnenkomende en 
de opvallende zichtbare zonnestraling. 

g-waarde Ook wel zontoetredingsfactor (ZTA).  

Rc-waarde Thermische weerstand van een constructie 

ZTA Zontoetredingsfactor. Deze waarde geeft de verhouding tussen de 
invallende zonnestraling en de binnenkomende zonnestraling weer. 

 

Eenheden 
Eenheid Grootheid 

Lux Verlichtingssterkte 

MJ/m² Energie 

kWh/m² Elektriciteitsgebruik 

Fplane,% Percentage van het gedeelte van de ruimte 

Trm Lopende gemiddelde buitentemperatuur 

Ti,o Operatieve binnen temperatuur 
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Begrippenlijst 
Automatisering: Automatisering is het vervangen van menselijke arbeid door 

machines of computers en computerprogramma’s. (Wikipedia, 2020) 
In dit onderzoek betekent de automatisering een script dat de 
berekeningen voor Active House kan berekenen. 

Daglichtfactor:  Begrip dat gehanteerd wordt voor de beoordeling van de hoeveelheid 
daglicht op een werkplek. (Ministerie van VROM, 2009). Dit is een 
verhoudingsgetal dat voor een bepaald punt in het gebouw aangeeft 
hoe de daglichtverlichtingssterkte zicht verhoudt tot de 
verlichtingssterkte buiten in het vrije veld onder een bewolkte hemel. 

Duurzaam bouwen: Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de 
gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu en is daarmee 
een onderdeel van de kwaliteit van deze gebouwde omgeving.  
Duurzaam bouwen heeft een grotere reikwijdte dan bij voorbeeld 
energieneutraal of klimaatneutraal bouwen. Energiezuinig bouwen is 
een belangrijk onderdeel van duurzaam bouwen, maar het gaat ook 
om een gezond binnenmilieu, materiaalkeuze, het voorkomen van 
uitputting van grondstoffen, alsook om verantwoord watergebruik. 
En dat niet alleen voor gebouwen, maar ook voor wijken en steden. 
En we kijken niet alleen naar de milieueffecten, maar ook naar 
gezondheid en welbevinden van mensen in het interieur en exterieur 
van de gebouwde omgeving. (Ministerie van VROM, 2009) 

Dwarsventilatie: De luchtstroom die door de ene gevel van een gebouw naar binnen 
komt en door de andere (vaak de tegenoverliggende) gevel weer naar 
buiten afgevoerd wordt. 

Gevelopeningen: Openingen die zijn gemaakt in de gevel (buitenmuur) voor het 
plaatsen van bijvoorbeeld ramen, deuren en ventilatieroosters.  

Hernieuwbare bronnen: Energiebronnen die onuitputtelijk zijn en telkens opnieuw kunnen 
worden gebruikt voor het opwekken van energie. Bijvoorbeeld 
zonne-energie (zonnepanelen) en windenergie (windturbines). 
(Encyclo, 2007) 

Kwalitatieve criteria Een criteria uit gedrukt in kwaliteit, waardoor deze criteria niet altijd 
goed meetbaar is. 

Kwantitatieve criteria Een criteria uit gedrukt in getallen en is daardoor goed meetbaar. 

Operatieve temperatuur: De operatieve temperatuur kan het beste worden omschreven als de 
combinatie van luchttemperatuur en oppervlakte temperatuur, en is 
dus niet gelijk aan de luchttemperatuur die je meet met bijvoorbeeld 
de thermostaat (Active House Alliance, 2016) 

Parameter: Een parameter is een variabele of veranderlijke grootheid, waarvan 
de constanten vergelijking als functies worden beschouwd.  

Passiefhuis: ‘Huis’ – woning of utiliteitsgebouw – met een zeer laag 
energiegebruik en een goed binnenklimaat, zowel in de winter als in 
de zomer, zonder traditionele verwarmings- of koelsysteem. 

- Totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling 15 
kWh/m² gebruiksoppervlakte 

- Totale energievraag voor alle huishoudelijke toepassingen, 
warm tapwater, ruimteverwarming en koeling 120 kWh/m². 

(Ministerie van VROM, 2009) 

QuickScan: Tijdens een QuickScan worden bepaalde onderdelen globaal 
onderzocht. Aan de hand van de QuickScan kan bepaald worden aan 
welke aspecten er extra aandacht aan besteed moet worden. 
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Setpoint temperatuur: (Minimale gewenste) operatieve binnentemperatuur zoals 
gehandhaafd door het regelsysteem in de normale bedrijfstoestand 
voor verwarming, of (maximale gewenste) operatieve 
binnentemperatuur zoals gehandhaafd door het regelsysteem in de 
normale bedrijfstoestand voor koeling. (Commissie Energieprestatie 
Gebouw, 2019) 

Schil: De schil omvat het dak, de gevel en de begane grond. De schil rond 
om het binnenklimaat. 

Tender: Een tender is een procedure waarbij een opdrachtgever aan bedrijven 
vraagt om een bepaalde dienst of product uit te voeren. Bedrijven 
schrijven zich met een offerte in op het werk of dienst. De 
opdrachtgever weegt vervolgens op basis van prijs en kwaliteit af 
welke inschrijven de opdracht wordt gegund. (House of Tenders, sd) 

Thermische massa: Thermische massa is een term waarmee het thermisch accumulerend 
vermogen van massa wordt aangeduid, oftewel het vermogen om 
warmte en koude op te nemen, een periode vast te houden in het 
materiaal en later afhankelijk van de ruimtetemperatuur weer af te 
geven via het materiaaloppervlak. (Cement en Beton) 

Warmteaccumulatie: Warmteaccumulatie is het, meestal langzaam, opslaan van energie 
(“warmte”) in een medium, met het doel deze energie op een later 
tijdstip weer langzaam af te staan. (Joost de Vree, sd)  

Weather data file: Dit is een bestand met alle informatie over het klimaat van een 
bepaalde locatie, waaronder aantal zonuren, temperaturen en 
windsnelheden. 
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1. Inleiding 
 

In deze inleiding wordt het onderwerp (1.1) en het doel (1.2) van het onderzoek geïntroduceerd. 
Daarnaast wordt ook de methodiek van het onderzoek (1.3) en de leeswijzer (1.4) weergegeven. 
 

1.1 Onderwerp 
Tegenwoordig wordt er veel gedaan met parametrisch ontwerpen, vooral op het gebied van 

constructies en architectuur. Alleen op het gebied van bouwfysica wordt parametrisch ontwerpen nog 

weinig toegepast en zijn de mogelijkheden nog relatief onbekend. Het is daarom interessant om te 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met parametrisch ontwerpen op het gebied van bouwfysica 

en specifiek voor dit onderzoek Active House.  

 
DGMR wil dat er gekeken wordt of er door middel van parametrisch ontwerpen zich andere 

oplossingen voordoen aan het ontwerp dan wanneer een bouwfysisch adviseur zich hiermee 

bezighoudt. Parametrisch ontwerpen kan helpen bij het in een vroeg stadium van het ontwerp snel en 

overzichtelijk berekeningen uit te voeren, waarna door analyse de juiste oplossing kan worden 

toegepast. 

 

Aan mij de vraag om een automatisering te maken waarbij het ontwerp van de gevel van een vrijstaand 

Active House in kaart gebracht wordt. Aan het begin van het onderzoek zal bepaald worden welke 

Active House specificaties van belang zijn bij het ontwerpen van een vrijstaande woning.  

 

Recent zijn de eisen voor Active House herzien en is er een derde editie van de Active House 

specificaties gepubliceerd. Deze prestatie-eisen vormen de basis voor het herontwerp.  

 

1.2 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een parametrische automatisering welke gebruikt 

kan worden bij het ontwerpen van de gevel van een vrijstaande Active House woning. Daarnaast wordt 

een vergelijking gemaakt tussen de prestaties van een bestaande Active House gevel en een Active 

House gevel ontworpen door een automatisering. Hierbij wordt gekeken of de automatisering betere 

resultaten biedt dan het bestaande Active House.  

 

Dit parametrische automatisering wordt opgesteld in het programma Grasshopper. Dit is onderdeel 

van het programma Rhinoceros. Tijdens dit proces zal er gebruik gemaakt worden van Grasshopper 

plug-ins Ladybug en Honeybee. 

 

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag:  

 

 

 
 
 
 

“Op welke manier kan parametrisch ontwerpen helpen bij het ontwikkelen van de schil van een 

vrijstaande woning gebaseerd op de Active House specificaties uit 2020, als er gekeken wordt 

naar de drie belangrijkste Active House aspecten, in vergelijking met de uitkomsten van een 

bouwfysisch adviseur?” 
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Aan de hand van de deelvragen wordt de hoofdvraag beantwoord. In dit rapport worden de volgende 

deelvragen beantwoord: 

1. Welke drie Active House aspecten zijn het meest kritisch bij het ontwerpen van de schil van 

een Active House?  

2. Wat zijn de mogelijkheden van parametrisch ontwerpen wat betreft het ontwerpen van een 

Active House? 

3. Aan welke eisen en wensen moet de automatisering voldoen? 

4. Welke parameters zijn van belang bij de drie gekozen Active House aspecten? 

5. Hoe kan een automatisering het beste worden opgebouwd om alle drie de aspecten mee te 

kunnen nemen? 

6. Wat zijn de resultaten van de schil van een vrijstaande woning ontworpen met de 

automatisering? 

7. Hoe kunnen de verschillen aangetoond worden tussen de huidige casus en de nieuwe situatie 

(parametrisch ontwerp)? 

 

Belangrijke begrippen vanuit de onderzoeksvragen zijn “de schil” en “de belangrijkste Active House 

aspecten”. 

 

In dit onderzoek wordt met de schil het volgende bedoeld. De schil van een woning bestaat uit het dak, 

de gevel en de begane grondvloer. Deze delen vormen in het geval van een vrijstaande woning de 

scheiding tussen binnen en buiten, ook wel de thermische schil genoemd. 

 

In dit onderzoek wordt met de belangrijkste Active House aspecten bedoeld dat er aan het begin 

onderzoek gedaan wordt naar de drie aspecten die invloed uitoefenen op het ontwerp van de schil. 

Hiermee wordt verder gewerkt bij het opstellen van de varianten. 

 

1.3 Onderzoeksmethodiek 
Nr. Deelvraag Methodiek Resultaat 

1. Welke drie Active House aspecten zijn 
het meest kritisch bij het ontwerpen 
van de schil van een Active House? 

Literatuuronderzoek naar Active 
House; interview met expert 

Hst. 2.3 

2. Wat zijn de mogelijkheden van 
parametrisch ontwerpen betreft het 
ontwerpen van een Active House? 

Literatuuronderzoek naar Rhino in 
combinatie met Grasshopper; zelf met 
Rhino en Grasshopper aan de slag 

Hst. 2.6; 
Bijlage 3 

3. Aan welke eisen en wensen moet het 
script voldoen? 

Literatuuronderzoek naar eisen in 
Bouwbesluit, normen genoemd in 
Active House specificatie, Amerikaanse 
normen; interviews met 
belanghebbenden. 

Hst. 3.0; 
Bijlage 4 

4. Welke parameters/ variabelen zijn van 
belang bij de drie gekozen Active 
House aspecten? 

Literatuuronderzoek naar Active 
House; interview met expert en 
betrokkenen 

Hst. 3.3; 
Bijlage 4 

5. Hoe kan een automatisering het beste 
worden opgebouwd om alle drie de 
aspecten mee te kunnen? 

Zelf achterhalen tijdens het opstellen 
van de automatisering 

Hst. 4.2 

6. Wat zijn de resultaten van de schil van 
een vrijstaande woning ontworpen 
met de automatisering? 

Op basis van de gekozen ruimte vanuit 
de casus wordt de ruimte nagemaakt 
en geprobeerd te optimaliseren. Het 

Hst. 6 
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beste ontwerp wordt gekozen vanuit 
de score op de criteria. 

7. Hoe kunnen de verschillen aangetoond 
worden tussen de huidige casus en de 
nieuw situatie (parametrisch 
ontwerp)? 

Een vergelijking tussen de casus en een 
ontwerp vanuit de automatisering. 

Hst. 7 

Tabel 3 Methodiek 

 

1.4 Leeswijzer 
Om de hoofdvraag van dit rapport te beantwoorden is er een structuur die is doorlopen. Deze is 
weergegeven in figuur 3. 
 

 
Figuur 3 Structuurbeschrijving 
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2. Theoretisch kader 
 

In dit hoofdstuk wordt het vooronderzoek omschreven die gedaan is over het principe van Active 
House (2.1) en worden de aspecten van de Active House specificaties (2.2) toegelicht. Dit jaar is er een 
update verschenen van de Active House specificaties. Het verschil tussen de specificaties van 2013 en 
2020 (2.3) wordt uitgelegd. Daarnaast wordt er gekeken naar de verschillende fasen in een 
ontwerpproces (2.4) waarin een automatisering van toepassing kan zijn. Ook wordt er gekeken naar 
de werkprocessen van een “handgemaakte” berekeningen en berekeningen gemaakt met een 
automatisering (2.5). Als laatste worden de mogelijkheden met parametrisch ontwerpen beschreven 
betreft de bouwfysica en Active House (2.6). In bijlage 2 is het vooronderzoek Parametrisch ontwerpen 
opgenomen. 
 

2.1 Active House 
Een Active House is volgens de definitie van de Active House Alliance het 

volgende: “Active House is een visie op bouwen waarbij de onderwerpen 

Comfort, Energie en Milieu niet los van elkaar, maar integraal worden 

benaderd om zo tot het beste binnenklimaat te komen.  

Active House onderscheidt zich door de kwaliteit voor de eindgebruiker 

centraal te stellen, iets wat in de bouw niet echt een vanzelfsprekendheid is.”  

 

Een Active House wordt beoordeeld op basis van de interactie tussen 

binnenmilieu condities (comfort), energieverbruik en de impact op het milieu 

buiten het gebouw. De Active House Alliance heeft mooi verwoord wat deze 

onderdelen inhouden. 

 
“Comfort - creëert een gezonder en comfortabeler leven.  
Een Active House zorgt voor gezonde en comfortabele condities voor de bewoners. Het gebouw zorgt 
in ruime mate voor daglicht en frisse lucht, en de binnen temperatuur is aangenaam. De toegepaste 
materialen hebben een neutraal of positief effect op het comfort en binnenmilieu. 
 
Energie – draagt positief bij aan de energiebalans van een gebouw 
Een Active House is energiezuinig. Zo veel mogelijk energie komt uit duurzame bronnen geïntegreerd 
in het gebouw of van collectieve systemen die duurzaam opgewekte elektriciteit leveren. 
 
Milieu – heeft een positief effect op het omgevingsmilieu 
Een Active House heeft een positief effect op het omgevingsmilieu. Bij het ontwerp is aantoonbaar 
rekening gehouden met het optimaliseren van de relatie tussen het gebouw en de lokale 
omgevingsfactoren. Hierbij wordt gericht gekeken naar het gebruik van grondstoffen en andere 
hulpbronnen, en de totale invloed op het milieu tijdens de gehele levensduur van het gebouw.” (Active 
House Alliance, 2013) 
 
De Active House specificaties beoordeeld elk aspect van het gebouw op basis van zijn ambitieniveaus. 
Deze ambitieniveaus bestaan uit vier niveaus, waarbij niveau 1 het hoogste niveau is en niveau 4 het 
laagste niveau. Aan deze ambitieniveaus worden scores gekoppeld. Niveau 1 krijgt een score van 1 en 
niveau 4 krijgt een score van 4. Dus hoe lager de score, hoe hoger het behaalde ambitieniveau is. 
 

 
 

Figuur 4 Logo Active House 
(Active House NL, sd) 
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2.2 Update specificaties 
In 2011 zijn de eerste Active House Specificaties in het Nederlands gepubliceerd. In 2013 kwam er een 

tweede editie van de Active House specificaties, dit was een update op de eerste editie. Afgelopen 

januari 2020 zijn de nieuwe specificaties gepubliceerd op de algemene Active House website. Dit is de 

derde update van de Active House Specificaties.  

 

De grootste veranderingen tussen de oude (2013) en de nieuwe (2020) specificaties liggen de 

verschillende aspecten die van belang zijn bij de beoordeling van een Active House.  

 

Te zien in figuur 5 en figuur 6 is dat bij de nieuwe specificaties voor het onderdeel Comfort ook de 

akoestische kwaliteit wordt beoordeeld. Bij het onderdeel Milieu wordt een Active House niet meer 

apart beoordeeld op milieubelasting, dit wordt namelijk meegenomen in duurzame bouw en 

drinkwater consumptie. 

 
Wanneer er gekeken wordt naar de verschillen in de manier van berekenen, dan zijn er een aantal 
andere voorbeelden waarin het verschil heel duidelijk is. 
 
Daglicht werd in de 2013 specificaties beoordeeld op basis van de gemiddelde daglichtfactor en het 
percentage verwachte zonne-uren. Bij de nieuwe specificaties wordt een woning beoordeeld op basis 
van het percentage vloeroppervlakte dat een daglichtfactor van 2,1 of hoger heeft of het percentage 
vloeroppervlakte dat voldoet aan 300 lux. 
 
De resultaten voor de energievraag hadden in de 2013 specificaties een eenheid van MJ/m². In de 
nieuwe specificaties heeft de energievraag een eenheid van kWh/m². De ambitieniveaus zijn niet 
gewijzigd. 
 
Drinkwaterverbruik werd in de 2013 specificaties beoordeeld op basis van het percentage verbetering 
van de vermindering van drinkwaterverbruik vergeleken met het nationaal gemiddelde. Bij de 2020 
specificaties wordt er los gekeken naar het toilet watergebruik, douche watergebruik en tapwater 
watergebruik. 
 
Andere kleine wijzigingen hebben plaats gevonden in de waardes van de ambitieniveaus of in de 
eenheden van de resultaten. 

Figuur 6 Active House Radar 2e editie (Active House 
Alliance, 2013) 

Figuur 5 Active House Radar 3e editie (Active House Alliance, 
2020) 
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2.3 Aspecten 
Active House heeft vele aspecten waarmee rekening gehouden 

moet worden om tot een goed Active House ontwerp te komen. 

Om het onderzoek in te kaderen worden niet alle aspecten 

meegenomen. Er wordt alleen gekeken naar de aspecten die 

effecten hebben op het ontwerp van de schil. Niet alle aspecten 

zijn om deze reden van toepassing voor het onderzoek. Hieronder 

wordt de relevantie van alle aspecten van Active House 

beschreven.  

 

Comfort 

Bij comfort horen de aspecten daglicht, thermisch binnenklimaat, binnen luchtkwaliteit en akoestische 

kwaliteit. Daglicht en thermisch binnenklimaat hebben van deze comfort aspecten de meeste invloed 

op het ontwerp van de schil.  

 

De hoeveelheid daglicht in een gebouw wordt bepaald door de hoeveelheid en de grootte van de 

ramen, de verschillende oriëntaties van de ramen en het type beglazing. De hoeveelheid en de positie 

van de ramen hebben veel invloed op het ontwerp van de gevel maar ook van het dak, in verband met 

daklichten en lichtstraten. Het is daarom van groot belang dat daglicht meegenomen wordt in het 

onderzoek. 

 

Het aspect thermisch binnenklimaat wordt onder andere beïnvloed door de thermische massa van de 

constructie, de hoeveelheid daglicht, de isolatie en de zonwering. Het thermisch binnenklimaat hangt 

erg samen met daglicht. Zodra er meer gevelopeningen gecreëerd worden voor ramen, kan er meer 

zonnestraling de woning binnen dringen en wordt het gebouw gewenst of ongewenst opgewarmd. 

Vanwege de grote samenhang tussen het thermische binnenklimaat en daglicht, wordt ook thermisch 

binnenklimaat meegenomen in het onderzoek. 

 

De binnenlucht kwaliteit van een gebouw wordt grotendeels bepaald door de hoeveelheid 

ventilatieroosters en de te openen ramen of het mechanische ventilatiesysteem. Binnenlucht kwaliteit 

wordt niet meegenomen in het onderzoek omdat wanneer er voldaan wordt aan daglicht er 

hoogstwaarschijnlijk ook wordt voldaan aan de binnenlucht kwaliteit, wanneer deze gebaseerd is op 

natuurlijke ventilatie. Bij natuurlijke toevoer wordt er vaak gekozen voor het toepassen van 

ventilatieroosters. Deze roosters worden in meeste gevallen gecombineerd met ramen. Eén van de 

gewenste eisen bij daglicht is dat de ramen op verschillende oriëntaties staan zodat er in de ruimte 

altijd daglicht binnenkomt. Wanneer de ventilatieroosters bij deze ramen ook op verschillende 

oriëntaties staan, ontstaat er dwarsventilatie, een gewenst resultaat bij het aspect binnenlucht 

kwaliteit. 

 

De akoestische kwaliteit wordt bepaald door de geluidsbescherming tegen buren, medebewoners en 

van buiten. De aanpassingen die gedaan zullen worden voor een goede akoestische kwaliteit zullen 

vooral binnen in het gebouw plaatsvinden en hebben daarom weinig effecten op het ontwerp van de 

schil.  

 
 
 
 
 

figuur 7 Active House aspecten (Active 
House Alliance, 2020) 
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Energie 

Het onderdeel energie wordt gevormd door middel van de aspecten energievraag, hernieuwbare 

bronnen en jaarlijkse energieprestatie. 
 

De energievraag is van groot belang bij het onderzoek omdat hierbij inzichtelijk gemaakt wordt welke 

effecten de veranderingen in de schil hebben gemaakt op de energievraag. De energievraag wordt 

opgesteld uit de gebouw gerelateerde energievraag, inclusief verwarming, warm water, elektriciteit 

voor technische installatie, ventilatie, pompen en verlichting. In het onderzoek wordt er gekeken naar 

de effecten op het ontwerp van de gevel en aangezien installaties over het algemeen daar geen invloed 

op uitoefenen wordt maar in beperkte zin het aspect energievraag meegenomen. Alleen het gebouw 

gerelateerde energievraag zal hierin meegenomen worden.  
 

Het aspect hernieuwbare bronnen wordt bepaald door de hoeveelheid en het type hernieuwbare bron 

die wordt toegepast bij het gebouw. In zekere zin heeft dit veel invloed op het ontwerp van de schil, 

maar aangezien de installaties in de energievraag niet mee genomen zullen worden heeft dit aspect 

weinig invloed op de gebouwgebonden energievraag.  
 

De jaarlijkse energieprestatie wordt bepaald aan de hand van de energievraag en de hernieuwbare 

energie. Hernieuwbare energie wordt niet meegenomen in het onderzoek en energievraag wordt maar 

gedeeltelijk meegenomen in het onderzoek. Wanneer de jaarlijkse energievraag meegenomen wordt 

in het onderzoek, dan zijn de resultaten niet representatief of om dit te voorkomen moeten de andere 

twee energieaspecten volledig worden meegenomen. Dit past niet binnen de tijd van het onderzoek 

en om deze reden wordt jaarlijkse energieprestatie niet meegenomen. 
 

Milieu 

Onder milieu vallen de aspecten milieubelasting, drinkwaterverbruik en duurzaam materiaal gebruik. 

Milieu wordt in het onderzoek niet meegenomen, omdat de materialen die worden toepast geen 

invloed hoeven uit te oefenen op de prestaties van de aspecten. Met verschillende (combinaties in) 

materialen kunnen dezelfde prestaties in de aspecten behaald worden. Hierdoor blijft er een grote 

mate van ontwerpvrijheid voor de uitstraling van het gebouw. Daarnaast heeft drinkwaterverbruik 

vooral te maken met de installaties binnen in het gebouw en dus niet met het ontwerp van de schil. 

(Active House Alliance, 2020) 
 

2.3.1 Deelconclusie 
Om te bepalen welke drie Active House aspecten het meest kritisch zijn 

bij het ontwerpen van de gevel, is er gekeken naar de hoeveelheid effect 

dat de aspecten hebben op de gevel. Hieruit komt duidelijk naar voren 

dat daglicht de meeste kritische effecten heeft als het gaat om het 

ontwerp van de gevel. Thermisch binnenklimaat hangt nauw samen met 

daglicht. Hierdoor moet een juiste balans ontstaan tussen daglicht en het 

thermische binnenklimaat.  
 

Zowel de oplossingen voor daglicht als het thermisch binnenklimaat hebben effect op de energievraag. 
Wanneer het resultaat van de energievraag aangepast dient te worden, dan zijn er ook aanpassingen 
nodig in de oplossingen voor daglicht en het thermische binnenklimaat. Daglicht, het thermisch 
binnenklimaat en de energievraag hebben veel invloed op het ontwerp van de gevel, maar ook veel 
invloed op de resultaten van elkaar. Het is daarom van belang dat deze drie aspecten meegenomen 
worden in het onderzoek. 
 

Figuur 8 Aspecten in de casus 
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2.4 Ontwerpproces 
In 2005 verscheen de ‘Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur – DNR 2005’. 
De DNR wordt van toepassing verklaard in contracten tussen opdrachtgevers en architecten en 
adviseurs. Contracten dienen ook een specificaties te bevatten van de werkzaamheden waarop ze 
betrekking hebben. Met behulp van de Standaardtaakbeschrijving (STB) kunnen ontwerp- en 
adviestaken in bouwprojecten eenduidig worden verdeeld, geoffreerd en gecontracteerd. (BNA & 
NLingenieurs, 2014) 
 
Tijdens het ontwerpproces van een project zijn er verschillende logische stappen waar een project 

doorheen gaat. Samen met andere disciplines vormen deze stappen een geheel project.  

Het ontwerpproces bestaat volgens de DNR-STB uit tien fases: Initiatief/Haalbaarheidsfase, 

Projectdefinitiefase, Structuurontwerp (SO), Voorontwerp (VO), Definitief ontwerp (DO), Technisch 

ontwerp-Bestek (TO), Prijs- en contractvorming, Uitvoeringsgereed ontwerp (UO), Directievoering en 

Gebruik-Exploitatie. Hieronder staat een korte omschrijving van de werkzaamheden van een 

bouwfysisch adviseur in de fasen Structuurontwerp, Voorontwerp, Definitief ontwerp en Technisch 

ontwerp. Bij deze fasen wordt ook gekeken waar een automatisering het meeste effect heeft. 

 

 
Figuur 9 Mogelijkheden binnen het ontwerpproces (Aalbrecht, 2020) 

 

2.4.1 Structuurontwerp 
Het doel van deze fase volgens de Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014 Toelichting (BNA & 
NLingenieurs, 2014) is het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat deze 
een goed beeld geeft van de oplossing op stedenbouwkundige schaal, van de hoofdvorm en 
hoofdindeling van de bebouwing.  
 
In deze fase wordt van een bouwfysisch adviseur verwacht advies te geven over de 
stedenbouwkundige -, akoestische – en brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-
architectonisch plan. In deze fase in het ontwerp nog heel globaal, maar deze fase biedt de kans om 
verschillende varianten te bekijken en uiteindelijk de juiste toe te passen.  
 
Bij veel (kleinere) projecten is DGMR niet bij deze fasen betrokken. Wanneer ze wel bij deze fasen 
betrokken zijn, geven zij advies over het project en wanneer nodig voeren ze een aantal studies uit, 
zoals een daglichtstudie of een windstudie. Bij grotere Tender projecten kan DGMR samen met het 
ontwerpteam goed meedenken bij het tot stand komen van het structuurontwerp waarbij met name 
omgevingsfactoren (geluid, zon, oriëntatie en vorm van het gebouw) een belangrijk punt zijn. 
 
Aangezien het ontwerp nog heel globaal is kunnen nog veel aspecten in het ontwerp veranderen. Het 
risico hierbij is dat er al (te) veel tijd in de automatisering wordt gestopt, waar later niks meer terug 

Structuur-

ontwerp 
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van te zien is. De automatisering kan namelijk de mogelijkheid bieden om in deze fase in dezelfde tijd 
meer varianten te bekijken. Dit was voor de automatisering niet altijd mogelijk. Voor het toepassen 
van de automatisering is het van belang dat er een globaal model aanwezig is. Tijd stoppen in het 
maken van een globaal model, terwijl de kans groot is het ontwerp nog verandert, is een te groot risico.  
 
Naast het risico in deze fase is er ook een kans. Omdat er aan het begin van het ontwerpproces nog 
weinig keuzes gemaakt zijn, heeft dit een groot voordeel. De weinige keuzes geven de mogelijkheid 
om studies uit te voeren met een grote verscheidenheid in uitgangspunten. Alle oplossingen zijn dan 
nog mogelijk. Het is hierbij belangrijk dat deze uitgangspunten goed over gebracht worden naar alle 
partijen die hierbij betrokken zijn, om miscommunicatie te voorkomen.  
 

2.4.2 Voorontwerp 
Het doel van de fase Voorontwerp is volgens de Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014 (BNA & 
NLingenieurs, 2014) het ontwikkelen van een globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze 
een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, 
gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en 
installatietechnische aspecten. 
 
Tijdens het voorontwerp wordt er van de bouwfysisch adviseur verwacht reacties en adviezen te geven 
op de verder uitgewerkte plannen. Waar de adviezen tijdens de fase structuurontwerp heel erg globaal 
blijven en meer in de richting van de omgeving, wordt er tijdens het voorontwerp verlangt diepere 
informatie te krijgen betreft de beoordeling van warmte, ventilatie, daglicht, uitzicht, vocht en klimaat. 
 
In het voorontwerp voert DGMR een QuickScan uit over het project om te kunnen beoordelen of alle 
onderdelen voldoen aan het Bouwbesluit of aan het Programma van Eisen. In deze fasen bekijken ze 
alle onderdelen afhankelijk van de wens van de klant. 
 
Ook in deze fasen is er een groot risico dat er veel tijd wordt gestopt in het bekijken van varianten, 
waarvan in de projectontwikkeling later niks van terug te zien is. Het is daarom belangrijk dat hier maar 
beperkte tijd in gestopt wordt. Juist een kans voor parametrisch ontwerpen waarbij je slim veel 
varianten kan onderzoeken en alle mogelijkheden kunt beoordelen. Aan het begin van het 
ontwerpproces is er meer vrijheid omdat het dan nog weinig keuze gemaakt zijn. Dit is te zien in figuur 
9. 
 

2.4.3 Definitief ontwerp 
Het doel van de fasen definitief ontwerp is volgens de Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014 het 

ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld 

geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking 

en de detaillering, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties.  

 
Tijdens deze fasen wordt van de bouwfysisch adviseur verwacht ondersteuning te bieden bij de 

ontwikkeling van de bouwfysische aspecten voor het definitief ontwerp, het opstellen van de bijdrage 

Bouwfysica voor de aanvraag omgevingsvergunning bouwen en adviseren over specifieke onderdelen 

zoals windhinder, daglichtvoorzieningen en stedenbouwfysica. 

 
DGMR voert in deze fasen controles uit over de definitieve tekeningen en maakt waar nodig 
opmerkingen. Daarnaast maken ze berekeningen voor alle onderdelen en verwerken ze dit in de 
omgevingsvergunningsaanvraag rapportage.  
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In deze fasen worden veel onderdelen op het gebied van daglicht en binnen klimaat definitief gemaakt. 
Aanpassingen in deze fasen kunnen grote gevolgen hebben en zorgen voor veel werk bij alle partijen 
betrokken bij het project. Het wordt daarom afgeraden om in deze fasen verschillende studies uit te 
voeren, omdat er in deze fasen al veel keuzes vastliggen. In deze fasen is een automatisering een 
handige tool voor de ondersteuning bij de berekeningen en daarnaast ook voor het onderzoeken van 
de gevolgen van (kleine) keuzes.  
 

2.4.4 Technisch ontwerp 
Het doel van de fasen Technisch ontwerp is het zodanig – in technische zin – uitwerken en specificeren 

van het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan een definitieve prijsvorming voor de 

uitvoering kan plaatsvinden. 

 
Tijdens deze fasen wordt er van de bouwfysisch adviseur verwacht volgens de DNR-STB de technische 
oplossingen te beoordelen, definitieve berekeningen maken en het opstellen van rapportages voor de 
aanvraag van de reguliere bouwvergunning. 
 
In de fasen Technisch ontwerp werkt DGMR details uit en beoordeeld gelijkwaardigheden van 
aannemers op oplossingen die zij ontwikkeld hebben. 
 
In deze fasen is het gebruik van een automatisering gericht op het berekenen van daglichtfactoren, 
binnen temperaturen en het energiegebruik niet meer relevant. De uitkomsten van de automatisering 
zorgen in deze fasen voor alleen meer werk. 
 

2.4.5 Deelconclusie 
Voor dit onderzoek wordt er gekeken naar de fasen structuurontwerp en voorontwerp. In deze fasen 
biedt de automatisering de mogelijkheid om verschillende scenario’s te berekenen en de beste aan de 
opdrachtgever voor te leggen zonder te veel informatie nodig te hebben. Zie figuur 10. Dit helpt 
verderop in het ontwerpproces grote wijzigingen te voorkomen. Een risico dat ontstaat wanneer de 
automatisering toegepast wordt aan het begin van het ontwerpproces is dat er te veel tijd gestoken 
wordt in het uitzoeken van alle mogelijke oplossingen waar later niks meer terug van te zien is in het 
uiteindelijke ontwerp. 
 
De automatisering kan ook in andere fasen worden gebruikt als hulpmiddel bij berekeningen, zolang 
de uitkomsten maar niet te verschillend zijn van het al uitgewerkte ontwerp. De aanpassingen in het 
ontwerp zal in latere fasen namelijk meer werk zorgen en daardoor meer kosten.  
 

 
Figuur 10 Beste moment toepassen parametrisch ontwerpen (Aalbrecht, 2020) 

Structuur-

ontwerp 
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2.5 Werkproces 
De automatisering is een hulpmiddel in het ontwerpproces. Als de automatisering in de juiste fasen op 

de goede manier wordt toegepast kan dit veel tijd besparen in de uitwerking van het project.  

 
Hieronder zijn twee processen in beeld gebracht van het uitwerken van een daglichtberekening in de 
fasen Voorontwerp. De eerste berekening (figuur 12) is het werkproces waarop nu veelal 
daglichtberekeningen gemaakt worden. Als eerst worden alle informatie verzameld, de maatgevende 
ruimtes bepaald en dan worden de ruimtes berekend. Bij elke aanpassing moet de berekening opnieuw 
gemaakt worden. Wanneer de aanpassingen gemaakt zijn, kan de volgende ruimte berekend worden.  
 
Het andere werkproces (figuur 11) is een daglichtberekening met een automatisering. Net als de 
originele berekening is het belangrijk om eerst alle informatie te verzamelen, daarna kunnen de 
belangrijkste parameters worden ingevuld voor het gehele gebouw. De berekening kan worden 
gemaakt en de aanpassingen kunnen worden uitgevoerd. Hierna kunnen de resultaten voor het gehele 
gebouw met verschillende varianten worden verwerk in een rapportage.   
 

 
In het parametrisch berekeningsproces moet ook 

bij aanpassingen de berekening opnieuw gemaakt 

worden, maar deze wordt uitgevoerd door een 

computer, waardoor de resultaten sneller klaar 

zijn en het gehele gebouw in één keer is 

uitgerekend. De automatisering verkort de tijd in 

het beoordelen van verschillende varianten.  

Figuur 12 Origineel berekeningsproces 

Figuur 11 Parametrisch berekeningsproces 
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2.6 Parameterisch ontwerpen 
Nu bekend is in welke fasen een automatisering het beste tot zijn recht komt en welke voordelen een 

automatisering met zich mee brengt, is het belangrijk te onderzoeken wat voor soort automatisering 

dit kan waar maken. Voor dit onderdeel van het onderzoek is een literatuurstudie gedaan naar 

parametrisch ontwerpen. Deze literatuurstudie staat in bijlage 2.  

