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Voorwoord 

De 'core-business' van u als installatieadviseur of installateur is het 'ontwerpen en in stand houden 
van een goed binnenklimaat'. Zijn de installaties goed gedimensioneerd en adequaat onderhouden, 
is voldoende verse luchttoevoer en de juiste temperatuur te allen tijde gegarandeerd, wordt tocht 

voorkomen en zijn de eindgebruikers tevreden dan heeft u uw werk goed gedaan. 
Of u nu bezig bent met het ontwerp van een nieuwe klimaatinstallatie, het opstellen van een 
prestatieonderhoudscontract of het (laten) uitvoeren van binnenklimaatmetingen: als installateur 
of adviseur heeft u er baat bij om te begrijpen hoe installaties en bouwkundige kenmerken de 
behaaglijkheid en de gezondheid van gebouwgebruikers beïnvloeden en te weten welke (prestatie-) 
eisen men moet stellen om een comfortabele woon/werk/leer plek te garanderen. 

In dit 'Kleintje Binnenklimaat' vindt u antwoord op vragen als: 

• Hoe bepaal je welk kwaliteitsniveau (binnenklimaat-eisen) er in een specifiek geval nodig 
is?  

• Wat is de juiste ontwerptemperatuur voor een kantoor / school / verpleeghuis / etcetera?  

• Bij extreem warm weer, wat is dan een aanvaardbare binnentemperatuur in b.v. een 
woning?  

• Waardoor worden 'droge lucht' klachten veroorzaakt?  

• Vanaf welk geluidniveau (installatiegeluid) zal men geluidhinder hebben?  



• Wat zijn de belangrijkste parameters om te meten bij een opleveringscontrole 

(commissioning)?  

Deze publicatie is bewust als een zakboekje uitgegeven zodat u deze uitgave gemakkelijk mee kunt 
nemen. Alles wat u moet weten over het binnenklimaat wordt in compacte vorm gepresenteerd. 
De nadruk ligt hierbij op de eindprestatie-eisen en de relatie tussen binnenklimaat en 
gebruikerservaringen. Indien u aanvullend meer informatie wilt over de meer technische 
(ontwerp)aspecten verwijzen we u naar andere ISSO publicaties (b.v. ISSO-publicatie 74 [1] en 

ISSO-researchrapport 5 [2]). 

Extreme klimaat- en binnenluchtomstandigheden (hitte- en koudebelasting en blootstelling aan 
'extreem hoge doses chemische agentia' zoals b.v. voorkomt bij buiten werken en/of in de 
industrie) vallen buiten het kader van dit zakboekje Legionella wordt slechts zeer summier 
behandeld. Strikt genomen geschiedt legionellabesmetting door inademing van met de 

legionellabacterie besmette aërosolen en zou deze dus thuishoren in een publicatie over 
binnenklimaat. Besmettingsgevaar beperken is echter vooral een kwestie van eisen stellen aan de 
kwaliteit van het tapwatersysteem (warm en koud) en de te hanteren temperatuurinstellingen. 
Daarom is dit hier grotendeels buiten beschouwing gelaten en volstaan we met een verwijzing naar 

ISSO-publicatie 55.1 [3]. 
Verder beperkt deze publicatie zich met name tot het niet-industrieel binnenklimaat zoals we dat 
b.v. vinden in kantoren, ziekenhuizen, scholen e.d.. 

We wensen u veel lees- en naslagplezier toe en bovenal comfortabele klanten die tevreden zijn 
over het door u aangeboden binnenklimaat. 

ir. Jaap Hogeling, directeur ISSO  

Symbolenlijst 

nθrm 

 

 

Gewogen gemiddelde buitentemperatuur op dag n 

[°C] 

n-1θrm Gewogen gemiddelde buitentemperatuur op dag n-1 [°C] 

θrm Gewogen gemiddelde buitentemperatuur [°C] 

θod-1 Gemiddelde van dagmaximum en dagminimum gisteren [°C] 

θod-2 Gemiddelde van dagmaximum en dagminimum eergisteren [°C] 

θod-3 Gemiddelde van dagmaximum en dagminimum drie dagen geleden [°C] 

PG Percentage glas [-] 

Laeq Toelaatbaar geluidsniveau [dB(A)] 

ZTA Absolute zontoetreding [-] 

Begrippenlijst 

Acceptabele thermische omgeving 
Een omgeving waarin tenminste 80% van de aanwezigen het thermisch klimaat acceptabel vindt. 

Actieve koeling 
Binnen de context van dit rapport wordt hiermee bedoeld koeling door middel van gekoelde lucht, 
koelplafonds en dergelijke. Vergroten van het dempend effect van gebouwmassa (thermische 
buffering) op de binnentemperatuur, bijvoorbeeld door betonkernactivering, wordt niet beschouwd 
als ''actieve koeling''. 

Adaptatie 
Fysiologische (a), psychologische (b) of gedragsaanpassingen (c) bij gebouwgebruikers, die leiden 
tot meer acceptatie van de thermische omgeving.  

a. Dit betreft aanpassingen in de fysiologische reacties van het lichaam die het gevolg zijn 
van thermische omgevingsfactoren, die leiden tot een geleidelijke afname van de 
belasting;  

b. Dit is een veranderde perceptie van, en reactie op, zintuiglijke informatie;  
c. Dit zijn alle aanpassingen die een persoon bewust of onbewust maakt om de 

warmtebalans van het lichaam te herstellen of in evenwicht te houden.  



Alpha-type 

Een in dit rapport 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. 

ATG 
Met de buitentemperatuur meebewegende grenzen voor de gewenste binnentemperatuur worden 
ATG (Adaptieve TemperatuurGrenswaarden) genoemd. 

Behaaglijkheid 
Zie thermische behaaglijkheid. 

Bèta-type 
Een in dit rapport gebruikte aanduiding voor een gebouw of ruimte waar adaptatie een minder 
grote rol speelt bij de beleving van het binnenklimaat. Globaal gesproken gaat het hier om 
gebouwen met een gesloten gevel en beperkte mogelijkheden voor de gebruiker om het 

binnenklimaat zelf te beïnvloeden of waar formele kledingvoorschriften worden nageleefd. 

Clo 
Een eenheid die wordt gebruikt om de thermische isolatie van kledingstukken en -pakketten uit te 
drukken, 1 clo = 0,155 m²·K/W. 

Commissioning 
Het waarborgen dat de gebouwinstallaties (o.a. W- en E-in-stallaties, brandbeveiliging, etc.) 
ontworpen, gebouwd worden en functioneren volgens de intentie van de eigenaar/op-drachtgever 
zoals vastgelegd in het PvE. 

Gebouwprestatie 
Eigenschappen van gebouw en installatie die eenduidig zijn gedefinieerd, gevalideerd en toetsbaar; 
eigenschappen die leiden tot het vervullen van een functionele eis. 

Gebruikstijd  

De tijd bedoeld dat de desbetreffende ruimte c.q. het desbetreffende gebouw voor de reguliere 
functie gebruikt wordt. 

Gemiddelde luchtsnelheid 
Rekenkundig gemiddelde van momentane luchtsnelheidmeting in de leefzone, geïntegreerd over 

minimaal 3 minuten [m/s]. 

GTO 
Bij de berekening van de GTO (Gewogen TemperatuurOverschrijding) wordt door weging 
aangegeven dat een overschrijdingsuur zwaarder telt naarmate er meer ontevredenen zijn, dat wil 

zeggen de absolute waarde van de PMV hoger is. Voor een acceptabel binnenklimaat wordt door de 
Rijksgebouwendienst een maximum GTO van 150 aangehouden. 

Operatieve temperatuur 
De uniforme temperatuur van een denkbeeldige zwarte omgeving waarin een persoon dezelfde 
hoeveelheid warmte zou uitwisselen door straling en convectie als in de werkelijke niet-uniforme 

omgeving. De operatieve temperatuur is numeriek het gemiddelde van de lucht- en de 
stralingstemperatuur, gewogen door de respectievelijke warmteoverdrachts-coëfficiënten. 

Optimale operatieve temperatuur 
De operatieve temperatuur die het grootst mogelijke aantal mensen tevreden stelt bij een gegeven 

kleding- en activiteitenniveau. Als gevolg van de semantische verschillen tussen de geprefereerde 
en neutrale temperaturen, is de optimale operatieve temperatuur niet noodzakelijkerwijs exact 
hetzelfde als de temperatuur waarbij thermische neutraliteit optreedt. 

PMV 
Predicted Mean Vote is een thermische index afgeleid van het warmtebalansmodel voor thermische 

behaaglijkheid ontwikkeld door prof. Fanger (1970). De PMV voorspelt de gemiddelde thermische 
sensatie van een grote groep die een thermische omgeving ervaart gespecificeerd door gemiddelde 
lucht- en stralingstemperatuur, gemiddelde luchtsnelheid, vochtigheid, thermische isolatie van 
kleding en metabolisme. 



PPD 

De Predicted Percentage of Dissatisfied geeft een kwantitatieve voorspelling van het aantal 
thermisch ontevreden personen, dit wil zeggen personen die +2, +3, -2 of -3 stemmen. Het 
binnenklimaat wordt behaaglijk genoemd, indien de PMV tussen -0,5 en +0,5 ligt. Het percentage 
ontevredenen is dan kleiner dan 10 % [9]. 

Thermisch comfort of thermische behaaglijkheid 
Die gemoedstoestand die tevredenheid met de thermische omgeving uitdrukt; dit vereist een 
subjectieve evaluatie. De optimale thermische behaaglijkheid moet overeenkomen met stem op de 
thermische voorkeursschaal van ''ik wil geen verandering''. 

Thermische neutraliteit 

De waarde van de thermische binnenklimaatindex (meestal de operatieve temperatuur) die 
overeenkomt met een maximum aantal gebouwgebruikers die ''neutraal'' stemmen op de 
thermische sensatieschaal. 

Thermische sensatie (schaal) 

Een bewust gevoel uitgedrukt in de categorieën: -3 koud, -2 koel, -1 beetje koel, 0 neutraal, +1 
beetje warm, +2 warm, +3 heet. Iemands optimale thermisch comfort hoeft niet 

noodzakelijkerwijs overeen te komen met 0 neutraal. 

ZTA 
De absolute zontoetredingsfactor is gedefinieerd als de verhouding van de totaal per m² van een 

raam binnenkomende zonne-energie per tijdseenheid en het totaal van de opvallende 
zonnestraling. 

1 Achtergronden binnenklimaat 

1.1 Introductie 
De gemiddelde Nederlander brengt 80 tot 90% van zijn/haar tijd binnen door. Thuis, op kantoor, 

op school, in het ziekenhuis, in de auto of de trein, etcetera. 

Het is dan ook van het grootste belang dat het binnenklimaat in gebouwen van een dusdanige 

kwaliteit is dat gebouwgebruikers zich gezond en comfortabel voelen en ze er optimaal productief 

kunnen zijn. 

Hiertoe is het essentieel dat voorzien is in goed ontworpen, juist geïnstalleerde en adequaat 

onderhouden ventilatie-, verwarmings- en/of koelsystemen. 

Er zijn diverse factoren die de kwaliteit van het binnenklimaat in een gebouw bepalen. Zie 

onderstaande figuur. Er is dus meer nodig dan alleen een goed ontworpen en goed onderhouden 

klimaatinstallatie. 



 
Figuur 1.1 Binnenklimaat 

1.2 Thermisch Binnenklimaat 
Het thermisch binnenklimaat betreft het geheel aan omgevingsparameters die de thermische 

sensatie van de mens beïnvloeden. Onderscheid kan worden gemaakt in algemene thermische 

behaaglijkheid (het warm of koud hebben) en lokale thermische behaaglijkheid. De algemene 

thermische behaaglijkheid wordt bepaald door de luchttemperatuur, de gemiddelde 

stralingstemperatuur, de luchtvochtigheid, de luchtsnelheid, het activiteitenniveau (metabolisme) 

en de thermische isolatie van de kleding. Al deze factoren tezamen bepalen of men zich behaaglijk 

voelt in een gebouw. 

Onder lokale thermische onbehaaglijkheid verstaat men onbehaaglijkheid door (te) sterke 

afkoeling/opwarming van een deel van het lichaam; bijvoorbeeld tocht en hinder ten gevolge van 

koude vloeren. De temperatuur in de ruimte is dan op zich goed, desondanks koelt een deel van 

het lichaam te sterk af of warmt het teveel op. Andere vormen van lokaal discomfort zijn: 

stralingsasymmetrie (denk aan koudestraling bij een enkel glas raam, warmtestraling vlak voor een 

verwarmingsbron) en een te grote temperatuurgradiënt (beduidend hogere temperatuur op 

hoofdhoogte dan bij de voeten). 

Diverse factoren (deels installatietechniek gerelateerd, deels meer bouwkundig / 

gebruiksgerelateerd) beïnvloeden het thermisch binnenklimaat in een gebouw: 

• Thermische isolatie van de gebouwschil;  

• Luchtdichtheid van de gebouwschil;  

• Hoogte van verblijfsruimten;  

• Hoeveelheid en oriëntatie van beglazing;  

• Zonwerende eigenschappen van het glas, type zonwering;  

• De interne warmtelast (afgifte verlichting, apparatuur, personen);  

• Kwaliteit en capaciteit van het verwarmingssysteem;  

• Kwaliteit en capaciteit van het koelsysteem;  

• Kwaliteit en capaciteit van het ventilatiesysteem;  

• Capaciteit van spuiventilatievoorzieningen (te openen ramen).  

Ook direct gebruikersgerelateerde zaken zijn van invloed: 



• Het (gemiddelde) activiteitenniveau van gebouwgebruikers (metabolisme);  

• De hoeveelheid kleding die men draagt (clo-waarde).  

1.3 Binnenluchtkwaliteit 
De binnenluchtkwaliteit bestaat uit 3 hoofdcomponenten, te weten deeltjes en vezels, 

microbiologische agentia en chemische agentia. Deze 3 samen bepalen de kwaliteit van de 

binnenlucht. 

Meer specifiek gaat het om de volgende stoffen: 

• Vezels, bijvoorbeeld: (fijn) Stof, Asbest, Steenwol, Glaswol;  

• Microbiologische factoren, bijvoorbeeld: (Huisstof)mijten;  

• Schimmels (sporen),Pollen, Bacteriën (bijvoorbeeld legionella), bio-effluenten (oftewel door 
het menselijk lichaam afgegeven stoffen);  

• Chemische agentia, bijvoorbeeld:  
o Stikstofdioxide (NO2);  

o Ozon (O3);  

o Koolstofdioxide (CO2);  
o Vluchtige Organische Stoffen (VOS);  
o Formaldehyde (HCOH);  
o Radon (Rn) en;  
o Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's);  
o Koolmonoxide (CO).  

Een heel scala aan bronnen kan de binnenlucht verontreinigen. In tabel 1.1 zijn voor de 

belangrijkste verontreinigingen een aantal bronnen genoemd. Hoe belangrijk een bepaalde 

verontreiniging is in een specifieke situatie hangt af van de concentratie in de lucht, de 

schadelijkheid van de stof en de belastbaarheid (gezondheid) van de gebouwgebruikers. Duidelijk 

is te zien dat de kwaliteit van de installatietechniek een belangrijke rol speelt. Zie de vet 

weergegeven aspecten. 

1.4 Geluid 

Geluid kan gehoorbeschadigend of hinderlijk zijn. Hinder is in deze context te definiëren als het 

negatief beleven van geluid. Voor geluidhinder is er geen duidelijke relatie tussen blootstelling en 

effect. Voor gehoorbeschadigend geluid is die relatie er wel. We spreken van gehoorbeschadigend 

geluid als het oor blootgesteld wordt aan niveaus boven de 80 dB(A). 

Factoren die bepalen of een geluid als hinderlijk wordt ervaren zijn: de voorspelbaarheid van en de 

vertrouwdheid met het geluid, de (veronderstelde) beheersbaarheid van het geluid, inhoudsvol 

geluid, motivatie, individuele geluidgevoeligheid, lokaliseerbaarheid van geluid, noodzakelijkheid 

van het geluid en frequentie van het geluid. 

Bij het ontwerpen van klimaatinstallaties ligt de nadruk op het voorkomen van hinderlijk geluid 

veroorzaakt door installaties (stromingsgeluid, geluid van ventilatoren, laagfrequent geluid van 

compressoren e.d.). 

Tabel 1.1 Overzicht stoffen in de binnenlucht en belangrijkste verontreinigingsbronnen 
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1.5 Gezondheidseffecten en comfort 
Er zijn diverse redenen waarom mensen en organisaties bereid zijn te investeren in hun 

klimaatinstallaties en de kwaliteit van het binnenklimaat. Voorkomen van ongunstige 

gezondheidseffecten c.q. bevordering van de gezondheid van gebouwgebruikers is daar één van. 

We onderscheiden de volgende - potentieel installatietechniek gerelateerde - gezondheidseffecten: 

• Kanker (denk aan blootstelling aan Radon en passief roken);  

Tabel 1.2 Effect van binnenmilieu op productiviteit en ziekteverzuim in kantoorgebouwen 

[19] 

Meetresultaat of gebouw- en/of 

werkplekeigenschap 

Effect op 

productiviteit 

[%]  

Effect op 

ziekteverzuim 

[%punt]  

Goed binnenmilieu 10 - 15 -2,5 

Geen luchtvervuilingsbron 3 - 7 -1,5 

Voldoende ventilatie 1 - 2 -0,5 

Temperatuur regelbaar 2 - 3 -0,5 

Temp. niet te laag of te hoog 7 - 

Kamerkantoor (max. 4 pers.) 2 - 4 *) 



Minder geluidhinder 3 - 9 
 

Operatieve temperatuur per °C boven 25°C -2 
 

Operatieve temperatuur per °C beneden 20°C -2 
 

Geen temperatuurregeling voor werknemers per 

werkruimte 

-2 
 

Geen te openen raam in werkruimtes -2 
 

> 4 werkplekken per werkruimte -4 +1,0 

Textiele vloerbedekking in werkruimtes -2,5 +0,5 

CRT-monitoren in werkruimtes, korter dan 1jaar 

gebruikt 

-4,5 +1,0 

Netwerkprinters of veel gebruikte copiers in 

werkruimtes 

-4,5 +1,0 

Luchtinlaat-

filter 

minimaal één maal / 6 maanden 

vervangen, minimaal één maal / 

maand visuele controle 

0 0 

minimaal één maal / 12 

maanden vervangen, minder dan 

één maal / maand visuele 

controle 

-3 +1,0 

minder dan één maal / 12 

maanden vervangen, minder dan 

één maal / maand visuele 

controle 

-8 +2,0 

Sproei- of verdampingsbevochtigingssectie 

aanwezig 

-3 +1,0 

Warmtewiel -1,0 +0,25  

Recirculatie van afvoerlucht -2,5 +0,5 

Koeling van de ventilatielucht (condensatie) -2 +0,5 

*) Vermindering is aangetoond echter niet exact kwantitatief vast te stellen 

Toelichting:  

o Bij effectiviteit wordt met een min-teken aangegeven dat het een verslechtering 
betreft;  

o %punt: een daling van bijvoorbeeld het zieketeverzuim van 8% naar 6% is een 
daling met 2%punt (in procenten is de daling van het ziekteverzuim dan 25%).  

• Hart- en vaatziekten (denk aan blootstelling aan fijn stof, hoge temperaturen en hinderlijk 
geluid);  

• Astma en allergieën (denk aan blootstelling aan mijten, schimmels, hoge doses chemische 
stoffen);  

• Luchtweginfecties (denk aan de Veteranenziekte (legionella), maar ook aan de overdracht 
van griep en verkoudheden via de lucht in slecht geventileerde ruimten);  

• Aspecifieke gezondheidsklachten of Sick Building klachten (ten gevolge van blootstelling 
aan chemische stoffen en fijn stof in de lucht, micro-organismen en/of onvoldoende verse 
luchttoevoer).  



Een andere reden om te investeren in installatietechniek is het investeren in comfort: 

• Thermisch comfort in de winter (voorkomen koude- en tochtklachten);  

• Thermisch comfort in de zomer (voorkomen van warmteklachten);  

• Olfactisch comfort (voorkomen van geurhinder in bijvoorbeeld ruimten met een hoge 
bezettingsgraad);  

• Akoestisch comfort (voorkomen van een te hoog geluidniveau t.g.v. installaties).  

1.6 Invloed op prestaties 

De kwaliteit en de capaciteit van ventilatie-, verwarmings- en koelsystemen heeft invloed op de 

kwaliteit van het binnenklimaat; wat vervolgens weer van invloed is op de gezondheid en het 

comfort van gebouwgebruikers; wat op haar beurt weer van invloed is op het functioneren van de 

mens en de mate waarin hij/zij productief is en dus op de doelmatigheid en winstgevendheid van 

organisaties. 

Een tweetal voorbeelden ter toelichting: 

• Invloed temperatuur op productiviteit. 
Diverse studies hebben aangetoond dat de productiviteit in b.v. callcenters en 
kantoorgebouwen beduidend lager ligt bij temperaturen boven de 25 °C dan eronder. Dit 
scheelt zo'n 2% per °C. Dus in een kantoorruimte waar de temperatuur een uur lang 30 ºC 
is zal de productiviteit 10% lager liggen dan in een kantoorruimte waar op dat moment de 

temperatuur niet hoger komt dan 25 °C. 
De meeste organisatie geven op jaarbasis 15 tot 20 keer meer uit aan personeelskosten 
dan aan gebouw- en installatiekosten, dus het zal niet verbazen dat een investering in 
temperatuurverlaging in de regel binnen een jaar terugverdiend is.  

• Invloed luchtkwaliteit op leerprestaties. 
Diverse Scandinavische en Amerikaanse studies laten zien dat kinderen in slecht 
geventileerde lokalen beduidend slechter scoren (tot 15% minder) op standaard 
leertoetsen dan kinderen in goed geventileerde ruimten; een sterke aanwijzing dat het 
concentratievermogen afneemt als niet voorzien is in voldoende verse luchttoevoer. 
Overigens zijn er andere studies die suggereren dat vergelijkbare effecten ook gelden in 
(slecht geventileerde) kantoorgebouwen.  

1.7 ABCD klassen voor kwaliteitniveau  
Bij het ontwerpen, installeren en beheren van installaties wordt vaak aangenomen dat het 

simpelweg voldoen aan 'de' wettelijke eisen op binnenmilieugebied (Bouwbesluit, Arbobesluit) 

voldoende garantie is voor een goed binnenklimaat. Dit is echter een misverstand. Aan de 

minimumeisen voldoen betekent dat de kans op ernstige hinder beperkt is, maar een garantie voor 

algemene tevredenheid of een comfortabele werkomgeving is het niet. 

De wettelijke eisen moeten gezien worden als een minimum waaraan in elk geval voldaan dient te 

worden. Wanneer echter kwaliteit gewenst is, zal men hoger moeten inzetten. Vandaar dat in dit 

document met verschillende binnenklimaatklassen wordt gewerkt, waarbij klasse C ongeveer 

overeenkomt met het wettelijk minimumniveau (eisen Bouwbesluit nieuwbouw [4], eisen 

Arboregelgeving [5]). 