 
Toepassing 
Parametrisch ontwerpen is een ontwerpproces, waarbij ontwerpen of modellen automatisch worden 
gegenereerd op basis van data of relaties tussen onderdelen (componenten). Het idee bij parametrisch 
ontwerpen is dat het ontwerp bestaat uit verschillende parameters die tijdens het ontwerpproces te 
veranderen zijn. De resultaten uit het ontwerpproces zijn afhankelijk van de vooraf vastgesteld 
waarden en parameters. 
 
Parametrisch ontwerpen heeft talloze mogelijkheden en toepassingen. Mogelijkheden met 
parametrisch ontwerpen op het gebied van de gebouwde omgeving zijn bijvoorbeeld: vormen creëren 
van gebouwen, constructieoplossingen, daglichtsimulaties, windstudies en stedenbouwkundige 
gebiedsindelingen. Alles wat te berekenen is met de hand, is ook te berekenen met een 
automatisering, alleen dan zonder menselijke rekenfouten. Alleen wanneer resultaten of aspecten 
beredeneerd moeten worden, is de automatisering geen oplossing meer. Dan is een bouwfysisch 
adviseur nodig om de resultaten te kunnen interpreteren en te beredeneren. 
 
Software 
Voor parametrisch ontwerpen zijn verschillende programma’s en software 
beschikbaar om ondersteuning te bieden tijdens dit ontwerpproces. 
Programma’s zoals GenerativeComponents, Modelur, Excel,  Grasshopper 
en Dynamo. Rhinoceros met Grasshopper en Revit met Dynamo zijn 
vergelijkbare programma’s die relatief makkelijk te leren zijn voor een 
beginner. Grasshopper kan net als Dynamo de programmeeromgeving 
uitbreiden door middel van plug-ins, alleen zijn er voor Grasshopper meer 
plug-ins die bouwfysische aspecten berekenen. Dit is één van de redenen 
waarom er in dit onderzoek gewerkt wordt met Rhinoceros en 
Grasshopper. 
 

Plug-ins 
Grasshopper heeft een hele community waar verschillende scripts en plug-ins met elkaar gedeeld 
worden. Deze plug-ins geven ondersteuning bij het ontwerpen van gebouwen door handige tools te 
bieden voor de architectuur, de constructies en voor bouwfysische aspecten.  
Plug-ins op het gebied van bouwfysica zijn bijvoorbeeld Ladybug en Honeybee. Deze plug-ins geven de 
mogelijkheid om verschillende bouwfysische berekening uit te voeren, zoals berekeningen voor 
daglichtfactoren, daglichtsimulaties, windstudies, temperatuur berekeningen, beschaduwing, 

energieverbruiken en omgevingsanalyses. 
Figuur 14 en figuur 15  zijn voorbeelden van 
de studies die gedaan kunnen worden. 

Figuur 13 Logo's Rhinoceros en 
Grasshopper (HAL-Robotics, sd) 

Figuur 15 Resultaat zonnestudie (Roudsari, sd) Figuur 14 Resultaat luchtvochtigheidsberekening (Roudsari, sd) 
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DGMR en parametrisch ontwerpen 
Binnen DGMR werken ze met Rhinoceros en Grasshopper. DGMR heeft een eigen kennisgroep 

parametrisch ontwerpen, waarin alle medewerkers die veel werken met parametrisch ontwerpen hun 

kennis met elkaar delen. Sinds kort zijn ze bezig met het uitbreiden van hun parametrische kennis en 

de database aan verschillende automatiseringen.  

 

2.6.1 Deelconclusie 
Parametrisch ontwerpen is een ontwerpproces, waarbij ontwerpen of modellen automatisch worden 

gegenereerd op basis van data of relaties tussen onderdelen. Denk hierbij aan parameters zoals maten, 

materiaaldikte of geometrie. Wanneer berekeningen met de hand gemaakt kunnen worden, dan 

kunnen deze berekeningen ook parametrisch worden opgelost. 

 
Voor het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van Rhinoceros met Grasshopper. Grasshopper heeft 
een grote lijst met toevoegingen (plug-ins) die kunnen helpen met het berekenen van bouwfysische 
aspecten. Daarnaast kan Grasshopper ook vanuit meerdere programma’s modellen inladen wat handig 
is voor variantenstudies. 
 
Mogelijke toevoegingen aan Grasshopper zijn Ladybug en Honeybee, deze twee plug-ins zijn ideaal 
voor het maken van omgevingsanalyses. Waarmee ook energiesimulaties, daglichtberekeningen en 
windstudies gedaan kunnen worden. 
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3. Programma van Eisen 
 

In dit hoofdstuk worden alle wensen een eisen rondom de automatisering inzichtelijk weergegeven. 

Er wordt gekeken naar de randvoorwaarden voor de berekeningen en de resultaten (3.1). Ook worden 

overige eisen (3.2) waaronder de functionele eisen, de gebruikerswensen en de ontwerpbeperkingen 

beschreven. Verder wordt er gekeken naar alle belangrijke parameters (3.3) voor de berekeningen in 

de automatisering. Alle eisen vanuit het Programma van eisen worden vertaald naar ontwerpcriteria 

om  van daaruit te starten met het ontwerpen van de automatisering. In bijlage 3 is het gehele 

programma van Eisen opgenomen. 

 
Voor het opstellen van het programma van eisen is er onderzoek gedaan naar de Active House 
specificaties en onderliggende normen. Daarnaast is er een literatuurstudie gedaan naar de 
mogelijkheden van parametrisch ontwerpen, om een indruk te krijgen van de mogelijkheden en 
beperkingen van parametrisch ontwerpen. Ook zijn er interviews gehouden met belanghebbende over 
Active House specificaties, parametrisch ontwerpen met Rhino en Grasshopper en over de 
automatisering. Deze interviews staan in bijlage 1. 
 

3.1 Randvoorwaarden berekeningen en resultaten 
In de automatisering moeten drie berekeningen worden uitgevoerd waarmee de drie Active House 
aspecten, daglicht, thermisch binnenklimaat en energievraag worden berekend. Voor alle drie de 
Active House aspecten zijn randvoorwaarden opgesteld voor de berekening en voor de resultaten. De 
automatisering wordt opgesteld op basis van deze randvoorwaarden die hieronder genoemd zijn. 
 

3.1.1 Algemene randvoorwaarden 

• Automatisering is opgesteld in een Rhinoceros - Grasshopper bestand; 

• De componenten in de automatisering hebben als standaard taal Engels, alle begeleidende 

teksten zijn in het Nederlands;  

• In de automatisering kan er gekozen worden tussen verschillende Weather data files van 

plaatsen in Nederland. 

• Voor de automatisering is een handleiding geschreven waarin alle stappen voor de 

verschillende berekeningen zijn beschreven. 

• De vorm van het gebouw moet aanpasbaar zijn, om verschillende ontwerpen na te kunnen 

maken en om in te spelen op de resultaten van de berekeningen.  

• Het gebouw moet om zijn as van oriëntatie kunnen veranderen, dit van belang voor de 

resultaten van daglicht, thermisch binnenklimaat en de energievraag. 

 

3.1.2 Daglicht randvoorwaarden  

• De berekening voor daglichtfactor moet voldoen aan berekeningsmethode 1 omschreven in 

de norm NEN-EN 17037 (Technische Commissie CEN/TC 169, 2018); 

• Daglichtfactoren in de ruimte moeten worden berekend met een betrouwbare methode die is 

gebaseerd op de ISO 15469:2004 standaard bewolkte hemel (Type 1 of Type 16); 

• Reflectiewaardes moeten per gebouwonderdeel aanpasbaar zijn. Te hanteren 

reflectiewaardes volgens de Active House standaard (Active House Alliance, 2020) zijn: 

o Plafond:    0,7 (0,7 tot 0,9) 

o Wanden:   0,5 (0,5 tot 0,8) 

o Vloer:    0,2 (0,2 tot 0,4); 

o Grondvegetatie buiten:  0,1 tot 0,2 

o Buitenkant gebouw:  0,3 tot 0,5 
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• De grootte, de positie en de oriëntatie van de ramen moeten aangepast kunnen worden in de 

automatisering; 

• De eigenschappen van de ramen (glas en kozijn) moeten aanpasbaar zijn. Hieronder vallen de 

U-waarde, LTA en de g-waarde; 

• Zonwering moet toegepast kunnen worden. Daarbij moet informatie over het type zonwering, 

de diepte en de plek van de zonwering aanpasbaar zijn; 

• Daglichtfactoren moeten berekend worden over een raster van punten op een vlak 0,85 m 

boven de vloer van de ruimte. 

• Het resultaat van de daglicht berekening moet de gemiddelde daglichtfactor zijn en moet 

aangeven hoeveel procent van de ruimte een gelijke of hogere daglichtfactor heeft dan de 

streefdaglichtfactor van niveau hoog. Deze streefdaglichtfactor moet zelf in te vullen zijn; 

• De resultaten van de daglichtfactorberekening moet visueel gemaakt zijn; 

• Het resultaat is gebaseerd op ruimteniveau. 

 

3.1.3 Thermisch binnenklimaat randvoorwaarden 

• De berekening voor thermisch binnenklimaat moet voldoen aan de methode omschreven in 

de norm NEN-EN 16798-1; 

• Voor elk uur wordt de waarde van de kamertemperatuur bepaalt; 

• Voor de verwarmingssetpoint moet een waarde van 20 °C gehanteerd worden met een 

gereduceerde verwarmingssetpoint van 16 °C. Deze waardes komen uit de NTA 8800; 

• Voor de koelingssetpoint moet een waarde van 24 °C gehanteerd worden, gebaseerd op de 

waardes uit de NTA 8800; 

• Isolatiewaarden van alle onderdelen van het gebouw moeten aanpasbaar zijn. Hieronder 

vallen de gevels, de ramen, de vloer en het dak; 

• Daglichtopeningen moeten aan te passen zijn in de automatisering. 

• Het resultaat van de thermisch binnenklimaat berekening moet aangeven wat voor zowel de 

binnentemperatuur als de operatieve binnentemperatuur de gemiddelde, de minimale en de 

maximale waarde is; 

• Deze resultaten moeten ook visueel zichtbaar zijn; 

• Het resultaat is een waarde dat gebaseerd is op ruimteniveau; 

 

3.1.4 Energievraag randvoorwaarden 

• De berekening voor de energievraag moet voldoen aan de methode omschreven in de US 

BESTEST ANSI/ASHRAE Standard 140. 

• Isolatiewaarden van alle onderdelen van het gebouw moeten aanpasbaar zijn. Hieronder 

vallen de gevels, de ramen, de vloer en het dak; 

• De infiltratie waarde moet in de berekening worden meegenomen. Deze waarde mag een 

vaste waarde zijn of een variabele waarde. 

• Voor ventilatiecapaciteit moet er gerekend kunnen worden met de Nederlandse waardes.  

• Het resultaat wordt in een waarde gegeven zoals kWh/m2; 

• Het resultaat moet visueel worden weergegeven; 

• Het resultaat wordt gegeven als resultaat van de berekening voor één ruimte. 
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3.2 Overige eisen/ wensen 
Naast alle randvoorwaarden en eisen die specifiek zijn voor de berekeningen en de resultaten, zijn er 
ook randvoorwaarden en eisen die meer richting geven aan het ontwerp van de automatisering. Aan 
de hand van functionele eisen, gebruikerswensen en ontwerpbeperkingen worden deze 
randvoorwaarden en eisen opgebouwd.  
 

3.2.1 Functionele eisen 
De automatisering moet de mogelijkheid bieden om te helpen bij het ontwerpen van een Active house 

door resultaten van de berekeningen voor de aspecten daglicht, thermisch binnenklimaat en 

energievraag te geven.  

 

De automatisering heeft het meeste effect in een vroeg stadium van het ontwerpproces. In de vroege 

fasen zijn er nog weinig keuzes vastgelegd, waardoor de automatisering snel verschillende varianten 

kan ontwikkelen om alle mogelijkheden te beoordelen en de juiste toe te passen. Hierdoor moet de 

automatisering door middel van simpele input parameters resultaten kunnen genereren en moet 

daarnaast eenvoudig en toegankelijk zijn om te gebruiken tijdens de vroege fasen.  

 

3.2.2 Gebruikerswensen 
Voor het gemak van de gebruiker staan de berekeningen van de drie verschillende aspecten in één 

bestand, waardoor alle aspecten bepaald kunnen worden voor dezelfde ruimte. Wanneer meerdere 

principes in één automatisering worden weergegeven is het gevaar dat het snel onoverzichtelijk wordt. 

Hierdoor is het van belang dat er extra aandacht besteed wordt aan de opbouw van de automatisering 

en de structuur van deze opbouw.  

 
Binnen DGMR wordt er een standaard opbouw (figuur 16) gehanteerd die ondersteuning biedt bij het 
opstellen van een duidelijke en overzichtelijke structuur. Om en overzichtelijke en duidelijke structuur 
te creëren helpt het toevoegen van clusteren van specifieke onderdelen, titels bij deze stappen en 
begeleidende teksten over specifieke onderdelen in de automatisering, als onderbouwing.  

 

3.2.3 Ontwerpbeperkingen 

• De automatisering is alleen toepasbaar bij vrijstaande projecten.  

• Tijdens het ontwikkelproces van de automatisering kwam naar voren dat het niet mogelijk is 
om wat in Rhino getekend is, met grasshopper parametrisch te maken. Hierdoor is er 
gekozen voor het berekenen op ruimteniveau en niet op gebouwniveau.  
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Figuur 16 Opbouw automatisering 
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3.3 Parameters 
Een automatisering wordt ontworpen om met 

(variabele) informatie resultaten te generenen. 

Hierbij horen parameters en vaste waarden. Voor 

de drie Active House aspecten zijn in het 

programma van Eisen de belangrijke parameters 

vastgesteld, die grote invloed hebben op de 

resultaten van deze aspecten. Per aspecten staan 

hieronder de informatie weergegeven. Er is 

onderscheid gemaakt tussen variabele waardes 

en vaste waardes. Figuur 17 laat de samenhang 

tussen de drie Active House aspecten zien, door 

de overlapping tussen de waardes weer te geven. 

 
 

3.3.1 Daglicht parameters 

Daglicht 

Parameter (variabele) Vaste waarde 

Grootte van het raam Gebouwvorm 

Positie van het raam Klimaat 

Oriëntatie van het raam Locatie 

Hoeveelheid ramen Breedtegraad 

Zonwering Belemmeringen 

Reflecterend vermogen van oppervlaktes Uitzicht 

Dikte van de gevelconstructie  

LTA en ZTA  
Tabel 4 Daglicht parameters 

 

3.3.2 Thermisch binnenklimaat parameters 

Thermisch binnenklimaat 

Parameter (variabele) Vaste waarde 

Daglicht openingen (daglicht) Gebouwvorm (plattegrond) 

Thermische massa Klimaat 

Isolatie van de gebouwschil Locatie 

Zonwering / g-waarde Uitzicht 

Dwarsventilatie Belemmeringen 

Lucht bewegingen Thermische bufferzone 

Koudebruggen en infiltratiewaarde Installatie 
Tabel 5 Thermisch binnenklimaat parameters 

 

3.3.3 Energievraag parameters 

Gebouw gebonden energievraag 

Parameter (variabele) Vaste waarde 

Gebouw oriëntatie Gebouwvorm (plattegrond) 

Isolatie van de gebouwschil Klimaat 

Koudebruggen en infiltratiewaarde Locatie 

Daglicht openingen (daglicht) Installatie 

Zonwering Belemmeringen en uitzicht 
Tabel 6 Energievraag parameters 

Figuur 17 Overeenkomst in parameters (Aalbrecht,2020) 
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3.4 Ontwerpcriteria 
Om met de eisen en wensen voor de automatisering te kunnen werken, worden de eisen en wensen 
vertaald naar ontwerpcriteria. Aan de hand van deze ontwerpcriteria kan er bepaald worden of het 
eindresultaat voldoet aan de gestelde eisen van uit het Programma van Eisen. 

 

 Gebouw geometrie 

 De vorm van het gebouw is aanpasbaar 

 Oriëntatie van het gebouw is aanpasbaar 

 Alle ramen kunnen veranderen van grootte, hoogte en positie (oriëntatie) 

 Aan ramen kan zonwering worden toegewezen 

 

 Eigenschappen 

 Isolatiewaardes voor gevel, vloer en dak zijn aanpasbaar 

 U-waarde, g-waarde en de LTA waarde is aanpasbaar voor de ramen 

 Infiltratiewaarde is aanpasbaar 

 Reflectiewaardes voor wanden, plafond, vloer en grondvegetatie zijn aanpasbaar.  

 

 Berekeningen/ Resultaten 

 Daglichtfactor wordt bepaald op een hoogte van 0,85m boven het vloeroppervlak 

 Alle berekeningen worden op ruimteniveau gemaakt. 

 Alle resultaten moeten visueel worden weergegeven 

 

 
  

 De automatisering/ algemeen 

 Standaard structuur is gebruikt 

 De stappen van de berekeningen zijn duidelijk en overzichtelijk 

 Eenvoudig en toegankelijk in gebruik 
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4. De automatisering 
 

In dit hoofdstuk wordt het eindresultaat, de automatisering (4.1) en het proces van het opstellen van 

deze automatisering (4.2) beschreven. In bijlage 6 staat de handleiding voor de automatisering waarin 

een stappenplan voor de berekeningen wordt beschreven samen met uitleg van alle componenten in 

de automatisering.  

 
Om de automatisering te kunnen gebruiken is kennis over Rhino en Grasshopper handig, maar niet 

verplicht. Daarnaast is er in de automatisering gebruik gemaakt van meerdere toevoegingen (plug-in) 

in Grasshopper. Om met de automatisering te kunnen werken moeten deze toevoegingen 

geïnstalleerd zijn in Rhino en Grasshopper. De volgende toevoegingen zijn gebruikt:  

- Ladybug    - Honeybee 
- Radiance    - Openstudio 
- Daysim     - False Start Toggle 

 

4.1 De automatisering 
In figuur 18 is het eindresultaat, de automatisering te zien. In het figuur is een twee deling te zien. Dit 
zijn de drie berekeningen die in de automatisering staan. Bovenin de automatisering (blauw) vindt de 
daglichtfactor berekening plaats. Onderin (rood) wordt thermisch binnenklimaat en energie berekend.  

De automatisering begint met het instellen van de geometrie (bruin). Dit houdt in dat de grootte van 

de ruimte bepaald wordt en dat er ramen geplaatst worden in de juiste wanden. Na de geometrie 
worden de eigenschappen (geel) toegekend aan de geometrie, zoals isolatiewaarden, 
reflectiewaarden en zonwering. Wanneer er een thermische en energie berekening gemaakt wordt, 
worden er ook installaties (grijs) gekoppeld aan de geometrie. Daarna is de geometrie klaar om mee 
gerekend te worden. 
 
Om de automatisering en zijn werking te kunnen laten zien volgt hier de link naar een kort filmpje (3 
min) waarin heel snel de automatisering wordt weergegeven.  
 

4.1.1 Daglichtberekening 
Om een daglichtberekening te kunnen maken is het van belang dat er informatie gegeven wordt over 
de geometrie, de eigenschappen worden toegekend en dat alle extra informatie over bijvoorbeeld 

Figuur 18 De automatisering 

https://youtu.be/kZN6ESzn-Lg
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zonwering is ingevuld. Met deze informatie wordt de simulatie gestart. Vanuit de simulatie berekening 
komen resultaten in de vorm van een gemiddelde daglichtfactor en in een percentage. Dit percentage 
geeft aan hoeveel procent van de vloeroppervlakte een daglichtfactor gelijk of hoger heeft aan de 
ingevulde streefdaglichtfactor.  
 

4.1.2 Thermische en energievraag script 
Voor de thermisch en energie berekening wordt er gewerkt met de basis zoals die hierboven bij 

daglichtberekening is beschreven. In aanvulling op deze gegevens wordt er nog informatie over de 

installaties toegevoegd. Met deze informatie kan de simulatie gestart worden. Uit de simulatie komen 

de resultaten voor thermisch binnenklimaat en voor energie. Voor energie zijn de resultaten in de vorm 

van de energievraag per vierkante meter en in de vorm van de totale energievraag voor koeling en 

verwarming los van elkaar. De resultaten voor thermisch zijn in de vorm van de gemiddelde, de 

maximale en de minimale waarde van de binnenlucht temperatuur en de operatieve temperatuur.  

 

4.1.3 Stappenplan 
Voor de automatisering is een stappenplan opgesteld 
waarin de stappen voor de berekeningen zijn toegelicht. 
In figuur 20 en tabel 7 zijn de verschillende stappen 
weergegeven en is aangegeven welke stappen van 
belang zijn voor de daglichtfactor berekening of voor de 
thermisch en energie berekening. In figuur 19 zijn twee 
bladzijdes vanuit de handleiding als voorbeeld gegeven. 
In bijlage 6 staat de handleiding van de automatisering.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 19 Voorbeeld handleiding 
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Figuur 20 Stappenplan in de automatisering 
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Stappenplan Daglichtberekening Thermisch- en energieberekening 

Stap 1: Geometrie X X 

Stap 2: Reflectiewaardes X X 

Stap 3: Rc-waardes bepalen  X 

Stap 4: Glaspercentages X X 

Stap 5: Glaseigenschappen X X 

Stap 6: Zonwering X X 

Stap 7: Dikte wand X X 

Stap 8: Installaties  X 

Stap 9: Beoordelingsperiode  X 

Stap 10: Simulatie starten X X 

Stap 11: Resultaten X X 

Stap 12: Visualisatie X X 

Tabel 7 Stappenplan daglichtberekening en thermisch- en energieberekening 

 

4.2 Het proces 
Het ontwikkelen van de automatisering is geen lineair proces geweest. Tijdens het proces zijn 
verschillende grote beslismomenten geweest die de uitkomst van de automatisering erg bepaald 
hebben.   
 

4.3.1 De aspecten 
Het aspect daglicht was het eerste stuk in de automatisering. Dit aspect is van achteren naar voren 
ontwikkeld. De componenten voor de geometrie en de berekening stonden in basis als eerst. Aan de 
hand van de inputs en outputs van deze componenten zijn de volgende componenten toegevoegd, tot 
uiteindelijk de reeks compleet was. 
 
Dit was in eerste instantie een 
hele simpele versie voor het 
maken van de daglichtberekening. 
Door elke keer een beetje aan 
deze reeks toe te voegen werd de 
informatie steeds specifieker en 
de resultaten van de berekening 
steeds nauwkeuriger. Het 
toevoegen van deze informatie 
verliep niet vlekkeloos. Waardoor 
de automatisering op een gegeven moment verder ontwikkeld werd. Er is toen uit de automatiseringen 
die DGMR al heeft inspiratie opgedaan voor het vervolg van de daglichtberekening. Uiteindelijk 
resulteerde dit in resultaten van automatisering die bijna gelijk zijn aan de resultaten vanuit de 
controle berekeningen. 
 
Nadat de basis van het aspect daglicht in de automatisering zat, werd het aspect thermisch 
binnenklimaat toegevoegd aan de automatisering. Om resultaten te krijgen voor het thermisch 
binnenklimaat was het nodig om een energiesimulatie te laten draaien. Uit deze energiesimulatie 
kwamen niet alleen de resultaten voor het thermische binnenklimaat maar ook de resultaten voor het 
aspect energievraag. Alle tijd die verloren is gegaan bij het aspect daglicht, werd nu weer ingehaald 
doordat er twee aspecten te gelijk aan de automatisering werden toegevoegd. 
 
Nooit te vroeg juichen, want nadat de simulatie eenmaal resultaten gaf, kwamen de resultaten niet in 
de buurt van de controle berekeningen. De resultaten van de automatisering waren namelijk drie keer 

Figuur 21 Automatisering proces volgorde 
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zoveel als de controle berekeningen. Door extra informatie over installaties toe te voegen en te 
variëren met verschillende instellingen werd het verschil steeds kleiner.  
Elk nieuw component wat er aan de automatisering werd toe gevoegd, zorgde weer voor een 
foutmelding in een ander gedeelte van de automatisering. Dit kwam vaak omdat dan de volgorde 
volgens het programma niet juist was. Om deze reden is de zonwering pas nadat de automatisering 
alle berekeningen bevatten en de resultaten representatief waren toegevoegd.  
 

4.3.2 Beslismomenten 
Tijdens het ontwikkelen van de automatisering hebben er een aantal grote beslismomenten plaats 
gevonden die ervoor gezorgd hebben dat de automatisering er nu zo uit ziet. Grote beslismomenten 
waren bijvoorbeeld de keuze om van gebouwniveau naar ruimteniveau te gaan, de keuze om te 
kunnen wisselen tussen ruimte vormen, de keuze over het invoeren van isolatiewaardes en de keuze 
om installatiewaarden aan te passen. 
 
Als eerste de keuze om van gebouwniveau naar ruimteniveau te gaan komt voort uit de zelfstudie naar 
parametrisch ontwerpen. Daaruit komt naar voren dat wanneer iets is getekend in Rhino of ingeladen 
is in Rhino er geen wijzigingen meer plaats kunnen vinden aan de geometrie aan de hand van 
grasshopper. Eén van de ontwerpcriteria is dat er veel delen van het model aanpasbaar moeten zijn. 
Hieruit kwam de keuze tussen de aanpasbaarheid van het model en op ruimte niveau berekenen of 
het berekenen op gebouwniveau, maar geen aanpasbaarheid. De keuze is gevallen op de 
aanpasbaarheid omdat dit belangrijk is voor de automatisering en daarnaast worden bij de Active 
House specificaties alle aspecten om ruimteniveau beoordeeld.  
 
De tweede keuze om van ruimte te kunnen 
wisselen is voortgekomen uit de keuze van de 
belangrijkste ruimte in de casus. Toen in overleg 
gekozen werd om de woonkeuken als 
belangrijkste ruimte van de casus te beschouwen, 
moest er een aanpassing in de geometrie van de 
automatisering plaats vinden. De woonkeuken 
heeft geen rechthoekige vorm maar is L-vormig.  In 
eerste instantie kon de automatisering alleen 
maar rechthoekige ruimtes berekenen, maar om 
de woonkeuken te kunnen beoordelen is het nodig 
om een L-vormige ruimte te kunnen creëren. 
 
 
Dit was snel te realiseren omdat er eerder de keuze gemaakt is om de ruimtes op te bouwen uit punten. 
In grasshopper is er een heel handig component waarmee in één keer een box gecreëerd wordt. Het 
nadeel aan dit component is dat er geen individuele waardes gekoppeld kunnen worden aan 
bijvoorbeeld de gevel. Door van punten met coördinaten oppervlaktes te maken was het mogelijk om 
eigen waardes te koppelen aan alle losse oppervlaktes. Wanneer er in de gevel verschillende 
isolatiewaardes gehanteerd moeten worden is het nu mogelijk om dit toe te passen. Met dit 
puntensysteem was het heel gemakkelijk om twee extra gevels en een keuze menu toe te voegen.  
 

Figuur 23 Vorm keuze Figuur 22 Puntensysteem 



Active House 2.0 ~ Danita Aalbrecht  11 Juni 2020 

34 | P a g i n a  
 

De keuze over het invoeren van isolatiewaarde gaat 
om de manier van invoeren binnen Grasshopper. 
Binnen Grasshopper en Honeybee zijn er twee 
mogelijkheden om isolatiewaardes te koppelen aan 
oppervlaktes. De eerste is me een opaque material 
component. Met dit component geef je 
eigenschappen aan de constructies. Voor elk 
materiaal in de constructie wordt de dikte, de 
lambda en het soortelijke gewicht toegevoegd aan 
alle constructies. Uit deze gegevens wordt dan een 
Rc-waarde opgesteld. Een belangrijke waarde voor 
de automatisering is dat het toegankelijk en simpel 
moet blijven. Om de Rc-waardes aan te passen moet 
de gehele constructie worden aan gepast bij dit 
opaque material component. Er is daarom gekozen 
voor een NoMass component. Met dit component hoeft alleen de Rc-waarde gekoppeld te worden 
aan de constructies. Het nadeel aan dit component is dat dit component geen massa meegeeft aan de 
constructies. Dit is nadelig voor de thermische en energie berekeningen. Om te vergelijken wat het 
verschil is tussen deze twee verschillende manieren, zijn er berekeningen gemaakt met zowel de 
opaque material component als het NoMass component. Daaruit bleek dat de verschillen tussen deze 
twee componenten niet al te groot en constant waren. Daarom is er gekozen om met de Nomass 
componenten verder te werken. De resultaten van de berekeningen staan in  Bijlage 4 Controle 
berekeningen. 
 
Als laatste de keuze over installatie waardes. De plug-in 
Honeybee en Ladybug zijn ontwikkeld door Amerikanen. Dit 
betekent dat de componenten uit deze plug-ins rekenen 
met Amerikaanse normen en rekenwaardes. Er zijn 
componenten waarbij rekenwaardes aangepast kunnen 
worden naar Nederlandse waardes (figuur 25). Een van die 
manieren is het invullen van de infiltratiewaarde met een 
air changes per hour. Hiervoor wordt gerekend met het 
volume van de ruimte.   
  

Figuur 24 Rc-waarde koppelen aan NoMass componenten 

Figuur 25 Omzetten rekenwaardes 
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4.3 Deelconclusie 
De automatisering bestaat uit drie berekeningen, daglichtfactor berekening, thermisch binnenklimaat 
berekening en een energieberekening. De laatste twee berekeningen worden gemaakt aan de hand 
van een energiesimulatie. De automatisering is van achteren naar voren opgezet, waarbij de geometrie 
en de berekeningen als eerste stonden. Later zijn andere componenten toegevoegd om de 
berekeningen specifieker te maken door met extra informatie te rekenen. Wanneer van achteren naar 
voren wordt gewerkt wordt inzichtelijk gemaakt welke informatie nodig is om de berekening compleet 
te maken.  
 
Daarnaast is het belangrijk bij het opstellen van een automatisering om aan het begin duidelijk te 
hebben welke onderdelen een grote invloed hebben op de automatisering, zoals de berekeningen en 
de parameters. Dit helpt bij het richting geven aan de automatisering samen met een overzichtelijke 
en duidelijke structuur.  
 
Controle berekeningen zijn een goede manier om de berekening te kunnen begrijpen voordat de 
berekening in de automatisering komt te staan. Daarnaast zorgen de controle berekeningen voor een 
validatie van de automatisering. 
 
Tijdens het opstellen van de automatisering waren er een aantal grote beslismomenten die ervoor 
gezorgd hebben dat de automatisering er nu zo uit ziet. Deze beslismomenten waren als volgt: 

- Van gebouwniveau naar ruimteniveau; 
- Werken met coördinaten om oppervlaktes te creëren; 
- Een rechthoekige vorm en een L-vormige vorm; 
- Invoeren van isolatiewaarden; 
- Aanpassen van installatiewaarden. 
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5. Controle berekeningen 
 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke controle berekeningen gedaan zijn om de aspecten in de 

automatisering te controleren. Voor de controle berekeningen worden verschillende programma’s en 

software gebruikt om de controle berekeningen uit te voeren (5.1). Per aspect van de automatisering 

worden drie controle berekeningen uit gevoerd, voor daglicht (5.1.1), thermisch binnenklimaat (5.1.2) 

en de energievraag (5.1.3). In bijlage 4 staan alle controle berekeningen met een uitgebreidere 

beschrijving.  

 

5.1 Berekeningen 
De automatisering geeft resultaten voor de aspecten daglicht, thermisch binnenklimaat en energie. 
Deze resultaten zijn voor daglicht in de vorm van gemiddelde daglichtfactor en percentage oppervlakte 
dat voldoet aan de daglichtfactor van 2,1 of hoger. Voor thermisch binnenklimaat zijn de resultaten in 
een vorm van een waarde voor de gemiddelde, het maximum en de minimale operatieve en 
binnenlucht temperatuur. Het resultaat voor energie is de energievraag per vierkante meter. Om al 
deze resultaten te kunnen controleren en daarbij de automatisering te kunnen valideren, worden er 
gelijke situaties gemaakt in controle programma’s en in de automatisering. Voor elk aspect worden 
drie type ruimtes berekend met de volgende controle programma’s:  
 
Voor de controle van de daglichtfactor wordt het programma 
Velux Daylightvisualizer versie 2.8.4 gebruikt van Velux (ziefiguur 
26). De Daylightvisualizer tool is een simpele tool om snel 
daglichtresultaten te generen, zonder veel informatie nodig te 
hebben. Dit geeft de mogelijkheid voor de controle 
berekeningen om snel verschillende situatie te bekijken en te 
beoordelen.  
 
Voor het thermisch binnenklimaat wordt er gekeken naar de 
operatieve binnentemperatuur. Deze wordt in de controle 
berekening inzichtelijk gemaakt met het programma Velux 
Energy and Indoor Climate Visualizer (EIC) versie 2.1 van Velux 
(zie figuur 27). Net als de daylightvisualizer is de EIC visualizer 
een simpel programma en gemakkelijk te gebruiken om de 
effecten op het binnenklimaat en de energievraag te 
beoordelen. De EIC visualizer heeft alleen een aantal 
beperkingen in het aanpassen van de geometrie, waardoor de 
verschillende controle berekeningen niet gedaan konden 
worden met een drietal standaard ruimtes. De EIC visualizer 
maakt gebruikt van de rekenkern van IDA ICE, welke gevalideerd 
is door de NEN 15255, 15265 en 13791.  

 
Om de energievraag te controleren wordt er gebruikt gemaakt 
van de rekensoftware Uniec3 (zie figuur 28). Uniec3 is een 
programma waarmee de energieprestaties voor verschillende 
gebouwen berekend kunnen worden volgens de NTA 8800. Dit 
programma zit in de laatste testfase. Met Uniec3 kan snel een 
berekening gemaakt worden, waarbij de resultaten van de 
energiebehoefte inzichtelijk gemaakt worden.  
 
 

Figuur 26 Gebruikersinterface Velux 
Daylightvisualizer 

Figuur 27 Gebruikersinterface Velux 
Energy and Indoor Climate visualizer 

Figuur 28 Gebruikersinterface Uniec3 
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5.1.1 Daglichtfactor 
Voor de daglicht controle berekeningen worden drie verschillende ruimtes berekend in zowel de 
automatisering als in de daylightvisualizer. Voor elke ruimte worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd. Daarna volgen de drie verschillende opties met hun resultaten. De resultaten staan in 
tabel 8. 
 
Uitgangspunten: 

• Klimaat van Amsterdam 

• Berekend in maart om 12.00 uur 

• Daglichtfactor bepaald op een hoogte van 0,85 meter boven de vloer. 

• Reflectiewaarden vanuit de daylightvisualizer: 
 Plafond:  0,840 
 Vloer:  0,350 
 Muur:  0,547 
 Kozijnen: 0,664 

Glas (LTA):  0,680. 
 

Berekening 1.1: 2 ramen noord 
In een ruimte van 5 bij 6 bij 2,7 meter zijn twee ramen op het noorden 
van de gevel geplaatst. Deze ramen hebben beide een hoogte van 1,2 
meter en een breedte van 2,25 meter. De borstwering onder de ramen 
heeft een hoogte van 0,85 meter. In figuur 29 is de geometrie te zien 
zoals deze getekend is in de automatisering. 
 
Berekening 1.2: 2 ramen beide kanten 
In dezelfde ruimte van 5 bij 6 meter zijn nu 4 ramen geplaatst. Twee 
ramen aan de noordzijde en twee ramen aan de zuidzijde. Deze ramen 
hebben dezelfde afmetingen van 1,2 meter bij 2,25 meter. In figuur 30 is 
de geometrie te zien zo als deze getekend is in de automatisering. 
 
Berekening 1.3:  
Voor deze optie wordt er gerekend met een andere oppervlakte ruimte. 
Deze ruimte is 4 bij 5,1 meter met een oppervlakte van 20,4 m². Deze 
ruimte heeft een hoogte van 3 meter. Op het noorden worden twee 
ramen geplaatst met een breedte van 0,85 meter en een hoogte van 1,8 
meter. De borstwering heeft net als bij de andere twee optie een hoogte 
van 0,85 meter. Figuur 31 geeft de geometrie weer zoals deze getekend 
is in de automatisering. 
 

Berekeningen Resultaat Velux Resultaat Script 

Berekening 1.1 2,8 % 2,7 % 

Berekening 1.2 5,5 % 5,3 % 

Berekening 1.3 1,8% 1,8 % 
Tabel 8 Resultaten controle berekeningen Daglicht 

 

Op de volgende bladzijde staan figuur 32 tot en met figuur 37. Deze figuren geven de visuele resultaten 

weer van de berekeningen in Velux Daylightvisualizer en de berekeningen in de automatisering. 

Figuur 29 Geometrie berekening 1.1 

Figuur 30 Geometrie berekening 1.2 

Figuur 31 Geometrie berekening 1.3 
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5.1.2 Thermisch binnenklimaat 
Voor het thermisch binnenklimaat worden drie verschillende ruimtes berekend met de automatisering 
en met de visualizer. Deze ruimtes zijn niet gelijk aan de ruimtes die gebruikt zijn de 
daglichtberekeningen. Dit komt omdat de test versie van de Energy en Indoor Climate (EIC) visualizer 
een aantal beperken heeft in het kader van gebouw ontwerp. Dit heeft geleid tot andere varianten. 
Deze varianten zijn zowel in EIC visualizer als in de automatisering berekend. Voor het controleren van 
het thermisch binnenklimaat op de operatieve binnentemperatuur zijn er een aantal uitgangspunten 
opgesteld waar zowel de visualizer als de automatisering zich aan houden. Daarna zal per berekening 
de uitgangspunten benoemd worden met de resultaten vanuit de visualizer en de automatisering. 
  
Uitgangspunten 

• Klimaat van Amsterdam 

• Bezettingsschema gehanteerd van 4 personen niet thuis van 8 tot 17 uur.  

• Verwarmingssetpoint van 20 °C en een koelingssetpoint op 24 °C. 

• Er wordt niet gerekend met een gereduceerde verwarmingssetpoint. 
 

Figuur 32 Resultaat automatisering 
berekening 1.3 

Figuur 33 Resultaat automatisering 
berekening 1.2 

Figuur 34 Resultaat automatisering 
berekening 1.1 

Figuur 35 Resultaat Velux berekening 1.2 

Figuur 36 Resultaat Velux berekening 
1.3 

Figuur 37 Resultaat Velux berekening 1.1 
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Berekening 2.1:  
Voor de eerste berekening wordt een langwerpig 
gebouw van 14 meter breed bij 7 meter diep 
georiënteerd naar het noorden gebruikt (figuur 
38). Voor het gebouw worden de volgende Rc-
waardes gehanteerd: 
Gevel:   5,56 m²K/W 
Dak:  5,88 m²K/W 
Vloer:  2,85 m²K/W 
Op de noord en zuid gevel zijn op elk twee ramen geplaatst van 1,2 bij 1,3 meter.  
 

Berekening 2.1 Luchttemperatuur Operatieve temperatuur 

 Velux Automatisering Velux Automatisering 

Gemiddelde 21,9 °C 20,5 °C 21,5 °C 20,1 °C 

Minimum 19,9 °C 20,0 °C 19,3 °C 18,2 °C 

Maximum 24,1 °C 24,0 °C 24,3 °C 25,9 °C 
Tabel 9 Resultaten berekening 2.1 

 
Berekening 2.2: 
De tweede berekening is een langwerpig 
vrijstaand gebouw van 18 meter breed bij 8 
meter diep georiënteerd naar het zuiden (figuur 
39). Voor het gebouw worden de volgende Rc-
waardes gehanteerd: 
Gevel:   4,35 m²K/W 
Dak:  1,41 m²K/W 
Vloer:  2,44 m²K/W 
Op de zuidgevel zijn drie ramen geplaatst met een oppervlakte van 3,75 m² (2,5 x 1,5) 
 

Berekening 2.2 Luchttemperatuur Operatieve temperatuur 

 Velux Automatisering Velux Automatisering 

Gemiddelde 20,7 °C 20,6 °C 20,0 °C 19,9 °C 

Minimum 19,9 °C 20,0 °C 18,4 °C 17,1 °C 

Maximum 24,0 °C 24,0 °C 24,6 °C 27,4 °C 
Tabel 10 Resultaten berekening 2.2 

 
Berekening 2.3: 
De derde berekening heeft een langwerpig 
vrijstaand gebouw van 14 meter breed en 7 meter 
diep en is georiënteerd naar het oosten (Figuur 40). 
Op het oosten zijn twee ramen geplaatst met elk 
een oppervlakte van 3,75 m² (2,5 x 1,5). Op de 
zuidgevel zijn ook twee ramen geplaatst met elk 
een oppervlakte van 1,56 m² (1,2 x 1,3). 
Voor het gebouw worden de volgende Rc-waardes gehanteerd:  
Gevel:   2,56 m²K/W 
Dak:  5,88 m²K/W 
Vloer:  3,85 m²K/W 
 
 
 

Figuur 38 Geometrie berekening 2.1 

Figuur 39 Geometrie berekening 2.2 

Figuur 40 Geometrie berekening 2.3 
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Berekening 2.3 Luchttemperatuur Operatieve temperatuur 

 Velux Automatisering Velux Automatisering 

Gemiddelde 21,8 °C 20,7 °C 21,4 °C 20,2 °C 

Minimum 19,9 °C 20,0 °C 19,1 °C 17,9 °C 

Maximum 24,1 °C 24,0 °C 24,7 °C 26,9 °C 
Tabel 11 Resultaten berekening 2.3 

 

5.1.3 Energievraag 
Voor de controle van de energievraag zijn drie controle berekeningen gemaakt in Uniec 3. In de drie 
berekeningen worden drie verschillende ruimtes berekend, deze zijn gebaseerd op de ruimtes eerder 
gecreëerd voor de andere controle berekeningen. Hieronder staan uitgangspunten die gehanteerd zijn 
voor alle berekeningen. Na de algemene uitgangspunten worden per berekening beschreven welke 
uitgangspunten er gehanteerd zijn met uiteindelijk de resultaten van zowel de controle berekening als 
uit de automatisering. 
 
Uitgangspunten 

• Ramen hebben een Uw-waarde van 1,2 en g-waarde van 0,6. 

• Thermische bruggen worden forfaitair bepaald in de berekeningen in Uniec3. 

• Verwarmingssetpoint van 20 °C, gereduceerde verwarmingssetpoint van 16 °C en een 
koelingssetpoint op 24 °C. 

• Voor interne warmtelasten door gebruikers wordt er gerekend met 0,056 mensen per 
vierkante meter. 

• Installatie  
o Voor ventilatie, verwarming en koeling wordt er een ideal air loads systeem 

gehanteerd 
o Verlichting 2 W/m² 
o Apparatuur 3 W/m² 

 
Berekening 3.1: 
De eerste berekening heeft dezelfde ruimte als de 
eerste berekening van de thermische controle 
berekeningen. Het gebouw heeft een breedte van 14 
meter en een diepte van 7 meter. Het gebouw heeft 
een hoogte van 3,00 meter. Zie figuur 41. 
 
Rc-waardes voor de oppervlaktes zijn als volgt:  
Gevel  5,56 W/m2K 
Vloer 3,85 W/m²K 
Dak 5,88 W/m²K 
In de noordgevel en de zuidgevel zitten in elk twee ramen met elk een oppervlakte van 1,56 m² (1,2 bij 
1,30).Er wordt gerekend met één rekenzone van 98 m². 
 
Berekening 3.2: 
Voor de tweede berekening wordt een L-vormig gebouw 
berekend. Het gebouw heeft een breedte van 6,0 meter, 
een diepte van 7,0 meter en een hoogte van 3,0 meter. 
De inham in het gebouw heeft een diepte van 1,0 meter 
met een breedte van 1,0 meter. Zie figuur 42. 
 
 

Figuur 41 Geometrie berekening 3.1 

Figuur 42 Geometrie berekening 3.2 
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Rc-waardes die gehanteerd worden voor de oppervlaktes zijn als volgt: 
Gevel  5,18 W/m2K 
Vloer 3,43 W/m²K 
Dak 6,68 W/m²K 
Op de zuid gevel zijn drie ramen met elk een oppervlakte van 1,2 m². Op de oost gevel zijn twee ramen 
met een oppervlakte van 1,2 m². Er wordt gerekend met één rekenzone van 41,0 m².  
 
Berekening 3.3: 
De laatste berekening is een L-vormig gebouw met een 
breedte van 8 meter, een diepte van 9 meter en een 
hoogte van 4,5 meter. Zie figuur 43. 
 
Rc-waardes die gehanteerd worden voor de 
oppervlaktes zijn als volgt: 
Gevel  6,81 W/m2K 
Vloer 5,06 W/m²K 
Dak 8,32 W/m²K 
Op de zuid gevel zijn twee ramen met elk een oppervlakte van 1,82 m². Op de oost gevel zijn twee 
ramen met een oppervlakte van 3,58 m² en een oppervlakte van 4,5m². Er wordt gerekend met één 
rekenzone van 56 m².  
 

 Resultaat Uniec3 Resultaat Automatisering 

Berekening 3.1 85,1 kWh/m² 79,4 kWh/m² 

Berekening 3.2 78,5 kWh/m² 94,1 kWh/m² 

Berekening 3.3 93,1 kWh/m² 82,6 kWh/m² 
Tabel 12 Resultaten controle berekeningen energie 

 

5.2 Controle berekeningen conclusie 
De resultaten van de drie berekeningen voor de daglichtfactor berekening zijn bijna identiek aan de 
resultaten van de controle berekeningen. Hiermee kan gezegd worden dat de 
daglichtfactorberekening in de automatisering voldoet aan de controle berekeningen. 
 
De resultaten voor het thermisch binnenklimaat zijn niet gelijk aan de resultaten van de controle 
berekeningen, maar ze komen erg in de buurt. Hierdoor kan er gezegd worden dat het onderdeel 
thermisch binnenklimaat voor nu voldoende is om mee te werken. Als aanbeveling kan er verder 
onderzoek gedaan worden naar het thermisch binnenklimaat en de invloeden van de installaties. 
 
De resultaten van de energievraag zijn iets wisselvalig van elkaar. Maar tijdens het proces zijn er grote 
stappen gemaakt, waardoor het verschil niet meer drie keer zoveel is. Er moet zeker nog verder 
onderzoek gedaan worden naar de energievraag. Voor nu is het resultaat representatief genoeg om 
ermee te kunnen werken. 

Figuur 43 Geometrie berekening 3.3 
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6. De casus 
 

Voor de laatste stap in het onderzoek zal er 
een vergelijking gemaakt worden tussen een 
ontwerp vanuit de automatisering en een 
casus. In dit hoofdstuk wordt alle informatie 
over de casus beschreven. Waarbij het 
ontwerp (6.1), de resultaten van de casus 
(6.2), aanpassingen in de casus (6.3) en de 
resultaten van de aangepaste casus (6.4) 
aan bod komen.  
 

6.1 Het Ontwerp 
Voor deze vergelijking wordt een ruimte van 

het Active House van Bas Hasselaar 

gebruikt, namelijk de woonkeuken (figuur 

44). De woonkeuken vormt het centrale 

punt van het huis, waar rondom alle 

activiteiten plaats vinden. De woonkeuken 

staat in open verbinding met de woonkamer. 

Vanuit de woonkeuken leidt een trap naar de 

eerste verdieping.  

 
De woonkeuken heeft een breedte van 6,40 

meter en een maximale diepte van 5,25 

meter. De ruimte is L-vormig waardoor er een 

inham ontstaat met een breedte van 1,60 

meter en een diepte van 1,90 meter. Alle 

maten zijn aan de binnenzijde van de ruimte 

opgemeten. Zoals te zien is in figuur 45 heeft 

de woonkeuken een hoogte van ongeveer 6 

meter tot aan de nok van het dak. Alleen aan 

de kant van de zuidgevel heeft de ruimte een 

hoogte van 2,4 meter.  

 
Tot een hoogte van 2,4 meter zijn er 2 gevel openingen aanwezig. De gevel opening in de zuidgevel is 
een deur met een oppervlakte van 4,8 m². Het raam in de westgevel heeft een oppervlakte van 3,37 
m² en de hoogte van de borstwering is 0,85 meter.  
 
De gevel bij de woonkeuken heeft een Rc-waarde van 6,5 m²K/W, het platte dak heeft een Rc-waarde 
van 6,5 m²K/W en de vloer heeft een Rc-waarde van 4 m²K/W. 
 
 

Figuur 44 Casus Active House   
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Figuur 45 Doorsnede casus 
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6.2 Resultaten origineel ontwerp 
Dit Active House is gebouwd in 2017 en volgt hierdoor de 

Active House specificaties van 2013. In figuur 46 is de Active 

House radar te zien volgens de specificaties van 2013. Voor 

het onderzoek wordt er gekeken naar de Active House 

specificaties van 2020. Zoals in hoofdstuk 2.2 is uitgelegd 

hebben er beperkte aanpassingen plaats gevonden in de 

specificaties van 2020. 

 
Daglichtfactor 
In figuur 47 is de daglichtfactor voor de casus te zien. Deze 
afbeelding is gemaakt met de Daylightvisualizer van Velux. 
De woonkeuken heeft vanuit de berekening twee 
resultaten gekregen, dit komt door de L-vormige vorm van 
de ruimte. De twee resultaten zijn 5,0% en 5,9%. Dit zorgt 
voor een gemiddelde daglichtfactor van ongeveer 5,45%. 
In de Active House specificaties van 2013 werd daglicht 
beoordeeld op basis van de gemiddelde daglichtfactor. In 
de specificaties van 2020 wordt daglicht beoordeeld op 
basis van het percentage vloeroppervlakte dat een 
daglichtfactor van 2,1% of hoger heeft. Aangezien de casus 
niet gebaseerd is op de specificaties van 2020 zijn deze 
resultaten niet beschikbaar. 
 
Thermisch 
De casus had een maximale kamertemperatuur van 28 °C, een minimale kamertemperatuur van 23 °C 
met een gemiddelde van 25,33 °C. Dit was alleen in de maand juli tijdens de hittegolf van 2019. In de 
casus is geen koeling aanwezig waardoor de temperaturen hoog op kunnen lopen. In de woning wordt 
het nooit kouder dan 18 °C omdat de verwarming aan springt wanneer de ruimte lager dan 18 °C begint 
te worden. 
 
Energievraag 
De energievraag wordt normaal bepaald over het gehele gebouw, waardoor de energievraag per 
ruimte niet beschikbaar is. Bas heeft aan de hand van een aanname een indicatie gedaan. Waarbij hij 
verwacht dat de woonkeuken ongeveer een energievraag van 2500 kWh per jaar heeft. Omgerekend 
naar vierkante meter betekent dit dat de woonkeuken een energievraag heeft van 81,81 kWh/m². 
 

6.3 Aanpassingen  
De automatisering heeft een aantal ontwerpbeperkingen waardoor het niet mogelijk de casus precies 
na te maken al de werkelijke situatie. Dit betekent dat er een aantal aanpassingen gemaakt worden 
aan de casus voor de varianten studie. Hier moet rekening mee worden gehouden in de vergelijking. 

• Het puntdak kan niet meegenomen worden in de automatisering, waardoor de ruimte een 
hoogte van 2,4 meter heeft. Het weglaten van het punt dat heeft invloed op het thermisch 
binnenklimaat aangezien er nu minder volume is dan in de oorspronkelijke casus. De ruimte 
zal in de aangepaste casus sneller opwarmen en ook sneller afkoelen waardoor hogere en 
lagere temperaturen behaald worden.  

• De automatisering beschouwd elke gevel al buitengevel. Om het effect van een verwarmde 
ruimte aan de andere kant van de wand te creëren, krijgen deze wanden een rc-waarde van 
15 m²K/W. 

 
 

Figuur 46 Active House radar Casus 

Figuur 47 Daglichtfactor berekening casus in de 
Daylightvisualizer van Velux 
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In tabel 13 hieronder staan de uitgangspunten die gehanteerd zijn de berekening van de aangepaste 
casus. 
 

De casus Uitgangspunt 

Glaspercentage Zuid 40 %  

Hoogte raam Zuid 2,4 meter 

Hoogte borstwering Zuid 0 meter 

Glaspercentage West 22%  

Hoogte raam West 1,5 meter 

Hoogte borstwering West 0,85 meter 

Rc waardes (D/G/V) 6,5 / 6,5 / 4,0 

Glaseigenschappen 1,2 / 0,6 / 0,6 
Tabel 13 Uitgangspunten aangepaste casus 

 

6.4 Resultaten aangepaste casus 
Wanneer alle aanpassingen aan de casus gedaan zijn, wordt de aangepast casus berekend met de 
automatisering om in te kunnen zien wat de resultaten zijn in vergelijking met het oorspronkelijke 
ontwerp. 
 

Onderdeel Resultaat aangepast 
casus 

Resultaat casus 

Daglicht   

Gemiddelde daglichtfactor 4,09 5,5 % 

Percentage ruimte boven 3,5 % daglichtfactor 33,46% - 

Thermisch binnenklimaat   

Minimale en maximale operatieve temperatuur 16,68 °C tot 28,84 °C - 

Minimale en maximale binnentemperatuur 18,00 °C tot 28,00 °C 18,0 °C tot 28,0 °C 

Energie   

Energievraag per vierkante meter 94,15 kWh/m2 81,81 kWh/m² 
Tabel 14 Resultaten aangepaste casus 

 
De aangepaste casus heeft duidelijk een lagere gemiddelde daglichtfactor, dit komt omdat in de 
aangepaste casus de ramen in het dak niet mee gerekend worden. De temperaturen zijn te zelfde 
gebleven. De energievraag van de aangepaste casus is ook duidelijk hoger, dit komt door deze ruimte 
deels wordt gezien als gehele woning met alleen buitengevels en door dat de lichtstralen van uit de 
dakramen die niet meer de woning opwarmen waardoor er meer energie nodig is voor het opwarmen 
van de ruimte.  

Figuur 49 Daglicht resultaat 
aangepaste casus Figuur 48 Geometrie aangepaste casus 
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7. Het nieuwe ontwerp 
 

In dit hoofdstuk worden er selectiecriteria (7.1) en randvoorwaarden (7.2) opgesteld voor het 

vaststellen van de verschillende varianten.  Hierna worden de varianten opgesteld (7.3). De beste 

variant wordt gekozen aan de hand van beoordelingscriteria (7.4) Door middel van de 

beoordelingscriteria worden er scores toe bedeeld (7.5) aan de varianten en wordt er één variant 

gekozen (7.6). In bijlage 5 worden alle verschillende varianten uitgebreid behandeld.  

  

7.1 Selectiecriteria 
Binnen de automatisering zijn verschillende variabele waarmee gerekend kan worden. Voor het 
opstellen van de varianten zijn er selectiecriteria opgesteld waaruit de varianten worden opgesteld. In 
de tabel hieronder zijn de selectie criteria beschreven. 
 

Selectiecriteria Optie 1 Optie 2 Optie 3 

Glaspercentage Zuid 30% 50% 70% 

Glaspercentage West 30% 50% 70% 

Hoogte raam (H)/ hoogte borstwering (B) 1,5/ 0,85 m  2,4 / 0 m - 

Rc-waardes (G/ D/ V) Bouwbesluit 
4,5 / 6,0 / 3,5 

Midden 
6,5 / 8,0 / 5,0 

Passief 
8,0 / 10,0 / 8,0 

Tabel 15 Selectiecriteria varianten 

 

Voor glaspercentages is er gekozen om niet alle percentages te bekijken, omdat dit te veel 
verschillende mogelijkheden met zich meebrengt. Vanuit de kennis en eigen ervaringen kon van 
tevoren al gezegd worden dat 0% en 100% geen mogelijkheden waren, omdat dit of niet realiseerbaar 
is of niet gewenst in verband met het behalen van de daglichtfactor. Om toch de verschillende 
mogelijkheden van glas te kunnen bekijken is er gekozen om voor 30%, 50% en 70% glas te gaan voor 
zowel de zuidgevel als de westgevel en afzonderlijk van elkaar. Voor de zuidgevel is er wel voor gekozen 
om een raamhoogte van 2,4 meter te hanteren met een borstweringshoogte van 0 meter, dit komt 
omdat in het oorspronkelijke ontwerp hier een deur aanwezig is. Dit is onderdeel van het ontwerp en 
wordt daarom niet aangepast. De westgevel wisselt wel tussen de raam hoogte 1,5 meter en 2,4 meter. 
 Om het effect van isolatiewaarden in de gevel mee te nemen er gekozen voor minimum 
bouwbesluit, passief huis en Rc-waardes tussen bouwbesluit en passief huis is.   
 

7.2 Randvoorwaarden 
Het is belangrijk dat de juiste vergelijking gemaakt wordt met de casus. Dit wordt gedaan door alles 
constant te houden en alleen te wijzigen in de selectiecriteria. Daarom worden alle ontwerpen 
gebaseerd op de plattegrond van de casus. Daarnaast zijn er nog een aantal andere randvoorwaarden 
waar de varianten zich aan moeten houden. Deze randvoorwaarden zijn als volgt: 
 

• Alle varianten moeten minimaal voldoen aan de eisen voor daglicht en Rc-waardes. Dit 
betekent dat voor daglicht de totale gevel ten minste voor 15% moet bestaan uit glas, om de 
daglichteis te behalen.  Voor de Rc-waardes moet ten minste een Rc-waarde van 4,5 m²K/W 
gehanteerd worden voor de gevel, 3,5 m²K/W voor de vloer en 6,0 m²K/W voor het dak. 

• Er kunnen alleen gevelopeningen geplaatst worden in de zuid en westgevel. 

• De aanpassingen in de varianten zijn gebaseerd op de veranderingen die ze meebrengen in het 
ontwerp van de gevel. Dit betekent dat de positie van het glas het meeste effect heeft.  

• In de automatisering staan een aantal waardes die tijdens de varianten studie niet aangepast 
zullen worden. In tabel 16 staan alle waardes waarmee gerekend wordt. 
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Onderdeel Rekenwaarden 

Locatie Amsterdam 

Reflectiewaarde wanden 0,547 

Reflectiewaarde vloer 0,350 

Reflectiewaarde plafond 0,840 

Reflectiewaarde grondvlak 0,2 

Apparatuur vermogen  2 W/m² 

Verlichtingsvermogen  3 W/m² 

Ventilatie hoeveelheid 0,0009 m³/s per m² 

Ventilatie per persoon 0,0007 m³/s per persoon 

Koelingssetpoint 28 °C 

Verwarmingssetpoint 20 °C 

Gereduceerde verwarmingssetpoint 18 °C 

Installaties HVAC Ideal Air Loads (ideale luchtbelasting) 
Tabel 16 Rekenwaarden voor berekeningen 

 

3.1 Varianten 
Wanneer de randvoorwaarden 
gehanteerd worden en de 
selectiecriteria worden toegepast zijn 
er 56 verschillende mogelijkheden die 
passen binnen de gestelde criteria. In 
figuur 50 zijn alle varianten die zijn 
gemaakt weergegeven.  In bijlage 6 
staan alle 56 varianten met hun 
uitgangspunten en de resultaten 
uitgebreid weer gegeven. 
 

7.3 Beoordelingscriteria 
De ontwerpen worden beoordeeld op 
basis van de Active house 
beoordeling. Voor de beoordeling 
worden niet alle aspecten 
meegenomen, maar wordt er alleen 
beoordeeld op kwantitatieve criteria van de volgende aspecten: 

• Daglicht 

• Thermisch binnenklimaat 

• Energievraag 
 
Elk variant wordt beoordeeld op deze punten. De totale score bepaald welk ontwerp het beste scoort 
en per definitie ook een beter ontwerp is. In tabel 17 staan de kwantitatieve criteria zoals de Active 
House specificaties de toekomstige Active Houses beoordeeld. Een hoger ambitieniveau wordt 
beloond met een lagere score, een lager ambitieniveau krijgt een hogere score. Dit betekent dat hoe 
beter het ontwerp voldoet aan de criteria, hoe lager de totaal score is. 
 

Aspect Onderdeel 1 punt 2 punten 3 punten 4 punten 

Daglicht %vloer ≥ streefdaglichtfactor 2,1 ≥ 70% ≥ 60% ≥ 50% ≥ 40% 

Thermisch 
binnenklimaat 

Minimale operatieve temperatuur > 21 °C  > 20 °C > 19 °C > 18 °C 

Maximale operatieve temperatuur < 26 °C   < 27 °C  < 28 °C  < 29 °C  

Energievraag Energievraag [kWh/m²] < 40 < 60 < 80 < 100 
Tabel 17 Active House beoordeling 

1 punt 2 punten 3 punten 4 punten 6 punten 

Figuur 50 Alle varianten met resultaten 
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7.3.1 Daglicht 
Voor elk ontwerp wordt bepaald over hoeveel m² vloeroppervlakte de daglichtfactor hoger is dan 2,1%. 
Deze 2,1% is gebaseerd op 300 lx verlichtingssterkte in Amsterdam (Technische Commissie CEN/TC 
169, 2018). Het resultaat uit de berekening is een percentage van de vloeroppervlakte dat een 
daglichtfactor van 2,1 of hoger heeft. Aan de hand van de volgende beoordelingsstap wordt de score 
toegekend aan de ontwerpen. De score is het getal voor de criteriums. 

1. %vloer > 70% van de ruimte 
2. %vloer > 60% van de ruimte 
3. %vloer > 50% van de ruimte 
4. %vloer > 40% van de ruimte 

 
Bij de Active House specificaties wordt de score 
vermenigvuldigd met zowel het aantal 
bezettingsuren als het aantal mensen dat gebruik 
maakt van deze ruimte. Deze stappen worden ook 
gedaan voor alle andere ruimtes in de woning. De 
scores van alle ruimtes worden bij elkaar opgeteld 
en daarna gedeeld door het totaal aantal 
bezettingsuren. De score die hier uitkomt is de 
score die de woning behaald op het aspect daglicht. In figuur 51 is de beoordelingstabel weergegeven 
zoals deze bij de Active House beoordeling wordt gebruikt. 
 

7.3.2 Thermisch binnenklimaat 
Voor het thermisch binnenklimaat wordt voor elk onderwerp de maximale en minimale operatieve 
temperatuur bepaald. Dit wordt gedaan voor elke activiteiten ruimte (woonkamer, keuken, 
slaapkamers en studeerkamer) in het ontwerp 
 
De maximale temperatuur moet bepaald worden over een periode waarbij de gemiddelde 
buitentemperatuur gelijk of hoger is dan 12°C. Dit is ongeveer van juni tot eind oktober. 
 
 De minimale operatieve temperatuur wordt bepaald over een periode waarbij de gemiddelde 
buitentemperatuur gelijk of lager is dan 12°C. Dit is ongeveer van begin november tot eind mei. Deze 
temperaturen worden vergeleken met de volgende criteria voor de scores: 
 
Voor de beoordeling wordt er gerekend met een Trm waarde. Deze Trm waarde is bepaald aan de hand 
van de gemiddelde dagtemperaturen van de maanden juni tot en met oktober. Alle temperaturen 
komen uit de database van het KNMI. De berekening van de Trm waarde is opgenomen in bijlage 4. 
 

 Juni Juli Augustus September Oktober Trm 

Running Mean 
temperature De Bilt 
2019 

18,0 16,7 18,5 15,0 11,9 16,0 

Tabel 18 Running Mean temperature De Bilt 2019 per maand (KNMI, 2019) 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 51 Voorbeeld beoordelingstabel daglicht (Active 
House Alliance, 2020) 
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De criteriums en scores voor de maximale operatieve temperatuur. Hierbij wordt er gerekend met 
een waarde van 16,01 voor de Trm waarde. 

1. < 26,08 °C 
2. < 27,08 °C 
3. < 28,08 °C  
4. < 29,08 °C 

 
Voor de minimale operatieve temperatuur geldt 

1. Ti,o > 21°C 
2. Ti,o > 20°C 
3. Ti,o > 19°C 
4. Ti,o > 18°C 

De score van de minimale operatieve temperatuur 
en de score van de maximale operatieve 
temperatuur worden bij elkaar opgeteld en daarna 
door tweeën gedeeld om met een gemiddelde score te rekenen. Deze score wordt vermenigvuldigd 
met het aantal bezettingsuren en met het aantal mensen die gebruik maken van de ruimte. De totaal 
score wordt gedeeld door het totaal aantal bezettingsuren. Hieruit komt de score welke de woning 
behaald heeft voor het aspect thermisch binnenklimaat. In figuur 52 is de beoordelingstabel voor 
thermisch binnenklimaat weergegeven. 
 

7.3.3 Energie 
Voor elk ontwerp wordt ook de energievraag bepaald in kWh/m². Voor de energievraag is er geen 
beoordelingstabel om de score te bepalen, aangezien het resultaat de energievraag van het gehele 
gebouw is. Hieraan wordt een score toe bedeeld, aan de hand van de criteria hieronder. 

1. < 40 kWh/m² 
2. < 60 kWh/m² 
3. < 80 kWh/m² 
4. < 100 kWh/m² 

 

7.3.4 Aangepaste score 
Wanneer de varianten beoordeeld worden aan de hand van de Active House beoordeling, is er één 
variant (variant 47) die de laagste score behaald. Alle andere varianten scoren zeer slecht op thermisch 
binnenklimaat en de energievraag. Hierdoor is het resultaat voor daglicht bepalend voor de variant 
met de laagste score.  
 
Om deze ongelijkheid te voorkomen is er gekozen voor aan aangepaste beoordelingscriteria, waarmee 
de varianten beoordeeld zullen worden. Deze aanpassing behoudt hetzelfde principe als de 
beoordeling volgens de Active House specificaties, alleen zullen de waarden van de criteria anders zijn.  
 

 1 punt 2 punten 3 punten 4 punten 

%vloer ≥ streefdaglichtfactor 2,1 ≥ 70% ≥ 60% ≥ 50% ≥ 40% 

Minimale operatieve temperatuur > 16,5 °C  > 16 °C > 15,5 °C > 15 °C 

Maximale operatieve temperatuur < 32 °C   < 33 °C  < 34 °C  < 35 °C  

Energievraag [kWh/m²] < 90  < 100 < 110 < 120 
Tabel 19 Aangepaste Active House beoordeling 

 

Aangezien daglicht tijdens de Active House beoordeling voor de grootste verschillen zorgde, is de 
beoordeling voor daglicht hetzelfde gebleven. De beoordelingscriteria voor thermisch binnenklimaat 
en de energievraag zijn verlaagd om te zorgen dat er meer diversiteit in scores ontstaat. Het principe 
van het scoresysteem is hetzelfde gebleven, alleen alle waardes die niet voldoen aan het laagste 

Figuur 52 Voorbeeld beoordelingstabel thermisch 
binnenklimaat (Active House Alliance, 2020) 
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ambitieniveau worden beoordeeld met een score van 6 punten. Dit is afwijkend van de Active House 
beoordeling. 
 
Wanneer er vanuit de beoordeling van de varianten meerdere varianten naar voren komen met de 
laagste score, dan zal er gekeken worden naar specifiek de resultaten uit de berekeningen en niet meer 
naar de scores.  
 

7.4 Scores 
De 56 varianten zijn aan de hand van de beoordelingscriteria beoordeeld en hebben een score 
gekregen. In tabel 20 hieronder zijn de zeven best gescoorde varianten weergegeven. Van de 56 
varianten zijn deze zeven varianten de beste, maar tussen deze zeven varianten is één variant die uit 
alles het beste heeft gescoord. Figuur 53 geeft de zeven varianten weer zoals ze zijn beoordeeld. Dit 
figuur is een ingekorte versie van de volledig lijst die in bijlage 5 te vinden is. 

 

 Ontwerpvarianten 

 27 29 39 45 47 48 51 

Daglicht 2 1 4 2 1 2 1 

Thermisch 2 2,5 1,5 2 2,5 2,5 3 

Energie 2 3 1 2 2 2 2 

        

Totaal 6 6,5 6,5 6 5,5 6,5 6 
Tabel 20 Score ontwerpvarianten 

 

7.5 De keuze 
Alle varianten zijn beoordeeld op basis van de aangepaste 
beoordelingscriteria. Hieruit is naar voren gekomen dat variant 
47 het beste scoort van alle varianten. Deze variant had zowel de 
laagste score in de beoordeling met de originele Active House 
specificaties als bij de beoordeling met de aangepaste 
beoordeling. 
 
Tabel 21 geeft de uitgangspunten weer waar variant 47 op 
gebaseerd is. In figuur 54 is de geometrie te zien. In tabel 22 
staan alle resultaten van variant 47. 
 
 

Variant 47 Uitgangspunt 

Glas Zuid (% / H/ B) 50% / 2,4 m / 0 m 

Glas West (%/ H/ B) 50% / 1,5 m / 0,85 m  

Rc waardes (D/G/V) 10 / 8 / 8 
Tabel 21 Uitgangspunten variant 47 

% = Het glaspercentage 

H = Hoogte van het raam 

B = Hoogte van de borstwering 
D/G/V = Dak / Gevel / Vloer 

Figuur 53 Resultaten beste ontwerpvarianten 

Figuur 54 Geometrie variant 47 
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Variant 47 Resultaat Score 

Daglicht   

Gemiddelde daglichtfactor 6,1 - 

Percentage oppervlakte boven 2,1 % daglichtfactor 76,3 % 1 

Thermisch binnenklimaat   

Minimale en maximale operatieve temperatuur 16,4 °C tot 33,8 °C 2,5 

Minimale en maximale binnentemperatuur 18,0 °C tot 28,0 °C - 

Energie   

Energievraag per vierkante meter 98,3 kWh/m² 2 

Totaal  5,5 
Tabel 22 Resultaten variant 47 

 

7.6 Deelconclusie 
Voor het opstellen van de varianten zijn selectiecriteria 
opgesteld waaruit 56 verschillende varianten gevormd zijn. 
  
Alle varianten worden beoordeeld op basis van vier 
beoordelingscriteria. Aan deze beoordelingscriteria worden 
scores gehangen. Hierbij geldt dat de variant met de laagste 
score de beste variant is.  

 
 
Daglicht wordt beoordeeld op het percentage vloeroppervlakte dat een daglichtfactor van 2,1 of hoger 
heeft. Voor thermisch binnenklimaat wordt de ruimte beoordeeld op basis van de minimale en 
maximale operatieve binnentemperatuur. De energievraag wordt beoordeeld op de energievraag in 
kWh/m² voor de ruimte.  
 
Van alle 56 verschillende varianten zijn er zeven resultaten met lage scores. Tussen deze zeven 
resultaten zit één variant, nummer 47, die een score van 5,5 heeft behaald. Dit is de laagste score 
tussen alle varianten. Met deze variant zal de vergelijking met de casus gemaakt worden. 
 