De 4 klassen worden als volgt gedefinieerd (e.e.a. op basis van de definitie in NPR CR 1752 [6] en 

het Praktijkboek cahier R2 'Binnenmilieu Prestatie-eisen Kantoorgebouwen' [7]): 

klasse A: 'zeer goed' – hoog verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten aanzien van de 

kwaliteit van het binnenklimaat; rapportcijfer: ca. 8,5; 

klasse B: 'goed' – gemiddeld verwachtingspatroon ten aanzien van de kwaliteit van het 

binnenklimaat; rapportcijfer: ca. 7; 

klasse C: 'acceptabel' (ca. wettelijk minimumniveau) - matig verwachtingspatroon ten aanzien van 

de kwaliteit van het binnenklimaat; rapportcijfer ca. 5,5; 

klasse D: 'relatief slecht' (lager dan wettelijk minimumniveau voor bestaande bouw) – restklasse, 



laag verwachtingspatroon ten aanzien van de kwaliteit van het binnenklimaat. 

 

Tabel 1.3 Overzicht uitgangspunten binnenmilieu prestatieklassen per thema 

Klasse A B C D 

Prestatieniveau Zeer Goed Goed Acceptabel Relatief Slecht 

Thermisch binnenklimaat: 

Algemeen aangenaam, 

productiviteit 

bevorderend  

redelijk 

aangenaam 

binnenklimaat 

redelijk 

binnenklimaat 

slecht 

binnenklimaat 

Algemene 

behaaglijkheid  

percentage 

ontevredenen 

maximaal 10% + 

hoge mate van 

gebruikersinvloed  

percentage 

ontevredenen 

maximaal 10%  

percentage 

ontevredenen 

maximaal 15%  

percentage 

ontevredenen 

hoger dan 15%  

Plaatselijke 

behaaglijkheid 

percentage 

ontevredenen 

maximaal 15%, 

een en ander 

afhankelijk van 

type 

klimaatparameter  

percentage 

ontevredenen 

maximaal 20%, 

een en ander 

afhankelijk van 

type 

klimaatparameter  

percentage 

ontevredenen 

maximaal 25%, 

een en ander 

afhankelijk van 

type 

klimaatparameter  

percentage 

ontevredenen 

hoger dan 25%, 

een en ander 

afhankelijk van 

type 

klimaatparameter 

Luchtkwaliteit: 

Algemeen aangenaam, 

productiviteit 

bevorderende 

luchtkwaliteit 

redelijk 

aangename 

luchtkwaliteit 

redelijke 

luchtkwaliteit 

Slechte 

luchtkwaliteit  

Geurhinder percentage 

ontevredenen ten 

gevolge van 

geurhinder (bij 

binnenkomst) 

maximaal 10%  

percentage 

ontevredenen ten 

gevolge van 

geurhinder 

maximaal 15%  

percentage 

ontevredenen ten 

gevolge van 

geurhinder 

maximaal 20%  

percentage 

ontevredenen ten 

gevolge van 

geurhinder hoger 

dan 20%  

Gebouwgerelatee

rde 

gezondheidsklach

ten 

kans op 

gebouwgerelateer

de 

gezondheidsklacht

en: nihil  

kans op 

gebouwgerelateer

de 

gezondheidsklacht

en: klein  

kans op 

gebouwgerelateer

de 

gezondheidsklacht

en: redelijk groot  

kans op 

gebouwgerelateer

de 

gezondheidsklach

ten groot  

Gezondheid lange 

termijn  

kans op 

gezondheidsschad

e op de lange 

termijn: nihil  

kans op 

gezondheidsschad

e op de lange 

termijn: zeer klein  

kans op 

gezondheidsschad

e op de lange 

termijn: klein  

kans op 

gezondheidsscha

de op de lange 

termijn: 

aanwezig  

Geluid: 

Algemeen stoorgeluidsniveau 

dusdanig dat 

taken normaal 

Stoorgeluidniveau 

dusdanig dat 

taken normaal 

Stoorgeluidniveau 

dusdanig dat risico 

op verstoring 

Stoorgeluidniveau 

dusdanig dat 

risico op 



kunnen worden 

uitgevoerd  

kunnen worden 

uitgevoerd 

redelijk groot is  verstoring groot 

is  

Geluidhinder  Percentage 

ontevredenen 

t.g.v. geluid 

maximaal 10% 

Percentage 

ontevredenen 

t.g.v. geluid 

maximaal 25% 

Percentage 

ontevredenen 

t.g.v. geluid 

maximaal 50% 

Percentage 

ontevredenen 

t.g.v. geluid 

hoger dan 50% 

 

In sommige gevallen zou je ook met een 'superklasse' AA kunnen werken. Bedoeld voor 

bijvoorbeeld extreem gevoelige gebouwgebruikers. 

Hoe bepaalt men nu welk kwaliteitsniveau in een bepaald geval gewenst is? Dit is met name 

afhankelijk van de 'gevoeligheid' en de 'belastbaarheid' van de gebouwgebruikers en de 

budgettaire randvoorwaarden. Dus voor bijvoorbeeld een verpleeghuis zal op het aspect thermisch 

binnenklimaat naar 'klasse A' gestreefd moeten worden terwijl dit bijvoorbeeld op het aspect geluid 

wat lager ('klasse B') kan zijn. Terwijl in een ziekenhuis dat met name geacht wordt 

milieuvriendelijk te zijn een 'klasse A' nagestreefd dient te worden op de aspect luchtkwaliteit 

terwijl het ambitieniveau op aspecten als geluid en binnenklimaat wat lager kan zijn (bijvoorbeeld 

klasse B, veel lager kan niet gezien de beperkte belastbaarheid van m.n. de patiënten). 

In zijn algemeenheid geldt bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties:  

• Kies in beginsel op alle binnenmilieuaspecten voor een klasse B-kwaliteit;  

• Kies op deelaspecten voor een klasse A-kwaliteit indien een aanzienlijk deel van de 
gebouwgebruikers een aantoonbare meerwaarde ondervindt van het verhogen van de eisen 
op een deelaspect (bijvoorbeeld als er sprake is van gebouwgebruikers die meer dan 
gemiddeld gevoelig zijn voor bijvoorbeeld hoge temperaturen of tocht);  

• Kies op deelaspecten voor een klasse A-kwaliteit indien de opdrachtgever op de bewuste 
punten (bijvoorbeeld ten aanzien van de kans op oververhitting 's zomers) extra kwaliteit 
vraagt.  

In zijn algemeenheid geldt voor bestaande gebouwen (bijvoorbeeld wanneer er bepaald moet 

worden of extra maatregelen al dan niet nodig zijn bij klachten van gebouwgebruikers): 

• Op alle aspecten dient in elk geval het klasse C-niveau gehaald te worden;  

• Wanneer de gebouwprestatie op een deelaspect in het klasse D-gebied valt, zijn 
maatregelen zeker nodig;  

• Het is aannemelijk dat gezondheidsklachten en hinder van gebruikers tot het relatief 
slechte binnenmilieu zijn te herleiden.  

1.8 Wettelijke eisen 

Minimale wettelijke eisen voor zowel de bestaande bouw als de nieuwbouw worden gegeven door 

het Bouwbesluit. Verder moet rekening gehouden worden met wetten als de Arbowet en de 

daaraan gekoppelde Arboregeling, Arbobesluit en de Tabakswet. 

Arbowet en -regeling, -besluit 

Artikel 4.18 luchttoevoer en gevaarlijke stoffen. 

Artikel 4.84 Besluit m.b.t. blootstelling aan stoffen en biologische agentia; 

Artikel 6.1 & 6.2 klimaat; 

Tabakswet 

Artikel 10 en 11: 

Sinds 17 juli 2002 is de gewijzigde Tabakswet van kracht. Een aantal maatregelen is sindsdien 

gefaseerd ingevoerd. Per 1 januari 2004 hebben werknemers bijvoorbeeld het recht op een 

rookvrije werkplek. Het rookverbod in de horeca is medio 2008 ingevoerd. Alleen voor cafés kleiner 

dan 70 m² en zonder personeel wordt er een uitzondering gemaakt op het rookverbod voor de 

horeca.  

Richtinggevende richtlijnen en publicaties van de Arbeidsinspectie en de SDU 



Beleidsregel 6.1 Binnen- en buitenklimaat; 

Beleidsregel 6.2 Luchtverversing; 

AI-blad nr. 7: Kantoren, 5e herziene druk; 

AI-blad nr. 14: Bedrijfsruimten, inrichting - transport en opslag, 5e herziene druk; 

AI-blad nr. 20: Werken onder koude omstandigheden, 4e herziene druk; 

Sinds 1 januari 2007 is in Nederland een aangepast grenswaardenstelsel ingevoerd. Daarmee 

vervalt het vroegere stelsel van MAC-waarden (maximaal aanvaarde concentratie op de werkplek). 

Werkgevers en werknemers zijn nog meer dan voorheen zelf verantwoordelijk voor het veilig 

omgaan met stoffen op de werkplek. 

Werkgevers moeten nu zelf grenswaarden vaststellen, tot een niveau dat geen schade aan de 

gezondheid van werknemers kan ontstaan. Deze private grenswaarden van de bedrijven vormen 

het uitgangspunt van het nieuwe stelsel. Daarnaast vult het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) het stelsel aan met publieke, wettelijke grenswaarden. 

SZW stelt publieke grenswaarden vast voor stoffen: 

• Waarvoor de EU een grenswaarde vereist. Deze verplichting volgt uit de EU-richtlijnen 

waarin voor deze stoffen indicatieve of maximale grenswaarden zijn gesteld;  

• Waarvoor een speciale aanleiding is om publieke grenswaarden vast te stellen. Hierbij 
worden geoperationaliseerde criteria 'stoffen zonder eigenaar' en 'stoffen met grote kans 
op gezondheidsschade' gehanteerd, eventueel aangevuld met andere stoffen waarvoor de 
overheid besluit een publieke grenswaarde vast te stellen.  

De wettelijke grenswaarden zijn opgenomen in bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling. 

In bijlage XIIIA staan grenswaarden voor de niet-kankerverwekkende stoffen en in bijlage XIIIB 

voor de kankerverwekkende stoffen. 

Voor een actuele lijst met wettelijke eisen: 

www.bouwbesluitonline.nl 

www.wetten.overheid.nl 

2 Overzicht prestatie-eisen 

De binnenklimaatprestatie-eisen hebben betrekking op normale werkomstandigheden en gaan niet 

in op (extreme) hitte- en koudebelasting. 

Tabel 2.1 Eisen lokale thermische behaaglijkheid en bijbehorende PPD (Predicted Percentage of 

Dissatisfied) 

Klasse A B C D 

Algemene behaaglijkheid <6% <10% <15% ≥15% 

Verticale temperatuur gradiënt  <3% <5% <10% ≥10% 

Stralingsasymmetrie < 5% <5% < 10% ≥ 10% 

Luchtsnelheid, tochtrisico <15% <20% <25% ≥ 25% 

Vloertemperatuur < 5% <10% < 15% ≥ 25% 

 

2.1 Eisen PMV, model Fanger 

Met de behaaglijkheidtheorie van Fanger kan voorspeld worden in hoeverre een bepaald 

binnenklimaat door gebouwgebruikers als 'koud', 'neutraal' of 'warm' zal worden ervaren. De door 

Fanger ontwikkelde methodiek is vastgelegd in de norm NEN-EN-ISO 7730 'Gematigde thermische 

klimaatomstandigheden - Bepaling van de indices PMV en PPD en specificatie van de voorwaarden 

voor thermische behaaglijkheid' [8]. 

De invoerparameters voor het Fangermodel (volgens NEN-EN-ISO 7730) zijn: 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
http://www.bouwbesluitonline.nl/
http://www.wetten.overheid.nl/


• Warmteweerstand van de kleding (clo-waarde);  

• Activiteitenniveau (metabolisme) van de gebruiker;  

• Luchttemperatuur;  

• Gemiddelde stralingstemperatuur;  

• Relatieve luchtvochtigheid;  

• Luchtsnelheid.  

De voorspelling van de gemiddelde thermische sensatie, die hoort bij een bepaalde combinatie van 

omgevings- en persoonsgebonden parameters, wordt gegeven als 'Predicted Mean Vote' (PMV). Dit 

is een waarde op een 7-puntsschaal die de thermische sensatie vertaalt in een numerieke waarde. 

PMV Thermische sensatie 

+3 Heet 

+2 Warm  

+1 Enigzins warm 

0 Neutraal 

-1 Enigzins koel 

-2 Koel 

-3 Koud 

 

De PMV-index, c.q. de voorspelde gemiddelde thermische sensatie is gebaseerd op uitgebreid 

onderzoek in klimaatkamers gedurende de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. Het is 

nuttig om naast de thermische sensatie ook het theoretisch voorspelde aantal ontevredenen bij een 

bepaalde combinatie van parameters te bepalen. 

Vandaar dat door Fanger een methodiek is ontwikkeld om de thermische sensatie (PMV-waarden) 

te 'vertalen' in voorspeld aantal ontevredenen, oftewel 'Predicted Percentage of Dissatisfied' (PPD-

index). Hierbij is door prof. Fanger de aanname gedaan dat iemand die (tijdens het eerder 

genoemde klimaatkameronderzoek) op de thermische sensatie schaal -1, 0 of +1 scoorde, per 

saldo tevreden was over het aangeboden binnenklimaat. Van iemand die -3, -2, +2 of +3 scoorde 

is aangenomen dat hij/zij ontevreden was over het aangeboden binnenklimaat. 

Indien de gemiddelde score van een groep bijvoorbeeld 0 was ('thermisch neutraal'), bleek er altijd 

nog een flink aantal mensen te zijn die de omgeving als 'koel (-2)' of 'enigszins warm (+1)' ervoer. 

Het voorspeld aantal ontevredenen (de PPD-index) bij een PMV-waarde van 0 blijkt uit onderzoek 

gelijk aan 5 procent te zijn. Ook bij andere PMV-waarden is geanalyseerd hoe de afzonderlijke 

proefpersonen scoorden en op basis hiervan is voor elke PMV-waarde bepaald wat het percentage 

ontevredenen (PPD) is. De onderlinge relatie is weergegeven in figuur 2.1. 

 
Figuur 2.1 Voorspeld Percentage Ontevredenen - Predicted Percentage of Dissatisfied of PPD - als 

functie van de voorspelde gemiddelde Thermische Sensatie - Predicted Mean Vote of PMV 

De operationele definitie die in de norm NEN-EN-ISO 7730 wordt gegeven van een thermisch 

behaaglijk binnenklimaat is 'een klimaat waarbij het voorspeld aantal ontevredenen maximaal 10 

procent is' (PMV-index tussen -0,5 en +0,5). 



Om in een specifieke situatie met de PMV-PPD-methode te bepalen of gebouwgebruikers thermisch 

comfortabel zijn, zal steeds zowel het metabolisme als de kledingisolatie bepaald moeten worden. 

Metabolisme 

Metabolisme is de aanduiding voor de energieomzetting die plaatsvindt als gevolg van de 

menselijke stofwisseling. Het metabolisme hangt nauw samen met de te verrichten activiteit, meer 

in het bijzonder met de daarbij te verrichten uitwendige arbeid. Het verkeerd schatten van het 

metabolisme kan tot een verkeerde interpretatie van bijvoorbeeld de mate van hittebelasting of de 

mate van thermisch comfort leiden. Het verdient aanbeveling om het metabolisme op een (voor 

het doel) voldoende nauwkeurige manier vast te stellen. Met daarbij de opmerking dat er vaak 

allerlei praktische bezwaren zijn die maken dat men zich beperkt tot schatting van het 

activiteitenniveau. Voor bepalen van het metabolisme zie §1.8 van ISSO Handboek 

Installatietechniek [9] of het PMV programma op ISSO website (www.isso.nl link "Diensten" + 

"Toolshop"). 

Het metabolisme kan geschat worden door gebruik te maken van tabellen. Globaal gezien zijn in de 

tabelmethoden vier types te onderscheiden: 

• Indeling in klassen: laag, matig, hoog of zeer hoog metabolisme, op basis van een 
omschrijving van de activiteit;  

• Schatting op basis van beroepsgroep: de tabel geeft de range van het metabolisme van 
een beroepsgroep;  

• Analyse van arbeid op basis van houding, type beweging en bewegingssnelheid: de tabel 
geeft voor elk onderdeel een waarde die tot een totaalmetabolisme kan worden opgeteld;  

• Schatting op basis van het metabolisme door vergelijking met verschillende activiteiten: de 
tabel bevat een opsomming van een groot aantal gespecificeerde activiteiten met daarbij 
een gemeten metabolisme.  

Tabel 2.2 is goed bruikbaar voor het snel schatten van metabolismen van rust tot matige 

inspannende activiteiten. Deze tabel is gebaseerd op bijlage B van NEN-EN-ISO 7730 [8]. 

De onnauwkeurigheid bij het gebruik van de schatting/tabel-methoden kan oplopen tot 30 procent. 

In verband daarmee verdient het aanbeveling om met name bij zwaardere thermische belastingen 

de resultaten van de tabelmethode slechts indicatief te gebruiken. 

Het verkeerd inschatten van het metabolisme met 0,1 heeft een invloed van 0,14 op de PMV. 

Blijkt, in industriële situaties, uit de tabelmethode dat het metabolisme boven 200-250 W/m² ligt 

dan is dat een reden om het metabolisme te meten, bij voorkeur via de zuurstofopnamemethode 

(valt buiten de scope van deze publicatie). 

Tabel 2.2 Metabolismen per activiteit [8] 

Activiteit Metabolisime 

[W/m²] [met] 

Rust, liggend 46 0,8 

Rust, zittend 58 1,0 

Rust, staand  70 1,2 

Lichte activiteit, zittend (kantoor, huis, school, laboratorium) 70 1,2 

Lichte activiteit, staand (winkels, laboratorium, lichte industrie) 93 1,6 

Lichte activiteit, staand (verkoper, huishoudelijk werk) 116 2,0 

Matige activiteit (zwaar werk op machine, garage) 165 2,8 

Hoge activiteit (drage zware lasten, duwen/trekken zware lasten)  233 4,0 

 

Kledingisolatie 

http://www.isso.nl/


Het verdient aanbeveling om de kledingisolatie op een (voor het doel) voldoende nauwkeurige 

manier vast te stellen. Het verkeerd inschatten van de kledingisolatie kan tot een verkeerde 

interpretatie leiden van bijvoorbeeld meetresultaten. Voor het vaststellen van de kledingisolatie 

kan gebruik worden gemaakt van tabellen (of metingen in laboratoriumsituaties). 

Het is mogelijk om van kledingcombinaties in tabellen vergelijkbare combinaties met bekende 

isolatiewaarden op te zoeken. Ook is het mogelijk door vergelijking de isolatiewaarde van losse 

kledingstukken in tabellen op te zoeken en de gevonden waarden bij elkaar op te tellen. Een 

dergelijke methode is beschreven in de NEN-EN-ISO 9920 [10]. Het verkeerd inschatten van de 

clo-waarde met 0,1 heeft een invloed van 0,14 op de PMV. 

Voor het snel inschatten van de isolatie van kledingpakketten wordt de tabelmethode aanbevolen 

volgens NEN-EN-ISO 7730 (bijlage E) [8]. Deze methode voorziet in twee tabellen, namelijk een 

tabel met standaardkledingpakketten en een tabel met de isolatiewaarde van de meest 

voorkomende afzonderlijke kledingstukken. Tabel 2.3 geeft de waarden voor de kledingpakketten 

weer. 

Tabel 2.3 Waarden voor standaardkledingpakketten (NEN-EN-ISO 7730 [8]) 

Indien gebruik wordt gemaakt van een stoel dient de isolatie ten gevolge van de stoel hierbij te 

worden opgeteld (0,15 clo voor bijvoorbeeld een bureaustoel).  

Kledingpakket Icl 

[m²·°C/W] [clo] 

Naakt 0 0 

Korte broek 0,015 0,1 

Standaard tropenpak: (slip, korte broek, hemd met open boord en korte 

mouwen of T-shirt, dunne sokken en sandalen) 

0,045 0,3 

Licht zomerpak: (slip, lichte lange broek, hemd met open boord en korte 

mouwen, dunne sokken en schoenen) 

0,08 0,5 

Licht werkpak: (ondergoed, katoenen werkhemd met lange mouwen, lange 

werkbroek, wollen sokken en schoenen of slipje, onderrok, kousen, jurk en 

schoenen) 

0,11 0,7 

Winterpak voor binnen: (ondergoed, hemd met lange mouwen, lange broek, 

trui met lange mouwen, dikke sokken en schoenen of slipje, kousen, blouse, 

lange rok, mantel en schoenen) 

0,16 1,0 

Winterpak voor buiten: (katoenen ondergoed met lange mouwen en 

broekspijpen, hemd, kostuum met lange broek, jas en vest, wollen sokken en 

zware schoenen) 

0,23 1,5 

 

Beperkingen PMV-PPD methode 

Op basis van de eerder genoemde invoerparameters kan met de PMV-PPD methode in principe 
objectief worden bepaald in welke mate het klimaat in een ruimte wel of niet als thermisch 

behaaglijk ervaren zal worden. Hierbij zijn echter een paar kanttekeningen te plaatsen: 

• De uitkomst is redelijk gevoelig voor een verkeerde inschatting van het activiteitenniveau 
en de kledingisolatie (beide zijn in de praktijk eigenlijk niet te meten, men zal in bijna alle 
gevallen de beide grootheden moeten inschatten op basis van type werkzaamheden, 
opgave van medewerkers over de gedragen kleding et cetera). Een verkeerde inschatting 
van metabolisme en kledingisolatie komt in de praktijk erg vaak voor;  

• Veldonderzoek heeft aangetoond dat de methode Fanger een overschatting geeft van de 
mate waarin men het te warm vindt in warmere omstandigheden en een onderschatting 
van de mate waarin men het koud heeft in relatief koude omstandigheden (o.a. 



Humphreys, 2001). Met andere woorden, bij operatieve temperaturen boven circa 24/25 °C 

zal de werkelijke gemiddelde thermische sensatie (Mean Vote) lager liggen dan de 
voorspelde gemiddelde thermische sensatie (PMV volgens Fanger). En bij temperaturen 
onder de circa 19/20 °C ligt de werkelijke gemiddelde thermische sensatie (Mean Vote) iets 
hoger dan de voorspelde gemiddelde thermische sensatie (PMV volgens Fanger);  

• De methode van Fanger geeft vooral een goede voorspelling van de gemiddelde thermische 
sensatie in gebouwen met een beperkte mate van gebruikersinvloed (gebouwen met 
mechanische ventilatie/airconditioning en een gesloten gevel) (Brager & DeDear, 2000 
[11]). In gebouwen met te openen ramen, zonder actieve koeling, blijkt de norm NEN-EN-
ISO 7730 minder valide;  

• De norm geeft een voorspelling voor de gemiddelde thermische sensatie. Uit zowel 
klimaatkameronderzoek als veldonderzoek is bekend dat er grote individuele verschillen 
zijn in geprefereerde temperatuur (verschillen tot meer dan 5 °C), zelfs als gecorrigeerd 
wordt voor verschillen in kledingisolatie en metabolisme. Vandaar dat onder deskundigen 

de mening overheerst dat een 'goed thermisch binnenklimaat' niet alleen een kwestie is 
van 'een combinatie van omgevingsparameters aanbieden waarmee men het gros van de 
tijd binnen het PMV = - 0,5/+ 0,5 gebied blijft, maar ook 'individuele gebouwgebruikers de 
mogelijkheid bieden om hun thermische omgeving van moment tot moment aan de 

momentane behoeften aan te passen' (bijvoorbeeld door middel van te openen ramen, 
ventilatoren of thermostatische knoppen of andere individuele regelvoorzieningen waarmee 

de directe omgevingstemperatuur te beïnvloeden is).  

 

2.2 Eisen algemene thermische behaaglijkheid 

Bij de classificatie van de thermische gewaarwording van het lichaam in zijn geheel (algemene 

thermische behaaglijkheid) wordt uitgegaan van voorspelde percentages ontevredenen op basis 

van laboratoriumonderzoek. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de 4 klassen verdeling 

(gebaseerd op NPR-CR 1752 [6]). Tabel 2.5 geeft de PMV-klassen volgens NPR-CR 1752. 

Tabel 2.5 PMV-klassen volgens NPR-CR 1752 

Klasse PMV PPD 

A -0,2 ≤ PMV ≤+0,2 ≤6% 

B -0,5 ≤ PMV ≤+0,5 ≤10% 

C -0,7 ≤ PMV ≤+0,7 ≤15% 

D PMV < -0,7 of +0,7 < PMV >15% 

Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7. 

 

De in tabel 2.4 gegeven temperatuurgrenzen zijn de grenzen waartussen men moet blijven 

(gedurende minimaal 90% van de gebruikstijd) om het maximaal percentage ontevredenen voor 

de verschillende klassen te kunnen garanderen. 

Voor het activiteitenniveau is uitgegaan van normale zittende activiteiten (1,2 Met of 70 W/m² 

lichaamsoppervlak) of van staande lichte activiteit met een metabolisme van 1,4 à 1,6 Met 

(aangezien het iets hogere metabolisme bij staan min of meer gecompenseerd wordt door de 

afname in kledingisolatie door de afwezigheid van een stoel). 

Merk op: 

de in tabel 2.5 gegeven waarden betreffen de operatieve temperatuur (het gemiddelde van de 

lucht- en de stralingstemperatuur). In goed geïsoleerde gebouwen is het verschil tussen 

luchttemperatuur en stralingstemperatuur klein. De operatieve temperatuur is dan nagenoeg gelijk 

aan de luchttemperatuur. Dit is niet het geval wanneer men bijvoorbeeld in de directe zon zit of ('s 

winters) vlakbij een enkel glas raam of juist dicht bij een verwarmingslichaam. 

Daarnaast ligt in de winterperiode de luchttemperatuur bij voorkeur 'aan de onderzijde' van het 

aangegeven temperatuurtraject. Uit onderzoek is namelijk bekend dat een relatief lage 

luchttemperatuur de kans op irritaties van de luchtwegen en de ogen vermindert [12]. 



2.3 Vereiste binnentemperaturen in de winterperiode Reguliere ruimten 

(tabel 2.5) 
In de winter wordt de binnentemperatuur in ruimten waar voornamelijk zittend wordt gewerkt bij 

voorkeur niet hoger dan 22 °C; bijverwarming door middel van stralingswarmte. De operatieve 

temperatuur in een ruimte met een bepaalde klasse dient tussen de in de tabel genoemde onder- 

en bovengrenswaarde te liggen. Bijvoorbeeld voor een lokaal van een basisschool klasse C: 19 - 25 

°C. 

Bij het ontwerp dient bij de ontwerpbuitentemperatuur in de winter (-10 °C volgens ISSO-51, 53 

en 57) aan de ondergrens van de betreffende klasse te worden voldaan: bijv. in een lokaal van 

basisschool klasse C: binnentemperatuur minimaal 19 °C. 

Tabel 2.5 Temperatuureisen in het winterseizoen 

Ruimtefunctie/Klasse D- C- B- A- A+ B+ C+ D+ 

°C °C °C °C °C °C °C °C 

Bijeenkomstgebouwen 

Vergaderruimten, aula's/auditoria, 

theaters/concertzalen 

<19 19 20 21 23 24 25 >25 

Cellen en celgebouwen 

Woon/wachtcellen, isoleercellen  <19 19 20 21 23 24 25 >25 

Recreatieruimten <19 19 20 21 23 24 25 >25 

Security desk, statische posten <19 19 20 21 23 24 25 >25 

bezoekruimten <19 19 20 21 23 24 25 >25 

Gezondheidszorg 

Kinderdagverblijf woonruimte <19 19 20 21 22 24 25 >25 

Kinderdagverblijf slaapruimte <16 16 17 18 20 20 22 >22 

Patiëntenkamer kritieke afd. N.t.b. middels college ziekenhuisvoorzieningen 

Patiëntenkamer overig <20 20 21 22 24 25 26 >26 

Medische specialistische ruimten N.t.b. middels college ziekenhuisvoorzieningen 

Gemeenschappelijke ruimte patiënten <20 20 21 22 24 25 26 >26 

Nierdialyse ruimte <22 22 22 23 24 26 26 >26 

Horeca 

(Bedrijfs-)restaurants/kantines <18,5 18,5 19,5 21 23 24,5 25,5 >25,5 

Restaurant/zitdeel cafés <18,5 18,5 19,5 21 23 24,5 25,5 >25,5 

Bar/staande delen cafés <18,5 18,5 19,5 21 23 24,5 25,5 >25,5 

Keukens <15,5 15,5 16 17 19 20 20,5 >20,5 

Spoelkeukens <15,5 15,5 16 17 19 20 20,5 >20,5 

Industrie 

Werkplaatsen  N.t.b. afhankelijk werkzaamheden 



Ruimten voor licht industriewerk <17 17 18 19 21 22  23 >24 

Werkplaatsen, zwaar werk N.t.b. afhankelijk werkzaamheden 

Zittingzalen, verhoorkamer/raadkamer, 

ruimten advocaten, president e.d.  

<19 19 20 21 23 24 25 >25 

Justitieel 

Zittingzalen, verhoor-kamer/raadkamer, 

ruimten advocaten, president e.d.  

<19 19 20 21 23 24 25 >25 

Wachtruimten <18,5 18,5 19,5 21 23 24,5 25,5 >25,5 

Kantoor 

kantoorruimte, kantoortuin,spreekkamers, 

groepsruimte, 

<19 19 20 21 23 24 25 >25 

Postkamer, reproruimten <19 19 20 21 23 24 25 >25 

Computer/printruimten N.t.b. 

Logies 

Woon-/slaapkamers <19 19 20 21 23 24 25 >25 

Lobby's (hotel e.d.) <19 19 20 21 23 24 25 >25 

Onderwijs 

Lokalen basisschool, docentenkamers 

pauzeruimten  

<19 19 20 21 23 24 25 >25 

Theorie/vaklokalen middelbare scholen <19 19 20 21 23 24 25 >25 

Collegezalen <19 19 20 21 23 24 25 >25 

Techniek/handwerklokalen <19 19 20 21 23 24 25 >25 

Sport 

Gymnastieklokalen, sportzalen, 

fitnessruimten 

<17 17 18 18 22 22 23 >23 

Zwembaden N.t.b. alg: 2K boven watertemp. (24-30 °C), max. 

30 °C 

Aerobics ruimten <17 17 18 18 22 22 23 >23 

Winkel 

Warenhuis, supermarkt <15 15 16 17,5 20,5 22 23 >23 

Kleinere winkel direct aan straat <15 15 16 17,5 20,5 22 23 >23 

Woongebouw/woning 

Woonkamer <19 19 20 21 23 24 25 >25 

Studeerkamer/thuiskantoor <19 19 20 21 23 24 25 >25 

Slaapkamer <19 19 - - 20 20 22 >22 



Keuken <19 19 20 21 23 24 25 >25 

Badkamer <19 19 20 21 24 25 26 >26 

 

Opmerkingen: 

• De gepresenteerde waarden zijn gebaseerd op o.a. NPR CR 1752 [6] + RGD richtlijnen 
[13];  

• Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7.  

Toelichting bij tabel 2.5: 

De optimale operatieve temperatuur is het gemiddelde van de klasse voorzien van een extra + en 

een -; bijvoorbeeld B- en B+. Voor een woonkamer in de logiesfunctie klasse B geldt dat de 

optimale operatieve temperatuur 22 graden is {(20 + 24)/2}. De ondergrens van het 

behaaglijkheidsgebied is aangegeven met klasse letter voorzien van extra -. Deze ondergrens moet 

minimaal gehaald worden na een periode van nachtverlaging/bedrijfsbeperking; de rest van de 

opwarming tot de optimale temperatuur kan dan in bedrijfstijd gebeuren. De bovengrens van de 

klasse is voorzien van een extra +. De temperatuur mag tijdens de bedrijfstijd de klassegrenzen 

niet onder- of overschrijden (moet voor bijvoorbeeld de B-klasse altijd tussen de temperatuur 

gegeven bij B- en B+ liggen). 

Grenswaarden voor de operatieve temperatuur in overige ruimten in °C voor de 4 

comfortklassen A,B,C,D voor het winterseizoen. 

De operatieve temperatuur in een ruimte van een bepaalde klasse dient tussen de in tabel 2.6 

genoemde onder- en bovengrenswaarde te liggen. Bijvoorbeeld voor verkleedkamer klasse B : 19-

26 °C. 

Bij het ontwerp dient bij de ontwerpbuitentemperatuur in de winter (-10 °C volgens ISSO 51, 53 

en 57) aan de ondergrens van de betreffende klasse te worden voldaan: bijv. in een verkleedkamer 

klasse B: binnentemperatuur minimaal 20 °C. Zie ook de toelichting bij tabel 2.5. 

Tabel 2.6 Temperatuureisen in het winterseizoen 

Ruimtefunctie/Klasse D- C- B- A- A+ B+ C+ D+ 

Opslag 

Archief N.t.b. volgens Archiefwet 

Bibliotheek N.t.b. volgens Archiefwet 

Stalling 

Parkeergarage Max. 5 K hoger of lager dan momentane θbu 

Fietsenstalling Max. 5 K hoger of lager dan momentane θbu 

Tentoonstelling 

Tentoonstellingsruimten N.t.b 

Museumzalen N.t.b. volgens Rgd-richtlijn cultuurdepots 

Sanitair 

Verkleedkamers  <19 19 20 21 24 25 26 >26 

Toiletten <19 19 20 21 24 25 26 >25 

Badruimten/douches <19 19 20 21 24 25 26 >26 

Verkeer  



Gangen <15 15 17 17,5 20,5 21 23 >23 

Trappenhuizen <16 15 17 17,5 20,5 21 23 >24 

Hallen <17 15 17 17,5 20,5 21 23 >25 

Open wachtruimten <18,5 18,5 19,5 21 23 24,5 25,5 >25,5 

Open receptiebalies <18,5 18,5 19,5 21 23 24,5 25,5 >25,6 

 

Opmerkingen: 

• De gepresenteerde waarden zijn gebaseerd op o.a. NPR CR 1752 [6] + RGD richtlijnen [13] 
+ div. cahiers PGG + ASHRAE st. 55 [14] + NEN-EN-ISO 7730;  

• Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7.  

2.4 Vereiste binnentemperaturen in de zomerperiode 

De operatieve temperatuur in een ruimte met een bepaalde klasse dient tussen de in tabel 2.7 

genoemde onder- en bovengrenswaarde te liggen. Bijvoorbeeld voor lokaal van basisschool klasse 

C : 22 - 28 °C. 

Bij het ontwerp dient bij de ontwerpbuitentemperatuur in de zomer (bijv. 28 °C) aan de 

bovengrens van de betreffende klasse te worden voldaan: bijv. in een lokaal van een basisschool 

klasse C: binnentemperatuur maximaal 28 °C. 

Tabel 2.7 Temperatuureisen in het zomerseizoen 

Ruimtefunctie/Klasse D- C- B- A- A+ B+ C+ D+ ATG 

       
Mogelijk? 

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 
 

Bijeenkomst 

Vergaderruimten, aula's/auditoria, 

theaters/concertzalen 

<22 22 23 23,5 25,5 26 27 >27 
 

Cellen en celgebouwen 

Woon/wacht/isoleercellen <19 19 21 23,5 25,5 28 29 >29 JA? 

Recreatieruimten <18 18 20 21 23 25,5 28 >28 
 

Security desk, statische posten <22 22 23 23,5 25,5 26 27 >27 
 

Bezoekruimten <18 18 20 23,5 25,5 27 29 >29 
 

Gezondheidszorg 

Kinderdagverblijf woonruimte <22 22 23 23,5 25,5 26 27 >27 JA 

Kinderdagverblijf slaapruimte <17 17 20 20 24 24 25 >25 JA 

Patiëntenkamer kritieke afd. N.t.b. middels eisen college ziekenhuisvoorzieningen 

Patiëntenkamer overig <22 22 23 23,5 25,5 26 26 >26 
 

Medische specialistische ruimten N.t.b. middels eisen college ziekenhuisvoorzieningen 

Gemeenschappelijke ruimte patiënten <22 22 23 23,5 25,5 26 27 >27 
 

Nierdialyse ruimte <22 22 22 23 24 26 26 >26 
 



Horeca 

(Bedrijfs-)restaurants/kantines, zitdeel 

cafés 

<22 22 22,5 23,5 25,5 26,5 27 >27 JA 

Bar/staande delen cafés <22 22 22,5 23,5 25,5 26,5 27 >28 JA 

Keukens <17 17 19 20 21 22 24 >24 
 

Spoelkeukens <17 17 19 20 21 22 24 >24 
 

Industrie 

Werkplaatsen N.t.b. afhankelijk werkzaamheden 

Ruimten voor licht ind.werk 1,4 clo in 

winter 

<18 19 20 21 23 24 25 >25 
 

Werkplaatsen, zwaar werk N.t.b. afhankelijk werkzaamheden 

Justitieel 

Zittingzalen, verhoorkamer/ raadkamer, 

ruimten voor advocaten, president e.d. 

wachtruimten 

<18 18 20 23 25,5 26 28 >28 
 

Kantoor 

Ruimten met. 4 pers. <22 22 23 23,5 25,5 26 27 >27 JA 

Groepsruimte, kantoortuin <22 22 23 23,5 25,5 26 27 >27 
 

Spreekkamers <22 22 23 23,5 25,5 26 27 >27 JA 

Postkamers,  <20 20 21 21,5 23,5 24 25 >25 
 

Reproruimten  <22 22 23 23,5 25, 26 27 >27 
 

Logies 

Woon-/slaapkamers <22 22 22,5 23,5 25,5 26,5 27 >27 JA 

Lobby's (hotel e.d.) <22 22 22,5 23,5 25,5 26,5 27 >27 
 

Onderwijs 

Lokalen basisschool <22 22 22,5 23 25 26,5 28 >28 JA 

Theorie/vaklokalen middelb.scholen, 

collegezalen 

<18 18 20 22,5 25,5 26 28 >28 JA 

Techniek/handwerklokalen <20 20 21 22 26 28 30 >30 
 

Docentenkamer, pauzeruimte <22 22 23 23,5 25,5 26 27 >27 JA 

Sport 

Gymnastieklokalen, sportzalen, 

fitnessruimten 

<17 17 18 18 23 23 25 >25 JA 

Zwembaden N.t.b. alg: 2K boven watertemp. (24-30 °C), max. 30 

Aerobics-/fitnessruimten <17 17 18 18 23 23 25 >25 JA 



Winkel 

Warenhuis, supermarkt <20 20 21 22 24 25 26 >26 
 

Kleinere winkel direct aan straat <20 20 21 22 24 25 26 >26 
 

Woongebouw/woning 

Woonkamer <22 22 23 23,5 25,5 26 27 >27 JA 

Studeerkamer/thuiskantoor <22 22 23 23,5 25,5 26 27 >27 JA 

Slaapkamer - - - - 22 23 24 >24 
 

Keuken <22 22 23 23,5 25,5 26 27 >27 JA 

Badkamer <22 22 23 24 26 27 28 >28 JA 

 

Opmerkingen: 

• De gepresenteerde waarden zijn gebaseerd op o.a. NPR CR 1752 [6] + RGD-richtlijnen 
[13];  

• De kolom ATG-mogelijk geeft aan of de ATG-methode (zoals omschreven in 2.6 toegepast 
kan worden;  

• Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7.  

Grenswaarden voor de operatieve temperatuur in overige ruimten in °C voor de 4 

comfortklassen A,B,C,D voor het zomerseizoen. 

De operatieve temperatuur in een ruimte van een bepaalde klasse dient tussen de in tabel 2.8 

genoemde onder- en bovengrenswaarde te liggen. Bijvoorbeeld voor verkleedkamer klasse B : 23-

27 °C. 

Bij het ontwerp dient bij de ontwerpbuitentemperatuur in de zomer (bv. 28 °C) aan de bovengrens 

van de betreffende klasse te worden voldaan: bijv. in een verkleedkamer klasse B: 

binnentemperatuur maximaal 28 °C. 

Tabel 2.8 Temperatuureis in het zomerseizoen. 

Ruimtefunctie/Klasse D- C- B- A- A+ B+ C+ D+ ATG 

       
mogelijk? 

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 
 

Opslag 

Archief N.t.b. volgens Archiefwet 

Bibliotheek N.t.b. volgens Archiefwet 

Magazijn N.t.b. 

Stalling 

Parkeergarage Max. 5 K hoger of lager dan momentane θbu 

Fietsenstalling Max. 5 K hoger of lager dan momentane θbu 

Tentoonstelling 

Tentoonstellingsruimten N.t.b. 

Museumzalen N.t.b. 



Sanitair 

Verkleedkamers/-cabines <22 22 23 24 26 27 28 >28 
 

Toiletten <20 20 21 21,5 23,5 24 25 >25 
 

Badruimten/douches <22 22 23 24 26 27 28 >28 
 

Verkeer 
 

Gangen <21 21 22 23 26 26  28 >28 
 

Trappenhuizen <21 21 22 23 26 26 28 >28 JA 

Hallen <21 21 22 23 26 26 28 >28 JA 

Open wachtruimten <21 22 23 23,5 25,5 26 27 >26  
 

Open receptiebalies <22 22 23 23,5 25,5 26 27 >27 
 

 

Opmerkingen: 

• De gepresenteerde waarden zijn gebaseerd op o.a. NPR CR 1752 [6]+ RGD richtlijnen [13] 
+ div. cahiers PGG + ASHRAE st. 55 [14] + NEN-EN-ISO 7730 [8];  

• Toelichting op de klasse-indeling zie 1.7.  

2.5 Temperatuur Overschrijdingen (TO) en Gewogen Temperatuur 

Overschrijding (GTO) 

De Rijksgebouwendienst heeft in de loop der jaren diverse tijdsgewogen temperatuur 

grenswaarden ontwikkeld. Uitgangspunt was steeds dat alleen in onder bijzondere omstandigheden 

de PMV = - 0,5 en + 0,5 worden onderschreden (koud winterweer, storingen aan installaties) 

respectievelijk overschreden (extreem warm zomerweer). 

Over het algemeen mag men maximaal tien procent van de gebruikstijd buiten de PMV - 0,5/+ 0,5 

bandbreedte komen (de Rgd-eisen kunnen dus als klasse B-eisen gezien worden). 

Voor de berekening en de beoordeling van deze overschrijding zijn verschillende methoden in 

gebruik. ISSO-research-rapport 5 'Ontwerpcondities en thermische behaaglijkheid in gebouwen' 

geeft hierover meer informatie. 

De meest gangbare tijdgewogen methode (primair ontwikkeld voor kantoorgebouwen) is de GTO-

methode 'weegurencriterium'. De basisuitgangspunten zijn (zie ook [13]): 

• De clo-waarde is in de zomer 0,7 en in de winter 0,9, v = 0,1 m/s en de relatieve 
vochtigheid is 50%;  

• De PMV-waarde moet gedurende de gebruikstijd (kantoorgebouwen 8 uur/dag x 5 
dagen/week x 50 weken = 2000 uur) in principe tussen - 0,5 en + 0,5 liggen;  

• Een overschrijding/onderschrijding gedurende 10% van de gebruikstijd is toegestaan;  

• De zomer comfortgrenstemperatuur (PMV = + 0,5) mag gedurende maximaal 5% procent 
van de gebruikstijd (hele jaar) worden overschreden;  

• De winter comfortgrenstemperatuur (PMV = - 0,5) mag gedurende maximaal 5% van de 

gebruikstijd (hele jaar) worden onderschreden.  

TO-methode 

De eis waarbij een maximale onder- c.q. overschrijding van de operatieve temperaturen van 20 °C 

en 25,5 °C is toegestaan van elk 5% van de gebruikstijd op jaarbasis, zijnde 100 uur (0,05 maal 

2000 uur) bij -0,5 ≤ PMV ≤ +0,5. Bij operatieve temperaturen van 18 °C en 28 °C is een maximale 

onder- c.q. overschrijding van 1% van de gebruikstijd op jaarbasis (zijnde 20 uur) toegestaan. TO-

methode staat voor Temperatuur Overschrijdingmethode. 

GTO-methode 



Bij de GTO-methode (GTO = Gewogen Temperatuur Overschrijding) wordt de mate van de 

overschrijding/onderschrij-ding van de PMV-grenzen van + 0,5 en - 0,5 meegewogen. De mate van 

overschrijding/onderschrijding wordt gewogen op basis van het product van het voorspeld aantal 

ontevredenen (PPD-waarde) en de tijdsduur gedurende welk er sprake is van een overschrijding of 

onderschrijding. Eén uur met een PMV-waarde van 0,7 (voorspeld aantal ontevredenen of PPD-

waar-de 15 procent) weegt bijvoorbeeld even zwaar als anderhalf uur met een PMV-waarde van 

0,5 (PPD circa 10 procent). 

Door de totale gewogen onder- c.q. overschrijdingstijd gedurende de winter- en zomerperiode te 

sommeren, wordt de totale weegtijd gevonden, uitgedrukt in 'gewogen 

temperatuuronderschrijdingsuren' of 'gewogen temperatuuroverschrijdings-uren' (GTO-uren); zie 

tabel 2.9 voor waarden van de verschillende klassen. 

Tabel 2.9 GTO-uren voor kantoren 
 

Klasse A Klasse B  Klasse C Klasse D 

GTO-uren < 100 100-150  150-250 > 250 

Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7 

 

Voorbeeld: 150 GTO-uren = 2000 uur x 5% x 1,5 = gebruikstijd x percentage overschrijding x 

gemiddelde weging). 

De TO- en de GTO-methode worden vooral gebruikt bij het uitvoeren van computersimulaties (TO-

berekeningen of Temperatuur Overschrijdingsberekeningen) met als doel om het thermische 

gedrag van een gebouw te simuleren en de thermische behaaglijkheid in het gebouw te 

voorspellen. Bij zowel de TO-methode als de GTO-methode wordt meestal het standaard 

referentiejaar 1964-1965 als input gebruikt. 

2.6 Eisen thermische behaaglijkheid volgens de ATG-methode 

2.6.1 Inleiding 

Voor natuurlijk geventileerde gebouwen zonder actieve koeling kan buiten het stookseizoen een 

alternatieve methodiek (anders dan TO of GTO) worden gebruikt. Bij deze methode is de maximaal 

aanvaardbare binnentemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur in de bewuste periode. 

Deze methodiek is zowel te gebruiken bij het ontwerp van gebouwen (ontwerp raamgrootte, type 

zonwering, hoeveelheid thermisch actieve massa, e.d.) als bij de evaluatie van praktijk-situaties 

(naar aanleiding van 'oververhittingklachten'). 