 
 

  

 1 punt 2 punten 3 punten 4 punten 

Daglicht ≥ 70% ≥ 60% ≥ 50% ≥ 40% 

Thermisch 
binnenklimaat 

> 16,5 °C 
en < 32 °C 

> 16 °C en 
< 33 °C 

> 15,5 °C 
en < 34 °C 

> 15 °C en 
< 35 °C 

Energievraag < 90  < 100 < 110 < 120 
Figuur 55 Visueel daglichtresultaat variant 47 
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8. De Vergelijking 
 

In dit hoofdstuk wordt de vergelijking gemaakt tussen de gekozen variant (hoofdstuk 7) en met de 
aangepaste casus (hoofdstuk 6). Dit wordt gedaan aan de hand van toetsingscriteria (8.1) waaraan de 
variant en de casus getoetst worden (8.2).  Met de resultaten van de toetsing wordt een vergelijking 
gedaan (8.3). Uiteindelijk zal er ook een vergelijking gemaakt worden met de oorspronkelijke casus 
(8.4), waarna de conclusie beschreven staat (8.5). 

 

8.1 Toetsingscriteria 
Eén van de doelen van het onderzoek is om te beoordelen of een ontwerp met een automatisering (de 
variant) net zo goed of beter is dan een ontwerp ontworpen door een bouwfysisch adviseur (de casus). 
Het ontwerp met de automatisering is in het vorige hoofdstuk gekozen. Het ontwerp van de 
bouwfysisch adviseur is het Active House van Bas Hasselaar. Om de twee ontwerpen te kunnen 
beoordelen wordt er een vergelijking gemaakt tussen de varianten en de aangepaste casus. Deze 
vergelijking wordt gedaan aan de hand van toetsingscriteria welke gelijk zijn aan de 
beoordelingscriteria die in hoofdstuk 7 zijn gebruikt voor de varianten.  

 
Voor de toetsing wordt er gekeken naar de resultaten van het ontwerp en van de casus op de 
onderdelen daglicht, thermisch binnenklimaat en energievraag. De resultaten krijgen een score die 
gelijk is aan de scores bij de varianten. Aan de hand van de scores wordt beoordeeld welk ontwerp 
volgens de Active House specificaties het beste is. Daarbij is de laagste score het beste. 
 

 1 punt 2 punten 3 punten 4 punten 

%vloer ≥ streefdaglichtfactor 2,1 ≥ 70% ≥ 60% ≥ 50% ≥ 40% 

Minimale operatieve temperatuur > 16,5 °C  > 16 °C > 15,5 °C > 15 °C 

Maximale operatieve temperatuur < 32 °C   < 33 °C  < 34 °C  < 35 °C  

Energievraag [kWh/m²] < 90  < 100 < 110 < 120 
Tabel 23 Toetsingscriteria 

 

Waar rekening mee gehouden moet worden, is dat de casus ontworpen is aan de hand van de Active 
House specificaties van 2013 en niet de specificaties van 2020. Daarnaast zijn er in de casus een aantal 
aanpassingen gemaakt waardoor het ontwerp van de casus die gebruikt is voor de vergelijking niet 
gelijk is aan het oorspronkelijke ontwerp. Daarom zal er in eerste instantie alleen gekeken en 
vergeleken worden met het aangepaste ontwerp. Daarna zullen ook de resultaten van het originele 
ontwerp vergeleken worden met de resultaten van de varianten en de aangepaste casus.  

 

Figuur 57 Ontwerp Casus Figuur 56 Ontwerp Variant 
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8.2 De toetsing 
In de toetsing wordt er eerst gekeken naar de resultaten van de variant en de casus. Dit wordt gedaan 
per aspect. Vanuit de automatisering zijn er meerdere resultaten te verkrijgen waaronder ook de 
gemiddelde daglichtfactor, de binnenlucht temperaturen en de energievraag voor de gehele ruimte. 
Deze resultaten worden in de beoordeling en toetsing van de varianten niet meegenomen omdat de 
Active House specificatie alleen het percentage oppervlakte boven de 2,1% daglichtfactor, de 
operatieve temperatuur en de energievraag per vierkante meter beoordeeld. De andere resultaten 
zijn wel interessant genoeg om mee te nemen om een beter beeld te kunnen schetsen van de 
verschillen tussen de ontwerpen.   
 

Daglicht Beste variant Casus 

Gemiddelde daglichtfactor 6,1 4,1 

Percentage oppervlakte boven 2,1 % daglichtfactor 76,3% 59,4 

 

Thermisch binnenklimaat Beste variant Casus 

Gemiddelde operatieve temperatuur 21,7 °C 19,4 °C 

Maximale operatieve temperatuur 33,8 °C 28,8 °C 

Minimale operatieve temperatuur 16,4 °C 16,7 °C 

Gemiddelde binnenlucht temperatuur 21,5 °C 19,8 °C 

Maximale binnenlucht temperatuur 28, 0 °C 28,0 °C 

Minimale binnenlucht temperatuur 18,0 °C 18,0 °C 

 

Energie Beste variant Casus 

Totale energievraag 3003,1 kWh 2877,2 kWh 

Energievraag per vierkante meter 98,3 kWh/m² 94,2 kWh/m² 

 
Als er dan gekeken wordt naar welke score de variant en de casus behalen volgens de toetsingscriteria 
dan ziet het er als volgt uit. In de tabellen is elke keer de laagste score of resultaat groen gekleurd. 
 

 Beste variant  Casus 

 Resultaat Score Resultaat Score 

Daglicht 76,3% 1 59,4% 3 

Thermisch binnenklimaat  2,5  1 
Maximum 33,8°C 3 28,8 °C 1 

Minimum 16,4 °C 2 16,7 °C 1 

Energie 98,3 kWh/m² 2 94,2 kWh/m² 2 
     

Totaal  5,5  6 
Tabel 24 Scores variant en casus 

8.3 Verschil 
Voor de vergelijking wordt er alleen gekeken naar de resultaten van de ontwerpen op daglicht, 
thermisch binnenklimaat en op energie. In tabel 24 is te zien dat de variant met een score van 5,5 beter 
scoort dan de casus met een score van 6. Het is een klein verschil. 
 
Als er wordt gekeken naar de verschillen tussen de variant en de aangepaste casus is in de resultaten 
te zien dat de variant een hogere gemiddelde daglichtfactor heeft en ook een hoger percentage 
vloeroppervlakte dat een daglichtfactor boven de 2,1 heeft. Dit verschil komt omdat voor de variant 
een glaspercentage van 50% voor de zuidgevel en 50% voor de westgevel is gehanteerd. De casus heeft 
een glaspercentage van 60% op de zuidgevel en 29% op de westgevel 
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Zowel de variant als de casus hanteren dezelfde koelings- en verwarmingssetpoint, dit is te zien bij de 
binnen luchttemperatuur. Deze hebben beide een maximum van 28,0 graden en een minimum van 18 
graden. Wanneer er gekeken wordt naar de operatieve temperatuur, dan is te zien dat de casus betere 
temperaturen behaald dan de variant. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het oppervlakte glas in 
de gevels.  
 
Voor de energievraag behaald de casus een lagere waarde dan de variant. De energievraag wordt 
gevormd vanuit de hoeveelheid daglicht (zonnewarmte) en de isolatiewaarden. Het verschil tussen de 
resultaten van de variant en voor de casus zit hem in dat de variant hogere isolatiewaardes hanteert. 
Namelijk een Rc-waarde voor het dak van 10, voor de gevel van 8 en voor de vloer van 8.  
 
Aan de hand van de resultaten kan er gezegd worden dat volgens de toetsingscriteria de variant een 
betere oplossing is dan de aangepaste casus 
 

8.4 Vergelijking met oorspronkelijke casus 
Om de vergelijking te kunnen maken zijn er een aantal aanpassingen gedaan aan de oorspronkelijke 
casus. Hierdoor zijn de resultaten afwijkend van wat de oorspronkelijke casus behaald.  
 
Helaas waren niet alle gegevens voor het originele ontwerp beschikbaar. Hierdoor kan de vergelijking 
niet gemaakt worden op basis van de toetsingscriteria. Omdat deze criteria kijkt naar het percentage 
vloeroppervlakte dat een daglichtfactor van 2,1%, naar de minimum en maximum waarde voor de 
operatieve temperatuur en naar de energievraag per vierkante meter.  
 

Tabel 25 Resultaten variant, aangepaste casus en de casus 

 

Om toch een vergelijking te kunnen maken wordt gekeken naar de beoordelingscriteria van de Active 
House specificaties van 2013, aangezien de oorspronkelijke casus gebaseerd is op deze specificaties. 
Er wordt een aparte beoordelingscriteria opgesteld van de aspecten daglicht, thermisch binnenklimaat 
en de energievraag. Waarbij de energiecriteria omgerekend zijn van MJ/m² naar kWh/m². In de 
specificaties wordt thermisch binnenklimaat getoetst aan de operatieve binnentemperatuur, 
aangezien deze temperatuur niet voor alle optie beschikbaar is, wordt het thermisch binnenklimaat 
getoetst aan de binnentemperaturen. Tabel 26 geeft de nieuwe beoordelingscriteria weer. De nieuwe 
score verdeling ziet er als volgt uit (tabel 27). 
 

 1 punt 2 punten 3 punten 4 punten 

Gemiddelde daglichtfactor ˃ 5% ˃ 3% ˃ 2% ˃ 1% 

Thermisch binnenklimaat > 21,0 °C > 20,0 °C  > 19,0 °C   > 18,0 °C 

< 26,08 °C < 27,08 °C < 28,08 °C < 29,08 °C 

Energievraag < 42 kWh/m² < 63 kWh/m² < 83 kWh/m² < 125 kWh/m² 
Tabel 26 Beoordelingscriteria voor vergelijking met de casus op basis Active House specificaties van 2013  

 

 
 
 
 
 

 Variant Aangepast casus De casus 

Gemiddelde daglichtfactor 6,1 4,1 5,5 

Max binnenlucht temperatuur 28,0 °C 28,0 °C 28,0 °C 

Min binnenlucht temperatuur 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 

Energievraag 98,3 kWh/m² 94,2 kWh/m² 81,8 kWh/m² 
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 Variant Aangepaste Casus De casus 

 Resultaat Score Resultaat Score Resultaat Score 

Gemiddelde daglichtfactor 6,1  1 4,1 2 5,5 1 

Thermisch binnenklimaat  3,5  3,5  3,5 
Maximum binnentemperatuur 28,0 °C 3 28,0 °C 3 28,0 °C 3 

Minimum binnentemperatuur 18,0 °C 4 18,0 °C 4 18,0 °C 4 

Energievraag 98,3 4 94,2 4 81,8 3 

Totaal  8,5  9,5  7,5 
Tabel 27 Resultaten en scores van de variant, de aangepaste casus en de casus 

 

Wanneer de variant, de aangepaste casus en de oorspronkelijke casus getoetst zouden worden aan de 
Active House specificaties van 2013 is te zien dat de oorspronkelijke casus een betere beoordeling 
krijgt dan de variant of de aangepast casus. Maar aangezien de deze specificaties verouderd zijn en er 
in het onderzoek gekeken wordt naar de specificaties van 2020 zegt deze resultaten weinig over welk 
ontwerp de betere oplossing is. 
 
Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan aan de casus waardoor niet gezegd kan worden of de variant 
een betere oplossing is dan de oorspronkelijke casus omdat de uitgangspunten niet gelijk zijn.    
 

8.5 Deelconclusie 
Voor de vergelijking tussen de variant en de aangepaste casus wordt gekeken naar de resultaten aan 
de hand van de toetsingscriteria. Met deze toetsingscriteria wordt er een score gekoppeld aan de 
resultaten van de variant en de aangepaste casus. Wanneer er wordt gekeken naar de scores heeft de 
aangepaste casus een score van 6 en de variant een score van 5,5. Dit betekent dat volgens de Active 
House specificaties op het gebied van daglicht, thermisch binnenklimaat en energie de variant een 
betere oplossing is dan de aangepaste casus. 
 
Voor de vergelijking met de oorspronkelijke casus wordt er gekeken naar de Active House beoordeling 
van 2013. Wanneer deze beoordelingscriteria worden toegepast op de vergelijking scoort de 
oorspronkelijke casus een score van 7,5, de aangepaste casus heeft een score van 9,5 en de variant 
heeft een score van 8,5. Wanneer er gekeken wordt naar de specificaties van 2013, zou de 
oorspronkelijke casus de beste oplossing zijn. Maar aangezien de specificaties van 2013 verouderd zijn 
geeft deze vergelijking niet aan dat de oorspronkelijke casus beter of slechter is dan de variant. 
 
Wel kan er gezegd worden dat volgens de toetsingscriteria de variant een betere oplossing is dan de 
aangepaste casus. Dit betekent niet dat de automatisering betere oplossingen geeft, dan de 
bouwfysisch adviseur. 
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9. Conclusie 
 
De belangrijkste vraag die gesteld is aan het begin van het onderzoek is als volgt:  
 

 
Aangezien de casus veel aanpassingen heeft gehad om een vergelijking te kunnen maken tussen de 
casus en de variant,  is het niet mogelijk om te kunnen concluderen welk ontwerp de beste oplossing 
is.  Wel kan er gesteld worden dat de variant een betere oplossing is dan de aangepaste casus, 
aangezien deze beter scoort bij de toetsingscriteria. 
 
Parametrisch ontwerpen heeft in het proces van het ontwikkelen van een schil geholpen door de 
berekeningen over te nemen die normaal gesproken met de hand gemaakt worden. Parametrisch 
ontwerpen kan namelijk alles uitrekenen, zodra er gerekend wordt met kwantitatieve criteria alleen 
dan zonder menselijke rekenfouten. Doordat een automatisering de berekeningen overneemt, 
ontstaat de mogelijkheid om de snelheid van parametrisch ontwerpen te gebruiken bij het opstellen 
van verschillende varianten en deze te beoordelen.   
 
 Zodra er resultaten beredeneerd moeten worden, stoppen de mogelijkheden voor parametrisch 
ontwerpen. Hier komt de kennis en de ervaring van de bouwfysisch adviseur goed van pas. De 
resultaten van een parametrisch ontwerp en van een ontwerp van een Bouwfysisch adviseur 
verschillen niet veel wanneer er gekeken wordt naar de kwantitatieve criteria, aangezien dezelfde 
berekeningen gemaakt zijn. Er wordt alleen onderscheid gemaakt in de snelheid van het maken van 
verschillende berekeningen, waardoor meerdere mogelijkheden onderzocht kunnen worden voordat 
er een keuze gemaakt wordt. 
 
De bouwfysisch adviseur gebruikt zijn kennis om het ontwerp aan te scherpen. Met parametrisch 
ontwerpen kunnen deze aannames gecontroleerd en bijgesteld worden. De kennis van een 
bouwfysisch adviseur en de snelheid van een parametrische automatisering samen vormen een goede 
combinatie voor het ontwikkelen van een ontwerp. 
 

 

 
  

“Op welke manier kan parametrisch ontwerpen helpen bij het ontwikkelen van de schil van een 

vrijstaande woning gebaseerd op de Active House specificaties uit 2020, als er gekeken wordt 

naar de drie belangrijkste Active House aspecten, in vergelijking met de uitkomsten van een 

bouwfysisch adviseur?” 



Active House 2.0 ~ Danita Aalbrecht  11 Juni 2020 

56 | P a g i n a  
 

10. Aanbevelingen 
Tijdens het onderzoek naar de mogelijkheden van parametrisch ontwerpen worden er steeds meer 

deuren geopend naar de bijzondere kanten van parametrisch ontwerpen. Alle mogelijkheden die 

parametrisch ontwerpen biedt kan niet allemaal worden toegepast in de periode van 4 maanden voor 

dit onderzoek. Om deze reden worden er een aantal aanbevelingen gegeven voor vervolgonderzoeken. 
 

Aanbevelingen voor de verbetering geometrie in de automatisering 

• Vooraf aan dit onderzoek was het de bedoeling dat de automatisering een heel gebouw in één 

keer kon uitrekenen. Dit bleek niet te kunnen op manier wat voor ogen was. Een 

vervolgonderzoek kan zich verdiepen op de mogelijkheid tot het plaatsen en aanpassen van 

meerdere ruimtes, waardoor wel een heel gebouw beoordeeld kan worden op de aspecten.  

• In de automatisering wordt nu geen punt dak meegenomen. Voor een vervolgonderzoek kan 

er gekeken worden hoe een punt dak boven op een ruimte geplaatst kan worden, zodat deze 

ook dynamisch mee beweegt met de ruimte of ruimtes eronder. Uiteraard moet de ruimte en 

het puntdak één geheel vormen. 

• In de automatisering wordt nu niet gerekend met massa-componenten, dit heeft enigszins 

effect gehad op de resultaten voor thermisch binnenklimaat en de energievraag. Voor een 

vervolgonderzoek kan er gekeken worden hoe deze massa componenten op een eenvoudige 

en toegankelijke manier toegepast kunnen worden in de automatisering. 
 

Aanbevelingen voor uitbreiding van de berekeningen 

• Active House heeft nog veel meer aspecten die berekend kunnen worden met een 

automatisering, zoals binnenlucht kwaliteit, akoestische kwaliteit en hernieuwbare energie. 

Dit kan onderdeel zijn van een vervolgonderzoek waarbij alle Active House aspecten in één 

parametrisch model komen te staan. 

• Voor de selectiecriteria is er nu alleen gekeken naar het glaspercentage, de hoogte van de 

ramen, de hoogte van de borstwering en naar de isolatiewaardes. Het is ook erg interessant 

om te kijken wat de resultaten zijn van de varianten wanneer er verschillende soorten 

zonwering worden toegepast, wanneer andere geveldiktes worden gebruikt of andere 

glaseigenschappen. In de berekeningen zijn nu geen belemmeringen meegenomen, maar deze 

spelen zeker een grote rol bij de resultaten voor daglicht, thermisch binnenklimaat en energie. 
  
Aanbevelingen voor verbetering van de parameters: 

• Installaties spelen een grote rol voor het thermische binnenklimaat en voor de energievraag. 
Daarom is het belangrijk om voor een vervolgonderzoek meer te verdiepen in het gebruik van 
installaties binnen grasshopper (en Ladybug en Honeybee). Daarnaast hebben de installaties 
mogelijk ook te maken met de validatie van de berekeningen. 

• In de berekening wordt nu een bepaald niveau voor de activiteitenlevel van de gebruikers 
aangehouden. Dit onderwerp kan verder uitgezocht worden om beter in te kunnen spelen op 
de installaties voor de woningen. 

 

Aanbevelingen voor verdere validatie: 

• De aspecten daglicht, thermisch binnenklimaat en energie zijn nu elk gecontroleerd aan de 
hand van één controle programma. Andere programma’s of software kunnen andere 
resultaten en inzichten bieden die er voor zorgen dat de resultaten bijna identiek zijn aan de 
resultaten van de controle berekeningen. 

• Installaties hebben een grote invloed gehad op de validatie van de aspecten thermisch 
binnenklimaat en de energievraag. Een vervolgonderzoek naar installaties helpt de 
automatisering te verder te valideren.  
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Rhino en Grasshopper 

Om de wensen in kaart te brengen betreft het werken met een nieuw automatisering zijn er aan twee 

collega’s (Matthijs van Jaarsveld en Hessel Ridder) van DGMR een aantal vragen gesteld, met als doel 

te achterhalen welke element ervoor zorgen dat er een goede automatisering gevormd wordt.  

 

Vragen Antwoord 

Hoe fijn moet een automatisering 
worden opgesteld? 

Matthijs: Het belangrijkste is dat een automatisering werkt. De 
componenten die worden toegepast gebruiken verschillende 
variabelen. Wanneer deze variabelen niet worden toegewezen 
aan een component, gaat de component uit van een standaard 
waarde. Aan het begin kan er goed gewerkt worden met deze 
standaardwaarden (grof) en later kunnen deze waarden 
vervangen worden door specifiekere waardes (fijn). 
Hessel: De fijnheid van een automatisering is afhankelijk van de 
soort berekening die er gemaakt wordt. Het ene onderwerp 
vraagt om meer informatie dan een ander onderwerp.  

Wat zijn belangrijke elementen in 
een goed script om er fijn mee te 
kunnen werken? 
 

Matthijs: Een fijne verdeling met clusters helpt bij het begrijpen 
van de werking van het script. Tekst met uitleg bij de 
componenten en geen onnodige hoeveelheid lijntjes zorgt voor 
een overzichtelijk script. 
Hessel: Duidelijke structuur helpt bij het begrijpen van 
andermans automatisering. Binnen DGMR hebben we een 
standaard voor de opbouw voor parametrische 
automatiseringen. Links beginnen met het invoer 
mogelijkheden voor Rhino geometrie. Daarna de verschillende 
parameters die ingevuld kunnen worden. Hierna staan de 
verschillende berekeningen en ten slotte de visualisatie. Al 
deze stappen zijn niet altijd van toepassing en worden niet 
altijd allemaal gebruikt.  
Ook is het erg fijn wanneer alle variabelen wel zichtbaar zijn 
maar niet per se gebruikt hoeft te worden. 

 

Analyse 

Duidelijk werd tijdens de gesprekken met de collega’s dat een overzichtelijke en duidelijke structuur 
helpt bij het vormen van een goede automatisering. De duidelijke structuur kan gevormd worden door 
een standaard patroon te volgen met daarbij uitleggende teksten, die achtergrond informatie bieden 
over de stappen die tot dan toe in de automatisering genomen zijn. 
 
De fijnheid van een script is heel erg afhankelijk van het type berekening die gemaakt wordt en de 
resultaten die er verwacht worden uit de berekening. In de automatisering zullen componenten zitten 
die met een standaard waarde rekent wanneer er geen alternatieve waarde aan wordt gekoppeld. 
Later in de berekening kunnen de resultaten fijner gemaakt worden door specifiekere waardes in te 
vullen.  
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Vragenlijst Active House 
Interview met Bas Hasselaar is afgenomen op vrijdag 6 maart 2020. 

Vragen Antwoord 
Voor mijn afstudeeronderzoek kijk ik 
naar de mogelijkheden van 
parametrisch ontwerpen op het 
gebied van Active House.  
Mijn onderzoeksvraag is als volgt: 
“Op welke manier kan parametrisch 
ontwerpen helpen bij het 
ontwikkelen van de schil van een 
vrijstaande woning gebaseerd op de 
Active House specificaties uit 2020, 
als er gekeken wordt naar de 
belangrijkste Active House aspecten, 
in vergelijking met de uitkomsten 
van een bouwfysisch adviseur?” 

  

 

Active House algemeen 
 

Welke Active House aspecten 
hebben de meeste invloed op het 
ontwerp van de gevel? 

In het 10 stappen plan van ActiveHouseNL staan de aspecten die 
belangrijk zijn bij het ontwerpen van een Active House. Aspecten die 
veel invloed hebben op het ontwerp van de gevel zijn bijvoorbeeld 
directe omgeving en oriëntatie. Daarnaast zijn er een aantal gegevens 
die je niet kunt beïnvloeden. Waar de ontsluiting ligt, waar is het 
uitzicht, waar komt lawaai vandaan. Op basis van deze gegevens wordt 
de plattegrond ingericht. Het helpt om hierbij het leefpatroon 
inzichtelijk maken en te weten welke eisen je stelt voor welke ruimte. 
 

Zijn de plattegrond en het 
leefpatroon niet heel erg 
persoonsgebonden? 

Het leefpatroon en plattegrond hoeft niet altijd persoonsgebonden te 
zijn. Er zijn een aantal vasten waarden die wetenschappelijk zijn 
onderbouwd. Zo is het beter voor je slaapritme en je gezondheid om in 
een koele slaapkamer te slapen. Deze kamers liggen dus het beste 
richting het noorden. Einde van de dag willen mensen graag rusten in 
een nog warme woonkamer. De woonkamer ligt dus het beste richting 
het zuidwesten. Een werkplek met licht uit het noorden is ideaal omdat 
die licht diffuus is en daarnaast het licht ook niet het beeldscherm 
verblindt. Naast deze universele richtlijnen is er wel een verschil bij 
temperatuur ervaring tussen mannen en vrouwen.   
 

Waar moet goed opgelet worden bij 
het ontwerpen van een Active House 
gevel? 

Naast de richtlijnen vanuit de Active House visie stelt de gemeente 
soms eisen aan de kavel. De gemeente kan bijvoorbeeld de 
bouwoppervlak of oriëntatie vastleggen. Het is daarom van groot 
belang om vooraf de eisen van externe factoren vast te leggen. Ik had 
het geluk ik de vrije hand had bij het ontwerpen van mijn eigen huis. 
Het enige wat de gemeente stelde als is, was dat het de duurzaamste 
wijk van Nederland moest worden. Dit paste goed bij mijn ambities en 
ideeën bij mijn huis.  

 

Active House Erasmushove  
 

Wat is het belangrijkste kenmerk 
vanuit de Active House specificaties 
die terug moest komen in het huis? 

Voor mij was daglicht echt heel erg belangrijks. Naast daglicht was 
ruimtelijkheid in de vorm van hoge ruimtes ook er belangrijk. Het is een 
kleine woning maar door de plafonds voelt het veel ruimtelijker. Mijn 
broer heeft een twee keer zo grote woonkamer met een standaard 
hoogte van plafond. Dit voelde alleen veel kleiner dan mijn woonkamer. 
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Ik had ook een duidelijke wens voor natuurlijke ventilatie met rooster. 
Hierdoor was luchtverwarming geen mogelijkheid, maar ik wilde wel 
warmte terug winnen uit mijn ventilatie. Hierdoor was een 
warmtepomp nodig. Dit zorgde voor een lage temperatuur systeem. Ik 
wilde ook een hoge reactiesnelheid met mijn verwarmingssysteem. De 
installatiekeuze is afhankelijk geweest van de wens om natuurlijke 
ventilatie en hoge reactiesnelheid op mijn verwarmingssysteem.  
Daarnaast wilde ik graag een energie leverende woning en daarbij is 
goede isolatie, kierdichting en zonnepanelen bij benodigd. Het vele 
daglicht zorgt ervoor dat ik weinig mijn verlichting aan hoef te zetten 
en dat de energierekening voor verlichting erg laag is. 

Waarom was dit het belangrijkste 
kenmerk? 

Het was voor mij heel erg belangrijk om een zo gezond en comfortabel 
mogelijk huis te ontwerpen. Liever een heel fijn huis dan een groot huis.  

Begonnen met active house visie? Toen ik nog bezig was met mijn PhD hoorde ik over de plannen van de 
gemeente over het bouwen van de meest duurzame wijk van Den Haag. 
Ik besloot toen dit proces in de gaten te houden en toen kwam de 
mogelijkheid om daar een kavel uit te kiezen en te kopen.  
Een collega bij SBR Curnet was erg actief met Active House en op dat 
moment kwam ik aanraken met Active House. Toen lag het eerste 
ontwerp van mijn huis al grotendeels vast. Ik besloot om me aan de 
Active House specificaties te houden, om een label te hangen aan mijn 
huis. Dit maakt het makkelijker om met mensen te communiceren over 
wat ik precies doe en wat ik wil behalen. De Active House visie omvatte 
namelijk alle aspecten die ik graag terug wilde zien in mijn huis.   

Het principe van Active House is dus 
later pas meegenomen in het 
ontwerp, heb je ook nagedacht over 
het principe van Passive House? 

Mijn vader heeft onderzoek gedaan naar passief huis. Passief huis heeft 
een andere insteek dan Active House. Passief is veel strikter in zijn 
eisen. Het levert hele goede dicht geïsoleerde woningen op. Heeft een 
hoge nadruk op energiezuinigheid, maar comfort staat bij hun niet 
boven aan. Als ik mijn huis ontwerp dan wil ik graag lucht, licht en vrij 
en open gevoel erbij hebben. Alles is Passive House gericht op het 
binnen houden van warmte en ik wil ook graag de warmte 
binnenhouden, maar niet door met de gordijnen dicht te zitten. 
Wanneer het buiten warm is gooi ik graag alle ramen en deuren open.  

 

Active House Erasmushove - 
prestaties 

 

Wat zijn de prestaties van het huis, 
gezien op de Active House radar? 

Op thermisch 
binnenklimaat 
wordt niet volledig 
gescoord omdat ik 
geen actieve 
koeling heb. Vanuit 
de fysica is het 
beter om beetje 
temperatuur 
verschil te ervaren. 
Persoonlijk vind ik 
het ook niet erg. 

  

Voldoet het huis qua prestaties naar 
verwachting, zoals vooraf is 
berekend? 

De voordeur is niet geheel kierdicht. Hier moet nog een nieuwe 
tochtstrip op. De warmtepomp die nu in mijn huis aanwezig is, maakt 
iets meer lawaai dan verwacht. Ik had de warmte pomp helemaal stil 
verwacht, nog stiller dan een koelkast. Daarvoor had ik een andere 
opstelling met kleinere warmtepomp die minder geluid maakte.  
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Zijn er onderdelen in het huis die 
graag anders gebeurd hadden 
moeten zijn? 

Als ik opnieuw op deze locatie zou beginnen met het ontwerpen van 
een huis dan zou ik hoogst waarschijnlijk dezelfde woning bouwen.  
Wat ik misschien anders gedaan had, is dat ik nu met 
cellenbetonblokken gebouwd en dan zou ik het proberen met cellotape 
te bouwen. Misschien had ik ook meer aandacht besteed aan het 
akoestisch dichtmaken van de installatieruimte. Dit is nog steeds 
mogelijk om te doen. Het is meer een kwestie van wanneer ik er tijd 
voor heb.   

Is het huis al getoetst op basis van de 
nieuwe Active House radar 2020? 

Mijn huis is nog niet getoetst op basis van de nieuwe specificaties. 
Tijdens het ontwerpproces is akoestiek ook niet echt meegenomen. Nu 
ik eenmaal in mijn huis woon vind ik het niet meer zo belangrijk hoe 
mijn huis scoort op een radar. Het gaat er om dat ik er fijn en 
comfortabel woon. 

Wat is/zou het huis scoren op de 
nieuwe Active House radar 2020? 

Dit is nog niet getest. 

 

Active House Erasmushove - 
ontwerpproces 

 

Hoe ben je begonnen met het 
ontwerpen van het huis? 

Bij mijn eerste ontwerp voor het huis ben ik failliet gegaan, doordat ik 
moest betalen aan het bedrijf dat mijn panelen zou gaan prefabriceren. 
Dit bedrijf is failliet gegaan en toen was ik ook mijn geld kwijt. In 
september 2015 ben ik begonnen met het tweede ontwerp. Ongeveer 
9 maanden later is de omgevingsvergunning ingediend. Omdat je het 
hele ontwerpproces al een keer doorlopen hebt, heb je al veel 
informatie in je hoofd zitten. Hierdoor heeft het ontwerpen van een 
nieuwe woning maar 2 maanden geduurd, daarna was het alleen nog 
het ontwerp uitwerken.  

Is er een Programma van Eisen 
opgesteld? 

Ja er is een programma van eisen opgesteld. Deze zal ik naar je toe 
sturen. Ik heb het programma van eisen samen met mijn vader 
geschreven.  

Welke programma’s zijn er gebruikt 
om berekeningen uit te voeren? 

Nieman heeft de EPC ‘gesponsord’ voor aanvraag 
omgevingsvergunning. Deze zal ik naar je toe sturen. 

Welke programma’s zijn gebruikt om 
het huis te kunnen visualiseren? 

Sketchup is gebruikt voor het visualiseren van het ontwerp.  

 

Afstudeeronderzoek 
 

Voor mijn afstudeeronderzoek kijk ik 
vooral naar de Active House 
aspecten die het ontwerp van de 
gevel beïnvloeden. Naar mijn idee 
hebben de aspecten daglicht, 
thermisch binnenklimaat en 
energievraag de meeste invloed op 
het ontwerp van de gevel. 
Wat zijn belangrijke onderdelen 
waarmee ik rekening mee moet 
houden? 

Belangrijke punten waar je rekening mee moet houden zijn: 

• Oriëntatie in het verticale en horizontale vlak 

• Grootte van de gevelopeningen 

• LTA- en ZTA-waardes 

• Kleur van het glas 

• Buiten- en binnen zonwering 
 
Ik heb een hoge LTA en een hoge ZTA. 
 
Ook heb ik verduisterende gordijnen om ‘s winters de warmte binnen 
te houden en zomers de warmte buiten te houden.  
Ik heb alleen geen automatische buitenzonwering, dit is een ander 
protocol van Domotica. Dit komt mogelijk in de toekomst nog. In mijn 
huis maak ik gebruik van BEnext smart home.  
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Analyse 

Het doel van het interview is het achterhalen van de belangrijkste invloeden voor het ontwerpen van 

een Active House specifiek gericht op het ontwerp van de gevel.  Tijdens het interview moet er gelet 

worden op het verschil tussen belangrijk voor het ontwerp van de gevel van een Active House en 

belangrijk voor het huis van Bas Hasselaar specifiek. Persoonlijke voorkeuren kunnen invloed hebben 

op de resultaten van zijn huis. 

 

Tijdens het interview kwam duidelijk naar voren dat daglicht, ruimtelijkheid en natuurlijke ventilatie 

erg belangrijk was voor het ontwerp van Bas zijn huis. Nu is bij Active House daglicht ook erg belangrijk. 

De Erasmushove (het huis van Bas) scoort op daglicht het maximale. Dit kan effect hebben gehad op 

het thermische binnenklimaat, maar dit is niet bevestigd door Bas. Bas geeft de reden voor het niet 

maximaal scoren bij thermisch binnenklimaat dat er geen actieve koeling wordt toegepast in zijn 

woning. Voor Bas was het vooral belangrijk een gezonde en comfortabele woning te ontwerpen waar 

hij zichzelf nog jaren in ziet wonen. 

 

Bas geeft aan dat het 10-stappenplan de belangrijkste aspecten van een Active House weergeeft. 

Daarnaast moet er extra aandacht besteed worden aan de oriëntatie en de directe omgeving. Dit zijn 

namelijk gegevens die niet kunnen worden aangepast. De oriëntatie van de gevelopeningen in het 

verticale en horizontale vlak, de grootte van de gevelopeningen, de LTA en ZTA-waardes, de kleur van 

het glas en de binnen-/buitenzonwering zijn wel aan te passen. 

 
De plattegrond van een woning ontstaat door goed te kijken naar de oriëntatie en direct omgeving, 
maar daarnaast ook naar het leefpatroon van de bewoners. Dit geeft aan waar de bewoners zich zullen 
bevinden in welk gedeelte van een gebouw op elk moment van de dag.  
 

Analyse Programma van Eisen 

Bas heeft zijn programma van Eisen gedeeld waardoor het mogelijk was zijn Programma van Eisen te 

analyseren op basis van de belangrijkste keuzes. Tijdens deze analyse wordt er een duidelijke scheiding 

gemaakt tussen belangrijke keuzes voor het Active House van Bas en belangrijke keuze voor het 

ontwerpen van een Active House gevel.  

 

In het programma van eisen staan een hoop wensen betreft het installatieconcept. Maar omdat de 

installaties niet worden betrokken bij het onderzoek, worden de wensen betreft het installatieconcept 

achterwege gelaten. Niet alle wensen kunnen worden genoemd, alleen de wensen die van belang zijn 

bij het onderzoek worden hieronder genoemd. 

• Goede schilisolatie (vloer rc 4.0; wanden rc 5,5 tot 6,0; dak rc 6,5; ZO/ZW beglazing u= 1,1 tot 

1,2; overige oriëntatie beglazing u= 0,6 tot 0,8) 

• Passieve en actieve zonnewarmte. Passieve zonnewarmte (energie in zonlicht gebruiken voor 

opwarmen) heeft meer invloed op het ontwerp van de gevel dan actieve zonnewarmte 

(zonnepanelen). 

• Nachtventilatie voor natuurlijke koeling 

• Zonneschoorsteen 

• Veel invallend daglicht, ook in de binnenruimte. Toepassen van daklichten. 