De methode wordt de 'Adaptieve Temperatuur Grenswaarde' methode genoemd en is nader 

omschreven in ISSO publicatie 74 'Thermische behaaglijkheid; eisen voor de binnentemperatuur in 

gebouwen' [2]. 

De methode uit NEN-EN-ISO 7730 [8] (Fanger) geeft een goede voorspelling van de thermische 

behaaglijkheid in gebouwen met gesloten gevels en airconditioning (gebouwen met een beperkte 

mate van gebruikersinvloed). In natuurlijk geventileerde en passief gekoelde gebouwen (indirecte 

koeling gebruikmakend van de thermische traagheid van de gebouwmassa, 'free cooling', 'occupant 

controlled') blijken gebouwgebruikers in de zomersituatie echter hogere temperaturen te tolereren 

en prefereren dan op basis van NEN-EN-ISO 7730 wordt voorspeld. 

Ter illustratie: men blijkt - bij een gemiddelde buitentemperatuur van 12 graden - een 

binnentemperatuur van 25,5 °C in een passief gekoeld gebouw met te openen ramen als 'even 

warm' te ervaren als 24,5 °C in een gebouw met gesloten gevel en airconditioning (zelfde aantal 

ontevredenen). Dit is alleen het geval als men de vrijheid heeft tot: 

• Hogere luchtsnelheden ten gevolge van geopende ramen;  

• Meer vrijheid om kleding naar behoefte aan te passen.  

Adaptatie 

De mens past zich aan zijn omgeving aan, en dan vooral in gebouwen waarin gebouwgebruikers 

zelf enige invloed op het momentane binnenklimaat hebben (gebouwen waarvan de ramen open 



kunnen, waar men enige vrijheid heeft in het aanpassen van de hoeveelheid kleding die men 

draagt, et cetera). Het verwachtingspatroon - gebaseerd op de recente thermische geschiedenis 

van de personen in kwestie (denk aan temperatuur thuis, onderweg) - blijkt de mate van adaptatie 

te sturen. Hierdoor wordt in natuurlijke geventileerde gebouwen 25 °C binnen 's zomers (bij warm 

weer) als minder storend wordt ervaren dan 25 °C binnen in de lente of herfst. 

Zie verder ISSO publicatie 74 [2] voor een nadere toelichting op het fenomeen 'adaptief thermisch 

comfort'. 

Beoordeling volgens de ATG-methode gaat als volgt: 

1. Betreft het een koelseizoen of een tussenseizoen?:  
o Ja, door naar vraag 2;  
o Nee, grenswaarden maximumtemperatuur volgens tabellen 2.5 t/m 2.8.  

2. Is het een gebouwtype Alpha (voor de bepaling gebouwtype: zie tabel 2.10)?:  
o Ja, door naar vraag 3;  
o Nee, grenswaarden maximumtemperatuur volgens tabellen 2.5 t/m 2.8.  

Welke waarden zijn bepaald voor de operatieve binnentemperatuur? 

3. Wat is de gewogen gemiddelde buitentemperatuur?;  

Zie § 2.6.4; 

4. Welke adaptieve grenswaarden (temperatuur bovengrens) horen hierbij? Zie § 2.6.3 en 
figuur 2.1;  

5. Blijft binnentemperatuur gedurende 95% van de gebruikstijd onder de adaptieve 
bovengrenswaarde van de gewenste kwaliteitsklasse? Zie § 2.6.3.  

2.6.2 Bepaling gebouwtype Alpha vs. Bèta 

Voor het beoordelen van de thermische prestatie van gebouwen (zowel tijdens het ontwerp als in 

de praktijk) dient bepaald te worden of er sprake is van een 'passief gekoeld gebouw met een hoge 

mate van gebruikersinvloed' (free running) of een 'actief gebouw zonder mogelijkheden van 

gebruikers tot beïnvloeding van het binnenklimaat'. Het schema van tabel 2.10 geeft de methode 

om vast te stellen of het gebouw een type Alpha ('passief gekoeld, hoge mate van 

gebruikersinvloed') of type Bèta ('actief gekoeld, geen mogelijkheden voor gebruikersinvloed') is. 

Tabel 2.10 Schema voor het bepalen van gebouwtype Alpha of Bèta 

Vraag 

1 

Is elke ruimte bedoeld voor langdurig verblijf door mensen voorzien van 

vrijelijk (effectief) te openen ramen? 

(minimaal 1 te openen raam van ca. 0,5 m2 per 2 personen voorzien 

van een windvaste raamuitzetter met een regelbare kierstand; let op: 

bij een grote geluidbelasting op de gevel of bijv. zeer vieze buitenlucht 

zijn ramen niet 'vrijelijk' te openen) 

► 

Ja 

Ga verder 

met vraag 

2 

► 

Nee 

Gebouw = 

type Bèta 

Vraag 

2 

Is het gebouw voorzien van actieve koeling? ► 

Ja 

Ga verder 

met vraag 

3 

► 

Nee 

Ga verder 

met vraag 

4 

Vraag 

3 

Betreft het topkoeling, vloerkoeling, betonkernactivering of een andere 

vorm van nauwelijks merkbare/hoorbare koeling? 

('Nee' invullen als het volledige airconditioning betreft, VAV-systeem, 

inductie-units, fan coil units etcetera;) 

► 

Ja 

Ga verder 

met vraag 

4 

► 

Nee 

Gebouw = 

type Bèta 



Vraag 

4 

Zijn er mogelijkheden om de kleding van dag tot dag en uur tot uur af 

te stemmen op het weer en op het binnenklimaat? (geen ''dress code'') 

► 

Ja 

Gebouw = 

type Alpha 

► 

Nee 

Gebouw = 

type Bèta  

 

Vooral kleinschalige kantoorgebouwen, woningen, scholen en sommige (vaak kleinschaliger) 

horeca- en gezondheidszorggebouwen lijken te voldoen aan de genoemde eisen voor een type 

Alpha-gebouw. 

2.6.3 Adaptieve temperatuurgrenswaarden 

Wanneer bepaald is dat hem om een gebouwtype Alpha gaat zal vervolgens moeten worden 

vastgesteld welke temperatuurgrenswaarden (zie tabel 2.11) men buiten het stookseizoen dient te 

hanteren (bij een computersimulatie dan wel een interpretatie van meetresultaten). 

Tabel 2.11 Prestatie-eisen voor temperatuurgrenswaarden 

Gebouwtype Tussenseizoen of koelseizoen Stookseizoen 

Alpha Bovengrens conform figuur 2.1 (ATG-methode); ondergrens 

conform ondergrenzen in tabel 2.7 resp 2.8 

Zie tabel 2.5 en 

2.6 

Bèta Zie tabel 2.7 en 2.8 Zie tabel 2.5 en 

2.6 

 

• In het stookseizoen gelden voor zowel Alpha als Bèta gebouwen dezelfde eisen omdat de 
beide gebouwtypen verwarmd zijn in de winter, waardoor er dus in geen van beide dan 
(nog) sprake is van een ''free running''situatie;  

• Wat betreft de buiten het stookseizoen te hanteren ondergrenzen in Alpha gebouwen:  
o Hanteer de zomer ondergrenzen genoemd in de tabellen van paragraaf 2.4;  

of:  

o Trek een 'ondergrenslijn' 4, 6 of 8 graden onder respectievelijk de A lijn, B lijn en C 
lijn uit figuur 2.1.  

Percentage ontevredenen ten gevolge van thermische onbehaaglijkheid/ oververhitting volgens 

ATG-methode (tabel 2.12): 

Tabel 2.12 Percentage ontevredenen per klasse 

Klasse A B C D 

PPD 10% 20% 30% >30% 

Let op: wijkt af van de percentages bij PMV-PPD-methode; toelichting op de klasse-indeling; zie 

1.7. 

 

Let op:  

• Op de verticale as is de maximaal toelaatbare operatieve temperatuur weergegeven ( 
gemiddelde van de luchttemperatuur en de gemiddelde stralingstemperatuur). Dus in 
sommige gevallen zal de luchttemperatuur gecorrigeerd dienen te worden voor invloeden 
van een hogere of lagere stralingstemperatuur (bijv. een warme door de zon aangestraalde 
vloer of relatief koele binnenoppervlak met betonkernactivering);  

• Op de horizontale as is de gewogen gemiddelde buitentemperatuur weergegeven. Zie § 
2.6.4.  



2.6.4 Gewogen gemiddelde buitentemperatuur  

Er bestaat een duidelijke relatie tussen de door gebouwgebruikers verwachte en te aanvaarden 

binnentemperatuur (in alpha gebouwen) en de buitentemperatuur. Mensen reageren op de 

temperatuur van vandaag (binnen, buiten) met name op basis van de temperatuur die ze gisteren 

en eergisteren en de dagen daarvoor binnen en buiten ervaren hebben. 

Vandaar dat door Nicol et al [15] als 'input' gewerkt wordt met de meer precieze 'running mean of 

outdoor temperatures', trm, (gewogen gemiddelde buitentemperatuur), waarbij gemiddelde 

dagtemperaturen gewogen worden op basis van 'tijdsafstand' tot vandaag. E.e.a. om zo dicht 

mogelijk in de buurt te komen tot de werkelijke menselijke respons op veranderende 

weersomstandigheden. 

De gewogen gemiddelde buitentemperatuur θrm is te bepalen met de volgende formule: 

• θrm = (1- 0,8)·{θod-1 + 0,8·θod-2 + 0,8²·θod-3…..} (1)  

of met: 

• nθrm = (0,2)·θod-1 + 0,8.n-1θrm (2)  

θod-1 gemiddelde van dagmaximum en dagminimum gisteren 

θod-2  gemiddelde van dagmaximum en dagminimum eergisteren  

θod-3  gemiddelde van dagmaximum en dagminimum eereergisteren 

θod-4  etc. 

nθrm de 'running mean outdoor temperature' op dag n, en is n-1θrm die voor de dag ervoor.  

 

Tabel 2.13 bevat waarde voor θrm van het referentiejaar (1964/1965) en de jaren 1990 - 2000 

(mei - september). 

Tabel 2.13 Waarden voor θrm 

Jaar/maand Mei Juni Juli Augustus September 

1990 9,9-16,7 11,2- 14,6  14,2- 17,3  15,4- 21,8  11,4-18,7 

1991 5,9-10,9 9,5-13,4 13,4-20,3 16,3-19,3 13,3-18,4 

1992 9,1-18,4 15,1-19,3 15,4-19,0 16,1-20,2 12,7-17,5 

1993 11,2-16,8 13,5-18,6 13,2-17,2 13,8-16,4 11,5-13,9 

1994 9,6-14,0 10,3-15,4 16,2-22,4 15,2-22,6 11,9-16,3 

1995 8,7-15,0 11,1-14,7 15,1-21,0 18,7-22,3 14,1-20,1 

1996 8,1-13,5 11,4-19,3 12,3-17,8 16,3-18,8 10,6-17,7 

1997 7,3-15,4 11,5-18,0 13,1-17,9 16,7-22,0 12,3-20,3 

1998 10,2-18,7 12,5-16,8 14,5-17,5 15,2-19,2 12,8-16,3 

1999 9,9-14,2 13,0-15,9 13,7-19,8 14,1-20,9 15,9-18,6 

2000 11,0-18,6 11,0-19,5 13,4-16,9 15,4-18,7 14,3-16,5 

Referentiejaar 9,4-16,0 12,2-17,7 13,0-19,2 14,0-17,7 11,7-17,5 

 

Toelichting bij de tabel: 

De eerste waarde in de kolom geeft de minimumwaarde van die maand en de tweede waarde het 

maximum. 



 
Figuur 2.2 Maximum toelaatbare binnentemperatuur als functie van de gewogen buitentemperatuur 

Let op: 

De in figuur 2.2 gegeven bovengrenzen wijken iets af van de waarden die gegeven zijn in ISSO-74, 

maar zijn exact gelijk aan de eisen uit de norm PrEN-15251 en zijn gebaseerd op de EU Scats 

database. 

Bepaling van de gewogen gemiddelde buitentemperatuur is ook opgenomen in de ATG-module van 

het temperatuursimulatieprogramma VA-114 van VABI. 

Ter illustratie: als het tien dagen op rij maximaal 30 °C buiten is en 's nachts 18 °C, dan is de θrm 

voor dag nr. 11: 24 °C. Echter als het acht dagen max. 30 °C buiten was en 's nachts 18 °C en 

daarna twee dagen maximaal 20 °C buiten en 12 °C 's nachts is de θrm voor dag 11: 18,5 °C. 

Op de x-as van figuur 2.1 staat dus bij benadering: Het gemiddelde van het dagmaximum en het 

dagminimum van gisteren + idem van eergisteren + idem van eer eergisteren, maar dan steeds 

met een weging. Hoe langer geleden, hoe minder zwaar het mee weegt. 

2.6.5 Gebouwprestatie classificatie 

Is het inderdaad een gebouwtype Alpha en zijn de (van dag tot dag, e.e.a. afhankelijk van de 

buitentemperatuur) te hanteren binnentemperatuur grenswaarden afgeleid (uit afb. 2.1), dan kan 

bepaald worden of het gebouw qua thermische prestatie een klasse A, B, C of D gebouw is: 

Klasse A 'zeer 

goed':  

Gedurende minimaal 95% van de gebruikstijd blijft de operatieve 

binnentemperatuur onder de (glijdende) klasse A bovengrenzen weergegeven in 

figuur 2.1; 

Klasse B 

'goed': 

Gedurende minimaal 95% van de gebruikstijd blijft de operatieve 

binnentemperatuur onder de (glijdende) klasse B bovengrenzen weergegeven in 

figuur 2.1; 

Klasse C 

'acceptabel' 

Gedurende minimaal 95% van de gebruikstijd blijft de operatieve 

binnentemperatuur onder de (glijdende) klasse C bovengrenzen weergegeven in 

figuur 2.1; 

Klasse D 

'slecht': 

Slechter dan Klasse C. 

 

Van geval tot geval zal men (vooraf) moeten bepalen wat de gewenste prestatie is. 

In ontwerpsituaties/computersimulaties kan gebruik worden gemaakt van de ATG-module in het 

programma VA-114 van VABI. 

Opmerkingen bij het gebruik van de ATG-methode bij metingen/praktijkevaluaties: 

• Idealiter worden meetuitkomsten gepresenteerd in 'percentage van de gebruikstijd 
(werktijd) dat gestelde temperatuurgrenzen (klasse A, B, etcetera)' overschreden worden.  



• Bij klachten over te hoge temperaturen ('s zomers) wordt bij voorkeur minimaal 2 of 3 

weken gemeten, waarbij in de meetperiode minimaal 1 week zit met warm, zonnig 
zomerweer dient te zitten (maximum buitentemperatuur 25 °C of hoger, liefst zelfs een 
paar dagen met een buitentemperatuur hoger dan 30 °C) en 1 week met gematigd 
zomerweer (maximum buitentemperaturen van 15 - 25 °C). Op die manier wordt de beste 

indruk verkregen van de situatie zowel in normale als in 'worst case' situaties.  

Zie verder de hoofdstukken 1 en 2 in ISSO publicatie 74 [2]. 

Tabel 2.14 Vergelijking GTO-indicator met ATG-indicator 

Indicator Mogelijkheden Beperkingen 

GTO/weeg-

uren 

• Voor simulatieberekeningen met 
op eenvoudige verwerking 
activiteitenniveau en 
kledinggewoonte. De mate van 
overschrijden van de PMV = 0,5 

grens wordt in rekening gebracht 

via de ''weging''. Daarbij wordt 
het karakter van het gebouw 
(weinig massa (sterke 
overschrijdingen) of veel massa 
(beperkte overschrijdingen) 

automatisch in de beschouwing 
betrokken.  

• Niet geschikt voor gebruik bij de 
interpretatie van 
meetresultaten.  

• Minder goed toepasbaar (want 
beperkt valide) in 
gebouwen/ruimten met een 

hoge mate van 
gebruikersinvloed.  

• Relatief grote kans op fouten 
door onjuist inschatten 
kledingisolatie en metabolisme. 
Met name in de zomermaanden 
(clo-aanpassing, 

luchtsnelheidsaanpassing)  

ATG • Voor simulatiedoeleinden en 
interpretatie van meetresultaten  

• Meer valide, met name in 
gebouwen met een hoge mate 
van gebruikersinvloed.  

• Minder kans op fouten door geen 
schatting kledingisolatie en 

metabolisme en geen meting 
luchtsnelheden. (clo-waarde- en 
luchtsnelheidveranderingen bij 
warmer weer zitten al 

verdisconteerd in de glijdende 
temperatuureis).  

• Bij metingen in de praktijk een-
voudiger toetsbaar (de arbeids-
hygiënist bijvoorbeeld kan bij de 

interpretatie van zijn 
meetresultaten direct ter plekke 
in een 'basistabel' kijken of men 
onder de bij die weersitu-atie 
geldende bovengrens voor de 
binnentemperatuur blijft).  

• Beter te communiceren in de 
praktijk (de meeste 

gebouwbeheerders e.d. praten 
makkelijker in termen van 

'percentage van de gebruikstijd 
dat het te warm is' dan in 
'weeguren').  

• Onduidelijk hoe meetuitkomsten 
bij bijvoorbeeld het evalueren 
van een paar zomerse weken en 

de uitkomsten over een heel 
jaar gezien met elkaar 
samenhangen. Voor het 
beoordelen van klasse A en B 

gebouwen is dit geen probleem 
omdat gewerkt wordt met vaste 
(glijdende) grenzen waarbinnen 

de gemeten waarden zich 
moeten bevinden. Er is geen 
sprake van een beoordeling van 
overschrijdingen gedurende een 
bepaalde periode. Voor klasse C 
gebouwen betreft het een risico-

inschatting.  

 

2.6.6 GIW-eisen mbt overmatige opwarming 



Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) stelt dat een woning onder redelijkerwijs te voorziene 

extreme omstandigheden niet overmatig mag opwarmen. De eisen hiertoe zijn in twee stappen 

onderverdeeld: 

Stap 

1:  

Controle met de sneltoets uit de NEN 5128 (ZTW-module bij de EPC-berekening) of 25 

graden minder dan 200 uur wordt overschreden; 

Stap 

2: 

Indien de sneltoets meer dan 200 uur overschrijding laat zien, dan moet men een 

temperatuuroverschrijdingsberekening uitvoeren. De eis is maximaal 250 uur overschrijding 

van 25 graden.  

 

Randvoorwaarden: 

• De berekeningsmethode moet voldoen aan hetgeen in BRL 9501 is omschreven;  

• Rekenperiode 27 april 1964 - 27 september 1964;  

• 24 uur bedrijf; echter de overschrijdingsuren worden slechts geteld gedurende de 
gebruiksperiode (7 - 23 uur - voor alle vertrekken behalve de slaapkamer waarvoor van 23 
- 15 uur geteld moet worden);  

• Metabolisme en clo-waarden volgens tabel 2.15;  

• Relatieve luchtsnelheid in de leefzone maximaal 0,2 m/s;  

• Geen zonwering in rekening brengen tenzij er vanaf de oplevering buitenzonwering is 
aangebracht;  

• Convectiefactor voor personen en apparatuur is 0,5 voor verlichting 0,6;  

• Warmteafgifte door personen en verlichting volgt uit tabel 2.16;  

• Het percentage in rekening te brengen warmteafgifte door personen en verlichting en de 
warmteafgifte van apparatuur is in de ISSO/GIW-publicatie [1] gegeven in specificatieblad 
5.2-3.  

Tabel 2.15 Clo-waarden en metabolismen bij GIW-berekeningen 

Vertrek Metabolisme Kledingweerstand 

[met] [W/m²] [clo] 

Woonkamer 1,1 64 0,5 

Keuken 1,6 93 0,5 

Slaapkamer 0,8 46 0,3 

Badkamer 1,2 70 0,1 

Werkkamer 1,2 70 0,6 

 

Tabel 2.16 Interne warmtelast door personen en verlichting bij GIW-berekeningen 

Situatie Oppervlakte Minimum Maximum 

Verlichting 12 W/m² - - 

Personen Hoofdslaapkamer/ouder-slaapkamer - 100 W 100 W 

Overige slaapkamers 6 W/m² 50 W 100 W 

Keuken 10,4 W/m² 93 W - 

Woonkamer 1 - 30 m² *) 8,3 W/m² - - 

Vanaf 31 m² *) 2 W/m² 
  

Overige vertrekken 10,4 W/m² 
  

*) Voor een woonkamer van 35 m² wordt de interne warmtelast door personen als volgt bepaald: 



30 · 8,3 + 5 · 2 = 259 W 

 

Opmerking: 

Binnen de GIW-eisen wordt op dit moment nog niet gewerkt met een onderscheid in klasse A-, B- 

,C- en D-eisen. 

2.7 Eisen met betrekking tot tocht 
Voor plaatselijke (on)behaaglijkheid geldt dat er per parameter afzonderlijk een klasse-indeling is 

gemaakt op basis van het percentage ontevredenen, met steeds verschillende percentages, een en 

ander mede afhankelijk van wat in de praktijk haalbaar is. 

De in tabel 2.16 gegeven eisen zijn gebaseerd op figuur 2.3. In het verblijfsgebied moet aan deze 

eisen voldaan worden. De luchtsnelheid dient gemeten te worden met een daartoe geschikt 

meetinstrument (zie 4.5). Voor het meten van de turbulentie-intensiteit dient met over een 

voldoende snelle sensor (zie bijvoorbeeld 4.5.3 en 4.5.4) met een datalogger te beschikken. 

 
Figuur 2.3 Toelaatbare gemiddelde luchtsnelheden als functie van de luchttemperatuur en de 

turbulentie-intensiteit voor de drie kwaliteitsklassen 

Tabel 2.17 geeft de eisen zoals die voor te praktijk te hanteren zijn. 

Tabel 2.17 Eisen ter voorkoming van tocht in ruimten voor hoofdzakelijk zittende activiteit 

Tocht-eis Gemiddelde 

luchttemperatuur 

Klasse A 

ruimten  

Klasse B 

ruimten 

Klasse C 

ruimten  

Klasse D 

ruimten  

Theoretisch percentage 

ontevredenen t.g.v. 

tocht (PD-tocht) 

 
6% 10% 15% >15% 

Maximale luchtsnelheid 

zomer 

ca. 24 °C <0,20 m/s  <0,25 m/s  <0,30 m/s  >0,30 m/s  



Maximale luchtsnelheid 

winter 

ca. 20 °C <0,10 m/s  <0,15 m/s  <0,20 m/s  >0,25 m/s  

 

Opmerkingen: 

• Bij het vaststellen van de bovengrenzen van tabel 2.17 uitgegaan is van een turbulentie-

intensiteit van 30 tot 60% (de turbulentie-intensiteit is een maat voor de mate waarin de 
momentane luchtsnelheid fluctueert ten opzichte van de gemiddelde luchtsnelheid). Dit 
betekent dat een en ander goed toepasbaar is bij gebruik van normale mechanische en 
natuurlijke ventilatiesystemen;  

• Bij woningbouw geldt minimumeis in de winter luchtsnelheid < 0,15 m/s;  

• Bij een luchttemperatuur > 25 °C kan een verhoogde luchtsnelheid juist als aangenaam 
ervaren worden (extra verkoeling t.g.v. een briesje); met name als men zelf de 'bron van 
de verhoogde snelheid' kan beïnvloeden (bijv. bij een te openen raam of tafelventilator) 

kunnen snelheden tot wel 1,0 à 1,5 m/s toelaatbaar zijn;  

• Op warme dagen let op: bovenstaande eisen alleen toepassen voor niet-industriële ruimten 

waar men m.n. zittend of liggend verblijft, voor b.v. werkplaatsen en hallen gelden minder 
strenge eisen;  

• Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7.  