• Zonwering werkt primair met bouwkundige maatregelen. 

• “Ruime daglichttoetreding, veel onbehandelde frisse lucht en een sterke binnen-buiten relatie 

zijn primaire ontwerpparameters”.  
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Vragenlijst Script 
Vragen gesteld aan Gertjan Verbaan op 11 Maart 2020 

Vraag Antwoord 

Wat moet het resultaat zijn 
vanuit het script? 

In de ideale wereld is het eindresultaat er één script waarin alle drie 
de onderwerpen zijn verwerkt en op de juiste manier aan elkaar zijn 
geknoopt waardoor alle uitkomsten van de verschillende aspecten 
direct zichtbaar zijn. Daarnaast moet het script toepasbaar zijn op 
andere projecten.  Bij een nieuw project moet het model aan het 
script worden gekoppeld en hieruit direct de resultaten van de drie 
aspecten leveren. Het script biedt hierdoor de mogelijkheid om de 
effecten van de aanpassingen weer te geven.  
 
Het script moet daarnaast toegankelijk zijn voor niet alleen de 
mensen die bekend zijn met parametrisch ontwerpen maar in de 
toekomst ook voor mensen die hier minder mee bekend zijn. Daarbij 
moet het script ‘schoon’ en overzichtelijk zijn.  
 
Parametrisch ontwerpen biedt de mogelijkheid om de effecten van 
bepaalde aanpassingen direct weer te geven. Het aanpassen van de 
positie een raam in een wand kan veel effecten hebben op de 
daglichtfactor en op de energievraag.  
 
In de toekomst bestaat de mogelijkheid om met de programma’s van 
parametrisch ontwerpen BENG berekeningen te maken. Op het 
moment zijn de modellen nog (te) verschillend van elkaar en is deze 
koppeling nog niet mogelijk. Maar dit is meer een kwestie van tijd.  
 

Waarom is er gekozen voor 
Grasshopper en Rhino en 
niet Revit en Dynamo 

Wat mogelijk een reden kan zijn voor het gebruik van Grasshopper en 
Dynamo is dat DGMR veel samen werkt met studenten vanuit de TU 
Delft en bij de TU Delft wordt er gewerkt met Rhino en Grasshopper.   
 
Daarnaast merken we bij projecten waarbij parametrisch ontwerpen 
vaak in combinatie met Rhino en Grasshopper wordt toegepast. Dit 
komt omdat parametrisch ontwerpen heel sterk is aan het begin van 
het ontwerpproces waarbij nog maar weinig waardes vast staan. Door 
middel van parametrisch ontwerpen kunnen heel snel verschillende 
varianten ontworpen worden en worden beoordeeld. Ook is er vaak 
aan het begin nog geen Revit model, die komt pas later in het ontwerp 
proces. 
Daarnaast biedt Rhino de mogelijkheid om Sketchup modellen in te 
laden waardoor Rhino veel toegankelijker wordt tijdens het 
ontwerpproces. Sketchup is heel snel in het maken van globale 
modellen die alleen al het principe kunnen weergeven. Rhino 
faciliteert ook modellen van andere programma’s waardoor het 
makkelijk is om modellen van andere programma’s gelijk in te laden 
bij Rhino 
 
Ik ben zelf betrokken bij een project van Concious hotels en hierbij 
heeft de installatieadviseur aan het begin van het ontwerpproces het 
Sketchup model van de architect ingeladen. Hierdoor kon hij heel snel 
de verschillende effecten van bepaalde keuzes doorrekenen. 
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Parametrisch ontwerpen is heel erg interessant in de VO-fase omdat 
het ontwerp dan nog heel globaal is. Daarbij komt vaak Sketchup van 
pas. In een later stadium vindt het finetunen pas plaats en dan wordt 
een Revit model weer interessanter.  
 

 

Analyse 

Het doel van deze vragen is het achterhalen wat voor soort eindproduct Gertjan voor ogen heeft. Ook 

om te achterhalen wat belangrijk is voor in het script en waarom DGMR met Rhinoceros en 

Grasshopper werkt en niet met Revit en Dynamo.  

 
Het script omvat alle drie de aspecten die in het onderzoek worden behandeld. Deze drie aspecten zijn 
op de juiste manier met elkaar gekoppeld waardoor wijzigingen van deze aspecten goed zichtbaar zijn 
in het model.  
 
Het script moet op twee manieren toegankelijk zijn. De eerst manier van toegankelijk is toepasbaar 
om verschillende projecten met ongeveer gelijke achtergronden te kunnen berekenen met hetzelfde 
script. Het script moet de mogelijkheid bieden tot een koppeling met een nieuw project en daaruit de 
resultaten weergeven. Dus het script moet niet project gebonden zijn. 
 
De tweede manier van toegankelijk is dat de medewerkers binnen DGMR met het script moeten 
kunnen werken. Het script moet weinig tijd kosten om te ontcijferen en dus vergelijkbaar met andere 
scripts die DGMR tot nu toe gebruikt. Het script moet duidelijk genoeg zijn dat medewerkers bekend 
met Rhino en Grasshopper het kunnen gebruiken, maar dat medewerkers zonder enige ervaring dit 
script redelijk snel kunnen snappen en gebruiken.  
 
DGMR gebruikt Rhino en grasshopper omdat Rhino de mogelijkheid biedt om vanuit andere 
programma’s zoals Sketchup modellen in te laden. Omdat bij verschillende projecten andere 
programma’s gebruikt worden is Rhino een ideaal programma om modellen in te kunnen laden vanuit 
verschillende programma’s. Daarnaast werkt DGMR veel samen met studenten van de TU en zij maken 
veel gebruik van Rhino en grasshopper.  
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1. Inleiding 
 

Voor het onderzoek naar de Parametrisch ontwerpen in combinatie met Active House wordt er 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Parametrisch ontwerpen om te helpen bij het 

ontwikkelen van de schil van een vrijstaande Active House woning. Voor dit onderzoek wordt er 

specifiek gekeken naar de mogelijkheden van parametrisch ontwerpen op het gebied van bouwfysica.  

 

2. Deelvragen 
Tijdens deze literatuurstudie worden de volgende vragen beantwoord: 

• Wat is parametrisch ontwerpen? 

• Waarvoor wordt parametrisch ontwerpen toegepast? 

• Welke middelen (software) zijn er beschikbaar en welke zijn benodigd? 

• Wat kan er gedaan worden met Rhinoceros en Grasshopper? 

• Zijn er mogelijkheden om uit te breiden (plug-ins)? 

• Is er een community die hier druk mee bezig is? 

• Wat is er al beschikbaar binnen DGMR? 

 

3. Parametrisch ontwerpen 
Parametrisch ontwerpen is een ontwerpproces, waarbij ontwerpen of modellen automatisch worden 

gegenereerd op basis van data of relaties tussen onderdelen. Denk hierbij aan parameters zoals maten, 

materiaaldikte of geometrie. Naast het afwegen van eindeloos veel alternatieven voor complexe 

geometrie en constructies, biedt parametrisch ontwerpen ook mogelijkheden om tot in een laat 

stadium van het ontwerpproces wijzigingen door te voeren. Door deze manier van ontwerpen kan 

binnen no time verschillende modellen worden gegenereerd en scenario’s getest. (ViS Detachering, 

2019) 

 

Volgens BIM Advies zijn er vier motieven om een parametrisch model op te zetten (BIM Advies, 2019): 

1. Vormgeving: Bij complexe vormen, zoals dubbel gekromde vlakken of andere sferische 

constructies, kan een parametrisch model helpen om snel een 3D-model te genereren. 

2. Productie: Bij een hoge mate van herhaling van dezelfde soort berekening, kunnen 

parametrische modellen het productieproces versnellen. Vooral als er ook automatisch 

hoeveelheden, Rapporten, ontwerptekeningen of andere deliverables worden gegenereerd. 

3. Optimalisatie: Constructies waarvoor een volledig parametrisch model is gemaakt, zijn vaak 

geschikt voor optimalisatiestudies. Evolutionaire algoritmes worden ingezet om efficiëntere 

optimalisaties uit te voeren. Galapagos van Grasshopper is een voorbeeld van een dergelijk 

algoritme. 

4. Flexibiliteit: Het bieden van flexibiliteit is waardevol tijdens het ontwerpproces. Aan het begin 

van een ontwerpproces is nog veel onduidelijk. Een parametrisch model is handig bij 

veranderingen. Als er wijzigingen optreden, hoeven dezelfde handelingen niet opnieuw te 

worden uitgevoerd. 
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Wat is de meerwaarde van parametrisch ontwerpen: 

• Het proces is accuraat, er wordt exact voldaan 

aan vooraf gegeven regels;  

• Het levert constante kwaliteit, zonder 

menselijke fouten; 

• Modellen kunnen worden hergebruikt in 

andere projecten; 

• Verschillende ontwerpoplossingen kunnen 

worden verkend en inzichtelijk gemaakt, onder 

meer door simulatie; 

• De relatieve prestatie ten opzichte van 

alternatieven kan worden gekwantificeerd; 

• Oplossingen kunnen worden geoptimaliseerd; 

• Het geeft flexibiliteit voor het ontwerpproces, er kan worden geanticipeerd op wijzigingen; 

• Ontwerpvrijheid wordt behouden; 

• Het proces wordt efficiënter: minder inzet, verkorting van doorlooptijd. 

 

Toepassingen van parametrisch ontwerpen 

• Spelen met (moeilijke) vormen van een gebouw (architectuur), zoals de Metropol Parasol in 

Sevilla, zie  bijlage 2, figuur 1. 

• Indeling van een gebouw 

• Constructieoplossingen  

• Daglichtsimulaties 

• Windstudies 

• Stedenbouwkundig niveau gebiedsindeling 

• Geen gebouwen 

 

Wat zijn de resultaten van een parametrisch ontwerpproces 

Het resultaat van een parametrisch ontwerpproces is heel erg afhankelijk van het type berekening die 

gemaakt wordt en welke automatisering daarbij wordt opgesteld. De resultaten kunnen variëren 

tussen oplossingen voor het ontwerp, resultaten van berekeningen of visualisaties. 

 

4. Software 
Wanneer er tijdens een ontwerpproces parametrisch ontwerpen wordt ingezet, dan zijn er 

verschillende programma’s die hierbij ondersteuning bieden. Voor verschillende ontwerpprocessen 

zijn er andere programma’s, zo is Solidworks goed voor een ontwerpproces voor mechanische 

onderdelen, RSTAB/ RFEM voor het ontwerpen van constructiesystemen en Archmatix voor het 

ontwerpen van videogames. (Gaget, 2018) (Wikipedia, 2019) 
 

De automatisering die uiteindelijk geleverd wordt, zal worden ingezet om te kunnen oriënteren op 

verschillende mogelijkheden en bij het berekenen van de aspecten die onderzocht worden. Het is 

daarom belangrijk dat de software die gebruikt wordt voor deze automatisering de mogelijkheid biedt 

verschillende varianten snel door te rekenen, de resultaten visueel zijn en dat het makkelijk te 

begrijpen is zowel de manier van werken als de resultaten. 
 

Voorbeelden van programma’s die goed toepasbaar zijn voor het ontwerpen van stedenbouwkundige 

omgevingen en gebouwen zijn: 

Bijlage 2, Figuur 1 Metropol Parasol in Sevilla 
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• Grasshopper3D 

• Excel spreadsheet (hiervoor is Bumblebee nodig) 

• Autodesk Dynamo 

• GenerativeComponents 

• Modelur 

Hieronder worden de boven genoemde programma’s nader uitlegt met daarbij de nodige voor- en 

nadelen. 
 

5.1 Grasshopper 3D 
Grasshopper is een visuele programmeertaal en omgeving 

dat binnen Rhinoceros wordt gedraaid. Grasshopper is 

ontwikkeld door David Rutten in 2007. Scripts die gemaakt 

kunnen worden met Grasshopper, worden gevormd door 

het verslepen van componenten op het canvas. De 

outputs van deze componenten kunnen worden 

gekoppeld aan de inputs van volgende componenten. 

Hierdoor ontstaat een hele reeks van berekeningen achter 

elkaar. Het script heeft een virtuele output met 

Rhinoceros, waarin de resultaten te zien zijn. (Wikipedia, 2020) 

Rhinoceros is een professioneel computerprogramma voor het ontwerpen van 3D voorwerpen. Dit kan 

variëren van productontwikkeling tot auto’s en gebouwen. Rhinoceros ondersteund Grasshopper met 

een directe live-link waardoor aanpassingen in Grasshopper direct zichtbaar zijn in Rhinoceros. 

 
Voor- en nadelen 

+  Makkelijk te gebruiken; 

+  Snel te leren; 

+  Heeft een grafische gebruikersomgeving. Een grafische gebruikersomgeving is een manier van 

interactie met een computer waarbij grafische beelden, widgets en teksten worden gebruikt 

(Wikipedia, 2019); 

+  Alternatieven kunnen snel worden geëvalueerd; 

+ Geometrie is gemakkelijk te genereren en te wijzigen; 

+ Series in het model zijn gemakkelijk te optimaliseren     

  (Coenders, Alba, Mirtsin, & Hofstee, 2018); 

+ Plug-ins voor constructies, architectuur en bouwfysische aspecten. 

-  Minder krachtig dan een codering of scripting tool voor meer gevorderde gebruikers; 

-  Samenwerking met meerdere ontwerpers op hetzelfde project kan moeilijk zijn. 

 

5.2 Excel spreadsheet 
Microsoft Excel is een spreadsheet- programma en 

wordt veel gebruikt voor financiële berekeningen, 

maar is ook goed toepasbaar in de techniek. In 

1985 werd Excel voor het eerst gelanceerd door 

ontwikkelaar Microsoft (Wikipedia, 2019). Bij de 

verschillende toepassingsmogelijkheden van Excel 

zijn er twee typen voor het opstellen van de 

spreadsheet, namelijk een statische spreadsheet 

en een parametrische spreadsheet. Het verschil 

Bijlage 2, Figuur 3 Gebruikersinterface Excel (Franz, 2019) 

Bijlage 2, Figuur 2 Gebruikersinterface 
Grasshopper (Mackey, 2014) 
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tussen een statische spreadsheet en een parametrische spreadsheet is dat een parametrische 

spreadsheet zo is opgesteld dat de hoofdparameters en aannames veranderd kunnen worden zonder 

de berekening aan te moeten passen. Parametrische spreadsheets maken veel gebruik van 

verwijzingen en berekeningen in de formule balk, waar een statische spreadsheet veelal waardes in de 

formule balk heeft staan. (Franz, 2019) 

 

Voor- en nadelen 

+  Makkelijk mee te werken; 

+  Snel te leren; 

+  Online samenwerking; 

+  Goede manier om verschillende soorten informatie te organiseren; 

+  Voldoende informatie beschikbaar op het internet; 

+  Link mogelijk met andere visualisatieprogramma’s zoals Grasshopper, Dynamo, Autodesk 

programma’s. 

-  Gebrek aan beveiliging, makkelijk in te komen; 

-   Excel heeft zoveel mogelijkheden dat het leren van al deze verschillende formules veel tijd in 

beslag kan nemen en het moeilijker maakt (Natter, 2019). 

 

5.3 Autodesk Dynamo 
Autodesk Dynamo is een visuele 

programmeeromgeving voor Autodesk. Een visuele 

programmeertaal geeft de mogelijkheid de code 

onderdelen op een grafische manier te bouwen, in 

plaats van de code tekstueel te specificeren (Itannex, 

sd). Deze grafische code zijn componenten waarin de 

code verwerkt is. De componenten maken het 

programmeren toegankelijker voor mensen zonder 

programmeervaardigheden.  

Voor- en nadelen 

+  Plug-in voor onder andere Revit, Formit en Advance Steel; 

+ Veel voorbeelden beschikbaar die gelijk gebruikt kunnen worden; 

+ Hergebruik van veel gebruikte families; 

+  Iedereen kan mee programmeren aan Dynamo bijvoorbeeld via Github; 

+ Open source. 

-  Relatief ingewikkelde families; 

-  Gebruiksaanwijzing benodigd bij plaatsen van families; 

-  Zwaardere families wordt het systeem trager. (Schlebaum & van Tol) 

 

5.4 GenerativeComponents 
GenerativeComponents (GC) is een van de oudste 

parametrisch CAD software. Deze CAD software is in 

2003 ontwikkeld door Bently Systems. 

 

Voor- en nadelen 

+ Heeft de mogelijkheid om direct 

scriptopdrachten in te vullen en componenten 

te plaatsen;  
Bijlage 2, Figuur 5 Gebruikersinterface Generative 
Components 

Bijlage 2, Figuur 4 Gebruikersinterface Autodesk 
Dynamo (Architosh, 2013) 
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+  Een standalone platform heeft geen CAD programma’s nodig om te kunnen functioneren; 

+  Werkt goed ook bij grotere vraagstukken. 

-  Moeilijker te leren; 

-  Heeft geen plug-in mogelijkheden; 

-  Werkt alleen op Microsoft Windows en heeft als standaard en enige taal Engels. 

 

5.5 Modelur 
Modelur is een 3D parametrische stedenbouwkundige 

software, die ontwikkeld is als Sketchup plug-in. 

 

Voor- en nadelen 

+ Snel te leren; 

+ Makkelijk en begrijpelijke gebruikers interface; 

+  Real-time informatie feedback zoals FSI, GSI, aantal 

appartementen of hoeveelheid benodigde 

parkeerplekken; 

+ Beschikbaar in meerdere talen. 

-  Alleen op stedelijk niveau, niet op gebouwniveau; 

-  Alleen toepasbaar in Sketchup. 

 

5.6 Conclusie 
Veel van de parametrische software dat beschikbaar is voor de stedenbouwkundige omgeving voldoet 

aan de wensen bij het gebruiken van de software. Elke software heeft zijn eigen voor- en nadelen die 

meegenomen moeten worden bij het kiezen van de software die het beste toegepast kan worden. 

 

 GenerativeComponents heeft een ingewikkeldere gebruikersinterface en is vooral bedoeld voor de 

parametrische ontwerpers met meer ervaring. Voor een beginnende parametrisch ontwerper zal het 

veel tijd kosten om dit programma onder de knie te krijgen. 

 

Modelur is een heel gemakkelijk software programma of eigenlijk plug-in voor Sketchup die goed te 

leren is. Alleen is Modelur heel erg gericht op stedenbouwkundig niveau in plaats van gebouwniveau. 

 

Microsoft Excel spreadsheets zal bij veel mensen al bekend zijn en daardoor makkelijker in omgang. 

Alleen hebben alle andere programmeer software, zoals Modelur, GenerativeComponents, Dynamo 

en Grasshopper een visuele terugkoppeling en dat heeft Microsoft Excel niet.  

 

Grasshopper en Dynamo zijn allebei relatief makkelijk te leren voor een beginner. Het voordeel bij 

deze programmeersoftware is dat het gebruik van componenten het makkelijker maakt n en hierdoor 

geen uitgebreide kennis vooraf hoeft te hebben van programmeren. Daarnaast hebben beide 

programma’s een live-link met een visueel programma. Voor Grasshopper is dit Rhinoceros en voor 

Dynamo is dit Revit. Beide programma’s hebben evenveel potentie voor het ondersteunen van een 

ontwerpproces. Alleen heeft Grasshopper meer mogelijkheden als het gaat om uitbreidingen op het 

gebied van bouwfysische aspecten. Dit is belangrijk bij een onderzoek naar bouwfysische onderdelen. 

Daarnaast kan Grasshopper en Rhino vanuit verschillende bronnen of programma’s modellen halen, 

zonder een hele omweg te moeten doorgaan. 

 

Bijlage 2, Figuur 6 Gebruikersinterface Modelur 
(Modelur, sd) 
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5. DGMR en parametrisch ontwerpen 
DGMR is sinds kort begonnen met parametrisch ontwerpen. Hiervoor waren ze al bezig met het 

opzetten van een 3D werkgroep, om het werken met 3D programma’s te promoten.  

 

6.1 Parametrische software 
Binnen DGMR werken ze met Rhinoceros en Grasshopper. De reden voor het gebruik van de 

programma’s Rhinoceros en Grasshopper is dat DGMR veel samen met studenten van de Technische 

Universiteit Delft. Op de TU Delft wordt er les gegeven in Rhinoceros en Grasshopper. Hierdoor is het 

logischer dat er bij DGMR ook gewerkt wordt met deze programma’s om de ondersteuning te kunnen 

bieden aan de leerlingen van de TU. Een andere reden is dat de partijen waarmee DGMR werkt allerlei 

verschillende programma’s gebruiken, Rhinoceros en Grasshopper bieden de mogelijkheid om met 

meeste van de programma’s te kunnen werken, waardoor de connectie veel beter functioneert. 

 

6.2 Scripts 
DGMR heeft een eigen kennisgroep parametrisch ontwerpen, waarin alle medewerkers die veel 

werken met parametrisch ontwerpen hun kennis met elkaar delen. Ze zijn pas sinds kort bezig met 

parametrisch ontwerpen maar hebben ondertussen al een aantal scripts verzameld. Onderwerpen van 

deze scripts zijn bijvoorbeeld: 

- Daglicht(factor) 

- Schittering  

- Geluidsbelasting 

- Bezonning 

 

6. Uitbreiding 
In het programma Grasshopper zitten veel verschillende functies, maar Grasshopper heeft de 

mogelijkheid om zijn functies verder uit te breiden met Plug-ins. Deze plug-ins maken het makkelijker 

om bepaalde berekeningen te kunnen ontwerpen en uit te voeren. Hieronder staan een aantal 

Grasshopper plug-ins met daarbij een beschrijvende van de mogelijkheden met deze plug-ins.  

 

Ladybug 

Ladybug is een plug-in bedoelt voor omgevingsanalyses in Grasshopper en Rhino. Ladybug gebruikt 

“Energy Plus Weather” files en importeert deze in Grasshopper. In deze bestanden staan gegevens van 

bepaalde locaties zoals 

temperaturen, windsnelheden en 

luchtvochtigheid. Door middel van 

Ladybug worden deze gegevens 

omgezet in 2D en 3D interactieve 

modellen, die gebruikt kunnen 

worden voor analyses. Ladybug 

geeft ook de mogelijkheid om 

samen te kunnen werken met 

“EnergyPlus”, “Radiance” en 

“Daysim”.  

 
 
 
 
 

Bijlage 2, Figuur 7 Informatiemanagementmodel Ladybug (Roudsari, sd) 
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Honeybee 

Net als Ladybug is Honeybee ook een plug-in bedoelt voor het maken van omgevingsanalyses. Waar 

Ladybug in gaat op de hoeveelheden daglicht, wind en luchtvochtigheid, is Honeybee goed te 

gebruiken bij het maken van energieanalyses. Daarnaast kunnen ook met Honeybee daglichtsimulaties 

gemaakt worden.  

 

Ironbug 

Ironbug vergroot de mogelijkheden van Honeybee door het toevoegen van HVAC (Heating, Ventilation 

en Air-Conditioning) componenten, waardoor energie simulaties nog beter inzicht geven in de realiteit.  

 

Heliothrope-Solar 

Heliothrope-Solar is een ook een Grasshopper plug-in die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het 

bepalen van de zonnestand of schaduw voor elk uur van het jaar. Op deze manier kunnen gebouwen 

ontwerpen worden om gebruik te maken van de zonnewarmte, wanneer dit gewenst is.  

 
Bumblebee 

Bumblebee zorgt voor de connectie tussen Microsoft Excel en Grasshopper. Niet alleen zorgt dit 

component ervoor dat de data over en weer wordt verplaatst, maar ook om gebruik te kunnen maken 

van de tools die Excel biedt (analytische en visuele elementen). 

 
 
 
 

Bijlage 2, Figuur 8 Overzicht koppeling Ladybug, Honeybee en Butterfly 
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De bovengenoemde plug-ins geven ontwerpers de mogelijkheid om gebouwen meer gebalanceerd, 

groen en duurzaam te maken. Dit doen ze door de mogelijkheid te bieden om verschillende uiterste te 

testen en te kunnen analyseren door het gebruik van onder andere ‘environmental data’ 

 

Naast plug-ins die bedoeld zijn om omgevingsanalyses uit te kunnen voeren zijn er plug-ins die zich 

meer richten op de constructies, waaronder: 

• Kangaroo Physics 

• Karamba 

• BullAnt 

• Hummingbird 

• Mantis 

(Pandit, sd) 

 

Naast alle genoemde plug-ins zijn er nog veel meer plug-ins op het gebied van omgevingsanalyses, 

constructie analyses en op andere onderwerpen beschikbaar. Vele van deze plug-ins zijn terug te 

vinden op de website: https://www.food4rhino.com/ . 

 

Voor het onderzoek zullen in eerste instantie alleen de plug-ins Ladybug en Honeybee gebruikt 

worden. Ladybug en Honeybee hebben naast daglicht en zonnestanden meer functies die benodigd 

zijn voor het onderzoek. Mocht dit niet genoeg ondersteuning bieden op het gebied van daglicht, dan 

kan Heliothrope-Solar nog in een later stadium worden toegepast. 

 

7. Community 
Omdat parametrisch ontwerpen nog een vrij nieuw iets is, zijn er veel actieve community ’s online die 

hulp kunnen bieden bij problemen die je mogelijk ondervindt.  

 

Mocht het niet lukken om de juiste geometrie in Rhinoceros te krijgen, dan is er een actief forum, 

McNeel Forum (https://discourse.mcneel.com/), waarop allerlei verschillende tips staan. 

 

Voor Grasshopper is er website (https://www.grasshopper3d.com/) waar filmpjes, downloads en 

forums op staan, waar mogelijk het antwoord op de vraag bij staat. 

 

Ladybug heeft ook zijn eigen forum (https://discourse.ladybug.tools/) waar verschillende problemen 

worden beantwoord. 
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8. Conclusie 
Parametrisch ontwerpen is een ontwerpproces, waarbij ontwerpen of modellen automatisch worden 

gegenereerd op basis van data of relaties tussen onderdelen. Denk hierbij aan parameters zoals maten, 

materiaaldikte of geometrie.  

 
Parametrisch ontwerpen heeft talloze mogelijkheden en toepassingen. Mogelijkheden met 
parametrisch ontwerpen op het gebied van de gebouwde omgeving zijn bijvoorbeeld: vormen creëren 
van gebouwen, constructieoplossingen, daglichtsimulaties, windstudies en stedenbouwkundige 
gebiedsindelingen. Alles wat te berekenen is met de hand, is ook te berekenen met een 
automatisering, alleen dan zonder menselijke rekenfouten. Alleen wanneer resultaten of aspecten 
beredeneerd moeten worden, is de automatisering geen oplossing meer. Dan is een bouwfysisch 
adviseur nodig om de resultaten te kunnen interpreteren en te beredeneren. 
 
Op de markt zijn nu al veel verschillende parametrische software zoals Grasshopper, Excel, Dynamo, 
GenerativeComponents en Modelur. Elk van deze software heeft zijn voor- en nadelen. 
 
Voor het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van Rhinoceros met Grasshopper. Grasshopper heeft 
een grote lijst met toevoegingen (plug-ins) die kunnen helpen met het berekenen van bouwfysische 
aspecten. Daarnaast kan Grasshopper ook vanuit meerdere programma’s modellen inladen. 
 
Mogelijke toevoegingen aan Grasshopper zijn Ladybug en Honeybee, deze twee plug-ins zijn ideaal 
voor het maken van omgevingsanalyses. Waarmee ook energiesimulaties, daglichtberekeningen en 
windstudies gedaan kunnen worden. 
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Begrippenlijst 
Begrip Betekenis 

Alpha-klimaat In de ISSO 74 gebruikte aanduiding voor een gebouw of ruimte waar 
adaptatie een versterkte rol speelt bij de beleving van het 
binnenklimaat. Globaal gesproken gaat het hier om gebouwen met te 
openen ramen en veel mogelijkheden voor de gebruiker om het 
binnenklimaat zelf te beïnvloeden en de kleding aan te passen aan de 
thermische sensatie. (ISSO, 2014) 

Automatisering De vervanging van menselijke arbeid én denken door machines of 
computers (EconomischWoordenboek) 

g-waarde Ook wel bekend als ZTA waarde. De zontoetredingswaarde.  

Kwalitatieve criteria Een criteria uit gedrukt in kwaliteit, waardoor deze criteria niet altijd 
goed meetbaar is. 

Kwantitatieve criteria Een criteria uit gedrukt in getallen en is daardoor goed meetbaar. 

LTA LTA staat voor lichttoetredingswaarde. Dit is de verhouding tussen de 
binnenkomende en de opvallende zichtbare zonnestraling bij een 
loodrecht invalshoek 

Parameter Een parameter is een waarde die variabel is en tijdens de berekening kan 
worden veranderd. Met deze waardes kan tijdens een berekening 
worden gespeeld om tot de gewenste resultaten te komen.  

Setpoint temperatuur (Minimale gewenste) operatieve binnentemperatuur zoals gehandhaafd 
door het regelsysteem in de normale bedrijfstoestand voor verwarming, 
of (maximale gewenste) operatieve binnentemperatuur zoals 
gehandhaafd door het regelsysteem in de normale bedrijfstoestand 
voor koeling. (Commissie Energieprestatie Gebouw, 2019) 

Thermische massa Thermische massa is een term waarmee het thermisch accumulerend 
vermogen van massa wordt aangeduid, oftewel het vermogen om 
warmte en koude op te nemen, een periode vast te houden in het 
materiaal en later afhankelijk van de ruimtetemperatuur weer af te 
geven via het materiaaloppervlak. (Cement en Beton) 

Weatherfile Dit is een bestand met alle informatie over het klimaat van een bepaalde 
locatie, waaronder aantal zonuren, temperaturen en windsnelheden. 

ZTA waarde Zontoetredingsfactor. Deze waarde geeft de verhouding tussen de 
invallende zonnestraling en de binnenkomende zonnestraling weer. 

 

Afkortingen 
Afkorting Betekenis 

Fplane,% Percentage van het gedeelte van de ruimte 

Trm Lopende gemiddelde buitentemperatuur 

Ti,o Operatieve binnen temperatuur 
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1. Inleiding 
Dit is het programma van Eisen voor het ontwikkelen van een automatisering die als ondersteuning 

dient bij het berekenen van drie Active House aspecten: daglicht, thermisch binnenklimaat en de 

gebouwgebonden energievraag. 

 

In dit programma van Eisen zijn alle eisen, wensen en randvoorwaarden beschreven waar het 

eindresultaat aan moet voldoen. Door alle wensen en begrenzingen in het begin van het 

ontwikkelproces inzichtelijk te maken kan het vervolg van het proces efficiënt worden uitgevoerd. 

 

Het eindresultaat van het programma van eisen is een automatisering die ondersteuning biedt bij het 

maken van de berekeningen voor de drie Active House aspecten daglicht, thermisch binnenklimaat en 

gebouwgebonden energievraag. Deze automatisering is niet het antwoord bij het ontwerpen van een 

Active House, aangezien daar naast de kwantitatieve criteria ook kwalitatieve criteria zijn die niet te 

berekenen zijn. De automatisering is daarom gebaseerd op de kwantitatieve criteria. Met de 

automatisering kunnen snel verschillende varianten vroegtijdig worden onderzocht, waardoor de 

automatisering het beste effect heeft in een vroege fase van het ontwikkelproces zoals het 

structuurontwerp of voorontwerp. Wanneer de automatisering in een latere fase wordt toegepast 

kunnen de resultaten voor meer werk zorgen dan vooraf gepland was. 

 
Het Programma van eisen is opgesteld aan de hand van een stappenplan. In dit stappenplan worden 
tien vragen gesteld waaruit de randvoorwaarden, eisen en wensen komen. De tien vragen die 
beantwoord zijn, zijn als volgt: 

1. Wat is het resultaat? 
2. Wat moet het kunnen of doen? 
3. Wat moet het resultaat juist niet kunnen of doen? 
4. Wat zijn de maatschappelijke, juridische en financiële randvoorwaarden? 
5. Welke eisen stellen wetten en regelgeving? 
6. Wat willen de toekomstige gebruikers (niet)? 
7. Hoe beperken materiaal en productieproces het resultaat? Wat kan het resultaat daardoor 

wel en niet zijn? 
8. Welke wensen of eisen zijn het meest belangrijkst en welke zijn het minst belangrijk? 
9. Zijn alle eisen die verzameld zijn strijdig met elkaar? 
10. Is het totaal aan wensen en eisen betaalbaar / haalbaar? 

De antwoorden op bovenstaande vragen zijn verwerkt in de diverse hoofdstukken van het Programma 
van Eisen. 
 

In hoofdstuk 2 staan alle kwantitatieve en kwalitatieve eisen vanuit de Active House specificaties 

waaraan een Active House wordt beoordeeld. In hoofdstuk 3 staan alle parameters beschreven die van 

belang zijn bij de drie Active House aspecten en meegenomen worden in de automatisering. Hoofdstuk 

4 bestaat uit alle randvoorwaarden voor de berekeningen en resultaten van de Active House aspecten 

daglicht, thermisch binnenklimaat en de energievraag. Hoofdstuk 5 gaat in op de functionele eisen, 

waarin duidelijk wordt wat het eindresultaat moet kunnen en doen. In hoofdstuk 6 gaat het om de 

gebruikerswensen, waarbij alle wensen en eisen van de gebruikers en betrokkenen zijn omschreven. 

In Hoofdstuk 7 staande eisen die ontstaan door de ontwerpbeperkingen van het eindresultaat. 
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2. Active House Eisen 
Active House is een visie op bouwen waarbij de onderwerpen Comfort, Energie en Milieu niet los van 

elkaar, maar integraal worden benaderd om zo tot het beste binnenklimaat te komen. Voor de 

automatisering wordt er gekeken naar drie aspecten vanuit de Active House specificaties. Deze drie 

aspecten zijn: daglicht, thermische binnenklimaat en energievraag.  

 
In dit hoofdstuk worden alle kwantitatieve en kwalitatieve Active House eisen benoemd over de 

aspecten daglicht, thermisch binnenklimaat en de energievraag. Alle informatie in dit hoofdstuk is 

afkomstig van de Active House specificaties 2020 (Active House Alliance, 2020). 

 

2.1 Daglicht 
De hoeveelheid daglicht in een ruimte wordt bepaald aan de hand van daglichtfactoren op een 

horizontaal werkvlak verdeeld in een raster met een hoogte vanaf de vloer van 0.85 meter. 

De daglichtfactoren moeten berekend zijn met een gevalideerd rekenprogramma. De gebruikte hemel 

of lucht type moet TYPE 1 of TYPE 16 zijn van de ISO 15469:2004. Hierbij moet vermeld worden welk 

type gebruikt is.  

 

De beoordeling gaat over de woon- en activiteiten zones (zoals woonkamer, werkplek, eetkamer, 

keuken, slaapkamer en kinderkamers). 

De helft van de dag verlichte uren moet een fractie van de ruimte voor het doelniveau boven de 

opgegeven waarde voor elke categorie. Dit betekent dat de daglichtfactor voor elk raster punt hoger 

zou moeten zijn dan de daglichtfactor target level voor een specifieke fractie van het raster, 

bijvoorbeeld 60% 

 

In de Active House specificaties worden twee manieren benoemd om het aspect daglicht te 

beoordelen. Voor dit onderzoek en de automatisering wordt gebruik gemaakt van optie 1. Om deze 

reden zijn de kwantitatieve criteria van optie 2 hieronder niet weergegeven.  

 

Kwantitatieve criteria 

Aspect Criteria 

Daglicht factor per kamer De hoeveelheid daglicht van een ruimte is beoordeeld door de fractie 
van de ruimte, Fplane,%, die een hogere daglichtfactor hebben dan de 
target daglichtfactor DT. 