Tabel 2.18 bevat de beoordeling van het thermisch comfort bij ventilatieopeningen met een 

capaciteit van ca. 10 dm3/s (35 m3/h) [16]. 

Tabel 2.18 Comfort bij ventilatieopeningen in de gevel afhankelijk van het type rooster en de 

luchttemperatuur 

Type ventilatie opening Toevoerluchttemperatuur [°C] 

 
Specifiek -15 -10 -5 0 5 10 15 

Sterke inductie* Naar boven gerichte stroming - - 0 + ++ ++ ++ 

Ronde opening, radiale stroming -- -- - - 0 ++ ++ 

Horizontale rechte stroming -- -- -- -- - + ++ 

Zwakke inductie  Horizontale opening, hoog geplaatst -- - - 0 + + ++ 

Verticale opening, midden geplaatst -- -- -- -- -- - - 

Horizontale opening laag geplaatst -- -- -- -- -- - - 

* Sterk inducerende roosters worden in Nederland alleen gebruikt in combinatie met mechanische 

luchttoevoer 

 

++ Thermisch comfort is zeer goed: in 100-95% van de verblijfsruimte wordt aan de 

comfortcondities voldaan; 

+ Thermisch comfort is goed: in 95-85% van de verblijfsruimte wordt aan de comfortcondities 

voldaan; 

0 Thermisch comfort is voldoende: in 85-75% van de verblijfsruimte wordt aan de 

comfortcondities voldaan; 

- Thermisch comfort is matig: in 75-50% van de verblijfsruimte wordt aan de comfortcondities 

voldaan; 

-- Thermisch comfort is onvoldoende: in 50-0% van de verblijfsruimte wordt aan de 

comfortcondities voldaan. 

 



2.8 Eisen vloertemperatuur 

Hanteerbare eisen voor het beperken van lokaal discomfort ten gevolge van een te koude of te 

warme vloer (= koude of warme voeten) op basis van NPR CR 1752 [6] zijn gegeven in figuur 2.4 

en tabel 2.19. 

 
Figuur 2.4 Het verband tussen het percentage ontevredenen ten gevolge van een te koude of een 

te warme vloer en de vloertemperatuur, ervan uitgaande dan men normaal schoeisel draagt 

Tabel 2.19 Eisen te stellen aan de vloertemperatuur 

Vloertemperatuureis 

 
Klasse 

A 

ruimte  

Klasse 

B 

ruimte 

Klasse 

C 

ruimte  

Klasse 

D 

ruimte  

Theoretische percentage ontevredenen t.g.v. te hoge of 

te lage vloertemperatuur 

<10% <10% <15% ≥15% 

  
[°C] [°C] [°C] [°C] 

Vereiste vloertemperatuur bij dragen schoeisel en 

wanneer er niet/nauwelijks op vloer gezeten wordt 

19-26 19-26 17-29 <17 of 

>29 

Vereiste vloertemperatuur wanneer men 

meestal blootsvoets is en er veel op de 

vloer gezeten/gekropen wordt afhankelijk 

van geleidende eigenschappen vloer 

Bij hout, 

kurk, 

textiele 

vloerbed 

20-27 20-27 18-30 <20 of 

>30 

Bij vinyl, 

linoleum 

e.d. 

21-28 21-28 19-31 <19 of 

>31 

Bij steen, 

marmer, 

beton, 

tegels 

23-30 23-30 21-34 <21 of 

>34  

 

Opmerkingen: 

• De eisen voor vloertemperaturen gelden bij het dragen van normaal schoeisel. Wanneer 
men vaak blootsvoets is of in ruimten verkeert waarin men vaak op de grond zit, moet een 
hogere vloertemperatuur aangehouden worden;  

• Klasse A en B eis is in dit geval hetzelfde, e.e.a. in overeenstemming met NPR CR 1752 
[6];  

• In afwijking van NPR CR 1752 is 26 °C en niet 29 °C als bovengrens gehanteerd om de 
volgende redenen:  



o Uit recente studies blijkt dat - wanneer schoeisel wordt gedragen - een 

vloertemperatuur die hoger ligt dan de vertrektemperatuur snel als onnatuurlijk en 
hinderlijk wordt ervaren;  

o In het verleden werd met het oog op toepassing van vloerverwarming de grens van 
29 °C aangehouden; tegenwoordig (bij de huidige isolatie-eisen en de huidige 
stand van de installatietechniek) zal een vloerverwarmingssysteem echter zelden 
een oppervlaktetemperatuur hoger dan 24 à 25 °C nodig hebben om een ruimte 
adequaat te kunnen verwarmen.  

• Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7.  

2.9 Eisen stralingsasymmetrie 

Eisen voor het beperken van lokaal discomfort ten gevolge van stralingsasymmetrie, oftewel hinder 

door een duidelijk verschil in stralingstemperatuur aan de ene kant van het lichaam versus de 

andere kant (bijvoorbeeld wanneer men direct naast een radiator zit) op basis van NPR CR 1752 

[6] zijn gegeven in tabel 2.20. Deze tabel is gebaseerd op figuur 2.5. 

Er worden vier vormen van stralingsasymmetrie onderscheiden: 

• Warmtestraling onder een warm plafond (bijvoorbeeld een verwarmd klimaatplafond in de 
wintersituatie);  

• Koudestraling onder een koud plafond (bijvoorbeeld een koelplafond);  

• Warmtestraling bij een warm verticaal vlak (warmtewand, gaskachel, radiator, door de zon 
opgewarmde beglazing);  

• Koudestraling bij een koud verticaal vlak (koeling via warmtewand, raampartij in de 
winter).  

 
Figuur 2.5 Percentage ontevredenen afhankelijk van stralings-asymmetrie bij warme/koude 

wanden/plafond 

Tabel 2.20 Eisen ter voorkoming van klachten m.b.t. stralingsasymmetrie 

Stralingsasymmetrie Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D 

Percentage ontevredenen t.g.v. stralingsasymmetrie 5% 5% 10% ≥10% 

Eenheid [K] [K] [K] [K] 

Verticaal/warm plafond 5 5 7 ≥7 

Verticaal/koud plafond 14 14 18 ≥18 

Horizontaal/warme wand 23 23 35 ≥35 

Horizontaal/koude wand 10 10 13 ≥13 

 

Opmerkingen: 



• Uit onderzoek is bekend dat de mate waarin een bepaalde stralingsasymmetrie als 

hinderlijk wordt ervaren, sterk afhankelijk is van de vraag of het koude- dan wel 
warmtestraling betreft en van de richting ervan (verticaal dan wel horizontaal). Dit 
verklaart waarom er in tabel 2.20 per kwaliteitsklasse verschillende eisen staan voor elk 
van de vier categorieën stralingsasymmetrie;  

• In dit geval werd het niet zinvol geacht verschillende eisen te hanteren voor klasse A en 
klasse B;  

• Met warm plafond is bedoeld dat de oppervlaktetemperatuur van het plafond enige graden 
hoger ligt dat de luchttemperatuur, terwijl de andere vlakken/vertrekbegrenzingen 
ongeveer dezelfde temperatuur hebben als de luchttemperatuur. Idem voor de ander 
aspecten;  

• Uit tabel 2.20 en figuur 2.4 blijkt dat de mens gevoeliger is voor stralingsasymmetrie t.g.v. 
bijv. een warm plafond dan een warme wand of bijv. een koud plafond;  

• Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7.  

Voor nadere informatie over het onderwerp thermisch klimaat wordt verwezen naar het cahier T4 

'Thermisch binnenklimaat Utiliteitsbouw' uit het Praktijkboek Gezonde Gebouwen [17]. 

2.10 Eisen verticale temperatuurgradiënt 
Eisen voor het beperken van lokaal discomfort door een te groot verschil tussen de 

luchttemperatuur op hoofdhoogte en de luchttemperatuur op enkelhoogte op basis van NPR CR 

1752 [6] zijn gegeven in tabel 2.21 en figuur 2.6. 

 
Figuur 2.6 Lokaal discomfort t.g.v. vertikaal temperatuurverschil tussen hoofd en enkels in ruimten 

met hoofdzakelijk zittende activiteit 

Tabel 2.21 Het verband tussen percentage ontevredenen en het verschil in luchttemperatuur 

tussen hoofd (1,1m) en enkels (0,1m) van een zittend persoon 

Temperatuurgradiënt Klasse 

A  

Klasse 

B  

Klasse 

C  

Klasse 

D  

Percentage ontevredenen ten gevolge van een te groot 

verticaal verschil van de luchttemperatuur 

<3% <5% <10% ≥10% 

Eenheid [K] [K] [K] [K] 

luchttemperatuurverschil <2 <3 <4 ≥4 

toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7 

 

Opmerking: 

• Concreet wordt hier bedoeld het verschil tussen de luchttemperatuur op 1,10 m hoogte (= 
hoofdhoogte bij zitten) en de luchttemperatuur op 0,10 m hoogte (= enkelhoogte).  



2.11 Eisen verse luchttoevoer op basis van belasting 

Er zijn twee manieren om de gewenste hoeveelheid verse buitenlucht vast te leggen: 

1. Op basis van personen en vloeroppervlak (meest gebruikt);  
2. Op basis van de aanwezige chemische en/of geurbelasting door materialen, personen en 

installaties.  

Tabel 2.22 Eisen aan concentraties chemische en biologische agentia [19,21] 

Klachtenpercentage tgv 

CO2 

A* B* C* D* 

<10% <15% <20% ≥20% 

Bio-effluenten 

 
[ppm] [ppm] [ppm] [ppm] 

CO2-concentratie, 

absoluut 

<600 <800 <1000 <1200 

CO2-concentratie, relatief Co + 200 Co + 450 Co + 600 Co + 800 

Chemische agentia 

 
[microgram/m³] [microgram/m³] [microgram/m³] [microgram/m³] 

TVOC-concentratie 200 350 500 700  

Formaldehydeconcentratie 50 80 100 200 

Individuele 

kankerverwekkende stof 

< 1% MAC < 3% MAC < 5% MAC < 10% MAC 

Individuele overige 

chemische stoffen 

< 20% GD < 50% GD < 1 x GD < 2 x GD 

Biologische agentia 

Schimmels  Van geval tot geval nader te bepalen; zie cahier T3 [35] 

Bacteria 

Straling 

 
[Bq/m³] [Bq/m³] [Bq/m³] [Bq/m³] 

Radon [18] 100 150 200 300 

Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7 

 

Opmerkingen: 

• Co is CO2-concentratie van de buitenlucht;  

• GD=geurdrempel;  

• MAC = MAC-waarde.  

Tabel 2.23 Voorbeelden van klasse-indeling 

klasse A* Beddenkamers ziekenhuizen, slaapvertrekken 

klasse B* Woningen, cellen, kantoorruimtes, kinderdagverblijven, 



klasse C* Spreekkamers, vergaderruimten, restaurants, scholen 

klasse D* Sportruimten, cafes 

 

Opmerkingen betreffende de CO2-eisen in tabel 2.22: 

CO2 wordt gezien als indicator voor de luchtkwaliteit in ruimten waarin mensen de belangrijkste 

verontreinigingsbronnen vormen omdat de CO2-productie van het menselijk lichaam min of meer 

parallel loopt met de productie van geurstoffen. De CO2-concentratie in de lucht is pas bij relatief 

hoge concentraties schadelijk (De lijst met grenswaarden geeft voor een TGG van 8 uur 9000 

mg/m³). Uit de toelaatbare waarden voor de CO2-concentratie kunnen waarden voor de benodigde 

ventilatie worden afgeleid. 

Bij een toelaatbare CO2-concentratie van 1000 ppm bedraagt de gewenste ventilatie circa 30 m³/h 

per persoon. In deze situatie zal niet meer dan 20% van de 'bezoekers' bij binnenkomst 

ontevreden zijn over de waargenomen luchtkwaliteit (NPR CR 1752 [6]). 

De MAC-waarde is de concentratie van een gas, damp, nevel of van stof in de lucht op de 

werkplek, die - voor zover de huidige kennis reikt - bij herhaalde blootstelling ook gedurende een 

langere tot zelfs een arbeidsleven omvattende periode, in het algemeen de gezondheid van zowel 

de werknemers als hun nageslacht niet benadeelt. 

2.12 Eisen verse luchttoevoer per persoon  
Tabel 2.24 geeft minimale eisen voor de verse luchttoevoer. 

Tabel 2.24 Eisen verse luchttoevoer per persoon 

Activiteiten niveau A A B C D 

 
[met] [m³/h/pp] 

Bij niet roken, reguliere materialen + ventilatiesystemen 

Volwassen hoofdzakelijk zittend 1,2 60 45 30 <30 

Kinderen 3-16 jaar (school, kinderdagverblijf) 1,2 75 60 45 <30 

Volwassenen verhoogd metabolisme 6 150 112 75 <75 

Bij niet roken, emissiearme materialen + emissiearme ventilatiesystemen 

Volwassen hoofdzakelijk zittend 1,2 45 35 25 <20 

Kinderen 3-16 jaar (school, kinderdagverblijf) 1,2 60 50 45 <20 

Volwassenen verhoogd metabolisme 6 130 97 65 <65 

Bij roken, reguliere materialen + ventilatiesystemen 

Rookruimten 1,2 VV=10 VV=6 VV=4 VV<4 

Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7 

VV = ventilatievoud 

 

Spuiventilatie 

Naast een goede basisventilatie is ook de capaciteit van de spuiventilatie belangrijk (zie tabel 

2.25). 

Tabel 2.25 Eisen per klasse aan spuiventilatievoorzieningen 

Beïnvloedingsmogelijkheid verse lucht toevoer op ruimteniveau 

A B C D 



Min. 0,5 m² te openen raam per 2 

personen, voorzien van uitzet 

meschanisme met kierstand 

(zonder geluidsoverlast cq 

geluidbelasting op de gevel)  

Min. 0,5 m² te openen raam per 2 

personen inclusief kierstand of 

boostknop waarmee mech. 

luchttoevoer periodiek minimaal. 15 

min. met een factor 3 is te 

verhogen. 

Minimaal 1 

te openen 

raam per 

ruimte 

Geen te 

openen 

raam 

Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7 

 

Opmerkingen: 

• De gepresenteerde waarden zijn gebaseerd op o.a. NPR CR 1752 [6], Bouwbesluit [4] , 
RGD richtlijnen [13] + cahier R2 Praktijkboek Gezonde Gebouwen [7];  

• Verse luchttoevoer t.b.v. afvoer verontreinigingen van materialen, installaties, roken is 
toegekend aan personen;  

• Emissiearme materialen betekent dat ALLE toegepaste materialen voldoen aan 1 van de 

Europese emissielabels (FiSIAQ [21], Gut, Blaue Engel, Deens systeem) en ze bovendien 

eenvoudig reinigbaar zijn;  

• Emissiearme installaties betekent dat de toegepaste ventilatiesysteemcomponenten en 
verwarmings- en koelafgifte systemen ALLEN voldoen aan de FiSIAQ eisen [21];  

• In stedelijke gebieden met een relatief slechte buitenluchtkwaliteit dient een toeslag op de 
genoemde hoeveelheden te worden toegepast of dient er gebruik gemaakt te worden van 
geavanceerde filtertechnieken (F9 of beter, elektrostatische filters, koolstoffilters etc);  

• In de Arbowetgeving [5] is een minimale buitenluchttoevoer van 30 m³/h per persoon 
vereist (klasse C);  

• In een aantal situaties moet de luchttoevoerhoeveelheid wordt vergroot ten opzichte van 
de eis:  

o Wanneer in het gebouw wordt gerookt. (Voor een rookruimte is een ventilatievoud 
vereist van ca. 10, zie Cahier U1 uit de serie Praktijkboek Gezonde Gebouwen 
[20]);  

o Bij een ongewoon hoog activiteitenniveau (bijvoorbeeld in fitnessruimten);  
o Bij de toepassing van recirculatie (menging van de aangezogen buitenlucht met uit 

het gebouw afgezogen lucht). Overigens wordt recirculatie in principe afgeraden of 

wordt aangeraden alleen buiten werkuren (bij opwarmen/afkoelen gebouw);  
o In stedelijke gebieden met een relatief slechte buitenluchtkwaliteit of er dient 

gebruik gemaakt te worden van geavanceerde filtertechnieken (F9 of beter, 
elektrostatische filters, koolstoffilters etc.).  

• Indien individuele beïnvloeding van de hoeveelheid verse luchttoevoer mogelijk is dan kan 
men lagere hoeveelheden aanhouden:  

o Wanneer men beschikt over een te openen raam: minimaal 1 per 2 
kantoorwerkers, raam ca. 0,5 m² en voorzien van een uitzetmechanisme inclusief 
kierstand waarmee het raam in geopende stand is te fixeren;  

o Een andere mogelijkheid is een schakelaar o.i.d. waarmee de hoeveelheid 
mechanische luchttoevoer direct is te beïnvloeden door de gebouwgebruiker (te 

verhogen tot minimaal 3 maal de standaardwaarde).  

• Uitgaande van een activiteitenniveau van circa 70 W/m² en de bijbehorende CO2-productie 
van 21 dm³/h kunnen de genoemde waarden voor de toevoer van buitenlucht worden 
vertaald in een maximaal toelaatbare CO2-concentratie (zie tabel 2.22).  

2.13 Eisen verse luchttoevoer ruimtetypen 

Tabel 2.26 geeft luchtdebieten voor reguliere ruimten (uitgaande van standaardgebruik en 

standaard bezettingsgraad). Klasse C komt overeen met de eisen uit het Bouwbesluit. 

Verschillende opdrachtgevers (bijv. Rgd) eisen klasse B. 

Tabel 2.26 Luchtdebieten voor diverse soorten ruimten 

Ruimtefunctie Activiteitenniv

eau 

Bezettingsgr

aad 

Klasse Klasse 

A B C D A B C D 



[met] Aantal pers 

per m² 

[m3/h/m²] [l/s/m²] 

Bijeenkomstgebouwen 

Vergaderruimten 1,2 0,5 30 20 15 <15 7,

8 

5,

6 

4 <4 

Aula's/auditoria 1,2 0,5 13 10 7,2 7,2 3,

5 

2,

8 

2 <2 

Theaters/concertzalen 1,2 0,5 13 10 7,2 <7,2 3,

5 

2,

8 

2 <2 

Cellen en celgebouwen 

Woon/wachtcellen 
 

0,1 10 7,

5 

4,4 <4,4 2,

7 

2,

0 

1,

2 

<1,

2 

Isoleercellen 
 

0,1 10 7,

5 

4,4 <4,4 3,

6 

2,

0 

1,

2 

<1,

2 

Recreatieruimten 
 

0,3 15 10 7 <7 4,

2 

2,

8 

1,

9 

<1,

9 

Security desk, 

statische posten 

1,2 0,1 10 8 5,4 <5,4 2,

7 

2,

1 

1,

5 

<1,

5 

Bezoekruimten 
 

0,3 15 10 7 <7 4,

2 

2,

8 

1,

9 

<1,

9 

Gezondheidszorg 

Kinderdagverblijf 

woonruimte 

1,4 0,5 25 20 13 <13 7 4,

9 

3,

6 

<2,

8 

Kinderdagverblijf 

slaapruimte 

1 0,8 40 30 20 <20 11 8,

3 

5,

5 

<5,

5 

Patiëntenkamer 

kritieke afd. 

N.t.b.: ventilatievoud > 4  

Patiëntenkamer overig 
 

0,1 10 8 4,3 <4,3 2,

7 

2,

1 

1,

2 

<1,

2 

Medische 

specialistische ruimten 

N.t.b.: ventilatievoud > 4  

Gemeenschappelijke 

ruimte patiënten 

 
0,3 20 15 7 <7 2,

9 

2,

1 

1,

9 

<1,

9 

Nierdialyse ruimte N.t.b.: ventilatievoud > 4  

Horeca 

(Bedrijfs-

)restaurants/kantines 

1,2 0,7 30 20 10 <10 8 5,

6 

2,

8 

<2,

8 

Restaurant/zitdeel 

cafés 

1,2 0,7 30 20 10 <10 8 5,

6 

2,

8 

<2,

8 

Bar/staande delen 
 

0,8 35 25 12 <12 9 6, 3, <3,



cafés 4 3 3 

Keukens 90 - 120 m³/h/m²  

Spoelkeukens 120-150 m³/h/m²  

Industrie 

Werkplaatsen 
  

N.t.b. 

Ruimten voor licht 

industrieel werk 

2,0-2,4 
 

N.t.b. 

Werkplaatsen, zwaar 

industrieel werk 

3,0-4,0 
 

N.t.b. 

Justitieel 

Zittingzalen 1,2 0,5 30 20 15 <15 7,

8 

5,

6 

4 <4 

Verhoorkamer/raadka

mer 

1,2 0,5 30 20 15 <15 7,

8 

5,

6 

4 <4 

Ruimten advocaten, 

president e.d. 

1,2 0,1 6 4,

5 

3 <3 1,

8 

1,

4 

1 <1 

Wachtruimten 1,2 0,5 30 20 15 <15 7,

8 

5,

6 

4 <4 

Kantoor 

Kamerkantoor 1,2 0,1 6 4,

5 

3 <3 1,

8 

1,

4 

0,

9 

<0,

9 

Kantoortuin 1,2 0,07 10 6 3 <3 2,

8 

1,

7 

0,

9 

<0,

9 

Spreekkamers 1,2 0,1 6 4.

5 

3 <3 1,

8 

1,

4 

1 <1 

Postkamers 1,6 0,1 6 4,

5 

3 <3 1,

8 

1,

4 

1 <1 

Computer-/print-

/reproruimten  

  
N.t.b. 

Logies 

Woon- /slaapkamers 1,2 0,07 4,

3 

3,

6 

3 <3 1,

2 

1 0,

9 

<0,

9 

Lobby's (hotel e.d.) 1,2 0,07 4,

3 

3,

6 

3 <3 1,

2 

1 0,

9 

<0,

9 

Onderwijs 

Lokalen basisschool 1,2 0,5 30 20 15,

5 

<15,

5 

7,

8 

5,

6 

4,

3 

<4,

3 

Theorie/vaklokalen 

middelbare school 

1,2 0,5 30 20 15,

5 

<15,

5 

7,

8 

5,

6 

4,

3 

<4,

3 



Collegezalen 1,2 0,5 30 20 15,

5 

<15,

5 

7,

8 

5,

6 

4,

3 

<4,

3 

Techniek-

/handwerklokalen 

2 0,3 30 20 15,

5 

<15,

5 

7,

8 

5,

6 

4,

3 

<4,

3 

Docentenkamers 1,2 0,1 6 4,

5 

3 <3 1,

8 

1,

4 

1 <1 

Pauzeruimten 1,2 0,5 30 20 15,

5 

<15,

5 

7,

8 

5,

6 

4,

3 

<4,

3 

Sportgebouwen 

Gymnastieklokalen 3,0-5,0 
 

4,

7 

3,

6 

2,5 <2,5 1,

3 

1 0,

7 

<0,

7 

Sportzalen 3,5-7,0 
 

4,

7 

3,

6 

2,5 <2,5 1,

3 

1 0,

7 

<0,

8 

Zwembaden N.t.b.: op basis m² bassinoppervlak en afhankelijk r.v. 