1. Fplane,%> 70 % van de ruimte. 
2. Fplane,%> 60 % van de ruimte. 
3. Fplane,%> 50 % van de ruimte. 
4. Fplane,%> 40 % van de ruimte. 

Bijlage 3, Tabel 1 Kwantitatieve criteria daglicht optie 1 

 

Kwalitatieve criteria 

Aspect Criteria 

Uitzicht Zijn de ramen zo gelegen dat ze het beste uitzicht naar buiten geven 
op de hemelkoepel en de omgeving 

Doorzicht Zijn de ramen (die zicht naar buiten verschaffen) geselecteerd op een 
zo hoog mogelijk doorzicht (geen bijkleuring uitzicht)? 

Schittering Is dynamische wering aanwezig om het risico op verblinding te 
vermijden? 

Daglicht in secundaire 
ruimten 

Komt er daglicht binnen in circulatieruimten en badkamers? 
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Verblinding in slaapkamers Hebben slaapkamers de mogelijkheid om de kamer zo donker 
mogelijk te maken? 

Reflectie Welke oppervlakte reflectiewaardes zijn gebruikt in de berekening? 
De volgende waardes worden aanbevolen om te gebruiken 

1. Plafond = 0.7 (0.7 tot 0.9) 
2. Wanden = 0.5 (0.5 tot 0.8) 
3. Vloer = 0.2 (0.2 tot 0.4) 

Enkele of meerdere 
openingen 

Heeft de kamer toegang tot daglicht van meer dan één oriëntatie 
en/of hoogte 

Simulatie methode Is een dynamisch model toegepast voor het bepalen van de 
hoeveelheid daglicht? 

Bijlage 3, Tabel 2 Kwalitatieve criteria daglicht 

 

2.2 Thermisch binnenklimaat 
Een aangename thermische omgeving is essentieel voor comfortabel wonen. Voldoende thermisch 

comfort, zowel in de winter als in de zomer, verbetert het welzijn en de prestaties, en voorkomt of 

vermindert in sommige gevallen ziekten. 

 

Om het risico van oververhitting in te schatten, dient een dynamisch thermisch simulatie-instrument 

gebruikt te worden dat elk uur de waarde van de kamertemperatuur in ruimten bepaalt (bijvoorbeeld 

woon- en slaapkamers, keuken). De kamertemperatuur wordt per ruimte gemeten. In verblijfsruimten 

zonder mechanische koelsysteem (bijvoorbeeld centrale airconditioning) zijn in de zomermaanden 

adaptieve temperatuurgrenzen gebruikt. Dit betekent dat de maximaal toegestane 

binnentemperatuur gerelateerd is aan het weer buiten. Tijdens warme perioden kan de 

binnentemperatuur hoger zijn. Gedurende 95% van de tijd dat een woning wordt gebruikt, moeten de 

ruimten de vereisten temperatuur hebben. 

 

Kwantitatieve criteria 

Aspecten Criteria 

Maximum 
kamertemperatuur 

De maximum binnentemperatuur geldt voor de periode met een 
buiten temperatuur Trm van 12°C of meer. 
 
Voor ruimtes in gebouwen zonder mechanische air conditioning en 
met genoeg mogelijkheden voor natuurlijke ventilatie, is de maximale 
kamertemperatuur: 

1. Ti,o < 0.33 x Trm + 20.8°C 
2. Ti,o < 0.33 x Trm + 21.8°C 
3. Ti,o < 0.33 x Trm + 22.8°C 
4. Ti,o < 0.33 x Trm + 23.8°C 

Trm is de Running Mean outdoor temperature . 
 
Voor ruimtes in gebouwen met mechanische air conditioning is de 
maximale kamertemperatuur: 

1. Ti,o < 25.5 °C 
2. Ti,o < 26 °C 
3. Ti,o < 27 °C 
4. Ti,o < 28 °C 

Voor slaapkamers (vooral ’s nachts) zou een 2°C lagere waarde 
gehanteerd moeten worden, omdat mensen meer gevoelig zijn voor 
hoge temperaturen wanneer ze slapen of in slaap proberen te vallen. 
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Daarnaast is een kort hogere temperatuur in de keuken toegestaan in 
verband met koken. 
 
Het systeem moet ontworpen wordne om te voldoen aan de 
voorgestelde waardes. De gebruikers moeten wel de mogelijkheid 
hebben de instellingen aan te passen. 

Minimum 
kamertemperatuur 

De minimum binnentemperatuur geld voor een periode met een 
buitentemperatuur van Trm van 12°C of minder. 
 
Voor woonkamers, keukens, studeerkamers, slaapkamers etc. in 
woningen een minimum kamertemperatuur van:  

1. Ti,o > 21 °C 
2. Ti,o > 20 °C 
3. Ti,o > 19 °C 
4. Ti,o > 18 °C 
 

Het systeem moet ontworpen wordne om te voldoen aan de 
voorgestelde waardes. De gebruikers moeten wel de mogelijkheid 
hebben de instellingen aan te passen. 

Bijlage 3, Tabel 3 Kwantitatieve criteria thermisch binnenklimaat 

 

Kwalitatieve criteria 

Aspect Criteria 

Individuele controle, winter Is het mogelijk om de temperatuur per kamer aan te passen aan de 
wensen op een bepaald moment, bijvoorbeeld via een thermostaat? 

Individuele controle,  
zomer 

Is het mogelijk om de temperatuur te beïnvloeden in elke kamer, 
bijvoorbeeld door het openen van ramen of door zonwering neer te 
laten? En is het in geval mechanische koelsystemen mogelijk om de 
temperatuur per kamer aan te passen, bijvoorbeeld via een 
thermostaat? 

Bediening 
klimaatinstallaties 

Zijn bediening units voor klimaat-installaties erop geselecteerd dat 
deze zo intuïtief en eenvoudig mogelijk te gebruiken zijn? 

Tocht Zijn ventilatieopeningen (inclusief ramen, ventilatieroosters, en 
mechanische ventilatiesystemen) zo gelegen en gedetailleerd dat 
hinder door tocht minimaal is? 
Luchtsnelheid binnen de leefzone moet onder 0.2 m/s in de winter en 
0.5 m/s in de zomer blijven. 

Nachtkoeling Is het mogelijk om overtollige warmte die zich heeft opgebouwd 
tijdens de dag te verwijderen, door middel van nachtventilatie met de 
koele buitenlucht. 

Oververhitting, winter Is het mogelijk om ongewenste overtollige hitte in de winter te 
verwijderen, zonder ongemakkelijk tocht te creëren. 

Bijlage 3, Tabel 4 Kwalitatieve criteria thermisch binnenklimaat 
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2.3 Energievraag 
De jaarlijkse energievraag omvat de energie voor ruimteverwarming, waterverwarming, ventilatie, 

airconditioning inclusief koeling, technische installaties en elektriciteit voor verlichting. Het is de som 

van alle (gebouw gebonden) energieverliezen (dus exclusief opbrengsten).  

De jaarlijkse energievraag wordt bepaald met behulp van een nationaal aangewezen 

berekeningsmethode. Hetzelfde geldt voor de bepaling van het verwarmd vloeroppervlak.  

De vereisten voor individuele producten en constructie-elementen (zoals de minimale thermische 

weerstand, maximale thermischebrugeffect en luchtdichtheid) dienen minstens te voldoen aan de 

eisen van het Bouwbesluit. 

 

Kwantitatieve criteria 

Aspecten Criteria 

Jaarlijkse energievraag 1. ≤ 40 kWh/m² 
2. ≤ 60 kWh/m² 
3. ≤ 80 kWh/m² 
4. ≤ 100 kWh/m² 

Bijlage 3, Tabel 5 Kwantitatieve criteria energievraag 

 

Kwalitatieve criteria 

Aspecten Criteria 

Energievraag van 
individuele producten en 
constructieve elementen 

Zijn de gekozen producten en constructies geëvalueerd op grond van 
kosten efficiency, kosten voor levensduurverwachting en 
onderhoudskosten? 

Architectural design 
solutions 

Zijn architectonische ontwerpoplossingen gebruikt met het oog op 
een holistische benadering van het gebouw, en een zeer lage 
energievraag? 

Passieve 
koelingsoplossingen 

Zijn er oplossingen gebruiks in het ontwerp om de vraag naar actieve 
koeling door middel van air conditioning te verminderen? 

Simulatie methode Is een dynamisch model gebruikt om een dieper inzicht te krijgen in 
de energievraag? 

Bijlage 3, Tabel 6 Kwalitatieve criteria energievraag 
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3. Parameters en vaste waarden 
Binnen de automatisering wordt er rekening gehouden met de parameters die van belang zijn voor de 

Active House aspecten daglicht, thermisch binnenklimaat en energievraag. In dit hoofdstuk worden de 

parameters per aspect beschreven. Duidelijk te zien is dat de aspecten gelijke parameters en vaste 

waardes hanteren. Binnen de berekening zijn er ook waardes die een standaard waarde aanhouden, 

maar kunnen afwijken per project. Deze vaste waardes zijn samen met de parameters in de tabellen 

hieronder weergegeven.   

 

Daglicht 

Parameter (variabele) Omschrijving 
Grootte van het raam De grootte van het raam bepaald de hoeveelheid daglicht dat de ruimte binnen 

kan komen. 

Positie van het raam De positie is vooral de hoogte waarop het raam geplaatst wordt. Deze hoogte 
is bepalend omdat er in de daglichtberekening wordt gerekend vanaf een 
hoogte van 0,85 meter. Een te laag geplaatst raam wordt in dit geval dan niet 
meegerekend. 

Oriëntatie van het raam De oriëntatie van het raam is erg belangrijk, aangezien een raam op het 
noorden veel minder licht naar binnen laat dan een raam op het zuiden. 

Hoeveelheid ramen De hoeveelheid ramen vergroot het resultaat voor een daglichtfactor 
berekening door een groter aantal ramen te plaatsen. In combinatie met de 
oriëntatie kan er worden gezorgd dat de hele dag door genoeg daglicht naar 
binnen komt. 

Dikte constructie De dikte van de constructie bepaald het overstek boven het raam en daarbij 
ook de hoeveelheid daglicht dat naar binnen kan treden. 

Zonwering De zonwering bepaald hoeveel zonlicht er in het gebouw of ruimte naar binnen 
kunnen. 

Reflecterend vermogen 
van oppervlaktes 

De reflectiewaarde van de binnenwanden, het plafond en de vloer bepaald 
hoeveel daglicht de ruimte in wordt gereflecteerd. Een hogere reflectiewaarde, 
hoe vaker het licht wordt gereflecteerd en een lichtere ruimte ontstaat. 

ZTA /g-waarde 
(Zontoetredingsfactor) 

ZTA is een eigenschap van het glas waarmee de verhouding tussen 
binnenkomende en de opvallende zonnestraling wordt aangegeven. Waarbij 
een hogere ZTA-waarde betekent dat er meer zontoetreding is.  

LTA 
(Lichttoetredingsfactor) 

LTA is een eigenschap van het glas waarmee de verhouding tussen 
binnenkomende en de opvallende zichtbare zonnestraling wordt aangegeven. 
Een hogere LTA waar betekent meer zichtbaar licht in de ruimte. 

Vast waarde  
Geometrie gebouw De vorm van het gebouw helpt de berekening te bepalen waar de ramen zijn 

geplaatst en waar de belemmeringen zijn. De geometrie van het gebouw staat 
vast, maar in de automatisering moet het aanpasbaar zijn. 

Locatie De vorm van het gebouw helpt de berekening te bepalen waar de ramen zijn 
geplaatst en waar de belemmeringen zijn. 

Breedtegraad De grootte van het raam bepaald de hoeveelheid daglicht dat de ruimte binnen 
kan komen. 

Klimaat De positie is vooral de hoogte waarop het raam geplaatst wordt. Deze hoogte 
is bepalend omdat er in de daglicht berekening wordt gerekend vanaf een 
hoogte van 0,85 meter. Een te laag geplaatst raam wordt in dit geval dan niet 
meegerekend. 

Belemmeringen en uitzicht De oriëntatie van het raam is erg belangrijk, aangezien een raam op het 
noorden veel minder licht naar binnen laat dan een raam op het zuiden. 
Daarnaast bepaald de plaats van het raam ook het uitzicht vanuit het raam. 
Hierbij moet rekening worden gehouden met belemmeringen die zich voor 
doen rondom het gebouw. 

Bijlage 3, Tabel 7 Daglicht informatiewaardes 
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Thermische schil 

Thermisch binnenklimaat 

Parameter (variabele) Omschrijving 
Thermische massa De thermische massa is het thermisch accumulerend vermogen van de massa 

in de constructie. Deze thermische massa kan gebruikt worden om grote 
temperatuurschommelingen in het gebouw te verminderen. 

Daglicht openingen 
(daglicht) 

De daglichtopeningen bepalen hoeveel licht de ruimte binnen kan komen. 
Naast licht komt er ook warmte mee naar binnen. Dit is gunstig voor in de 
winter (zonnewarmte) maar nadelig in de zomer. 

Isolatie van de 
gebouwschil 

De isolatiewaarde van de schil bepaald de hoeveelheid warmte wat verloren 
kan gaan door warmteverlies. 

Zonwering De zonwering bepaald hoeveel licht (warmte) het gebouw in kan, gewenst of 
ongewenst. De zonwering heeft hierbij invloed op de hoogte van de 
temperatuur. 

Vaste waarde  
Gebouwvorm De vorm van het gebouw wordt vooraf bepaald, maar de keuze van de vorm 

heeft effect op de resultaten van het thermisch binnenklimaat. 

Locatie De locatie is bepalend voor de breedtegraad (zonnehoogte) en klimaat. 

Klimaat Het binnenklimaat wordt deels bepaald door klimatologische factoren zoals 
windrichting en snelheid, zonnestraling, luchtvochtigheid en temperatuur. Dit 
is allemaal afhankelijk van het klimaat. 

Thermische bufferzone Thermische zones zijn ruimtes die per definitie niet verwarmd of gekoeld 
worden. Deze ruimtes vormen een bescherming tussen het klimaat binnen en 
buiten. 

Belemmeringen en uitzicht De belemmeringen en het uitzicht vanuit de ramen in het gebouw bepalen 
hoeveel zonnestralen de binnenkant van de woning kunnen bereiken. 

Installaties Het toepassen van bepaalde installaties en het type installatie heeft invloed op 
het thermisch binnenklimaat. Het type installatie heeft te maken met de manier 
waarop temperatuur geregeld wordt. 

Bijlage 3, Tabel 8 Thermische binnenklimaat informatiewaardes 

 

Energievraag 

Gebouw gebonden energievraag 

Parameter (variabele) Omschrijving 
Gebouw oriëntatie Samen met de vorm van het gebouw is de oriëntatie belangrijk. De onderdelen 

op de zuidgevel hebben veel invloed op energievraag van een gebouw 

Isolatie van de 
gebouwschil 

De isolatie van de schil is de manier om warmteverlies door de constructie te 
verminderen en daardoor een lagere energievraag te krijgen. 

Koudebruggen en 
infiltratiewaarde 

Net als de isolatie zijn koudebruggen vermijden en een hoge infiltratiewaarde 
een manier om warmteverlies te verminderen. 

Daglicht openingen 
(daglicht) 

Daglichtopeningen op de juiste plekken kan helpen de energievraag te 
verminderen, maar dit kan ook averechts werken.  

Zonwering De zonwering heeft effect op de hoeveelheid licht en warmte dat de ruimte 
binnen kan komen. Dit heeft weer invloed op hoeveel er verwarmd of gekoeld 
moet worden. 

Vaste waarde  
Gebouwvorm De vorm van het gebouw wordt vooraf bepaald, maar de keuze van de vorm 

heeft effect op de resultaten van het thermisch binnenklimaat. 

Klimaat Het klimaat bepaald of er in de seizoenen meer verwarming of koeling benodigd 
is. Het klimaat wordt weer bepaald door de locatie van het gebouw. 

Installaties Het type installaties heeft invloed op de energievraag aangezien verschillende 
installaties andere werkingen hebben en ook een andere energievraag. 

Bijlage 3, Tabel 9 Energievraag informatiewaardes  
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4. Randvoorwaarden 
 

In dit hoofdstuk worden alle randvoorwaarden benoemd waar het eindresultaat aan moet voldoen 

voor de berekeningen en de resultaten van de Active House aspecten daglicht, thermische 

binnenklimaat en energievraag. Als eerst worden alle algemene randvoorwaarden (4.1) benoemd die 

gelden voor alle berekeningen en zijn niet aspect specifiek. Daarna wordt er per aspect gekeken naar 

de randvoorwaarden voor de berekening en naar de randvoorwaarden van het resultaat (4.2 

t/m4.7). 

 

4.1 Algemene randvoorwaarden 

• Automatisering is opgesteld in een Rhinoceros - Grasshopper bestand; 

• De componenten in de automatisering hebben als standaard taal Engels, alle begeleidende 

teksten zijn in het Nederlands;  

• Voor de gegevens over het klimaat wordt er gebruik gemaakt van Weather data files van 

EnergyPlus. Voor Nederland zijn er drie Weather data files beschikbaar. Van Amsterdam, 

Groningen en Beek. In de automatisering moet er een keuze gemaakt kunnen worden. 

• Voor de automatisering is een handleiding geschreven waarin alle stappen voor de 

verschillende berekeningen zijn beschreven. 

• De vorm van het gebouw moet aanpasbaar zijn, om verschillende ontwerpen na te kunnen 

maken en om in te inspelen op de resultaten van de berekeningen.  

• Het gebouw moet om zijn as van oriëntatie kunnen veranderen, dit van belang voor de 

resultaten van daglicht, thermisch binnenklimaat en de energievraag. 

 

4.2 Randvoorwaarden berekening daglicht 

• De berekening voor daglichtfactor moet voldoen aan berekeningsmethode 1 omschreven in 

de norm NEN-EN 17037 (Technische Commissie CEN/TC 169, 2018); 

• Daglichtfactoren in de ruimte moeten berekend worden met een betrouwbare methode die is 

gebaseerd op de ISO 15469:2004 standaard bewolkte hemel (Type 1 of Type 16); 

• Reflectiewaarden moeten per gebouwonderdeel aanpasbaar zijn. Te hanteren 

reflectiewaarden volgens de Active House standaard (Active House Alliance, 2020) zijn: 

o Plafond:    0,7 (0,7 tot 0,9) 

o Wanden:   0,5 (0,5 tot 0,8) 

o Vloer:    0,2 (0,2 tot 0,4); 

o Grondvegetatie buiten:  0,1 tot 0,2 

o Buitenkant gebouw:  0,3 tot 0,5 

• De grootte, de positie en de oriëntatie van de ramen moeten aangepast kunnen worden in de 

automatisering; 

• De eigenschappen van de ramen (glas en kozijn) moeten aanpasbaar zijn. Hieronder vallen de 

U-waarde, LTA en de g-waarde; 

• Zonwering moet een optie zijn om te kunnen toepassen. Hierbij is het belangrijk dat het type 

zonwering, de diepte van de zonwering en de positie van de zonwering aanpasbaar is. 

Daarnaast moet ingesteld kunnen worden of het om binnen- of buitenzonwering gaat;  

• Daglichtfactoren moeten berekend worden over een raster van punten op een vlak 0,85 m 

boven de vloer van de ruimte. 
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4.3 Randvoorwaarden resultaat daglicht 

• Het resultaat van de daglicht berekening is de gemiddelde daglichtfactor en moet aangeven 

hoeveel procent van de ruimte een gelijke of hogere daglichtfactor heeft dan de 

streefdaglichtfactor. Deze streefdaglichtfactor moet zelf in te vullen zijn; 

• De resultaten van de daglichtfactorberekening moet visueel gemaakt zijn; 

• Het resultaat is gebaseerd op ruimteniveau; 

• De resultaten moeten gegeven worden over alle leef- en activiteiten ruimtes, zoals de 

woonkamer, werkkamer, eetkamer, keuken, slaapkamers en kinderkamers. 

 

4.4 Randvoorwaarden berekening thermisch binnenklimaat 

• De berekening voor thermisch binnenklimaat moet voldoen aan de methode omschreven in 

de norm NEN-EN 16798-1; 

• Voor elk uur wordt de waarde van de kamertemperatuur bepaalt; 

• Voor de verwarmingssetpoint moet een waarde van 20 °C gehanteerd worden met een 

gereduceerde verwarmingssetpoint van 16 °C. Deze waardes zijn afkomstig van de NTA 8800; 

• Voor de koelingssetpoint moet een waarde van 24 °C gehanteerd worden, gebaseerd op de 

waardes uit de NTA 8800; 

• Isolatiewaarden van alle onderdelen van het gebouw moeten aanpasbaar zijn. Hieronder 

vallen de gevels, de ramen, de vloer en het dak; 

• Daglichtopeningen moeten aan te passen zijn in de automatisering. 

 

4.5 Randvoorwaarden resultaat thermisch binnenklimaat 

• Het resultaat van de thermisch binnenklimaat berekening is voor zowel de binnentemperatuur 

als de operatieve binnentemperatuur de gemiddelde, de minimale en de maximale waarde; 

• De resultaten van thermisch binnenklimaat moeten visueel zichtbaar zijn; 

• Het resultaat is een waarde dat gebaseerd is op ruimteniveau; 

 

4.6 Randvoorwaarden berekening energievraag 

• De berekening voor de energievraag moet voldoen aan de methode omschreven in de US 

BESTEST ANSI/ASHRAE Standard 140. 

• Isolatiewaarden van alle onderdelen van het gebouw moeten aanpasbaar zijn. Hieronder 

vallen de gevels, de ramen, de vloer en het dak; 

• De infiltratie waarde moet in de berekening worden meegenomen. Deze waarde mag een 

vaste waarde zijn of een variabele waarde. 

• Voor ventilatiecapaciteit moet er gerekend kunnen worden met de Nederlandse waardes.  

 

4.7 Randvoorwaarden resultaat energievraag  

• Het resultaat voor de energievraag is een waarde gegeven kWh/m2; 

• Het resultaat moet visueel worden weergegeven. 

• Het resultaat wordt gegeven als resultaat van de berekening per ruimte; 
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5. Functionele eisen 
De automatisering moet de mogelijkheid bieden om te helpen bij het ontwerpen van een Active house 

woning op basis van de aspecten daglicht, thermisch binnenklimaat en energievraag. Dit moet de 

automatisering doen door resultaten te geven in de vorm zoals in het hoofdstuk 4 Randvoorwaarden 

is beschreven, allemaal vanuit één bestand.  

 

De automatisering heeft het meeste effect in een vroeg stadium in het ontwerpproces. Hierdoor moet 

de automatisering door middel van simpele input parameters resultaten kunnen genereren. De 

automatisering moet daarnaast eenvoudig en toegankelijk zijn om te gebruiken in de vroege fasen van 

het ontwerpproces. Ook moet de automatisering snel varianten kunnen ontwikkelen om alle 

mogelijkheden te kunnen beoordelen. Hierbij wordt bedoeld dat bij kleine aanpassingen de resultaten 

snel zichtbaar worden en inzichtelijk wordt welke effecten de aanpassingen hebben op de resultaten. 

 

6. Gebruikerswensen 
De berekeningen moeten allemaal in één grasshopper bestand staan, om alle resultaten te kunnen 

berekenen voor dezelfde geometrie. Doordat er meerdere principes in één bestand komen te staan, is 

het gevaar dat het bestand onoverzichtelijk wordt. Het is daarom van belang dat de automatisering 

duidelijk en overzichtelijk is. 

 

Om de duidelijkheid en structuur te kunnen bewaren zijn er twee onderdelen waar de automatisering 

rekening mee moet houden. Dit zijn de opbouw en de lay-out van de automatisering.  

 

Opbouw automatisering 

Voor de automatisering wordt de standaard opbouw van DGMR gehanteerd. Door de standaard 

opbouw te gebruiken is de automatisering herkenbaar en toegankelijk voor elke medewerker binnen 

DGMR. De opbouw van de automatisering is als volgt: 

• Geometrie: Hierbij wordt de vorm van het gebouw en alle aspecten van het gebouw 

vormgegeven. 

• Parameters: Dit zijn alle variabele vanuit de berekening, waarmee gevarieerd kan worden voor 

de berekeningen.  

• Berekeningen: In dit gedeelte van het script staan alle componenten waarmee alle 

berekeningen uit gevoerd worden. 

• Visualisatie: Hier komen alle resultaten en worden de resultaten verwerkt in bijvoorbeeld 

diagrammen, grafieken of simpele teksten.  
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Bijlage 3, Figuur 1 Opbouw automatisering 
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• Controle: De controle hoeft niet altijd zichtbaar te zijn in een automatisering, maar de controle 

is wel van belang bij het maken van een script. 

Niet elke stap van de opbouw is van toepassingen voor alle aspecten die berekend kunnen worden 

met een automatisering. Deze stappen kunnen dan ook worden weggelaten.  

 

Structuur 

Het volgen van het boven genoemde opbouw helpt bij het creëren van een overzichtelijke 

automatisering. Om de gebruikers van de automatisering te helpen en om de automatisering te 

verduidelijken wordt er van de automatisering het volgende verwacht: 

• Aspecten daglicht, thermisch binnenklimaat of energie moet gescheiden zijn van elkaar. 

Hierdoor wordt duidelijk welke stappen bij elkaar horen. 

• Alle stappen binnen een berekening moeten worden geclusterd. 

• Bij elke stap staat een naam voor verduidelijking van de stap 

• Begeleidende teksten bij de verschillende stappen voor onderbouwing en uitleg over de stap. 

 

7. Ontwerpbeperkingen 
Soms kan een automatisering niet alles mogelijk maken en zijn er een aantal ontwerpbeperkingen 

die ondervonden moeten worden voor het ontwikkelen van de automatisering. Hieronder staan de 

ontwerpbeperkingen, die tot nu toe zijn gevonden. 

• Alleen toepasbaar voor vrijstaande projecten; 

• Met behulp van de automatisering kan één ruimte worden berekend, niet de gehele woning.1 

  

 
1 Aanpassing PvE: Tijdens het ontwikkelen van de automatisering bleek dat getekende modellen in Rhino niet 
parametrisch gemaakt kunnen worden in Grasshopper. Hierdoor lukt het niet binnen de beschikbare tijd een 
heel gebouw parametrisch op te stellen. Hierdoor is in overleg ervoor gekozen de automatisering te richten op 
het berekenen van één ruimte en niet een gehele woning. 
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1. Inleiding 
Tijdens het ontwikkelen van een automatisering waarmee onderdelen van de Active House aspecten 

daglicht, thermisch binnenklimaat en energie berekend kunnen worden, zijn er verschillende controle 

berekeningen gemaakt. Deze controle berekeningen zorgen ervoor dat de automatisering gevalideerd 

wordt op de aspecten. Deze bijlage gaat dieper in op de software en programma’s die gebruikt worden 

voor de controle berekeningen (2.1). Daarna wordt per Active House aspect: daglicht (2.2), thermisch 

binnenklimaat (2.3) en energievraag (2.4) de controle berekeningen uitgevoerd. De berekening voor 

het massa component (3.0) en de running mean temperature (4.0) staan op het einde van deze bijlage. 

 

2. Controle berekeningen 
De automatisering geeft resultaten voor de aspecten daglicht, thermisch binnenklimaat en energie. 
Deze resultaten zijn voor daglicht in de vorm van gemiddelde daglichtfactor en percentage oppervlakte 
dat voldoet aan de daglichtfactor van 2,1 of hoger. Voor thermisch binnenklimaat zijn de resultaten 
voor de operatieve en binnenlucht temperatuur de gemiddelde temperatuur, maximum en minimum 
temperatuur. Het resultaat voor energie is de energievraag per vierkante meter.  

Om al deze resultaten te kunnen controleren en daarbij de automatisering te kunnen 
valideren, worden er gelijke situaties berekent in de automatisering en in het controle programma. 
Voor elk aspect wordt er gebruik gemaakt van een ander soort programma. In deze programma’s 
worden drie verschillende ruimtes berekend met andere eigenschappen.  
 
Voor de controle van de daglichtfactor wordt het 
programma Velux Daylightvisualizer versie 2.8.4 
gebruikt van Velux. De Daylightvisualizer tool (zie 
bijlage 4, figuur 1) is een simpele tool om snel 
daglichtresultaten te generen, zonder veel informatie 
nodig te hebben. Dit geeft de mogelijkheid voor de 
controle berekeningen gelijke situaties te creëren. De 
daylightvisualizer wordt bij DGMR vaak gebruikt 
wanneer in de begin fasen inzichtelijk gemaakt moet 
worden wat de effecten zijn van bepaalde 
daglichtopeningen in de gevel. 

 
Voor het thermisch binnenklimaat wordt er gekeken 
naar de operatieve binnentemperatuur. Deze wordt 
in de controle berekening inzichtelijk gemaakt met 
het programma Velux Energy and Indoor Climate 
Visualizer (EIC) versie 2.1 van Velux (zie bijlage 4, 
figuur 2). Net als de daylightvisualizer is de EIC 
visualizer een simpel programma, alleen met een 
aantal beperkingen in het aanpassen van de 
geometrie. Met de EIC visualizer worden de effecten 
op het binnenklimaat en de energievraag gemakkelijk 
inzichtelijk gemaakt. De EIC visualizer maakt gebruikt 
van de rekenkern van IDA ICE, welke gevalideerd is 
door de NEN 15255, 15265 en 13791. De EIC visualizer 
wordt bij DGMR niet gebruikt aangezien dit programma niet op de Nederlandse markt is uitgebracht. 
Maar aangezien de Daylightvisualizer in veelvoud wordt gebruikt, leek de Energy en Indoor Climate 
een goede tool om het thermische binnenklimaat te kunnen beoordelen. 

 

Bijlage 4, Figuur 1 Gebruikersinterface Velux 
Daylightvisualizer 

Bijlage 4, Figuur 2 Gebruikersinterface Velux Energy and 
Indoor Climate visualizer 



Bijlage 4: Controle berekeningen ~ Danita Aalbrecht 11 Juni 2020 

98 | P a g i n a  
 

Om de energievraag te controleren wordt er gebruikt 
gemaakt van de rekensoftware Uniec3. Uniec3 is een 
programma waarmee de energieprestaties voor 
verschillende gebouwen berekend kunnen worden 
volgens de NTA 8800 (bijlage 4, figuur 3). Uniec 3 zit 
in de laatste testversie en daarom zijn de resultaten 
nog onder voorbehoud. Bij de resultaten van Uniec 3 
wordt er alleen gekeken naar de energiebehoefte. 
Deze wordt standaard berekend met een 
ventilatiesysteem C1 en verder geen andere 
installaties. Om deze reden wordt er geen uitgebreide 
informatie over installaties toegevoegd aan de 
berekeningen. De energiebehoefte wordt al gevormd 
bij de simpele input van alleen de geometrie en de 
eigenschappen van deze geometrie. Uniec3 is op het 
moment nog niet officieel op de markt, maar wordt 
binnen DGMR al veel gebruikt om het programma eigen te maken. 
 

2.1 Daglichtberekeningen 
Voor de daglicht controle berekeningen worden drie verschillende ruimtes berekend in zowel de 
automatisering als in de daylightvisualizer. Voor elke ruimte gelden er een aantal uitgangspunten die 
gehanteerd dienen te worden. Deze uitganspunten staan hieronder vernoemd. Elke berekening heeft 
eigen afmetingen en andere posities en groottes van ramen. Deze uitgangspunten zijn vernoemd bij 
de berekening zelf. 
 
Algemene uitgangspunten: 

• Klimaat van Amsterdam 

• Berekend op maart om 12.00 uur 

• Daglichtfactor bepaald op een hoogte van 0,85 meter boven de vloer. 

• Reflectiewaarden vanuit de daylightvisualizer: 
 Plafond:  0,840 
 Vloer:  0,350 
 Muur:  0,547 
 Kozijnen: 0,664 

Glas (LTA):  0,680. 
 

Berekening 1.1: 2 ramen noord 
In een ruimte van 5 bij 6 bij 2,7 meter zijn twee ramen op 
het noorden van de gevel geplaatst. Deze ramen hebben 
beide een hoogte van 1,2 meter en een breedte van 2,25 
meter. De borstwering onder de ramen heeft een hoogte 
van 0,85 meter. Zie bijlage 4, figuur 4. 
 
Berekening 1.2: 2 ramen beide kanten 
In dezelfde ruimte van 5 bij 6 meter zijn nu 4 ramen 
geplaatst. Twee ramen aan de noordzijde en twee ramen 
aan de zuidzijde. Deze ramen hebben dezelfde afmetingen 
van 1,2 meter bij 2,25 meter. Zie bijlage 4, figuur 5. 
 
 
 

Bijlage 4, Figuur 3 Gebruikersinterface Uniec 3 

Bijlage 4, Figuur 4 Geometrie berekening 1.1 

Bijlage 4, Figuur 5 Geometrie berekening 1.2 
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Berekening 1.3:  
Voor deze optie wordt er gerekend met een andere 
oppervlakte ruimte. Deze ruimte is 4 bij 5,1 meter met een 
oppervlakte van 20,4 m². Deze ruimte heeft een hoogte van 
3 meter. Op het noorden worden twee ramen geplaatsen 
met een breedte van 0,85 meter en een hoogte van 1,8 
meter. De borstwering heeft net als bij de andere twee 
berekeningen een hoogte van 0,85 meter. Zie bijlage 4, 
figuur 6 . 
 
 

Berekeningen Resultaat Velux Resultaat Automatisering 

Berekening 1.1 2,8 % 2,7 % 

Berekening 1.2 5,5 % 5,3 % 

Berekening 1.3 1,8% 1,8 % 
Bijlage 4, Tabel 1 Resultaten daglicht controle berekening 

 

 

Bijlage 4, Figuur 6 Geometrie berekening 1.3 

Bijlage 4, Figuur 8 Resultaat Velux berekening 1.1 Bijlage 4, Figuur 7 Resultaat 
automatisering berekening 1.1 

Bijlage 4, Figuur 10 Resultaat Velux berekening 1.3 Bijlage 4, Figuur 9 Resultaat 
automatisering berekening 1.3 
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2.2 Thermische berekeningen 
Voor het thermisch binnenklimaat berekeningen worden drie verschillende ruimtes berekend met de 
automatisering en met de EIC visualizer. Deze ruimtes zijn niet gelijk aan de ruimtes die gebruikt zijn 
de daglichtberekeningen. Dit komt omdat de test versie van de EIC visualizer een aantal beperken heeft 
in het kader van gebouw ontwerp. Dit heeft geleid toch andere varianten. Deze varianten zijn zowel in 
EIC visualizer als in de automatisering berekend. Voor het controleren van het thermisch 
binnenklimaat op de operatieve binnentemperatuur zijn er een aantal algemene uitgangspunten 
opgesteld waar zowel de visualizer als de automatisering zich aan houden. Daarna zal per berekening 
de uitgangspunten benoemd worden met de resultaten vanuit de EIC visualizer en de automatisering. 
  
Algemene uitgangspunten 

• Klimaat van Amsterdam 

• Bezettingsschema gehanteerd van 4 personen niet thuis van 8 tot 17 uur.  

• Verwarmingssetpoint van 20 °C en een koelingssetpoint op 24 °C. 

• Er wordt niet gerekend met een gereduceerde verwarmingssetpoint. 
 
Berekening 2.1:  
De eerste berekening is een langwerpig gebouw van 14 meter breed bij 7 meter diep georiënteerd 
naar het noorden. Zie  bijlage 4, figuur 13. Voor het gebouw worden de volgende Rc-waardes 
gehanteerd: 
Gevel:   5,56 m²K/W 
Dak:  5,88 m²K/W 
Vloer:  2,85 m²K/W 
Op de noord en zuid gevel zijn op elk twee ramen geplaatst van 1,2 bij 1,3 meter. Er wordt een Air 
changes per hour van 0.014 aangehouden.  