Aerobics ruimten 2,5-4,0 
 

4,

7 

3,

6 

2,5 <2,5 1,

3 

1 0,

7 

<0,

7 

Fitnessruimten 2,5-5,0 3 4,

7 

3,

6 

2,5 <2,5 1,

3 

1 0,

7 

<0,

8 

Winkelgebouwen 

Warenhuis/supermarkt 1,6 
 

15 10 5,8 <5,8 4,

2 

3 1,

6 

<1,

6 

Kleinere winkel direct 

aan straat 

1,6 
 

15 10 5,8 <5,8 4,

2 

3 1,

6 

<1,

6 

Woongebouwen/woningen 

Woonkamer 1,0 0,07 13 10 7 <7 3,

6 

2,

8 

2 <2 

Studeerkamer/thuiska

ntoor 

1,2 0,1 6 4,

5 

3 <3 1,

8 

1,

4 

1 <1 

Slaapkamer 0,7 0,07 4,

3 

3,

2 

2,2 <2,2 1,

2 

0,

9 

0,

6 

<0,

6 

Keuken 1,6-2,0 
 

Min 21 l/s per keuken 

Badkamer 1,4? 
 

Min 14 l/s per badkamer 

Toilet 
  

Min 7 l/s per toilet 

Garage 
  

Min 3 l/s 

 

Opmerkingen: 

• De gepresenteerde waarden zijn gebaseerd op o.a. NPR CR 1752 [6] + RGD richtlijnen 

[13];  

• Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7.  



Tabel 2.27 geeft richtwaarden voor luchtdebieten overige ruimten. 

Tabel 2.27 Luchtdebieten voor overige ruimten 

Ruimtefunctie Klasse Klasse 

A B C D A B C D 

[m³/h/m²] [l/s/m²] 

Opslag 

Archief Ventilatievoud 0,2 per uur*) 

Bibliotheek N.t.b. 

Werkkast N.t.b. 

Magazijn N.t.b. 

Stalling 

Parkeergarage Minimaal 10,8 m³/h/m² 

Fietsenstalling N.t.b. 

Tentoonstelling 

Tentoonstellingsruimten N.t.b. 

Museumzalen N.t.b. 

Sanitair 

Verkleedkamers/-cabines 14 10 7,6 <7,6 3,9 3 2,1 <2,1 

Toiletten Minimaal 14 l/s per badkamer 

Badruimten/douches Minimaal 7 l/s per toilet 

Verkeer 

Gangen 1,8 1,4 1,1 <1,1 0,5 0,4 0,3 <0,3 

Trappenhuizen 1,8 1,4 1,1 <1,2 0,5 0,4 0,3 <0,3 

Hallen 1,8 1,4 1,1 <1,3 0,5 0,4 0,3 <0,3 

Open wachtruimten 6,5 5 3,6 <3,6 1,8 1,4 1 <1 

Open receptiebalies 6,5 5 3,6 <3,6 1,8 1,4 1 <2 

*) Bij foto-materiaal op basis van bi- of tri-acataat of nitraatfilm: ventilatievoud 0,25 - 0,5. 

 

Opmerkingen: 

• De gepresenteerde waarden zijn gebaseerd op o.a. NPR CR 1752 [6] + RGD richtlijnen 
[13]+ diverse cahiers PGG + ASHRAE standard 55 [14]+ NEN-EN-ISO 7730 [8];  

• Bovengrens temperatuur in zomer is te hanteren, aangenomen dat is voorzien in te openen 
ramen;  

• En gebouwgebruikers in enige mate vrij zijn hun kledingisolatie aan te passen (geen 
strenge kledingvoorschriften);  

• Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7.  



2.14 Eisen luchtvochtigheid 

Het bevochtigen van binnenlucht is in Nederland over het algemeen niet noodzakelijk, maar als be- 

of ontvochtigers gebruikt worden zou het gebruik beperkt moeten worden tot een minimum en 

overmatige be- of ontvochtiging zou vermeden moeten worden. Luchtvochtigheid heeft maar een 

klein effect op de thermische sensatie en de ervaren luchtkwaliteit. Bij langere perioden met hoge 

luchtvochtigheid kan microbiologische groei ontstaan, en bij zeer lage relatieve vochtigheden 

(<15% r.v.) kunnen droge ogen en irritaties van de ogen en luchtwegen ontstaan. 

Bevochtiging of ontvochtiging van ruimte lucht is normaal gesproken niet nodig, maar voor speciale 

gebouwcategorieën (musea, monumentale gebouwen, kerken) moet aan specifieke eisen voor 

luchtvochtigheid worden voldaan; zie tabel 2.28 de 2e rij. Voor medische en medisch specialistische 

ruimten worden de eisen gegeven door het College van Ziekenhuisvoorzieningen. 

Tabel 2.28 Eisen te stellen aan de relatieve vochtigheid 

Relatieve Luchtvochtigheid 

Ruimte Klasse A Klasse B Klasse C Klasse C 

Kantoren, woningen, scholen, restaurants, 

winkels* 

Geen eis Geen eis Geen eis Geen eis 

Laboratoria, musea, drukkerijen** 55-65% 40-70% 30-80% Geen eis 

* Het betreft hier ruimten waarin de relatieve luchtvochtigheid primair is gebaseerd op bezetting 

door mensen 

** Het betreft hier ruimten waarin de relatieve luchtvochtigheid niet afhankelijk is van de bezetting 

door mensen, maar van apparatuur en processen hierom vragen, bijv. van chemische processen of 

het conserveren van materialen. 

Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7. 

 

Voor gedetailleerde eisen bijv. voor operatiekamers, archieven, etc zie relevante literatuur als NL 

Archiefwet, Eisen college Bouw Ziekenhuisvoorzieningen etc. 

Klachten over statische elektriciteit worden bijvoorkeur voorkomen door gebruik te maken van 

voldoende antistatische vloerbedekking (DIN 54345) en overige inrichtingsmaterialen en niet 

(alleen) door het verhogen van de luchtvochtigheid. 

Indien bevochtiging gewenst is, kiezen voor stoombevochtiging of vergelijkbaar veilig systeem. 

(BRON: prEN 15251:2005 [22]) 

2.15 Eisen filtering binnenlucht 
Het filteren van lucht (filtratie van deeltjes) is in bepaalde omgevingen (en bij bepaalde processen) 

noodzakelijk voor het reinigen van de toevoerlucht ten behoeve van gebruikers en ter bescherming 

van de klimaatinstallatie. Filtersecties zijn voorzien van filters met van tenminste de filterklasse 

volgens tabel 2.29. 

Tabel 2.29 Aanbevelingen volgens NEN-EN 13779 [23] voor toe te passen filters 

kwaliteit buitenlucht Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D 

Schone buitenlucht F8 F7 F6 F5 

Stof in buitenlucht  G4/F8 G3/F7 G3/F6 F5 

Gassen in de buitenlucht G4/F8 F7 F6 F5 

Stof en gassen in buitenlucht G4/F8 G3/F7 G3/F6 F5 

Sterk vervuilde buitenlucht G4/GF/F9 G4/GF/F8 G3/F6 F5 

GF = filter voor adsorptie van gassen (actieve kool) 

* Filterklassen volgens NEN-EN 779 [24] 

 



G4/F8 wil zeggen een G4 voorfilter met daarachter een F8 hoofdfilter in cascade. 

Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7 

Opmerking: 

Systemen met WTW beschermen met een filter van minimaal G4. 

Luchtfilters moeten zodanig ontworpen en ingebouwd worden en worden onderhouden, 

respectievelijk vervangen kunnen worden, dat ze bijdrage van de door lucht verspreide 

(ziekte)kiemen en van anorganische stoffen tot een minimum beperken, en in geen geval 

verhogen. 

Om te voorkomen dat dure filters voortijdig vervangen moeten worden, kunnen een aantal 

maatregelen in het ontwerp van de (zakken-)filtersectie worden genomen. 

• Maak filtersectie toegankelijk voor inspectie en onderhoud;  

• Beperk de hoeveelheid af te vangen deeltjes door de toevoer op een schone plek te 
lokaliseren;  

• Houd filters droog: door een juist ontwerp van de luchtaanvoersectie, verwarming van de 
toevoerlucht met een voorverwarmer vóór de filtersectie of door het verwarmen van filters 

gedurende een bepaalde periode;  

• Maak gebruik van een cascadeopstelling met op de 1e positie een groffilter en op de 2e 
positie een fijnfilter, zie hierover ook VDI-richtlijn 6022 [25]. Controleer dan wel of de 
capaciteit van de ventilator nog toereikend is;  

• Voorkom het binnentreden van regen en sneeuw in de klimaatinstallatie door een juist 
ontwerp van de aanvoersectie;  

• Zorg dat de zakkenfilters niet op de bodem van de filterkamer liggen wanneer de installatie 
uit staat (voorkom o.a. dat filters water absorberen dat op de bodem van de 

luchtbehandelingkast aanwezig is).  

Tijdens het gebruik is inspectie en onderhoud van belang 

• Vervanging op basis van filterdruk zegt niet alles over de aard en het risico van de 
verontreiniging van het filter. Om de kans op verontreiniging te beperken is daarom 

inspectie noodzakelijk;  

• Vervang filters op tijd; elke 3 tot 12 maanden, afhankelijk van de situatie, verkeer en 
andere bronnen. Maar in het algemeen elke 6 maanden voor sterk verontreinigde gebieden 

(stad) en éénmaal per jaar voor gebieden met geringe luchtverontreiniging (platteland). 
Vervang filters alleen tijdens het buiten werking zijn van de installatie;  

• Inspecteer regelmatig:  
o Op stank/geur; bijvoorbeeld door zelf één maal per maand (voorzichtig!) aan het 

filter te ruiken (in uitstaande conditie);  
o Visueel: op doorslag, aanslag op de onderkant van het kanaal onder het filter, 

lekkage van aansluiting, nat zijn en op eventuele schimmelvorming. Als groei van 
micro-organismen evident is of filters ingezakt of beschadigd zijn, vervang ze dan 
onmiddellijk.  

2.16 Installatiegeluid 

Artikel 3.9 van het Bouwbesluit eist dat geluidsniveau ten gevolge van technische installaties in 

woningen het geluidsniveau niet groter is dan 30 dB. Voor scholen en ruimten voor kinderopvang is 

dat 35 dB. Het is echter zinvol voor andere ruimten ook eisen te stellen. Het toelaatbare 

geluidsniveau (Laeq) in het gebouw ten gevolge van technische installaties in zowel eigen als 

aangrenzende verblijfsruimten is gegeven in tabel 2.30. 

Tabel 2.30 Maximaal geluidsniveau installaties in het gebouw 

Klasse AA* A* B* C* D* E* 

Installatiegeluidniveau L Aeq [dB] 25 30 35 40 45 55 

 

Opmerkingen: 



• Bovengenoemde waarden zijn gebaseerd op RGD-richtlijnen bouwfysica en NEN-EN 15251 

[22];  

• Voor het bepalen van het geluidniveau ten gevolge van technische installaties wordt 
uitgegaan van NEN 5077 [26].  

Voorbeelden van de te hanteren klasse voor verschillende ruimtetypen zijn gegeven in tabel 2.31. 

Tabel 2.31 Voorbeelden bij de klasse-indeling voor geluidseisen 

Klasse Ruimtetypen 

AA* Ruimten voor audiovisuele opnamen, studio's, slaapkamers, 

A* Bibliotheek, wooncellen, zittingzalen justitie, theorielokalen onderwijs 

B* Spreekkamers, normale kantoorruimten, vergaderruimten, wachtruimten, vaklokalen, 

collegezalen 

C* Kantoortuinen, kantines, sportruimten, restaurants, gangen, hallen, entreeruimten 

D* Cafés, kleedruimten, toiletten, badkamers, kleinkeukens, technieklokalen met 

afzuiginstallatie ingeschakeld, mainframe ruimtes 

E* Grootkeukens, archieven, opslagruimten, ruimten waarin lawaaiige apparatuur, 

technieklokalen met afzuiginstallatie ingeschakeld, mainframe ruimtes 

 

Opmerkingen: 

• In technische ruimten zijn installatiegeluidsniveaus >50 dB (A) toegestaan (tot ca. 70-75);  

• Voor informatie over gehoorbeschadigend lawaai zie [ARBO Informatieblad 4].  

3 Klachtenbehandeling en commissioning 

3.1 Klachten aanpak klachtenafhandeling algemeen 
De meest simpele en snelle methode om tijdens de beheersfase te bepalen of de klimaatinstallaties 

naar behoren functioneren is het doen van een tevredenheidsonderzoek onder de 

gebouwgebruikers. 

Hiertoe neemt u of de gebouwbeheerder een aselecte steekproef onder de gebouwgebruikers (3 - 

5% van de personen; echter minimaal 20 personen voldoet normaliter) en legt u ze de in tabel 3.1 

weergegeven vragenlijst voor. 

Tabel 3.1 Vragenlijst t.b.v. klachtenbehandeling (bron: BBA) 

Vragenlijst binnenmillieu 

Kunt u deze vragenlijst specifiek voor u eigen werkplek (plaats waar u gros van uw werktijd 

doorbrengt) invullen? U wordt vriendelijk verzocht om de vragenlijst snel in te vullen (zonder lang 

nadenken). En bij voorkeur alleen, zonder dat tussentijds overleg plaats vindt met collega's. 

1 Wat is uw algemene oordeel over het binnenklimaat in het gebouw? 

Geef een rapportcijfer (van 1 tot 10) 

  

2 Heeft u vaak last van geirriteerde, prikkende of tranende ogen? □ JA □ NEE 

3 Heeft u vaak last van een verstopte neus of loopneus? □ JA □ NEE 

4 Vindt u de lucht vaak te droog of stoffig? □ JA □ NEE 

5 Vindt u de lucht vaak bedompt, onfris of muf? □ JA □ NEE 

6 Heeft u het 's zomers op uw werkplek vaak te warm? □ JA □ NEE 



7 Heeft u het 's winters op uw werkplek vaak te koud? □ JA □ NEE 

8 Heeft u vaak last van tocht of sterk wisselende temperaturen? □ JA □ NEE 

9 Heeft u vaak last van verkeerslawaai of ander lawaai buiten? □ JA □ NEE 

10 Heeft u vaak last van het ventillatiesysteem, de koeling of verwarming? □ JA □ NEE 

11 Heeft u vaak last van geluid uit naastgelegen ruimten of panden? □ JA □ NEE 

12 Heeft u vaak last van galm of een onaangenaam akoestiek? □ JA □ NEE 

13 Heeft u vaak last van hinderend of spiegelend licht? □ JA □ NEE 

14 Heeft u vaak last van te weinig licht? □ JA □ NEE 

15 Beoordeelt u uw uitzicht naat buiten als onvoldoende? □ JA □ NEE 

Ruimte voor eventueel verdere opmerkingen: 

 

Bepaal na inzameling van de vragenlijsten per vraag wat het percentage klagers bedraagt. Ligt dit 

onder het gemiddelde percentage voor Nederlandse gebouwen (zie tabel 3.2), dan scoort uw 

gebouw relatief goed. Ligt dit er boven, dan scoort het gebouw relatief slecht. 

Ter indicatie zijn in tabel 3.2 de gemiddelde klachtenpercentages voor een (Nederlands) 

kantoorgebouw gegeven. 

Tabel 3.2 Binnenklimaatklachten in Nederlandse kantoorgebouwen: gemiddelde 

klachtenpercentages (bron: BBA) 

Binnenklimaatklachten 

Algemene thermische klachten 's Zomers te warm 20% 

's Winters te koud 20% 

Tocht 20% 

Wisselende temperaturen 20% 

Algemene klachten luchtkwaliteit Lucht te droog 30% 

Bedompt/onfris of muf 20% 

Algemene lichamelijke klachten Jeuk/prikken/tranen v.d. ogen 20% 

Loopneus/verstopte neus 10% 

Overig Last van geluid van buiten 5% 

Last van geluid ventilatiesysteem 10% 

Last van geluid uit aangrenzende ruimtes 10% 

Last van galm 10% 

Last van verblinding/spiegelingen licht 10% 

Last van te weinig licht 10% 

Uitzicht onvoldoende 10% 

 

Mochten er op bepaalde aspecten klachten zijn, dan is nader onderzoek aan te bevelen, zie 

hiervoor de diagnosemethode in de volgende paragraaf. 

Diagnosemethode voor gebouwen 



Voor het aanpakken van klachten kan onderzoek worden gedaan volgens de diagnosemethode. Om 

de daadwerkelijke oorzaken van de klachten vast te kunnen stellen worden bij deze methode de in 

figuur 3.1 gegeven stappen gevolgd. 

 
Figuur 3.1 Diagnosemethode voor gebouwen met binnenklimaatklachten 

Allereerst begint men met een uitgebreide klachteninventarisatie onder (alle) medewerkers: 

• Welke klachten zijn er?;  

• Waar zijn die klachten?;  

• Wanneer?;  

• Hoe vaak?.  

Vervolgens dient in het gebouw zelf een onderzoek plaats te vinden (middels visuele inspectie op 

locatie) waarbij naar mogelijke oorzaken van de klachten wordt gezocht door te letten op gebouw, 

installaties, werkruimte en werkplekinrichting: 

Gebouw: 

• Gebouwschil (koude, tocht, microbiologische verontreinigingen);  

• Percentage glas (warmte, koude, licht);  

• Zonwering (warmte, licht);  

• Bouwmassa (warmte, koude);  

• Oriëntatie (warmte, koude, licht, geluid);  

• Te openen ramen (warmte, koude, luchtkwaliteit).  

Installaties:  

• Koeling (warmte, koude, wisselende temperaturen);  

• Verwarming (koude, warmte, wisselende temperaturen);  

• Ventilatie (droge lucht, muffe lucht, tocht, geluid etc);  

• Regeling (warmte, koude, muffe lucht, geluid, etc);  

• Onderhoud.  

Werkruimte: 

• Grootte van de ruimte;  

• Ruimtegebruik;  

• Bezettingsgraad.  

Werkplekinrichting: 



• Meubilair en opstelling;  

• Apparatuur en opstelling.  

Op basis van de klachteninventarisatie en het gebouwonderzoek wordt een voorlopige diagnose 

gesteld van de mogelijke oorzaken van de klachten: 

• Waar lijken de klachten door veroorzaakt te worden?.  

Vervolgens wordt een aanvullend onderzoek gedaan om de voorlopige diagnose te controleren 

en tot een definitieve diagnose te komen: 

• Aanvullend technisch onderzoek (bijv. inspectie luchtkanalen);  

• Aanvullende metingen (bijv. temperatuur, luchtsnelheden, luchthoeveelheden);  

• Simulaties (bijv. temperatuuroverschrijdingsberekeningen).  

Op basis van het aanvullende onderzoek en de vastgestelde oorzaken een definitieve diagnose 

gesteld: 

• De oorzaken zijn…  

Wanneer de oorzaken bekend zijn worden definitieve maatregelen vastgesteld die de klachten 

zullen verminderen: 

• De maatregelen zijn…  

Wanneer de maatregelen bekend zijn worden de maatregelen geïmplementeerd waarbij 

aanvullende afspraken nodig zijn (i.v.m. kosten, tijd, etc.) 

• De volgende maatregelen moeten in ieder geval uitgevoerd worden: .....…;  

• De maatregelen die op termijn nodig zijn zijn:......;  

• Het volgende budget is beschikbaar.......;  

• De maatregelen worden zo en zo uitgevoerd......;  

• ……  

Wanneer de maatregelen zijn genomen wordt een evaluatie gedaan om te bepalen of de klachten 

inderdaad zijn opgelost c.q. verminderd met een evaluatie en tevredenheidsonderzoek. 

Aandachtspunten bij de aanpak van klachten: 

• Doe altijd een klachteninventarisatie zodat duidelijk is welke klachten/problemen er moeten 
worden opgelost;  

• Klachten over een gebouw zijn altijd gerelateerd aan het gebouw en zitten niet alleen 
'tussen de oren'. Wanneer klachten niet goed worden opgelost en niet goed voorkomen 
worden kunnen klachtenaantallen toenemen;  

• Een gebouwgerelateerde klacht heeft bijna altijd meerdere oorzaken;  

• Weten is meer dan meten.  

Metingen worden uitgevoerd ter controle van een voorlopige diagnose zodat over de uit te 

voeren metingen het volgende bekend is: 

o Welke metingen (geen overbodige metingen)?;  

o Hoe lang (moment, dag, periode …)?;  
o Waar (1 werkplek, 1 ruimte, hele verdieping…)?;  
o Op hoeveel plaatsen (1, 10, …)?.  

Zo is er dus een maximale kans op het vinden van de daadwerkelijke oorzaken; 



• Communiceer met de gebruikers over de behandeling van de klachten en houdt naderhand 

een tevredenheidsonderzoek;  

• De daadwerkelijke oorzaken van gebouwgerelateerde klachten zijn zeker niet altijd 
eenvoudig vast te stellen en het kan daarom wenselijk zijn hiervoor een specialist in te 
schakelen.  

Aandachtspunten bij oplossen van enkele specifieke klachten 

Klachten over tocht: 

Tochtklachten worden veroorzaakt door een (te) hoge luchtsnelheid in combinatie met een (te) 

lage luchttemperatuur. Als de luchtsnelheid sterk fluctueert zal dit het gevoel van tocht versterken. 

De klachten kunnen ontstaan door ongewenste luchtstromingen t.g.v.: 

• Locatie en instelling van luchttoevoerroosters;  

• Lage luchtinblaastemperatuur;  

• Drukverschillen in grote open ruimten;  

• Koudeval en warmtestraling langs grote glasvlakken;  

• Open ramen en deuren;  

• Positie van werkplek ten opzichte van luchttoevoer;  

• Etc.  

Afhankelijk van de mogelijke gevonden oorzaken kunnen metingen worden uitgevoerd van 

luchttemperatuur en luchtsnelheid. 

Let op: 

• Het smoren van het ene luchttoevoerrooster om tochtklachten te voorkomen, kan tot extra 
tochtklachten leiden bij een ander luchttoevoerrooster;  

• Soms zijn door het verplaatsen van werkplekken de tochtklachten op te lossen.  

Klachten over luchtkwaliteit: 

Is er sprake van 'Sick building klachten', slijmvliesirritaties, 'droge lucht' of klachten over muffe, 

benauwde lucht dan is er waarschijnlijk sprake van een verminderde luchtkwaliteit. Klachten over 

luchtkwaliteit worden veroorzaakt door: 

• Te weinig verse (buiten-) lucht toevoer;  

• Aanwezigheid van vervuilingsbronnen (mensen, apparatuur, materialen).  

Afhankelijk van de gevonden oorzaken kunnen metingen worden uitgevoerd van (bij een systeem 

met mechanische ventilatie) luchtdebieten (hoeveelheid verse luchttoevoer) te meten in een aantal 

verblijfsruimten. Ofwel (bij natuurlijke toevoer) duurmetingen van de CO2-concentratie. 

Let op: 

Indien er sprake is van laatst genoemde typen klachten (duidend op een luchtkwaliteit probleem) 

ga dan nooit gelijk stofconcentraties of concentraties van chemische stoffen, schimmels of bacteria 

meten. Check altijd eerst of de verse luchttoevoer wel voldoende is. 