Bijlage 4, Figuur 11 Resultaat Velux berekening 1.2 

Bijlage 4, Figuur 12 Resultaat 
automatisering berekening 1.2 

Bijlage 4, Figuur 13 Geometrie berekening 2.1 in de automatisering en in Velux Energy and Indoor Climate visualizer 
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Berekening 2.1 Luchttemperatuur Operatieve temperatuur 

 Velux Automatisering Velux Automatisering 

Gemiddelde 21,9 °C 20,5 °C 21,5 °C 20,4 °C 

Minimum 19,9 °C 20,0 °C 19,3 °C 18,6 °C 

Maximum 24,1 °C 24,0 °C 24,3 °C 25,7 °C 
Bijlage 4, Tabel 2 Resultaten berekening 2.1 

 
Berekening 2.2: 
Een langwerpig vrijstaand gebouw van 18 meter breed bij 8 meter diep georiënteerd naar het zuiden. 
Zie bijlage 4, figuur 17. Voor het gebouw worden de volgende Rc-waardes gehanteerd: 
Gevel:   4,35 m²K/W 
Dak:  1,41 m²K/W 
Vloer:  2,44 m²K/W 
Op de zuidgevel zijn drie ramen geplaatst met een oppervlakte van 3,75 m² (2,5 x 1,5). Voor Air changes 
per hour wordt een waarde van 0.01 aangehouden. 
 

Berekening 2.2 Luchttemperatuur Operatieve temperatuur 

 Velux Automatisering Velux Automatisering 

Gemiddelde 20,7 °C 20,6 °C 20,0 °C 19,9 °C 

Minimum 19,9 °C 20,0 °C 18,4 °C 17,2 °C 

Maximum 24,0 °C 24,0 °C 24,6 °C 27,4 °C 

Bijlage 4, Tabel 3 Resultaten berekening 2.2 

 

Bijlage 4, Figuur 15 Binnenlucht- en operatieve temperatuur uit EIC 
visualizer 

Bijlage 4, Figuur 14 Resultaten temperatuur EIC 
visualizer 

Bijlage 4, Figuur 16 Resultaten berekening 2.1 binnenlucht- en operatieve temperatuur uit automatisering 
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Berekening 2.3: 
Een langwerpig vrijstaand gebouw van 14 meter breed en 7 meter diep en is georiënteerd naar het 
oosten. Op het oosten zijn twee ramen geplaatst met elk een oppervlakte van 3,75 m² (2,5 x 1,5) en 
op de zuidgevel zijn ook twee ramen geplaatst met elk een oppervlakte van 1,56 m² (1,2 x 1,3). Zie 
bijlage 4, figuur 21. Voor het gebouw worden de volgende Rc-waardes gehanteerd: 
Gevel:   2,56 m²K/W 
Dak:  5,88 m²K/W 
Vloer:  3,85 m²K/W 
Voor Air changes per hour wordt de waarde 0,014694 aangehouden. 
 
 

Bijlage 4, Figuur 17 Geometrie berekening 2.2 in de automatisering en in Velux Energy and Indoor Climate visualizer 

Bijlage 4, Figuur 18 Binnenlucht- en operatieve temperatuur uit EIC 
visualizer 

Bijlage 4, Figuur 19 Resultaten temperatuur EIC 
visualizer 

Bijlage 4, Figuur 20 Resultaten berekening 2.2 binnenlucht- en operatieve temperatuur uit automatisering 
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 Bijlage 4, Tabel 4 Resultaten berekening 2.3 

 

Berekening 2.3 Luchttemperatuur Operatieve temperatuur 

 Velux Automatisering Velux Automatisering 

Gemiddelde 21,8 °C 20,7 °C 21,4 °C 20,2 °C 

Minimum 19,9 °C 20,0 °C 19,1 °C 17,9 °C 

Maximum  24,1 °C 24,0 °C 24,7 °C 26,9 °C 

Bijlage 4, Figuur 21 Geometrie berekening 2.3 in Velux Energy and Indoor Climate visualizer en in de automatisering 

Bijlage 4, Figuur 24 Binnenlucht- en operatieve temperatuur uit EIC 
visualizer 

Bijlage 4, Figuur 23 Resultaat temperatuur EIC 
visualizer 

Bijlage 4, Figuur 22 Resultaten berekening 2.3 Binnenlucht- en operatieve temperatuur uit de automatisering 
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2.3 Energie 
Voor de controle van de energievraag zijn drie controle berekeningen gemaakt in Uniec 3. In de drie 
berekeningen worden drie verschillende ruimtes berekend, deze zijn gebaseerd op de ruimtes eerder 
gecreëerd voor de andere controle berekeningen. Hieronder staan uitgangspunten die gehanteerd 
worden voor alle berekeningen. Na de uitgangspunten wordt per berekening beschreven welke 
uitgangspunten er gehanteerd worden voor de berekening met de resultaten van de berekening zowel 
uit de controle berekening als uit de automatisering. 
 
Uitgangspunten 

• Ramen hebben een Uw-waarde van 1,2 en g-waarde van 0,6. 

• Thermische bruggen worden forfaitair bepaald in de berekeningen in Uniec3. 

• Verwarmingssetpoint van 20 °C, gereduceerde verwarmingssetpoint van 16 °C en een 
koelingssetpoint op 24 °C. 

• Voor interne warmtelasten door gebruikers wordt er gerekend met 0,056 mensen per 
vierkante meter. 

• Installaties: 
o Ventilatie, verwarming en koeling wordt een ideal air loads system gehanteerd 
o Verlichting: 2 W/m² 
o Apparatuur: 3 W/m² 

 
Berekening 3.1: 
De eerste berekening heeft dezelfde ruimte als de 
eerste berekening van de thermische controle 
berekeningen. Het gebouw heeft een breedte van 14 
meter en een diepte van 7 meter. Het gebouw heeft 
een hoogte van 3,00 meter. Zie bijlage 4, figuur 25. Rc-
waardes voor de oppervlaktes zijn als volgt:  
Gevel  5,56 W/m2K 
Vloer 3,85 W/m²K 
Dak 5,88 W/m²K 
In de noordgevel en de zuidgevel zitten in elk twee ramen met elk een oppervlakte van 1,56 m² (1,2 bij 
1,30).Er wordt gerekend met één rekenzone van 98 m². 
 
Berekening 3.2: 
Voor de tweede berekening wordt een L-vormig gebouw 
berekend. Het gebouw heeft een breedte van 6,0 meter, 
een diepte van 7,0 meter en een hoogte van 3,0 meter. 
De inham in het gebouw heeft een diepte van 1,0 meter 
met een breedte van 1,0 meter. Zie bijlage 4, figuur 26. 
Rc-waardes die gehanteerd worden voor de 
oppervlaktes zijn als volgt: 
Gevel  5,18 W/m2K 
Vloer 3,43 W/m²K 
Dak 6,68 W/m²K 
Op de zuid gevel zijn drie ramen met elk een oppervlakte van 1,2 m². Op de oost gevel zijn twee ramen 
met een oppervlakte van 1,2 m². Er wordt gerekend met één rekenzone van 41,0 m².  
 

Bijlage 4, Figuur 25 Geometrie berekening 3.1 

Bijlage 4, Figuur 26 Geometrie berekening 3.2 
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Berekening 3.3: 
De laatste berekening is een L-vormig gebouw met een 
breedte van 8 meter, een diepte van 9 meter en een 
hoogte van 4,5 meter. Zie bijlage 4, figuur 27. Rc-waardes 
die gehanteerd worden voor de oppervlaktes zijn als 
volgt: 
Gevel  6,81 W/m2K 
Vloer 5,06 W/m²K 
Dak 8,32 W/m²K 
 
Op de zuid gevel zijn twee ramen met elk een oppervlakte van 1,82 m². Op de oost gevel zijn twee 
ramen met een oppervlakte van 3,58 m² en een oppervlakte van 4,5m². Er wordt gerekend met één 
rekenzone van 56 m².  
 

 Resultaat Uniec 3 Resultaat Automatisering 

Berekening 3.1 85,14 kWh/m² 79,07 kWh/m² 

Berekening 3.2 78,46 kWh/m² 86,16 kWh/m² 

Berekening 3.3 93,14 kWh/m² 84,78 kWh/m² 
Bijlage 4, Tabel 5 Resultaten energie controle berekeningen 

 

 

 

 
 
 
 

Bijlage 4, Figuur 27 Geometrie berekening 3.3 

Bijlage 4, Figuur 28 Resultaat berekening 3.1 uit Uniec 3 en de automatisering 
Bijlage 4, Figuur 30 Resultaat berekening 3.2 uit Uniec 3 en de automatisering 

Bijlage 4, Figuur 29 Resultaat berekening 3.3 uit Uniec 3 en de automatisering 
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3. Massa component controle 
Tijdens het ontwikkelen van de automatisering was er een groot beslismoment waarbij er een keuze 
gemaakt moest worden tussen een massa component en een geen massa component. Om te kunnen 
zien wat het verschil is tussen deze twee componenten zijn er 6 opties doorgerekend. Waarbij de 
volgende opties zijn berekend. 
 
Optie 1: 10x10x4 inham van 5x5. W 10% Z 10%. G(8,09) V (4,25) D (5,05)  
Optie 2: 10x10x4 inham van 5x5. W 20% Z 20%. G(8,09) V (4,25) D (5,05) 
Optie 3: 10x10x4 inham van 5x5. W 10% Z 10%. G(10,05) V(5,88) D(6,68) 
Optie 4: 10x10x4 inham van 5x5. W 10% Z 10%. G(5,65) V(3,84) D(5,87)  
Optie 5: 10x10x4 inham van 5x5. O 10% N 10%. G(5,65) V(3,84) D(5,87)  
Optie 6: 10x10x4 inham van 5x5. O 20% N 20%. G(5,65) V(3,84) D(5,87)  

 
De verschillen tussen het massa component en het geen massa component zijn voor elke optie 
ongeveer gelijk. Waardoor er gesteld kan worden dat wanneer er een geen massa component wordt 
toegepast altijd een standaard verschil is. Deze verschillen zullen niet in de varianten worden 
meegenomen. Dit kan voor een vervolg onderzoek verder uitgezocht worden. 
  

Tabel 28 Verschil tussen massa en geen massa componenten 
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4. Running Mean temperature berekening 
Voor het bepalen van de running mean temperature is er gebruik gemaakt van de formule uit de 
NEN-EN 16798-1: Energieprestatie van gebouwen – deel 1. Deze formule is in Excel gezet en aan de 
hand van de gemiddelde dagtemperaturen van de Bilt in 2019 is de Running mean Temperature 
bepaald. De temperaturen komen vanuit de KNMI database. 

 
Bijlage 4, Figuur 31 Berekening Running mean temperature (Normcommissie Klimaatbeheersing in gebouwen, 2019) 

 

 Juni Juli Augustus September Oktober Trm 

Running Mean 
temperature De Bilt 
2019 

18,0 °C 16,7 °C 18,5 °C 15,0 °C 11,9 °C 16,0 °C 

Bijlage 4, Tabel 6 Resultaten berekening Running Mean temperature De Bilt  
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1. Inleiding 
 

In deze bijlage staan alle varianten die gemaakt worden door middel van de automatisering op het 
gebied van daglicht, thermisch binnenklimaat en energie. Daarnaast wordt hier ook de beoordeling 
uitgelegd en toegepast. Hieronder staan alle uitgangspunten en resultaten beschreven van de 
verschillende varianten. Als eerst worden basis situatie beschreven en door middel van selectiecriteria 
worden de varianten gevormd op de basis situatie.   
 

2. Beoordelingsprocedure 
Wanneer een gebouw wordt getoetst aan de Active House 
specificaties, wordt er gekeken naar het ambitieniveau van alle 
aspecten van Active House. Voor elk aspect krijgt het gebouw een score 
tussen 1 en 4. Waarbij score 1 het hoogste ambitieniveau is en score 4 
het laagste ambitieniveau. Dit betekent dat het ontwerp met een totale 
lage score de beste oplossing is.  
 
Voor het onderzoek worden de varianten beoordeel op basis van de 
beoordeling van de Active House specificaties. Voor de beoordeling 
wordt er alleen gekeken naar de kwantitatieve criteria van de volgende 
Active House aspecten: 

• Daglicht 

• Thermisch binnenklimaat 

• Energievraag 
 

Bijlage 5, Tabel 1 Beoordelingscriteria Active House specificaties 2020 

In de volgende paragrafen wordt er dieper in gegaan op de beoordelingsprocedure van de aspecten 
daglicht (2.1), thermisch binnenklimaat (2.2) en de energievraag (2.3) zoals deze is omschreven in de 
Active House specificaties.  
 

2.1 Daglicht 
Voor elk ontwerp wordt bepaald over hoeveel m² vloeroppervlakte de daglichtfactor hoger is dan 2,1%. 
Deze 2,1% is gebaseerd op 300 lx verlichtingssterkte in Amsterdam (Technische Commissie CEN/TC 
169, 2018). Het resultaat uit de berekening is een percentage van de vloeroppervlakte dat een 
daglichtfactor van 2,1 of hoger heeft. Aan de hand van de volgende beoordelingsstap wordt de score 
toegekend aan de ontwerpen. De score is het getal voor de criteriums. 

1. %vloer > 70% van de ruimte 
2. %vloer > 60% van de ruimte 
3. %vloer > 50% van de ruimte 
4. %vloer > 40% van de ruimte 

 
 
 
 
 

 1 punt 2 punten 3 punten 4 punten 

%vloer ≥ streefdaglichtfactor 2,1 ≥ 70% ≥ 60% ≥ 50% ≥ 40% 

Minimale operatieve temperatuur > 21 °C  > 20 °C > 19 °C > 18 °C 

Maximale operatieve temperatuur < 26 °C   < 27 °C  < 28 °C  < 29 °C  

Energievraag [kWh/m²] < 90  < 100 < 110 < 120 

Bijlage 5, Figuur 1 Active House 
aspecten (Active House Alliance, 
2020) 
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Bij de Active House specificaties wordt de score 
vermenigvuldigd met zowel het aantal 
bezettingsuren en als het aantal gebruikers van 
deze ruimte. Deze stappen worden ook gedaan 
voor alle andere ruimtes in de woning. De scores 
van alle ruimtes worden bij elkaar opgeteld en 
daarna gedeeld door het totaal aantal 
bezettingsuren. De score die hier uitkomt is de 
score die de woning behaald op het aspect daglicht. In bijlage 5, figuur 2 is de beoordelingstabel 
weergegeven zoals deze bij de Active House beoordeling wordt gebruikt. 
 

2.2 Thermisch binnenklimaat 
Voor het thermisch binnenklimaat wordt voor elk onderwerp de maximale en minimale operatieve 
temperatuur bepaald. Dit wordt gedaan voor elke activiteiten ruimte (woonkamer, keuken, 
slaapkamers en studeerkamer) in het ontwerp. 
 
De maximale temperatuur moet bepaald worden over een periode waarbij de gemiddelde 
buitentemperatuur gelijk of hoger is dan 12°C. Dit is ongeveer van juni tot eind oktober. 
 
 De minimale operatieve temperatuur wordt bepaald over een periode waarbij de gemiddelde 
buitentemperatuur gelijk of lager is dan 12°C. Dit is ongeveer van begin november tot eind mei.  
 
Voor de beoordeling wordt er gerekend met een Trm waarde. Deze Trm waarde is bepaald aan de hand 
van de gemiddelde dagtemperaturen van de maanden juni tot en met oktober. Alle temperaturen 
komen van de database van het KNMI. De berekening voor de Trm is opgenomen in bijlage 4. 
 

 Juni Juli Augustus September Oktober Trm 

Running Mean 
temperature De Bilt 
2019 

17,98 °C 16,67 °C 18,49 °C 15,02 °C 11,91 °C 16,01 °C 

Bijlage 5, Tabel 2 Running Mean temperature 

 

De criteriums en scores voor de maximale operatieve temperatuur. Hierbij is de Trm waarde 16,01 
1. Ti,o < 0,33 x Trm + 20,8 °C  = 26,08 °C 
2. Ti,o < 0,33 x Trm + 21,8 °C  = 27,08 °C 
3. Ti,o < 0,33 x Trm + 22,8 °C  = 28,08 °C 
4. Ti,o < 0,33 x Trm + 23,8 °C  = 29,08 °C 

 
Voor de minimale operatieve temperatuur zonder mechanische koeling geldt de volgende criteria. 

1. Ti,o > 21°C 
2. Ti,o > 20°C 
3. Ti,o > 19°C 
4. Ti,o > 18°C 

 
 
 
 
 
 

Bijlage 5, Figuur 2 Voorbeeld beoordelingstabel daglicht 
(Active House Alliance, 2020) 
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De score van de minimale operatieve temperatuur 
en de score van de maximale operatieve 
temperatuur worden bij elkaar opgeteld en daarna 
door tweeën gedeeld om met een gemiddelde 
score te rekenen. Deze score wordt 
vermenigvuldigd met het aantal bezettingsuren en 
met het aantal mensen die gebruik maken van de 
ruimte. De totaal score wordt gedeeld door het 
totaal aantal bezettingsuren. Hieruit komt de 
score welke de woning behaald heeft voor het 
aspect thermisch binnenklimaat. In bijlage 5, 
figuur 3 is de beoordelingstabel voor thermisch 
binnenklimaat weergegeven. 
 

2.3 Energie 
Voor elk ontwerp wordt ook de energievraag bepaald in kWh/m². Voor de energievraag is er geen 
beoordelingstabel om de score te bepalen, aangezien het resultaat de energievraag van het gehele 
gebouw is. De score wordt toe bedeeld aan de hand van de criteria hieronder. 

1. < 40 kWh/m² 
2. < 60 kWh/m² 
3. < 80 kWh/m² 
4. < 100 kWh/m² 

 

2.4 Aangepaste score 
Wanneer de beoordelingsscore precies wordt gehanteerd zoals staat omschreven in de Active House 
specificaties, ontstaat er bij de resultaten een ongelijkheid, waardoor de varianten alleen nog 
beoordeeld worden op basis van hun resultaat van daglicht. De andere aspecten scoren de varianten 
nog lager dan de score 4.  
 
Om deze ongelijkheid te voorkomen is er gekozen voor aan aangepaste beoordelingscriteria bepaald 
waaraan de varianten beoordeeld zullen worden. De beoordelingscriteria zijn bepaald aan de hand van 
de resultaten van de variant. 
 

 1 punt 2 punten 3 punten 4 punten 

%vloer ≥ streefdaglichtfactor 2,1 ≥ 70% ≥ 60% ≥ 50% ≥ 40% 

Minimale operatieve temperatuur > 16,5 °C  > 16 °C > 15,5 °C > 15 °C 

Maximale operatieve temperatuur < 32 °C   < 33 °C  < 34 °C  < 35 °C  

Energievraag [kWh/m²] < 90  < 100 < 110 < 120 
Bijlage 5, Tabel 3 Aangepaste beoordelingscriteria 

 

Aangezien daglicht tijdens de Active House beoordeling voor de grootste verschillen zorgde, is de 
beoordeling voor daglicht hetzelfde gebleven. De beoordelingscriteria voor thermisch binnenklimaat 
en de energievraag zijn verlaagd om te zorgen dat er meer diversiteit in scores ontstaat. Het principe 
van het scoresysteem is hetzelfde gebleven, alleen alle waardes die niet voldoen aan het laagste 
ambitieniveau worden beoordeeld met een score van 6 punten. Dit is afwijkend van de Active House 
beoordeling. 
 
Wanneer er vanuit de beoordeling van de varianten meerdere varianten naar voren komen met de 
laagste score, dan zal er gekeken worden naar specifiek de resultaten uit de berekeningen en niet meer 
naar de scores. 
 

Bijlage 5, Figuur 3 Voorbeeld beoordelingstabel thermisch 
binnenklimaat (Active House Alliance, 2020) 
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3. Aangepaste casus 
De aangepast casus is het ontwerp van de huidige casus. De casus is de woonkeuken van het Active 

House van Bas Hasselaar.  

 
De ruimte heeft een breedte van 6,4 meter, 
een diepte van 5,25 meter en een hoogte 
van 6 meter tot aan de nok van het punt. De 
wanden hebben een dikte van 334 mm. 
 
In de westgevel zit een raam met een 
oppervlakte van 3,37 m² op een hoogte van 
0,9 meter. In de zuidgevel zit een deur met 
een oppervlakte van 5,0 m² 
 
De automatisering heeft een aantal 
ontwerpbeperkingen waardoor het niet 
mogelijk de casus precies na te maken al het 
oorspronkelijke ontwerp. Dit betekent dat 
er een aantal aanpassingen gemaakt zijn aan 
de casus voor de varianten studie. Hier moet 
rekening mee worden gehouden in de vergelijking. 

• Het puntdak kan niet meegenomen worden in de automatisering, waardoor de ruimte een 
hoogte van 2,4 meter heeft. Het weglaten van het punt dat heeft invloed op het thermisch 
binnenklimaat aangezien er nu minder volume is dan in de oorspronkelijke casus. De ruimte 
zal in de aangepaste casus sneller opwarmen en ook sneller afkoelen waardoor hogere en 
lagere temperaturen behaald worden.  

• De automatisering beschouwd elke gevel al buitengevel. Om het effect van een verwarmde 
ruimte aan de andere kant van de wand te creëren, krijgen deze wanden een rc-waarde van 
15 m²K/W. 
 

In bijlage 5, tabel 4 staan voor de casus de begin uitgangspunten. Deze zijn verdeeld in glas zuid en 
west, Rc-waardes en glaseigenschappen. Binnen glas wordt het onderverdeeld in glaspercentage (%), 
hoogte raam (H) en hoogte borstwering (B). Rc-waardes is opgedeeld in de Rc-waardes voor het dak 
(D), gevel (G) en de vloer (V). Glaseigenschappen wordt onderverdeeld in de waardes voor de U-
waarde, g-waarde en de LTA. 
 

Basis situatie Uitgangspunt 

Glas Zuid (% / H/ B) 40 % / 2,5 meter / 0 

Glas West (%/ H/ B) 22% / 1,5 meter / 0,9 meter 

Rc waardes (D/G/V) 6,5 / 6,5 / 4,0 

Glaseigenschappen 1,2 / 0,6 / 0,6 
Bijlage 5, Tabel 4 Uitgangspunten aangepaste casus 
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Bijlage 5, Figuur 4 Plattegrond casus 
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Onderdeel Rekenwaarde 

Locatie Amsterdam 

Reflectiewaarde wanden 0,547 

Reflectiewaarde vloer 0,350 

Reflectiewaarde plafond 0,840 

Reflectiewaarde grondvlak 0,2 

Apparatuur vermogen  2 W/m² 

Verlichtingsvermogen  3 W/m² 

Ventilatie hoeveelheid 0,0009 m³/s per m² 

Ventilatie per persoon 0,0007 m³/s per persoon 

Koelingssetpoint 28 °C 

Verwarmingssetpoint 20 °C 

Gereduceerde verwarmingssetpoint 18 °C 

Installaties HVAC Ideal Air Loads (ideale luchtbelasting) 
Bijlage 5, Tabel 5 Uitgangspunten rekenwaarden 

 

Om een idee te schetsen van wat de aangepaste casus voor resultaten heeft, wordt ook de aangepaste 
casus berekend met de automatisering. De resultaten van de aangepaste casus met alle aanpassingen 
wordt weergegeven in bijlage 5, tabel 6.  
 

Onderdeel Resultaat 

Daglicht  

Gemiddelde daglichtfactor 4,09 

Percentage ruimte boven 2,1 % daglichtfactor 59,51% 

Thermisch binnenklimaat  

Minimale en maximale operatieve temperatuur 16,68 °C tot 28,84 °C 

Minimale en maximale binnentemperatuur 18,00 °C tot 28,00 °C 

Energie  

Energievraag per vierkante meter 94,15 kWh/m2 
Bijlage 5, Tabel 6 Resultaten aangepaste casus 

 

 

 
 

Bijlage 5, Figuur 5 Daglichtresultaat aangepaste 
casus 

Bijlage 5, Figuur 6 Geometrie aangepaste casus 
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4. Randvoorwaarden 
Voor het maken van de varianten zijn er een aantal randvoorwaarden waar rekening mee moet worden 

gehouden voor zowel de berekening als de varianten.  

 
Varianten: 

• Alle varianten hebben dezelfde plattegrond 

• Alleen op de zuid en de west gevel kunnen ramen geplaatst en aangepast worden. De noord 
en oost “gevel” zijn binnenwanden.  

• Alle varianten moeten minimaal voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Het gaat 
hierbij om de oppervlakte van de daglichtopeningen en de rc-waardes. Voor daglicht betekent 
dit ten minste 15% van de gevels moet bestaan uit daglichtopeningen, in totaal 3,82 m² om de 
minimale eis te behalen. De minimale rc-waardes zijn als volgt: gevel 4,5 m²K/W, dak 6,0 
m²K/W en vloer 3,5 m²K/W. 

 
Berekening: 

• De binnenwanden die binnen de automatisering gezien worden als gevel hebben een minimale 
rc-waarde van 15 m²K/W om het effect van een binnenwand aan de andere kant van de wand 
te kunnen nabootsen.  

• Het punt dak boven de woonkeuken van de casus kan niet worden meegenomen in de 
automatiseringen, dus ook de ramen die in het punt dak zitten worden niet meegenomen. Het 
weg laten van de punt zal effecten hebben op het thermisch binnenklimaat en de energievraag 
aangezien het volume van de ruimte anders is. Ook heeft dit invloed op daglicht aangezien de 
ramen in het dak niet meer meegerekend worden voor de daglicht berekening. 

• De rekenwaarde in bijlage 5, tabel 5 worden gehanteerd voor alle varianten. 
 

5. Selectiecriteria 
Nu de begin situatie bekend is en de randvoorwaarden voor de varianten en de berekeningen zijn 

vastgesteld, kunnen de varianten gecreëerd worden. Dit wordt gedaan aan de hand van 

selectiecriteria. Deze selectiecriteria zijn gekozen omdat ze het grootste effect hebben op het ontwerp 

van de gebouwschil. De selectiecriteria waar de varianten mee worden gemaakt zijn als volgt: 

 

Selectiecriteria Optie 1 Optie 2 Optie 3 

Glaspercentage Zuid 30% 50% 70% 

Glaspercentage West 30% 50% 70% 

Hoogte raam/ hoogte borstwering 1,5/ 0,85 m  2,4 / 0 m - 

Rc-waardes (G/ D/ V) Bouwbesluit 
4,5 / 6,0 / 3,5 

Midden 
6,5 / 8,0 / 5,0 

Passief 
8,0 / 10,0 / 8,0 

Bijlage 5, Tabel 7 Selectiecriteria varianten 

 

De selectiecriteria is er voor glaspercentages gekozen om niet alle percentages te bekijken omdat dit 
te veel verschillende mogelijkheden met zich meebrengt. Vanuit de kennis en eigen ervaring kon er 
van tevoren gezegd worden dat 0% en 100% geen mogelijkheden waren omdat dit of niet realiseerbaar 
is of niet gewenst in verband met het behalen van de daglichtfactor.  
 
Om toch de verschillende mogelijkheden van glas te kunnen bekijken is er gekozen om voor 30%, 50% 
en 70% glas te gaan voor zowel de zuidgevel als de westgevel en afzonderlijk van elkaar. Voor de 
zuidgevel is er wel voor gekozen om een hoogte van 2,4 meter te hanteren met een 
borstweringshoogte van 0 meter, dit komt omdat in het oorspronkelijke ontwerp hier een deur 
aanwezig is. Dit is onderdeel van het ontwerp en wordt daarom niet aangepast. De westgevel wisselt 
wel tussen de raam hoogte 1,5 meter en 2,4 meter. 
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 Om ook het effect van de gevel mee te nemen als in de isolaties waarde is er gekozen voor 
minimum bouwbesluit, passief huis en Rc-waardes tussen bouwbesluit en passief huis is.   
 

6. Varianten 
Met deze selectiecriteria en de randvoorwaarden kunnen 56 verschillende combinaties gemaakt 
worden. Voor de variantenstudie zijn deze 56 varianten gemaakt en beoordeeld aan de hand van de 
beoordelingscriteria. Op bladzijde 118 en 119 zijn deze 56 verschillende varianten weergegeven met 
daarbij de uitgangspunten en resultaten. 
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7. Scores 
Op bladzijdes 118 en 119 zijn de 56 varianten met alle uitgangspunten en de resultaten weergegeven. 

Op de eerste bladzijde (bladzijde 118) zijn alle varianten getoetst aan de originele Active House 

specificaties, daaruit komen twee varianten met de laagste score. Dit zijn varianten 47 en 51. Op 

bladzijde 119 staan alle varianten en worden beoordeeld aan de hand van de aangepaste 

beoordelingscriteria. Uit de aangepaste beoordelingscriteria komen zeven varianten met de laagste 

score. In bijlage 5, tabel 8 staan de scores van deze zeven varianten weergegeven. 

 

 Ontwerpvarianten 

 27 29 39 45 47 48 51 

Daglicht 2 1 4 2 1 2 1 

Thermisch 2 2,5 1,5 2 2,5 2,5 3 

Energie 2 3 1 2 2 2 2 

        

Totaal 6 6,5 6,5 6 5,5 6,5 6 
Bijlage 5, Tabel 8 Resultaten ontwerpvarianten 

 

8. De variant 
Beoordelingscriteria. Hieruit is naar voren gekomen dat variant 47 het beste scoort van alle varianten. 
Deze variant had zowel de laagste score in de beoordeling met de originele Active House specificaties 
als bij de beoordeling met de aangepaste beoordeling. 
 

Variant 47 Uitgangspunt 

Glas Zuid (% / H/ B) 50% / 2,4 m / 0 m 

Glas West (%/ H/ B) 50% / 1,5 m / 0,85 m  

Rc waardes (D/G/V) 10 / 8 / 8 
Bijlage 5, Tabel 9 Uitgangspunten variant 47 

 

Variant 47 Resultaat Score 

Daglicht   

Gemiddelde daglichtfactor 6,06 - 

Percentage ruimte boven 2,1 % daglichtfactor 76,3 % 1 

Thermisch binnenklimaat   

Minimale en maximale operatieve temperatuur 16,43 °C tot 33,82 °C 2,5 

Minimale en maximale binnentemperatuur 18,00 °C tot 28 °C - 

Energie   

Energievraag per vierkante meter 98,27 kWh/m² 2 

Totaal  5,5 
Bijlage 5, Tabel 10 Resultaten variant 47 

 
 
 

Bijlage 5, Figuur 7 Daglichtresultaat 
variant 47 

Bijlage 5, Figuur 8 Geometrie variant 47 
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Begrippenlijst 
 

Begrip Uitleg 

Binnenlucht temperatuur De temperatuur van de binnenlucht in de ruimte. 

Daglichtfactor Begrip dat gehanteerd wordt voor de beoordeling van de 
hoeveelheid daglicht op een werkplek. (Ministerie van VROM, 2009). 
Dit is een verhoudingsgetal dat voor een bepaald punt in het 
gebouw aangeeft hoe de daglichtverlichtingssterkte zicht verhoudt 
tot de verlichtingssterkte buiten in het vrije veld onder een bewolkte 
hemel. 

g-waarde Ook wel bekend als ZTA-waarde 

Infiltratie Het binnentreden van lucht gewenst of ongewenst in een ruimte. 

Inputs Dit zijn waardes die gebruikt worden om berekeningen mee te 
maken. 

Operatieve temperatuur De operatieve temperatuur kan het beste worden omschreven als 
de combinatie van luchttemperatuur en oppervlakte temperatuur, 
en is dus niet gelijk aan de luchttemperatuur die je meet met 
bijvoorbeeld de thermostaat (Active House Alliance, 2016) 

Setpointtemperaturen (Minimale gewenste) operatieve binnentemperatuur zoals 
gehandhaafd door het regelsysteem in de normale bedrijfstoestand 
voor verwarming, of (maximale gewenste) operatieve 
binnentemperatuur zoals gehandhaafd door het regelsysteem in de 
normale bedrijfstoestand voor koeling. (Commissie Energieprestatie 
Gebouw, 2019) 

SurfaceType Dit is een onderdeel in Honeybee waarmee wordt aangegeven om 
wat voor soort oppervlakte het gaat.  

Rc-waarde Thermische weerstand van een constructie 

Reflectiewaarde De waarde die wordt aangehouden voor het reflecteren van licht. 

Ruimteniveau Dit is het niveau waarop berekeningen gemaakt worden. Dit wordt 
per ruimte gedaan. 

U-waarde Dit is de isolatiewaarde van het raam 

ZTA-waarde Zontoetredingsfactor. Deze waarde geeft de verhouding tussen de 
invallende zonnestraling en de binnenkomende zonnestraling weer. 
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Inleiding 
In deze handleiding wordt uitleg gegeven over de automatisering “Automatisering_AcitveHouse2.0”. 

Deze automatisering gaat in op de berekeningen van de Active House specificaties 2020 voor de 

daglichtfactor, binnentemperaturen en de energievraag. De handleiding legt aan de hand van een 

stappenplan uit hoe er tot een resultaat gekomen kan worden (2.0). In deze stappen staat beschreven 

welke handelingen er plaatsvinden in de stap.  Buiten de stappen om zijn er nog groepen componenten 

die tijdens de berekeningen niet worden aangepast, maar wel van belang zijn voor de berekening. De 

componenten en de werking van de componenten worden uitgelegd (3.0) om de werking van de 

automatisering beter te begrijpen. De automatisering heeft ondanks de stappen die genomen zijn toch 

een aantal ontwerpbeperkingen (4.0) die als laatste worden besproken. Voordat het stappenplan van 

de handleiding begint, zijn er eerst nog een aantal opmerkingen over de toepassing en het gebruik van 

de automatisering. 

 
De toepassing 
De automatisering heeft het meeste effect in een vroeg ontwerpfase zoals Structuurontwerp (SO) en 

Voorontwerp (VO), omdat er dan nog weinig keuzes gemaakt zijn die de mogelijkheden in het ontwerp 

beperken. Om de automatisering te kunnen gebruiken is kennis over Rhino en Grasshopper handig, 

maar niet verplicht. Daarnaast is er in de automatisering gebruik gemaakt van meerdere toevoegingen 

(plug-in) in Grasshopper. Om met de automatisering te kunnen werken moeten deze toevoegingen 

geïnstalleerd zijn in Rhino en Grasshopper. De volgende toevoegingen zijn gebruikt:  

- Ladybug    - Honeybee 
- Radiance    - Openstudio 
- Daysim     - False Start Toggle 

 
Opbouw van de automatisering 
Om de automatisering overzichtelijk te houden is de automatisering opgebouwd in een standaard 
structuur waarbij de volgende volgorde wordt gehanteerd:  

 
Alle onderdelen zijn gegroepeerd, dit is te 
zien aan de grijze vakken. Binnen deze 
grijze vakken liggen oranje vakken. Deze 
oranje vakken geven aan dat de waardes 
(parameters) in deze vakken aangepast 
kunnen worden. Gebruikers met veel 
kennis over Grasshopper, Ladybug en 
Honeybee zijn vrij om aanpassingen te 
maken aan alle parameters. Maar let hier 
wel op dat de validatie van de 
automatisering hierdoor aangepast wordt 
en dat de resultaten niet meer overeen komen. 
 