Klachten over luchtkwaliteit: 

Klachten over 'droge lucht' hangen in bijna alle gevallen niet samen met de fysische 

luchtvochtigheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit aangetoond. De werkelijke oorzaken voor 

dergelijke klachten zijn irriterende bestanddelen in de lucht (gassen, dampen, en -in mindere 

mate- stofdeeltjes) en een te hoge luchttemperatuur binnen. 

Het meten van de relatieve luchtvochtigheid heeft dus geen zin en een luchtbevochtiger is dus 

géén oplossing voor klachten over 'droge' lucht. Controleer altijd eerst of de luchttoevoer wel 

voldoende is en doe vervolgens onderzoek naar mogelijke verontreinigingsbronnen voor de 

binnenlucht (middels visuele inspectie op locatie en evt. aanvullende metingen). 

Individuele klachten 

Mochten er in de beheersfase meer individuele klachten zijn, dan wordt aangeraden met een 

standaard klachtenprotocol te werken. Gebruikmakend van een standaard (binnenklimaat) 

klachtenformulier, en een database waarin alle klachten bijgehouden worden. 



Een voorbeeld klachtenregistratieformulier is gegeven in figuur 3.2. 

De procedure is als volgt: 

1. Als iemand een klacht heeft bijv. over tocht, bedomptheid of een klimaatinstallatie die 
teveel lawaai maakt dan krijgt hij het klachtenregistratie formulier toegezonden;  

2. De klager vult het formulier in en retourneert e.e.a. aan de gebouwbeheerder (of direct aan 
de installateur die het pand in onderhoud heeft);  

3. De klager krijgt een reactie terug. Hierin staat dat de klacht genoteerd is. Verder wordt 
aangeven welke acties ondernomen gaan worden (bijv. langs komen monteur) en wanneer 

(bijv. binnen 2 weken);  
4. Nadat de inspectie ter plaatse heeft plaats gevonden (bij voorkeur op een moment dat de 

klager aanwezig is zodat deze de situatie nader kan toelichten) zorgt het centrale 
klachtenmeldpunt voor een terugkoppeling. In het bewuste bericht wordt medegedeeld aan 
de klager wat de klacht was, wat er gedaan is ter plekke, wat de conclusies waren (tav 
oorzaak) en wat er evt. veranderd is. In bepaalde gevallen kan het zo zijn dat het 

probleem te complex was om gelijk op te lossen. In dat geval wordt aangeven wat er aan 
vervolg onderzoek ter plaatse gepland staat (bijv. meting van luchtkwaliteit) en wanneer 
dit zal plaats vinden;  

5. Enige tijd (bijv. 6 weken) nadat aanpassingen ter plaatse zijn doorgevoerd wordt de klager 
nogmaals benaderd. De centrale vraag is: 'Zijn de klachten verdwenen, bent u nu wel 
tevreden met uw binnenklimaat?'  

Datum van de melding: 

Tijdstip van de melding: 

Naam van de medewerker: 

Betreft kamer nr. 

Luchtkwaliteit: 

□ bedompte, onfrisse of muffe lucht 

□ droge lucht 

□ stoffige lucht 

□ geur of stank, specifiek: 

Thermische binnenklimaat: 

□ te warm 

□ te koud 

□ tocht 

□ wisselende temperaturen 

□ koude voeten 

Geluid en akoestiek: 

□ verkeerslawaai/ander lawaai van buiten 

□ geluid van airco of ventilatiesysteem 

□ geluid van aangrenzende (werk)ruimten 

□ geluid van printers, kopieerapparaten e.d. in de eigen werkruimte 



□ (telefoon)gesprekkken van collega's in de eigen werkruimte 

□ onaangename akoestiek 

□ andere hinderlijke geluiden, specifiek: 

Licht: 

□ te weinig licht 

□ te veel licht 

□ daglicht/zonlicht is verblindend 

□ kunstlicht is verblindend 

□ daglicht/zonlicht geeft hinderlijke glans of spiegelingen 

□ kunstlicht geeft hinderlijke glans of spiegelingen 

Aspecifieke gezondheidsklachten: 

□ hoofdpijn en/of vermoeidheid 

□ oogklachten (irritatie, vermoeid, rood) 

□ keel- en/of neusklachten 

□ andere lichamelijke klachten, specifiek: 

□ andere klachten veroorzaakt door de werkomgeving, te weten: 

□ oorzaak van de klachten, volgens de melder van de klacht(en): 

 

Figuur 3.2 Voorbeeld van een klachtenregistratieformulier. (bron: Cahier B1 praktijkboek gezonde 

gebouwen [32]). 

3.2 Commissioning 

Commissioning is het waarborgen dat de gebouwinstallaties (o.a. W- en E-installaties, 

brandbeveiliging, etc.) ontworpen, gebouwd worden en functioneren volgens de intentie van de 

eigenaar/opdrachtgever vastgelegd in het PvE. Hiertoe worden gedurende het hele 'bouwproces 

volgens commissioning' controles uitgevoerd die schriftelijk worden vastgelegd (in bijvoorbeeld 

certificaten, opleveringsrapporten, etc). Commissioning wordt vooral gedaan in gebouwen met 

complexe W- en E-installaties. 

Het commissioning proces wordt aangestuurd door een onafhankelijke specialist die door de 

eigenaar/opdrachtgever wordt aangesteld, ook wel de commissioning-adviseur genoemd. 

Het is ook mogelijk dat een uitvoerende partij via certificatie aantoont (KOMO-Instal) dat al deze 

controles op een onafhankelijke wijze binnen het kader van de opdracht worden uitgevoerd en 

gerapporteerd. 

Bij commissioning worden achtereenvolgens de volgende stappen genomen: 

• Opdracht: Vertaling van het PvE in het voorontwerp en het definitief ontwerp (DO). De 
kwaliteit wordt per fase gewaarborgd en schriftelijk vastgelegd;  

• Bestek en Tekeningen: het DO wordt verwerkt in bestek en tekeningen en de begroting 
wordt opgesteld en afgestemd met het beschikbare budget;  

• Voor in bedrijf stellen: de realisatie wordt gevolgd en de waarborging van de kwaliteit 
wordt vastgelegd (o.a. tests en certificering van producten op bouwplaats);  



• Bij in bedrijf stellen: Contole op realisatie van de inregeling van de installatie volgens de 

inregelgegevens (o.a. lucht- en waterdistributie op ontwerpwaarden, energie-strategie en 
gewenst binnenklimaat);  

• Oplevering: Controle op het waarborgen van de bedrijfsvaardige oplevering van 
(onderdelen van) de klimaatinstallatie, incl. overdracht werktekeningen, bedienings- en 
onderhoudsvoorschriften aan eigenaar en medewerkers technisch onderhoud (wat, hoe en 
waarmee gecontroleerd en wordt voldaan aan eisen?). Bij goede oplevering (van 
deelopdrachten) worden werkzaamheden van installateur afgerond en kan garantieperiode 
ingaan. Eventueel worden aanvullende afspraken gemaakt over bv. onderhoudscontract 

met vereiste prestatie na 6 maanden, 2 jaar, etc..);  

• Einde garantieperiode: aanpassingen die noodzakelijk zijn voor, en adequate werking bij 
het fijn afregelen van installatie zijn uitgevoerd. Monitoring heeft plaatsgevonden.  

Een belangrijk voordeel van commissioning voor de installateur afgezien van het waarborgen van 

de eindkwaliteit, is dat de werkzaamheden niet in zijn geheel, maar in delen kunnen worden 

opgeleverd (bijvoorbeeld per installatieonderdeel of per verdieping). 

Oplevering 

Naast het vaststellen van het PvE is de opleveringscontrole het meest belangrijk voor het 

garanderen van een goede eindkwaliteit. Eén oplevering aan het eind van alle werkzaamheden is 

echter onvoldoende. Daarom worden de werkzaamheden volgens commissioning in delen 

opgeleverd en gecontroleerd. De te controleren aspecten bij oplevering zijn te divers en complex 

om weer te geven in dit Kleintje. In de praktijk stelt een specialist (de commissioning-adviseur) 

daarom meestal van te voren vast welke controles op welke manier uitgevoerd worden opdat alle 

partijen van te voren weten waar ze aan toe zijn. 

Wat moet er bijvoorbeeld gecontroleerd worden voor oplevering in verblijfsruimtes? 

Met een steekproef (bv. in ca. 5% van werkkamers) kunnen metingen worden uitgevoerd van: 

• Luchttoe- en afvoerhoeveelheden;  

• Luchtsnelheden in de leefzone;  

• Ruimtetemperaturen;  

• Luchttoevoertemperaturen;  

• Watertoevoertemperaturen (gekoeld en cv-water);  

• Watertoevoerhoeveelheden (gekoeld en cv-water);  

• Installatiegeluidsniveau.  

Let op: 

• Ook de gevelconstructie (bv. geluidsisolatie en luchtdichtheid) hebben invloed op de 
metingen;  

• Ga niets meten dat niet in het PvE is opgenomen!.  

Welke onderdelen van de installatie moeten gecontroleerd worden voor oplevering? 

De volgende onderdelen van de installatie kunnen worden gecontroleerd te worden op 

bereikbaarheid, reinheid, veiligheid en functioneren: 

• Luchtbehandelingskasten;  

• Luchtkanalen;  

• Luchttoevoerroosters;  

• Decentrale units;  

• Etc.  

Bij oplevering is speciale aandacht vereist voor die aspecten waarvan onduidelijk is waar 

de verantwoordelijk ligt. 

Dit zijn over het algemeen de werkzaamheden waarbij de ene partij de ander opvolgt, 

bijvoorbeeld: 



• Het richten van luchttoevoerroosters (wordt het gewenste uitblaaspatroon bereikt);  

• Het goed aansluiten van signaaldraden op de regelknoppen;  

• Overdracht van de juiste gebruikersinstructies.  

Overigens kan tijdens de beheerfase ook gecontroleerd worden of de klimaatinstallatie naar 

behoren functioneert door een tevredenheidsonderzoek over het binnenklimaat te houden onder de 

gebruikers van het gebouw. Bijvoorbeeld 6-12 maanden na oplevering en daarna 3-jaarlijks. 

Meer informatie over commissioning: 

ASHRAE Guideline 1-1996, ''Guideline for Commissioning HVAC Systems'' 

ISSO 62 'Kwaliteitseisen voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning in woningen', 

2003, ISSO, Rotterdam. 

E. Visser, CD-Rom Commissioning, TVVL magazine 2002 nr.3. 

4 Meting klimaatparameters 

Voor de beoordeling van het binnenmilieu moet voor het inregelen en het uitvoeren van controles 

regelmatig gemeten worden. Het gaat dan om grootheden als: 

• Luchttemperatuur;  

• Stralingstemperatuur;  

• Luchtvochtigheid;  

• Luchtsnelheid;  

• Geluidsterkte;  

• Verlichtingsniveau;  

• CO2-concentratie.  

In de navolgende tekst wordt nader ingegaan op het meten van de verschillende grootheden. Het 

gaat in deze tekst vooral om het meten in het vertrek. 

4.1 Meten van de luchttemperatuur 

NEN-EN-ISO 7726 [33] stelt de volgende eisen aan meting van de luchttemperatuur: 

• Meetbereik: 10 - 40 °C;  

• Nauwkeurigheid: ± 0,5 °C (bij voorkeur ± 0,2 °C).  

Bij het meten van temperaturen wordt gebruik gemaakt van fysische eigenschappen, die 

temperatuur afhankelijk zijn, zoals: 

• Lengte-uitzetting of uitzetting van volume;  

• Verandering van elektrische weerstand;  

• Verandering van elektrische spanning;  

• Verandering van gasdruk of vloeistofspanning binnen een gesloten omhulling;  

• Stralingseigenschappen.  

Bij het uitvoeren van metingen moet erop gelet worden dat de meting niet beïnvloed wordt door 

stralingsinvloeden. Dit is te bereiken door o.a.: 

• Beperking van de emissiefactor van de sensor (bijv. met reflecterende verf);  

• Afscherming van de sensor;  

• Zorgen dat de luchtsnelheid rond de sensor voldoende hoog is.  

4.1.1 Vloeistof-glasthermometer 

Glasthermometers worden veel toegepast in de installatietechniek. Bij een temperatuurverandering 

wordt de meetvloeistof vanuit het glazen reservoir (de 'bulb') in het capillair gestuwd of er aan 



onttrokken. Het niveau van de vloeistof in het capillair is een maat voor de gemeten temperatuur. 

Veel gebruikte vullingen van het capillair zijn kwik en alcohol. Het toepassingsgebied is: 

alcohol  -100 °C tot + 50 °C; 

kwik -35 °C tot + 300 °C. 

 

Meetnauwkeurigheid 0,5 - 1% van het meetbereik. 

4.1.2 Elektrische weerstandsthermometer 

Deze thermometers zijn gebaseerd op elektrische weerstandsveranderingen van metalen als 

platina en nikkel en halfgeleiders als thermistors. Deze thermometers zijn zeer geschikt voor 

nauwkeurige metingen (let op dat stralingsinvloeden beperkt zijn) met snelle aanwijzing (binnen 

enkele seconden) (fig. 4.1). De voeding geschiedt door batterijen. Veel toegepast bij het meten 

van ruimtetemperaturen en luchttemperaturen in kanalen. 

 
Figuur 4.1 Elektrische weerstandsthermometer (Atal) 

Er zijn ook apparaten verkrijgbaar die een interne sensor hebben en voorzien zijn van een 

datalogger en geheugen zodat vele duizenden waarden kunnen worden opgeslagen. Deze 

dataloggers kunnen ook voorzien zijn van een externe sensor. Figuur 4.2 geeft een voorbeeld. 

 
Figuur 4.2 Datalogger met ingebouwde sensor en met extra externe sensor (Atal) 

Meetbereik van ca. -100 °C tot + 300 °C; 

Meetnauwkeurigheid 0,5 - 2% van het meetbereik, afhankelijk van het temperatuurtraject.  

4.1.3 Thermo-elektrische thermometer 

Thermo-elementen wekken een elektrische spanning op (thermospanning), die vrijwel evenredig is 

met het temperatuurverschil tussen de warme en koude las. De warme las fungeert als 

meetvoeler, de koude las wordt op een constante temperatuur gehouden. Deze thermometers zijn 

beschikbaar met net- of batterijvoeding. Toepassing vooral bij hoge temperaturen. 

Meetbereik afhankelijk van de toegepaste metalen, bijv.: 

• Platina-platina/rhodium van 0 °C tot 1.450 °C;  

• Koper-constantaan van -200 °C tot 500 °C;  

• Chromel-alumel van 200 °C tot 1.200 °C;  

• Meetnauwkeurigheid 0,5 - 3% van het meetbereik.  



4.2 Meten van de oppervlaktetemperatuur 

4.2.1 Contactthermometer 

Dit is een elektrische weerstandsthermometer (zie 4.1.2) waarbij de kop voorzien is van een 

vergroot vlak van een goed geleidend materiaal. Figuur 4.3 toont een dergelijke sensor. 

 
Figuur 4.3 Sensor voor meting contacttemperatuur (Testo) 

4.2.2 Infrarood-thermometer 

Met infrarood-thermometers kan contactloos de temperatuur van een object gemeten worden. 

Voordelen van contactloze meting: 

• Nauwkeuriger meting daar opnemer geen warmte onttrekt;  

• Geen beschadiging kwetsbare materialen/objecten.  

Essentieel voor een correcte meting is een juist ingestelde emissiecoëfficiënt (zie tabel 1.5-3). Het 

is in een aantal gevallen ook mogelijk de oppervlakte van het te meten object te voorzien van een 

strook tape met een bekende emissiecoëfficiënt (0,93). De grootte van het oppervlak waarvan de 

gemiddelde temperatuur bepaald wordt (de zgn. meetvlek), hangt af van de afstand van de voeler 

tot het oppervlak en de 'openingshoek' van de opnemer. Figuur 4.4 geeft een voorbeeld van het 

verband tussen de meetvlek en afstand van de infraroodvoeler. 

Meetbereik van -50 °C tot +500 °C; 

Nauwkeurigheid ± 2 C tot 200 °C en daarboven 1% van de meetwaarde. 

 
Figuur 4.4 Voorbeeld van verband tussen meetvlek en afstand tot object 

4.3 Stralingstemperatuur 

De NEN-EN-ISO 7726 [33] stelt de volgende eisen aan meting van de stralingstemperatuur: 

• Meetbereik: 10 - 40 °C;  

• Nauwkeurigheid: ± 2 °C (bij voorkeur ± 0,2 °C).  

De stralingstemperatuur kan op verschillende manieren gemeten worden. De verschillende 

methoden worden onderstaand kort besproken. 

4.3.1 Zwarte bol 

Om de stralingstemperatuur te bepalen wordt een z.g. zwarte bol gebruikt. Dit is een mat zwarte 

bol met een diameter van 0,15 meter met in het hart van deze bol een temperatuuropnemer. Een 

nadeel van een grote zwarte bol is de lange respons tijd (20 - 30 minuten). 



 
Figuur 4.5 Zwarte bol opnemer (Testo) 

Voor het simuleren van de thermische bevindingen van het menselijke lichaam wordt ook wel een 

elliptische sensor gebruikt. 

Toelichting: 

De stralingstemperatuur wordt berekend uit de zwarte boltemperatuur, de luchttemperatuur en de 

luchtsnelheid (laatste 2 grootheden dus ook meten!). 

4.3.2 Twee bollen stralingsmeter  

Bij deze methode worden twee bollen met een verschillende emissiecoëfficiënt (een mat zwarte en 

een gepolijste bol) gebruikt. De bollen worden opgewarmd tot dezelfde temperatuur en verliezen 

door convectie evenveel warmte. Het verschil in warmteafgifte van de bollen is een maat voor de 

stralingstemperatuur (voor werking en berekeningen zie NEN-EN-ISO 7726 bijlage B3). Deze 

methode wordt toegepast bij de meting van de vlakstralingstemperatuur (bijv. Innova/ B&K). 

4.4 Apparatuur voor het meten van snelheden; snelheidsmeters 

De NEN-EN-ISO 7726 [33] stelt de volgende eisen aan meting van de luchtsnelheid: 

• Meetbereik: 0,05 - 1 m/s;  

• Nauwkeurigheid: ± (0,05 + 0,05 va) m/s, (gewenst: ± (0,02 + 0,07 va) m/s.  

Bij het meten van luchtsnelheden is de keuze van de meetsonde afhankelijk van de temperatuur en 

de snelheid van de lucht. Thermische sondes zoals bijvoorbeeld de hittedraadanemometer en de 

thermische hittekogel worden gebruikt bij temperaturen kleiner dan 70 °C en lage snelheden (< 10 

m/s). Vleugelradsondes zijn, afhankelijk van het type geschikt voor temperaturen tot 350 °C en 

snelheden tot 40 m/s. Voor hogere temperaturen en/of hoge snelheden is de Pitotbuis bij uitstek 

geschikt. 

Figuur 4.6 geeft een overzicht van meet- en toepassingsbereiken van luchtsnelheidssondes. Figuur 

4.7 toont luchtsnelheidssondes. 

 
Figuur 4.6 Overzicht van overzicht van meet- en toepassings-bereiken van luchtsnelheidssondes 

(Testo) 



Toepassing Snelheidsbereik 

1 Thermische sonde (hittedraad anemometer, thermische anemometer en 

thermische hittekogel) 

tot 10 m/s 

2 Vleugelradmeetsonde voor kanaalroosters tot 20 m/s 

3 Vleugelradmeetsonde voor meting in kanalen tot 40 m/s 

4 Vleugelradmeetsonde voor kanaalroosters tot 15 m/s 

5 Vleugelradmeetsonde/temperatuuropnemer voor kanalen tot 40 m/s 

6 Vleugelradmeetsonde/temperatuuropnemer voor kanalen tot 60 m/s 

7 Vleugelradmeetsonde/temperatuuropnemer voor kanalen tot 20 m/s 

8 Pitotbuis tot 100 m/s 

 

 
Figuur 4.7 luchtsnelheidssondes (Testo) 

4.4.1 Vleugelradanemometer 

De meter bestaat uit een rad met, afhankelijk van de uitvoering, vier tot tien vleugels, die door een 

axiale luchtstroom in beweging wordt gebracht (fig. 4.8). De luchtsnelheid moet boven 0,5 m/s 

liggen doch bij voorkeur meer dan 2 m/s bedragen. 

Meetbereik 2 - 20 m/s; 

meetnauwkeurigheid 2% van het meetbereik. 

 
Figuur 4.8 Vleugelradanemometer met directe aanwijzing (Testo) 

4.4.2 Elektrische vleugelradanemometer 



Bij deze uitvoering van de meter is het mechanische telwerk vervangen door het elektronisch tellen 

van impulsen, waaruit een ogenblikkelijke snelheidsaanduiding volgt. Bij deze meters is het 

vleugelrad klein (10 - 15 mm). De meters kunnen uitgerust zijn met digitale aanwijzing van de 

gemiddelde snelheid gedurende een tijdsduur van ca. 20 seconden. 

Meetbereik 2 - 20 m/s; 

meetnauwkeurigheid 1,5 - 2% van het meetbereik. 

4.4.3 Hittedraadanemometer 

Hittedraadanemometers (fig. 4.9) zijn met een zeer dunne en korte weerstandsdraad uitgerust, die 

elektrisch wordt verwarmd. Deze draad is opgenomen in een brug van Wheat-stone. De weerstand 

van de draad zal afhankelijk van de luchtsnelheid variëren. De luchttemperatuur wordt als 

correctiefactor in rekening gebracht. 

Toepasbaar voor snelheidsmetingen in gassen. Meetbereik 0,1 - 40 m/s; 

meetnauwkeurigheid 1% van het meetbereik. 

 
Figuur 4.9 Hittedraadanemometers (Atal) 

4.4.4 Thermische anemometer 

Bij deze anemometers worden twee thermistors toegepast. De ene thermistor (de voeler) wordt 

elektrisch verwarmd. De andere thermistor dient ter bepaling van de luchttemperatuur. De mate 

van afkoeling van de voeler is bepalend voor de luchtsnelheid. Bij uitstek geschikt voor het meten 

van luchtsnelheden in geventileerde ruimten. 

Meetbereik 0,1 - 3 m/s, vaak in meerdere bereiken instelbaar; meetnauwkeurigheid 0,5 - 1% van 

het meetbereik. 

4.4.5 Thermische hittekogel 

Het werkingsprincipe is gebaseerd op een (elektrisch) verwarmde kogel die door de 

langsstromende lucht wordt afgekoeld. Via een regelaar wordt de temperatuur van de bol constant 

gehouden. De regelstroom is rechtevenredig met de luchtsnelheid. De opnemer is grotendeels 

richtingsonafhankelijk (zie fig. 4.10). Meetbereik 0-10 m/s; meetnauwkeurigheid 0,03 m/s + 5% 

van de meetwaarde. 

 
Figuur 4.10 Thermische hittekogel 

4.4.6 Pitotbuis 

De Pitotbuis vormt in combinatie met een geschikte manometer een zeer betrouwbaar instrument 

om de luchtsnelheid in een kanaal te meten. Een Pitotbuis bestaat uit twee concentrisch in elkaar 

geschoven buizen (fig. 4.11). 

De buitenste buis, waarmee de statische druk wordt gemeten, is voorzien van acht gaatjes, 

regelmatig over de omtrek van de buis verdeeld. Beide buizen zijn aan de meetzijde haaks 



gebogen, zodat het open einde van de binnenste buis, waar de totale druk wordt gemeten, tegen 

de richting van de luchtstroom is gericht, terwijl de pitotbuis loodrecht op de luchtstroom wordt 

gehouden. 