Wanneer de lijn vanuit de input/slider oranje kleurt betekent het dat de lijn geen informatie doorzet 
naar het volgende component. Wanneer dit gebeurt; probeer dit dan op te lossen door de lijn opnieuw 
te verbinden. 
 
 
 
 

Bijlage 6, Figuur 1 Grijze en oranje vakken in automatisering 
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In principe bevinden zich in deze automatisering twee berekeningen: de daglichtfactor berekening en 
de thermisch- en energieberekening. De daglichtfactorberekening heeft niet alle informatie nodig die 
wel benodigd is voor de thermisch- en energieberekening. Om deze reden is in Bijlage 6, Tabel 1 
Stappenplan berekeningen aangegeven welke stappen van belang zijn voor welke berekening. Om een 
idee te geven waar alle onderdelen van het stappenplan zich bevinden in de automatisering wordt er 
in Bijlage 6, Figuur 2 Stappenplan in de automatisering de verschillende stappen uit het stappenplan 

weergegeven. 
 

Stappenplan Daglichtberekening Thermisch- en energieberekening Blz. 
Stap 1: Geometrie X X 3 

Stap 2: Reflectiewaardes X X 3 

Stap 3: Rc-waardes bepalen  X 4 

Stap 4: Glaspercentages X X 4 

Stap 5: Glaseigenschappen X X 5 

Stap 6: Zonwering X X 5 

Stap 7: Dikte wand X X 6 

Stap 8: Installaties  X 7 

Stap 9: Beoordelingsperiode  X 9 

Stap 10: Simulatie starten X X 9 

Stap 11: Resultaten X X 10 

Stap 12: Visualisatie X X 12 
Bijlage 6, Tabel 1 Stappenplan berekeningen 
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Bijlage 6, Figuur 2 Stappenplan in de automatisering 



Bijlage 6: Handleiding Automatisering ~ Danita Aalbrecht 11 Juni 2020 

124 | P a g i n a  
 

Stappenplan berekeningen 
In dit hoofdstuk worden alle stappen van de berekeningen beschreven. Dit wordt gedaan voor zowel 
de daglichtberekening als de thermisch- en energieberekening. Bij elke stap wordt er uitleg gegeven 
over de stap en wat er precies in de stap gebeurt. Daarna zullen de verschillende parameters per stap 
besproken worden. In de automatisering zelf staan korte notities met uitleg over de stap. Deze notities 
zijn te herkennen aan de groene vakken. 
 
Stap 1: De vorm, geometrie en oriëntatie van de ruimte instellen 
De allereerste stap geldt voor alle onderdelen in het script. Bij dit 
onderdeel wordt de geometrie van de ruimte gedefinieerd. Dit wordt 
gedaan door verschillende inputs en sliders te veranderen. De volgende 
onderdelen zijn aanpasbaar in de automatisering: 

• De vorm: een keuze uit een vierhoekige vorm en een L-vormige 
vorm; 

• Breedte: met deze slider wordt de breedte van de ruimte 
bepaald; 

• Diepte: de slider bepaald de uiterste diepte van de ruimte; 

• Hoogte: met de slider wordt de hoogte van de ruimte bepaald; 

• Oriëntatie: met de slider wordt de oriëntatie in graden bepaald; 

• Breedte uitbouw: wanneer er gekozen is voor een L-vormige 
vorm, dan wordt bij deze slider de breedte van de uitbouw 
bepaald; 

• Diepte uitbouw: wanneer er gekozen is voor een L-vormige 
vorm, dan wordt bij deze slider bepaald hoe diep de uitbouw is. 

 

 
Stap 2: Reflectiewaardes instellen 
Onder stap 1 is gelijk stap 2 te vinden. Met deze stap worden aan de 
wanden, vloer, plafond en grondvlak reflectiewaardes gekoppeld. 
De sliders in het oranje vak geven de reflectiewaarde aan. Voor de 
reflectiewaardes kunnen de volgende waardes het beste worden 
aangehouden:  

• Wanden:    0,5 (0,5 tot 0,8) 

• Vloer:    0,2 (0,2 tot 0,4) 

• Plafond:    0,7 (0,7 tot 0,9)  

• Grondvegetatie buiten:  0,2 (0,1 tot 0,2) 

• Buitenkant gebouw:  0,4 (0,3 tot 0,5) 
 

De vorm van de ruimte wordt door middel van het drop down menu bepaald. Er kan gekozen worden 

uit een vierhoekige of een L-vormige vorm. Daarna kan de breedte, diepte en hoogte worden 

bepaald. Let op, wanneer er een L-vormige vorm is gekozen, dan kan bij het onderdeel “extra 

geometrie L-vorm” extra definitie gegeven worden aan de vorm. Naast de geometrie kan bij dit 

onderdeel ook de oriëntatie van de ruimte worden bepaald.  

In de oranje vakken hieronder staan sliders die de reflectiewaardes vormen voor de wanden, de 

vloer en het plafond. Door de slider te verschuiven worden de reflectiewaardes aangepast. Voor de 

reflectiewaardes kunnen de volgende waardes het beste worden gehanteerd: 

Wanden: 0,5 (0,5 tot 0,8)  Vloer: 0,2 (0,2 tot 0,4) 
Plafond: 0,7 (0,7 tot 0,9)  Grondvegetatie buiten: 0,2 (0,1 tot 0,2) 
 

Bijlage 6, Figuur 3 Stap 1 
geometrie 

Bijlage 6, Figuur 4 Stap 2 
Reflectiewaarden 
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Stap 3: Rc-waarde bepalen 
In stap 1 is er een vorm gekozen, L-vormig of 
vierhoekig. Let bij deze stap erop dat de Rc-waardes 
worden bepaald in het juiste grijze vak. In deze stap 
worden de Rc-waardes gekoppeld aan de gevels, de 
vloer en het dak van het gebouw. Voor elk onderdeel 
is een aparte slider, hierdoor is het mogelijk om 
verschillende waardes te geven aan bijvoorbeeld 
gevels. Met de Rc-waarde wordt een constructie 
gevormd die samen met een ‘SurfacesType’ aan de 
vorm van het onderdeel wordt gekoppeld.  Deze 
‘SurfaceType’ laat de berekening weten om welk 
onderdeel van het gebouw het betreft. Voor elke 
surfaceType is een ander code. De lijst met codes staat in de automatisering boven dit grijze vak. 

 
Stap 4: Glaspercentages per oriëntatie 
De volgende stap is het bepalen van het percentage glas 
in de gevel. In deze stap wordt de aangewezen 
hoeveelheid glas toegekend aan de gevel die is bepaald 
op basis van de oriëntatie. Hierbij is een splitsing 
gemaakt per oriëntatie en wordt er dus per oriëntatie 
glas toegekend aan de gevel.  

 
Per oriëntatie zijn er twee sliders. De eerste slider bepaalt het percentage glas in de gevel en de tweede 
slider bepaald de hoeveelheid ramen. Deze informatie wordt meegegeven aan een ander component, 
die ervoor zorgt dat de ramen in de juiste gevels gemaakt worden. Let hierbij op: wanneer op een later 
stadium de oriëntatie van de ruimte wordt gewijzigd, kan het voorkomen dat de hoeveelheid glas in 
een gevel veranderd. De informatie over de ramen is namelijk gekoppeld aan een oriëntatie, dus zodra 
een wand een andere oriëntatie krijgt, krijgt deze wand ook een ander percentage glas. Onderaan in 

Hieronder staan twee grote grijze vlakken met een titel van de vorm. Voor deze stap is het belangrijk 

dat er naar het juiste grijze vlak gegaan wordt. Het bovenste vlak is voor de vierhoekige ruimte 

vorm en het vlak eronder voor een L-vormige ruimte.  

In deze stap wordt de rc-waarde gekoppeld aan de gebouwonderdelen. Dit wordt gedaan door 
middel van de sliders in de oranje vlakken. Deze waarde wordt meegegeven aan de constructie en 
daarmee wordt gerekend in de berekening. 

Bijlage 6, Figuur 5 Stap 3 Rc-waarde bepalen 

Bijlage 6, Figuur 6 Notitie glaspercentage 

Bijlage 6, Figuur 7 Stap 4 glaspercentages 
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deze groep met componenten staan nog twee type sliders in een oranje vak. De middelste slider 
bepaalt de hoogte van het raam en de onderste slider bepaalt de hoogte van de borstwering.  
 
In het midden van de groep met componenten staat een cluster component, binnen in dit component 
wordt bepaald wat de tussenafstand is tussen twee of meerdere ramen in een gevel. Deze informatie 
wordt ook weer meegegeven aan de glascomponent.  

 
Stap 5: Glaseigenschappen 
In deze stap wordt aan alle ramen 
eigenschappen gekoppeld waaronder de 
U-waarde, g-waarde en de LTA. Voor het 
gemak zijn drie type glas al ingesteld 
waaruit gekozen kan worden. Dit wordt 
gedaan door middel van de slider “Kies 
glas type (#)” in het oranje vakje. In de 
“control panel” wordt zichtbaar welk glas 
type gekozen is. De gegevens van het 
gekozen glas type wordt toegekend aan 
alle ramen in de ruimte.  
 

 
Stap 6: Zonwering 
In deze stap wordt de plek en de hoeveelheid zonwering bepaald. Dit wordt gedaan door verschillende 
parameters die aangepast kunnen worden. Deze zijn allemaal aangegeven door een oranje vakje. Alle 
parameters die aan te passen zijn, zijn als volgt: 

• shadeType_: Met de slider wordt het type zonwering bepaald. De keuze bestaat uit jaloezieën 
(0), rolgordijnen/ zonnescherm (1) , schakelbaar glas (Smart Glass) (2); 

• interiorOrExter_: Hiermee wordt aangegeven of het type zonwering aan de binnenkant of 
buitenkant zit. Hierbij is ‘False’ de buitenkant en ‘True’ de binnenkant; 

• distToGlass_: Met de slider wordt bepaald wat de afstand is tot het glas in meter; 

• _depth: Deze is gekoppeld aan een Shading Parameter list, waarbij per oriëntatie de diepte 
van de zonnewering bepaald wordt;   

• _numOfShds: Dit component is ook gekoppeld aan een shading Parmeter list, om per 
oriëntatie te kunnen bepalen hoeveel zonwering er geplaatst moet worden per raam; 

• _distBetween: Ook hier is het shading Parameter list component aangekoppeld, om per 
oriëntatie te bepalen wat de afstand tussen de zonwering bij een raam; 

• horOrVertical: Hiermee wordt bepaald of de zonwering horizontaal of verticaal georiënteerd 
is. Hierbij is ‘True’ horizontaal en ‘False’ is verticaal. 

In deze groep met componenten wordt de hoeveelheid glas in de gevel bepaald. Dit wordt gedaan 

op basis van oriëntatie. Aan elke oriëntatie wordt een percentage en een aantal ramen gekoppeld, 

die aangepast kunnen worden met de sliders in het oranje vlak. Onderaan de groep staan twee 

sliders die de hoogte van het raam en de hoogte van de borstwering bepalen.  

Met de slider hierboven kan een type glas worden gekoppeld aan alle ramen. In de vakken boven 

de slider zijn van 3 type glazen de informatie over de u-waarde, g-waarde en de LTA weergegeven.  

Door middel van de slider wordt bepaald welk type glas wordt gebruikt in de berekening. In de 
control panel is te zien welke waardes zijn geselecteerd. 
 

Bijlage 6, Figuur 8 Stap 5 glaseigenschappen 
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Wanneer er niet gerekend mag worden met zonwering, zet dan de _depth van alle zonwering op de 
dikte van de wand en zet _numOfShds allemaal op 1. Door deze waardes aan te nemen wordt er één 
zonwering gecreëerd ter hoogte van bovenkant kozijn met de dikte van de gevel. Aangezien deze 
zonwering dezelfde waardes heeft als de originele situatie, beïnvloed deze zonwering de berekening 
niet. Wanneer _numOfShds op 0 gezet wordt, krijgt dit component volgens hem geen informatie 
binnen, dus bepaalt de component zelf de hoeveelheid zonwering. Dit beïnvloedt de berekening. 
 
Ook wordt er aan de zonwering een reflectiewaarde meegegeven. Die is aangegeven door het oranje 
vakje. Deze informatie samen met de informatie over de zonwering wordt meegegeven aan de 
datastroom voor de volgende stap.  

 
Stap 7: Dikte van de wand 
In deze stap wordt de informatie van de wanden opgevraagd en wordt er door middel van een 
component de dikte van de wanden gekoppeld aan de andere informatie van de wanden. Daarnaast 
wordt er ook een reflectiewaarde toegevoegd die gelijk is aan de reflectiewaarde die is gegeven aan 
de wanden. De dikte van de wand zorgt er voor dat er met het juiste overstek boven het raam wordt 
gerekend. Wanneer er een thermisch- en energieberekening gemaakt wordt is de dikte bij stap 5 
bepaald. Zorg ervoor dat deze diktes overeen komen.  

In deze stap wordt er vorm gegeven aan de zonwering. Linksboven staat een groep met 

componenten in een oranje vak, hier staan de belangrijkste parameters voor de vormgeving van de 

zonwering. Van boven naar beneden informatie over het type input: 

• Type zonwering: jaloezieën (0), rolgordijnen/ zonnescherm (1), schakelbaar glas (2); 

• De plek waar de zonwering zich bevindt: binnenkant of buitenkant van het glas; 

• De afstand van de zonwering tot het glas in meters; 

• De diepte van de zonwering in meters bepaald per oriëntatie; 

• Het aantal zonwering op een raam bepaald per oriëntatie; 

• De afstand tussen de zonnewering op een raam bepaald per oriëntatie; 

• Horizontaal of verticale zonwering 

Bijlage 6, Figuur 9 Stap 6 zonwering 
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Stap 8: Installaties aanpassen 
Voor de installaties gaat de informatie van het 
gebouw door een aantal componenten. De eerste 
is het component “setEPZoneLoads” waarbij er 
de volgende informatie wordt toegevoegd aan de 
informatiestroom: 

• Equipmentload per area: Hierbij wordt 
het vermogen van apparatuur per m² 
toegevoegd. Een gemiddelde waarde ligt 
tussen de 2 W/m² (1 tot 2 laptops in de 
ruimte) en de 15 W/m² (kantoortuin). 

• Infiltrationrate per area facade: Dit is de waarde van infiltratie van de buitenlucht naar binnen 
in m³/s per m² gevel. Hierbij wordt er gerekend met een waarde waarbij de drukverschil 4 
Pascal is in plaats van 10 Pascal. 10 Pascal is in Nederland de gehanteerde rekenwaarde, 
vandaar qv,10. 

• Lighting density per area: Bij deze waarde wordt het vermogen van de verlichting in de ruimte 
weergegeven. Waarbij 3 W/m² ledlampen zijn en 15 W/m² verwarmingslampen zijn. 

• Number of people per area: Dit is het aantal personen per m² vloeroppervlak.  

• Ventilation per area: Hier is de Nederlandse eis van 0,009 m³/s per m² vloeroppervlakte 
ingevuld. 

• Ventilation per person: Hier wordt de Nederlandse eis van 0,007 m³/s per persoon ingevuld.  

 

In deze stap wordt er een dikte gekoppeld aan de gevelconstructie. Deze dikte zorgt ervoor dat er 

met het juiste overstek wordt gerekend in de berekening. 

In dit onderdeel wordt er informatie over onder andere de ventilatie, infiltratie en apparatuur 

toegevoegd aan de informatiestroom.  

Equipmentload is het vermogen van de apparatuur in de ruimte per m² 
Infiltrationrate is de infiltratie van buitenlucht naar binnen in m³/s per m² gevel. 
Lighting is het vermogen van de verlichting in de ruimte per m² 
Number of people is het aantal personen per m² vloeroppervlakte 
Ventilation per area is het ventilatie niveau in m³/s per m² vloeroppervlakte 
Ventilation per person is het ventilatie niveau in m³/s per persoon 
 

Bijlage 6, Figuur 11 Stap 8a rekenwaarden 

Bijlage 6, Figuur 10 Stap 7 Dikte gevelconstructie 



Bijlage 6: Handleiding Automatisering ~ Danita Aalbrecht 11 Juni 2020 

129 | P a g i n a  
 

Bij de volgende component worden er schema’s gekoppeld aan de installaties. Schema’s geven 
waardes over een specifiek onderwerp per uur voor een heel jaar. Een aantal schema’s zijn 
overgenomen van een MidriseAparmentZoneprograms. Deze schema’s zijn overgenomen omdat de 
waardes in deze schema’s overheen kwamen met de waardes die bedacht waren voor deze ruimte.  
De schema’s die gebruikt zijn, zijn als volgt: 

• Occupancy schedules: Dit schema bevat waardes 
waarmee wordt aangegeven wanneer het druk is in de 
ruimte en wanneer het rustig is. Het schema wat nu 
gebruikt wordt, is overgenomen vanuit de Zoneprogram 
waarin wordt aangegeven dat het tussen 9 en 17 uur 
maar 25% van het huishouden aanwezig is.  

• Occupancy activity: Dit schema geeft aan wat de 
activiteiten van de bewoners zijn per uur voor het hele 
jaar. Dit schema is overgenomen vanuit de Zoneprogram 
waarbij een gemiddelde activiteit van 120 wordt 
gehanteerd. 

• Heating set point: Dit schema komt niet vanuit de 
Zoneprogram en is handmatig gemaakt. In het 
verwarmingsschema wordt door middel van 1 en 0 
aangegeven welke verwarmingssetpoint gehanteerd 
moet worden. Hierbij staat de 1 voor de 
verwarmingssetpoint en 0 voor de gereduceerde 
verwarmingssetpoint. De waardes voor de gereduceerde en de gewone verwarmingssetpoint 
wordt bij de volgende component ingesteld. In het verwarmingsschema staat dat van 8.00 uur 
tot 22:00 uur de verwarmingssetpoint gehanteerd moet worden en tussen 22:00 tot 7:00 de 
gereduceerd verwarmingssetpointtemperatuur. 

• Cooling set point: Dit schema hanteert hetzelfde principe als het verwarmingsschema. Alleen 
is hierbij de 1 de koelingssetpoint en 0 de gereduceerde koelingssetpoint. Volgens de NTA 8800 
wordt er altijd gerekend met een gereduceerde koelingssetpoint.  

• Lighting: In dit schema staat wanneer er gebruik gemaakt wordt van de verlichting in het 
gebouw. Voor dit schema is het schema overgenomen van de Zoneprogram waarbij de 
waardes tussen de 0,067 en 1 gehanteerd worden.  

• Equipment: Dit schema bevat waardes waarmee wordt aangegeven wanneer de apparatuur 
in de ruimte gebruikt wordt. Dit schema is overgenomen vanuit de Zoneprogram waarbij 
waardes tussen de 0,38 en 1 gehanteerd worden. 

• Infiltration: Dit schema bevat de waardes voor de infiltratie van het gebouw. Het schema is 
overgenomen vanuit de Zoneprogram. In dit schema wordt altijd infiltratie gehanteerd. 

Bij dit component worden er schema’s gekoppeld aan de informatie van de ruimte. De schema’s 

geven per onderdeel het gebruik gedurende de dag aan. Een deel van de schema’s wordt 

overgenomen van de Zoneprogram waarin al schema’s voorgeprogrammeerd zijn. Voor koeling en 

verwarming zijn eigen schema’s opgesteld met waardes voor elk uur van de dag.   

Bijlage 6, Figuur 13 Stap 8b koeling- en 
verwarmingsschema 

Bijlage 6, Figuur 12 Stap 8b gebouwschema's 
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Bij de volgende groep component wordt er 
en waarde gekoppeld aan de verwarmings- 
en koelingssetpoint. Standaard wordt een 
verwarmingssetpoint van 20°C en en 
gereduceerde verwarmingssetpoint van 
16°C aangehouden. Met deze waarde wordt 
er voor gezorgd dat het overdag verwarmd 
wordt tot 20°C en ’s nachts wordt het niet 
kouder dan 16°C. Voor koelingssetpoint 
wordt een waarde van 24°C gehanteerd. 
Deze waarde zorgt ervoor dat wanneer het 
hoger is dan 24°C, er gekoeld wordt tot deze 
waarde bereikt is.  

 
Stap 9: Beoordelingsperiode instellen voor simulatie 
In deze stap wordt de beoordelingsperiode voor de 
energie en thermische berekening bepaald. Door 
middel van de sliders wordt de begin datum en de eind 
datum ingesteld. Deze datum wordt opgesteld uit het 
uur, de dag en de maand. Op deze manier kan er 
specifiek voor een bepaalde periode resultaten 
gegenereerd worden.  

 
Stap 10: Simulatie starten 
In deze stap komt alles bij elkaar. Door de knop in het oranje vak 
te activeren bij zowel de daglichtfactorberekening en bij de energie 
en thermische berekening wordt de simulatie gestart. De knop 
wordt geactiveerd door dubbel te klikken op het woord ‘False’. 
Wanneer de simulatie gestart is zal er een zwart scherm op komen 
en die verdwijnt weer zodra de simulatie klaar is. Hierna zijn de 
resultaten bij de volgende stap zichtbaar.  
  
Wanneer er meerdere varianten doorgerekend moeten worden is 
het het beste om tussendoor de simulatie start knop op ‘False’ te 
zetten, anders start de simulatie gelijk na elke verandering die er 
plaatsvindt.  
 
 

 

Door de start simulatie van False naar True te 

veranderen, begint de simulatie met berekenen. Er 

zal een zwart scherm in beeld komen die nadat de 

simulatie klaar is, zal verdwijnen. Hierna zullen de 

resultaten zichtbaar worden. 

In deze stap worden de koeling- en vewarmingssetpoint en een gereduceerde verwarmingssetpoint 

toegevoegd. Met deze waardes wordt de minimale en maximale gewenste temperatuur bepaald. 

Met de sliders wordt de begin en de eind datum van de beoordelingsperiode bepaald. Deze datum 

wordt opgebouwd uit het uur, de dag en de maand. 

Bijlage 6, Figuur 14 Stap 8c setpoints 

Bijlage 6, Figuur 15 Stap 9 beoordelingsperiode 

Bijlage 6, Figuur 16 Stap 10 Start 
simulatie thermisch en energie 

Bijlage 6, Figuur 17 Stap 10 Start simulatie daglicht 
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Stap 11a: Resultaten daglichtfactor 
De simulatie geeft meerdere resultaten, 
maar niet alle resultaten zijn zichtbaar. Om 
iets met de resultaten te kunnen doen, 
moeten de resultaten verder bewerkt 
worden. Bij de resultaten worden twee typen 
resultaten weergegeven. De eerste is de 
gemiddelde daglichtfactor en de tweede is 
het percentage van de ruimte dat voldoet 
aan de streefdaglichtfactor.  
 
De gemiddelde daglicht factor neemt alle 
resultaten van alle testpunten en neemt daar 
het gemiddelde van.  

Voor het resultaat over welke 
hoeveelheid percentage voldoet, kun je zelf 
een waarde instellen waaraan getoetst 
wordt. Er wordt dan gekeken naar alle resultaten en worden de waardes die gelijk of groter zijn dan 
uit de lijst gefilterd. De hoeveelheid resultaten die voldoen worden dan vergeleken met het totaal 
aantal resultaten. Daaruit wordt een percentage genomen.  

 
Stap 11b: Resultaten Thermisch 

 

De resultaten van de thermische berekening zijn verwerkt in twee type resultaten. De eerste type 
resultaten zijn de gemiddelde, de maximale en de minimale temperaturen van de operatieve 
temperatuur en de binnenlucht temperatuur. Het verschil tussen deze types zit hem in de periode. Het 
eerste resultaat zijn waardes gezien over de gehele beoordelingsperiode, bijvoorbeeld een heel jaar. 
Het tweede resultaat zijn waardes gezien per maand.  

Hieronder staan twee resultaten: 

Het eerste resultaat is de gemiddelde daglichtfactor die wordt bepaald als gemiddelde van de 
gehele ruimte.  
Het tweede resultaat geeft aan hoeveel procent m² van de ruimte voldoet of een hogere 
daglichtfactor heeft dan de aangegeven streefdaglichtfactor. Deze streefdaglichtfactor is zelf te 
bepalen door middel van de slider 

Bijlage 6, Figuur 18 Stap 11a Resultaten daglicht 

Bijlage 6, Figuur 19 Stap 11b Resultaten thermisch 
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Voor het eerste resultaat (groen) worden van alle waardes van de 
gegeven beoordelingsperiode het gemiddelde berekend en het 
maximum en het minimum eruit gehaald. 

Het tweede type resultaat haalt vanuit de hele lijst met 
waardes het gemiddelde, minimale en maximale waarde voor de 
operatieve temperatuur per maand.  
 

 
Stap 11c: Resultaten Energie 
De resultaten voor de energievraag 
(blauw) worden uitgedrukt in kWh en 
in kWh/m². Deze resultaten worden 
gegenereerd op basis van de waardes 
van de beoordelingsperiode. Hieruit 
komt de totale thermische 
energievraag in kWh. Deze waardes 
wordt gedeeld door de 
vloeroppervlakte van de ruimte. 
 
Voor deze resultaten zijn er ook tussenresultaten waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de 
energievraag is voor koeling en voor verwarming. 

 
 
 
 
 

De thermische berekening heeft twee resultaten:  

Het eerste resultaat zijn waardes van de beoordelingsperiode 
waarvan het gemiddelde, de maximum en minimum 
temperaturen bepaald zijn voor de operatieve temperatuur en 
de binnenlucht temperatuur. 
Het tweede resultaat zijn maandelijkse waardes voor operatieve 
temperatuur waarbij de gemiddelde, de maximale en de 
minimale temperaturen bepaald zijn. 

De resultaten voor de energie berekening bestaat uit de energievraag voor koeling en verwarming 

in kWh en in kWh/m2 in de tijd aangegeven in de beoordelingsperiode. 

Om het gebruik inzichtelijk te maken zijn er twee tussenresultaten waarbij de energievraag voor 

koeling en verwarming apart wordt weergegeven over de tijd van de beoordelingsperiode.   

Bijlage 6, Figuur 20 Stap 11b Resultaten 
thermisch per maand 

Bijlage 6, Figuur 21 Stap 11c Resultaten energie 

Bijlage 6, Figuur 22 Stap 11c Tussenresultaten energie 
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Stap 12a: Visualisatie Daglichtfactor 
De laatste stap van de automatisering is de 
visualisatie. De visualisatie voor daglicht 
wordt door drie groepen aan componenten 
geregeld. 
 
De eerste groep aan componenten zorgen 
ervoor dat elke daglichtfactorwaarde wordt 
gekoppeld aan de kleur en dat deze kleur 
geprojecteerd wordt in het gebouw, zoals je 
hieronder kunt zien. Daarnaast wordt bij de 
rechter component (rood) ook het bereik van 
de legenda bepaald.  
 
Met de tweede groep componenten wordt de 
zwarte lijn in het resultaat gevisualiseerd. In 
het oranje vakje staat een slider om te 
bepalen bij welke waarde een lijn gezet wordt 
om een scheiding aan te kunnen geven tussen 
verschillende daglichtfactoren. 
 
De derde groep componenten zorgt 
ervoor dat onder de ruimte een lijst 
met informatie komt te staan. Zo 
worden resultaten nog duidelijker. De 
informatie die onder het resultaat 
komt te staan is het volgende: 

• Raam – voorgevel verhouding 

• Raam – zijgevel verhouding 

• Hoogte borstwering 

• Dikte gevel 

• Lichttoetredingsfactor (LTA) 

• Gemiddelde daglichtfactor 

• Percentage dat voldoet aan de 
streefdaglichtfactor 

De daglichtfactorwaarde waar de 
outline de grens aangeeft. 

 
 
 
 
 
 

Voor de visualisatie zijn er drie groepen met componenten die zorgen voor de visualisatie van de 

berekening. 

De eerste groep zorgt ervoor dat in de ruimte door middel van kleuren wordt aangegeven welke 
daglichtfactoren behaald worden. 
De tweede groep geeft de mogelijkheid om een lijn te zetten op een bepaalde 
daglichtfactorenwaarde. Hiermee kun je de grens aangeven. 
De derde groep zorgt ervoor dat er een lijst met informatie onder ruimte komt te staan. 

Bijlage 6, Figuur 23 Stap 12a Componenten visualisatie Daglicht 

Bijlage 6, Figuur 24 Stap 12a Visualisatie daglichtfactor in automatisering 
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Stap 12b: Visualisatie Thermisch 
Deze visualisatie wordt geregeld door een groep 
componenten die van de data een grafiek maken. 
De visualisatie van de thermische berekening is een 
grafiek waarin de operatieve temperatuur wordt 
weergegeven voor de gehele beoordelingsperiode. 
De legenda aan de rechterkant geeft de 
temperaturen weer met de bijbehorende kleur.  
 

 
Stap 12c: Visualisatie Energie 
De resultaten van de energie 
berekening wordt door middel van een 
groep componenten gevisualiseerd. De 
eerste component ontvangt alle 
informatie over het energiegebruik van 
de koeling, verwarming, verlichting, 
apparatuur, interne warmte door 
mensen en zonne-instraling, infiltratie 
en mechanische ventilatie. Met deze 
informatie wordt een energiebalans gegenereerd, zoals hieronder te zien is. Dit wordt gedaan voor 
elke maand. Ook is het mogelijk om dit per dag weer te geven. Dit wordt gedaan door een lijn te 
trekken van ‘totaledDaily’ naar ‘_inputData’, zoals hierboven te zien in het groen. 

In de grijze vlakken hieronder staan componenten die van de data de visualisatie maken. Het 

bovenste vlak is de visualisatie voor de temperatuur. Met de componenten in dit vlak wordt een 

grafiek gegenereerd waarin de temperaturen zichtbaar zijn van elk moment binnen de 

beoordelingsperiode. 

Het vlak daaronder is de visualisatie voor energie, waarbij alle informatie over het energiegebruik 
van verwarming en koeling tot aan verlichting en infiltratie geplaatst wordt in een energiebalans. 

Bijlage 6, Figuur 25 Stap 12b Componenten visualisatie 
Thermisch 

Bijlage 6, Figuur 26 Stap 12b Visualisatie operatieve temperatuur 

Bijlage 6, Figuur 27 Stap 12c Componenten visualisatie energie 

Bijlage 6, Figuur 28 Stap 12c Visualisatie energiebalans 
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Losse onderdelen 
Binnen het script zijn er een paar groepen aan componenten die niet passen bij een stap, maar omdat 

ze wel onderdeel zijn van de gehele automatisering wordt er in dit hoofdstuk uitleg gegeven over deze 

componenten. 

 
Vorm keuze 
Bij de eerste stap van het stappenplan wordt de 
geometrie van de ruimte bepaald. Eén onderdeel hierbij 
is het kiezen van de vorm van de ruimte. Bij deze groep 
componenten wordt ervoor gezorgd dat de juiste 
geometrie wordt gebruikt bij de berekening. Dit wordt 
gedaan door een filter. Bij stap 1 zijn de vormen 
gekoppeld aan een waarde, die bij deze groep gebruikt 
wordt om de juiste geometrie te filteren.  
Hierbij wordt de vloer los gekozen van de andere 
geometrie omdat de vloer de basis is voor de het 
generen van testpunten (het grid).  
 
Het grid 
Voor het grid wordt het vloeroppervlak gebruikt 
om het grid op te zetten. In deze groep is 
aangegeven hoeveel testpunten er geplaatst 
moeten worden in de ruimte gebaseerd op het 
vloeroppervlak. Deze testpunten bevinden zich 
op een hoogte van 0,85 meter van de grond, zoals 
is aangegeven in de component. Met deze 
informatie en de geometrie worden alle 
testpunten gegenereerd. De component aan de 
rechterkant is het analyse recept, zoals dat in Honeybee genoemd wordt. Dit component heeft 
informatie nodig van de testpunten en maakt gebruikt van CIE type uniform sky hemelkoepel. Het 
analyse recept wordt gebruikt bij het runnen van de simulatie voor de daglichtfactorberekening. 
 
Wireframe visualizor 
Boven stap 10: bij de simulatie voor de daglichtfactor 
berekening staat een groep met componenten die 
ervoor zorgen dat de geometrie van het gebouw 
omlijnt wordt in plaats van gevormd is uit doorzichtige 
rode vlakken, zoals hieronder is weergegeven.  
 

 
 

Bijlage 6, Figuur 29 Component vorm keuze 

Bijlage 6, Figuur 30 Componenten grid opzetten 

Bijlage 6, Figuur 31 Componenten wireframe visualizor 

Bijlage 6, Figuur 33 Gebouw geometrie zonder wireframe 
visualizer 

Bijlage 6, Figuur 32 Gebouw geometrie met wireframe 
visualizer 
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Weatherfile, noordpijl en simulatie instellingen energie 

 
Bij de locatie wordt een weatherfile gekoppeld aan de berekening. Een 
weatherfile is een bestand met alle informatie over het klimaat voor een 
specifieke locatie, waaronder de breedtegraad, temperaturen, 
windsnelheden, straling en verlichtingssterkte. Voor Nederland zijn drie 
weatherfiles beschikbaar van de locaties Amsterdam, Groningen en Beek. De 
website waar deze weatherfiles beschikbaar zijn staan in de gele notities en 
worden gekoppeld aan een component die de waardes splitst. De weatherfile 
is ook direct gekoppeld aan de simulatie. Met de gegevens van de locatie 
wordt een noordpijl geprojecteerd op het canvas.  
 
Onder de groep met componenten voor de noordpijl staan een aantal simulatie instellingen voor de 
thermische en energie berekening. In deze instellingen worden de outputs bepaald en de locatie 
uitgebreid met type terrein. 
 
Grondvlak 
Het grondvlak is zo ingesteld dat het 
grondvlak altijd een minimale afstand 
van 20 meter tot de geometrie heeft. 
Het grondvlak geeft voor de 
daglichtfactorberekening de 
mogelijkheid om meer 
weerkaatsingen vanuit de omgeving 
mee te kunnen rekenen. 
 
Voor het grondvlak wordt een reflectiewaarde van 0,2 gehanteerd.  
 
 
 
 

Bijlage 6, Figuur 34 Componenten weatherfile, noordpijl en simulatie instellingen 

Bijlage 6, Figuur 35 
Visualisatie noordpijl 

Bijlage 6, Figuur 36 Componenten grondvlak 
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Reflectiewaarde plafond 
In deze groep componenten wordt de reflectiewaarde van het plafond die in stap 2 is bepaald 
gekoppeld aan de reflectiecomponent voor het plafond.  

 

Beperkingen van de automatisering 
Ondanks dat er heel veel verschillende mogelijkheden zijn met een automatisering heeft deze 
automatisering een aantal beperkingen. In dit hoofdstuk worden deze beperkingen van de 
automatisering genoemd. Hier moet rekening mee worden gehouden tijdens het gebruik van de 
automatisering.  
 

• In de automatisering kan alleen gerekend worden op ruimteniveau. Dit betekent dat alleen 
één ruimte berekend kan worden in plaats van een heel gebouw. 

• De automatisering ziet alle wanden van de ruimte als buitengevels. Hier moet gerekend 

worden met een andere Rc-waarde voor alle binnenwanden.  

• In de automatisering wordt er gerekend met een plat dak. Andere soorten daken zitten niet in 

de berekening. 

• Wanneer er gekozen is voor een L-vormige vorm, dan betekent het dat er twee oriëntaties zijn 

waarbij er twee gevels die oriëntatie hebben. Het probleem hierbij is dat de glaspercentages 

bepaald worden per oriëntatie en dus voor elke gevel met die oriëntatie het percentage 

gehanteerd wordt. Dit betekent dat op allebei de gevels ramen gevormd worden. 

 

Bijlage 6, Figuur 37 Componenten reflectiewaarde plafond 