Het uiteinde van beide buizen is voorzien van een nippel, waarop meetslangen kunnen worden 

aangesloten voor het aansluiten van de manometer. 

De pitotbuis wordt gebruikt voor het meten van: 

• De totale druk van de luchtstroom (pt) door alleen de binnenbuis op de manometer aan te 

sluiten;  

• De statische druk van de luchtstroom (ps) door alleen de buitenste buis op de manometer 
aan te sluiten;  

• De dynamische druk van de luchtstroom (pd) door de binnenste buis op de ene zijde en de 
buitenste buis op de andere zijde van de manometer aan te sluiten. Hierbij wordt het 
verschil tussen pt en ps gemeten. Dit verschil is de dynamische druk.  

Uit pd = ½ ρ. v² volgt de snelheid v van de luchtstroom. Bij benadering geldt voor lucht: 

De nauwkeurigheid van metingen met een pitotbuis hangt af van: 

• De gelijkmatigheid van de luchtsnelheid over de doorsnede van het kanaal;  

• Het aantal metingen, dat over deze doorsnede wordt gedaan;  

• De stand van de pitotbuis in het kanaal; indien de stand van de meetkop van de pitotbuis 
niet meer dan 12° afwijkt van de stromingsrichting blijft de meetfout beperkt tot minder 
dan 0,5%.  

In combinatie met een micromanometer met digitale uitlezing kunnen de gemeten snelheden direct 

worden afgelezen. Een bezwaar is, dat voor een betrouwbare meting van de luchtstroom een groot 

aantal metingen nodig is, hetgeen tijdrovend is. 

Voor relatieve metingen (verdeling van de totale luchtstroom over diverse kanaalaftakkingen) kan 

met minder metingen worden volstaan. Pitotbuizen zijn in verschillende diameters van de buitenste 

buis (2,3 mm, 4 mm en 9,5 mm) en lengten verkrijgbaar; de grootste diameter voor de lage 

luchtsnelheden. 

Meetbereik 0,8 m/s tot onbeperkt; 

Meetnauwkeurigheid 1 - 2% van het meetbereik. 

 
Figuur 4.11 Pitotbuis 

4.5 Apparatuur voor het meten van luchtvochtigheid; hygrometers 

De NEN-EN-ISO 7726 [33] stelt de volgende eisen aan meting van de absolute luchtvochtigheid: 

• Meetbereik: 0,5 - 3 kPa;  

• Nauwkeurigheid: ± 0,15 kPa.  



4.5.1 Psychrometer 

De psychrometer is de bekendste meter voor het bepalen van de relatieve luchtvochtigheid en 

bestaat uit twee thermometers. Van één der thermometers is de voeler omwikkeld met een 

katoenen kousje, dat gedrenkt is in gedestilleerd water. De natte thermometer geeft door de 

verdamping van het water -waardoor de temperatuur daalt- in stationaire toestand de nattebol-

temperatuur aan. De droge thermometer geeft de luchttemperatuur aan. Uit beide temperaturen 

kan met behulp van een h/x-diagram voor de heersende luchtdruk de relatieve vochtigheid worden 

bepaald. De luchtsnelheid dient tenminste 2,5 m/s te bedragen; daarom worden deze meters ook 

wel als zogenaamde slingerpsychrometers uitgevoerd. 

Meetbereik van 10 - 95% relatieve vochtigheid; 

Meetnauwkeurigheid 2,5-5% relatieve vochtigheid. 

4.5.2 Capacitieve hygrometer 

Dit type vochtmeter bestaat uit twee geleiders, die door een hygroscopische stof (het diëlektricum) 

zijn gescheiden. De grootte van de capaciteit van deze condensator hangt af van de diëlektrische 

constante van het tussenmedium, die afhankelijk is van de opgenomen hoeveelheid vocht. De 

capaciteitsverandering van de condensator is vrijwel evenredig met de absolute vochtigheid van de 

lucht. De capaciteit is elektronisch meetbaar. 

Meetbereik van 5 - 95% relatieve vochtigheid; 

Meetnauwkeurigheid 3% relatieve vochtigheid. 

4.5.3 Geleidingshygrometer 

Deze meters berusten op de eigenschap dat van een diëlektricum (hygroscopische stof) de 

elektrische weerstand afhankelijk is van de relatieve vochtigheid en de temperatuur van de 

omgevingslucht. De uitvoering bestaat in wezen uit een hygroscopisch plaatje, waarvan twee 

vlakken zijn voorzien van elektrische aansluitingen. De weerstandsveranderingen tussen de 

aansluitingen worden omgezet in spanningsvariaties, die gecompenseerd worden voor de invloed 

van de omgevingstemperatuur. De schaal van de spanningsmeter wordt geijkt in% relatieve 

vochtigheid. 

Meetbereik 20 - 90% relatieve vochtigheid; 

Meetnauwkeurigheid 3% relatieve vochtigheid. 

4.5.4 Dauwpuntshygrometer 

Deze meters bestaan uit een spiegelend oppervlak dat wordt afgekoeld totdat het beslaat, waarbij 

de temperatuur wordt gemeten. Hieruit kan met behulp van het Mollier-diagram (h/x-diagram) de 

absolute vochtigheid worden bepaald. De afkoeling van het oppervlak kan gerealiseerd worden met 

behulp van een Peltier-element. Het beslaan van het oppervlak wordt optisch of door 

oppervlaktegeleiding bepaald. 

Meetbereik van 10 - 100% relatieve vochtigheid; 

Meetnauwkeurigheid 5% relatieve vochtigheid. 

4.5.5 Lithiumchloride-dauwpuntsmeter 

De werking van dit type vochtigheidsmeter (fig. 4.12) berust op de sterk hygroscopische 

gevoeligheid van LiCI en de daarmee samenhangende verandering van de elektrische 

eigenschappen van dit zout. Over een temperatuuropnemer is een hulsje van LiCI geschoven, dat 

vocht met de omringende lucht uitwisselt. Om dit hulsje zijn, los van elkaar, twee elektroden 

gewikkeld, die zijn aangesloten op een spanningsbron. Daar het vochtige zout een geleider is gaat 

er een stroom lopen. Er stelt zich na verloop van tijd een temperatuurevenwicht in, waarbij de 

verdamping uit het zout in evenwicht is met de opname van vocht uit de lucht door het zout. Deze 

evenwichtstemperatuur wordt geregistreerd; hieruit wordt het dauwpunt bepaald. 

Meetbereik 10 - 95% relatieve vochtigheid; 

Meetnauwkeurigheid 3 - 10% van het meetbereik. 



 
figuur 4.12 Principe werking van lithiumchloride hygrometer 

4.6 Apparatuur voor het meten van geluidssterkten 

Geluidsgolven zijn (zeer geringe) schommelingen van de luchtdruk. Een geschikte opnemer voor 

geluidsgolven is de microfoon. Een geluidsmeter bestaat uit een opnemer (microfoon), een 

versterker en een waarderingsfilter. Dit waarderingsfilter zorgt ervoor dat de weergave van het 

signaal overeenkomt met de gevoeligheid van het menselijk oor. Volgens DIN/IEC moet een 

geluidsmeter in een hoek van 0° t.o.v. de geluidsbron geplaatst worden (fig. 4.13). Omdat geluid 

tegen objecten reflecteert is het aan te bevelen de microfoon minimaal 50 cm van het lichaam te 

houden (meten met gestrekte arm). 

Meetbereik 30 - 130 dB(A) verdeeld in een aantal stappen; meetnauwkeurigheid 1 tot 1,5 dB(A) 

volgens NEN-EN 10651. 

 
Figuur 4.13 Geluidsmeting volgens DIN/IEC 

4.7 Apparatuur voor het meten van CO2 

Voor de beoordeling van binnenluchtkwaliteit kan de CO2-concentratie gebruikt worden. Het 

meetprincipe van een CO2-sensor is als volgt: de te meten omgevingslucht diffundeert door een 

stoffilter in de meetcel. CO2 absorbeert straling met een bepaalde golflengte (4,27 µm) en een 

meetcel bepaalt de hoeveelheid ontvangen straling. Hoe hoger de CO2-concentratie in de meetcel 

hoe lager de stralingsintensiteit op de detector. De detector zet de stralingsintensiteit om in een 

elektrisch signaal. Er bestaan 1-kanaals CO2-sensoren (fig. 4.14a) en 2-kanaalssensoren (fig. 

4.14b). Bij de 1-kanaals sensoren wordt de detector gebruikt voor het vastleggen van de 

meetwaarden. Bij de 2-kanaalsuitvoering wordt één detector gebruikt als meetwaardendetector en 

één detector als referentiewaardendetector. Hierdoor worden invloeden als veroudering van de 

stralingsbron of aanslag op de stralingsbron gecompenseerd. 

Meetbereik 0 - 10.000 ppm; 

Nauwkeurigheid 50 ppm + 2% van de meetwaarde bij metingen tot 5000 ppm en daarboven 100 

ppm + 3% van de gemeten waarde. 



 
Figuur 4.14a 1-kanaals CO2-sensor 

 
Figuur 4.14b 2-kanaals CO2-sensor 

 
Figuur 4.15 CO2-, vocht- + temperatuursensor (Testo) 

4.8 Meting van luchtdebieten 

Het meten van luchtdebieten bij toevoerroosters kan op verschillende manieren geschieden. Eén 

van die manieren is het meten met een vleugelradanemometer waarbij het rooster verdeeld wordt 

in rechthoeken met afmetingen van maximaal 300 mm. In het centrum van elke rechthoek wordt 

de snelheid gemeten en kan het debiet berekend worden. De meetnauwkeurigheid van deze 

methode is maximaal 8%. 

Een nauwkeurigere methode is het meten met een zg. meetkoker (zie fig. 4.16) en een 

anemometer. Zorg ervoor dat de meetkoker goed luchtdicht op het rooster aansluit. 

Nauwkeurigheid: 5% van de gemeten waarde. 

 
Figuur 4.16 Luchtdebietmeting met meetkoker (Testo) 

Weerstandsloze meting is mogelijk met Flowfinder. 

5 Opstellen van een PvE voor het binnenklimaat 



5.1 Introductie 
De bij nieuwbouw of renovatie van een gebouw te onderscheiden fasen zijn gegeven in tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Fasen bij nieuwbouw/renovatie 

1 Programmafase 
 

 
a. Initiatief b. Haalbaarheidsstudie  c. Projectdefinitie (§5.3 en H2)  

 

2 Ontwerpfase 
 

 
a. Structuurontwerp  b. Voorlopigontwerp  c. Definitiefontwerp  

 

3 Uitwerkingsfase 
 

 
a. Bestek b. Prijsvorming 

  

4 Realisatiefase 
 

 
a. Werkvoorbereiding  b. Uitvoering c. Oplevering 

 

5 Beheerfase 
 

 
a. Ingebruikname b. Nazorg c. Gebruik (§5.1) d. Onderhoud 

 

Tijdens al deze afzonderlijke fasen worden beslissingen genomen die invloed hebben op de 

kwaliteit van het uiteindelijke binnenklimaat in het gebouw, zowel bouwkundig als 

installatietechnisch. 

In dit hoofdstuk worden de volgende essentiële elementen behandeld voor de uiteindelijke kwaliteit 

van het binnenklimaat: 

• Projectdefinitie 
Hoe wordt de gewenste eindkwaliteit bepaald en vastgelegd in een programma van eisen? 
zie §5.2 en §5.3 (en hoofdstuk 2);  

• Gebruiksfase 

Hoe om te gaan met klachten van gebruikers? zie §3.1;  

Verder is kwaliteitsborging gedurende het gehele proces belangrijk zie §3.2 

(commissioning).  

In de praktijk blijkt namelijk dat een opleveringscontrole alleen niet voldoende is: uitvoerings- en 

zeker ontwerpfouten zijn vaak moeilijk te herstellen. 

5.2 Ambitie bepalen 

Als installatie-adviseur of installateur wordt u vaak pas in het Ontwerpstadium betrokken bij het 

'Binnenklimaat-ontwerp' voor een gebouw met een opdracht à la: 'we hebben een installatiebudget 

van 250 euro per m², bedenk er maar een installatie bij'. 

Met een dergelijke aanpak krijgt u natuurlijk nauwelijks de kans om het uiteindelijke doel te 

bereiken: 'een binnenklimaat realiseren dat aansluit op de wensen en verwachtingen van 

opdrachtgever en eindgebruikers, e.e.a. gegeven de financiële randvoorwaarden'. 

Bij het ontwerp van klimaatinstallaties is het belangrijk dat tijdig, eigenlijk nog voorafgaand aan 

het opstellen van het Programma van Eisen (en de vaststelling van het installatie-budget), een 

'ambitie-profiel' gemaakt wordt. Het ambitie-profiel geeft de verschillende ambitieniveaus van de 

opdrachtgever weer, zodat u als installatie-ontwerper en installateur een goed beeld kan vormen 

van het kwaliteitsniveau dat de opdrachtgever voor ogen heeft. 

'One size fits all' geldt allang niet meer in installatieland! 

Maatwerk is het toverwoord. 

Het bepalen van de ambitieniveaus gaat als volgt: 



• U gaat na welke eindkwaliteiten in het kader van het installatieontwerp belangrijk zijn; zie 

figuur 3.1 voor een suggestie met deelthema's; van geval tot geval kan besloten worden 
om alleen op de thema's thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, licht en geluid te focussen 
of ook op milieuthema's als energie, materiaal(gebruik) en water (gebruik) of bijv. ook op 
meer functionele aspecten als esthetiek (aansluiting ontwerp installatiecomponenten op 

specifieke wensen architect), veiligheid (denk aan molestbestendigheid installaties) en 
flexibiliteit (denk aan eventuele wensen tot aanpasbaarheid bij verandering ruimtefuncties 
in toekomst);  

• Vervolgens bepaalt u in een gesprek met opdrachtgever, architect en andere bouwteam 
leden en/of een workshop met eindgebruikers het ambitieniveau per thema. Is er bijv. een 
duidelijk oververhittingprobleem in het huidige pand en verwacht men een perfect 
thermisch binnenklimaat in het nieuwe gebouw dan vult u in dat het ambitieniveau 'klasse - 
A' (zeer goed) is op het aspect Thermisch Binnenklimaat (zie figuur 5.1). Is bijv. milieu 
minder belangrijk maar moet een installatie (gebouw) geschikt zijn voor mensen met 
astma, dan vult u bij energie, water en materiaal in bijvoorbeeld 'klasse C' (minder goed, 
ca. wettelijke minimum eis) maar bij luchtkwaliteit 'klasse A'. Zie figuur 5.2 voor een 

voorbeeld van een ingevuld ambitieprofiel.  

• Vervolgens wordt het gewenste ambitieprofiel vertaald in PvE-eisen. Dus als bijvoorbeeld 

een zeer energiezuinig gebouw vereist is, waarin enige temperatuuroverschrijdingen in de 
zomer geen probleem zijn, dan komt in het PvE de eis dat de EPC 25% onder het wettelijk 

minimum ligt en dat 250 weeguren overschrijding in de zomer zijn toegestaan.  

• Nadat het PvE op hoofdpunten is ingevuld wordt gecontroleerd of het totale ambitieprofiel 
(en het daarbij behorende PvE) in overeenstemming zijn met het geraamde budget. Is dit 
niet het geval dan zal ofwel (beredeneerd) het ambitieniveau op onderdelen bijgesteld 

moeten worden, ofwel het (installatie)budget verhoogd moeten worden.  

Tabel 5.1 Voorbeeld van een (leeg) ambitieprofiel (bron: cahier P1 van het Praktijkboek Gezonde 

Gebouwen [27]) 

Thema Gewenst kwaliteitsniveau 

 
Slecht Acceptabel Goed Zeer goed 

 
D C B A 

Esthetiek 
    

Flexibiliteit 
    

Veiligheid 
    

Binnenluchtkwaliteit 
    

Thermisch 

binnenklimaat 

    

Geluid en trillingen 
    

Licht en uitzicht 
    

Energie (gebruik) 
    

Water (gebruik) 
    

Materialen (milieu-

impact) 

    



Toelichting op de klasse-indeling; zie 1.7 

 

 
Figuur 5.2 Voorbeeld van ingevuld ambitieprofiel energiezuinige en veilige basisschool, ook 

geschikt voor kinderen met astma (bron: cahier P2 Praktijkboek Gezonde Gebouwen [28]) 

Een aparte opmerking betreft nog het feit dat men (waar het de kosten betreft) zich vaak blind 

staart (c.q. moet staren gegeven de huidige financieringsstructuur rond basisscholenbouw) op de 

investeringskosten. Terwijl een goed installatie-ontwerp natuurlijk ook vraagt om een discussie (en 

een financiële afweging) waarbij ook gekeken wordt naar onderhoudskosten, energiekosten, 

verborgen kosten gerelateerd aan bijv. het binnenmilieu-gerelateerde ziekteverzuim en andere 

exploitatiekosten. 

Tip: stel in een vroeg stadium vast (in overleg met opdrachtgever, architect en andere betrokken) 

of bij de diverse te maken afwegingen steeds alleen naar investeringskosten gekeken wordt, of dat 

gekozen wordt voor een life cycle cost benadering. Dit ligt voor een 'eigen' pand natuurlijk meer 

voor de hand dan wanneer voor een nog onbekende eindgebruiker ontworpen wordt 

(projectontwikkeling). 

5.3 Programma van eisen teksten 

In de definitiefase zijn met name 2 vragen van belang. 

Ten 

eerste: 

Welke concrete prestatie-eisen nemen we op in het (technisch) PvE, gegeven het 

ambitieniveau van de opdrachtgever en het budget? 

Ten 

tweede: 

Hoe verwerken we deze eisen in algemene PvE-teksten? 

 

Toelichting op vraag 1: 

De eisen zijn te vinden in Hoofdstuk 2 

Toelichting op vraag 2: 

In onderstaande paragrafen wordt thema voor thema aangegeven hoe binnenklimaateisen in een 

PvE zijn te verwoorden. Het betreft hier voorbeeldteksten, primair bedoeld voor een PVE voor een 

kantoorgebouw. De lezer wordt in staat geacht hetgeen gepresenteerd is ter 'vertalen' naar andere 

gebouwcategorieën. Merk op dat de aanduidingen X en Y verwijzen naar (grenzen van) de 

prestatie/eisen van respectievelijk de klassen A t/m D. Indien X bijvoorbeeld verwijst naar de 

prestatie-eis voor tocht en het gewenste ambitie/niveau voor tocht is Klasse B, dan dient X 

vervangen te worden door '<10%'). Wanneer X en Y bijvoorbeeld verwijzen naar de boven/ en 

ondergrens voor PMV van Klasse B dan dient X vervangen te worden door '≥-0,5') en Y door '≤ 

+0,5'. Voor de in te voegen prestatie-eisen zie Hoofdstuk 2. 

Algemene aandachtspunten Programmafase:  



• Zorg dat de W-adviseur en/of - installateur in een zo vroeg mogelijk stadium in het 
bouwteam opgenomen wordt (bij voorkeur al in de programmafase);  

• Controleer of het PvE voorziet in eenduidige en controleerbare binnenmilieu-eisen; indien 
eisen ontbreken zorg dan dat deze eisen alsnog toegevoegd worden aan het PvE (leg uit 
aan opdrachtgever, architect en andere betrokkenen waarom dit belangrijk is);  

• Werk in het (nagekomen) installatie PvE zoveel mogelijk met prestatie-eisen in plaats van 
met middel-eisen;  

• Zorg dat in het voor binnenmilieu & installaties gereserveerde deelbudget een realistisch 
bedrag is opgenomen;  

• Spreek af of gedurende het verdere project beslissingen puur alleen op investeringskosten 
genomen worden, of ook op (consequenties voor) onderhouds- en energiekosten. Of 
eventueel zelfs ook op verborgen kosten (opbrengsten) ten gevolge binnenklimaat 
gerelateerd ziekteverzuim en productiviteitsverlies.  

 

5.3.1 Thermisch comfort 

Voorbeelden PvE teksten algemene thermische behaaglijkheid: 

Er zijn verschillende manieren om in een technisch PvE eisen te stellen die tot doel hebben om 

koude- dan wel warmteklachten te voorkomen: 

• Eis in termen van maximaal aanvaardbare onder- en bovengrens uitgedrukt in PMV-

bandbreedte;  

• Eis in termen van maximaal aanvaardbare onder- en bovengrens (zomer en winter apart) 
uitgedrukt in operatieve temperatuur;  

• Eis in termen van maximaal aanvaardbaar aantal (gewogen) overschrijdingsuren (plus evt. 
onderschrijdings-uren voor de winter) (GTO-weegurenmethode);  

• Eis in termen van maximaal aanvaardbare percentage gebruikstijd dat adaptieve 
grenswaarden overschreden worden (ATG-methode).  

Zie hiervoor ook hoofdstuk 2. 

A. PMV-eis 

Onder normale condities dient de combinatie van luchttemperatuur, stralingstemperatuur, relatieve 

luchtvochtigheid en luchtsnelheid (gerelateerd aan een nader gedefinieerd standaard 

activiteitenniveau en een nader gedefinieerde standaard kleding- isolatie) in alle ruimten, waarin 

personen gedurende langere tijd verblijven dusdanig te zijn dat de theoretische thermische 

waardering - volgens het Fanger NEN-EN-ISO 7730 model - ligt tussen de PMV >/=X en < dan 

bedraagt meer nooit Dissatisfied) Percentage Predicted oftewel (PPD, ontevredenen percentage 

(theoretische) het dat bereiken te om doel als Met Vote). Mean (PMV="Predicted">  

B. Temperatuur-eis 

Het samenspel van gebouw, gebouwinstallaties en regelingen leidt (uitgaande van standaard 

gebruik door de gebouwgebruikers) tijdens gebruikstijd tot de in tabel 5.2 gegeven operatieve 

temperaturen in de verblijfruimten (een voorbeeldtekst uit een PvE voor een kantoorgebouw). 

Tabel 5.2 Operatieve temperaturen voor verblijfsruimten 

Algemene behaaglijkheid/operatieve temperatuur* Winter Zomer 

Verblijfsruimten, o.a. kantoorruimten en vergaderruimten X-Y °C X-Y °C 

Kopieer- en reproruimten  X-Y °C X-Y °C 

Archieven(tijdelijke), bergingen, magazijnen en trappenhuizen X-Y °C X-Y °C 

Toiletten en werkkasten X-Y °C X-Y °C 

Entreegebied, hal, garderobes  X-Y °C X-Y °C 



Technische ruimten X-Y °C X-Y °C 

Keukens en kitchenettes X-Y °C X-Y °C 

 

In bepaalde gevallen zal men (bijv. om een excessief energiegebruik te voorkomen) een passage 

toe willen voegen in de trant van: 

• Aan de genoemde eisen dient te worden voldaan (bijzondere gevallen uitgezonderd, denk 
bijv. aan onderhoud aan installaties) uitgezonderd op dagen:  

o Waarop de maximum buitentemperatuur (overdag) meer dan 28 °C is;  
o Waarop de maximum buitentemperatuur ('s middags) minder dan - 7 °C is (en de 

windsnelheid buiten meer dan 5 m/s is).  

Opmerking: 

Het betreft hier geen eis aan de luchttemperatuur, maar aan de operatieve temperatuur (het 

gemiddelde tussen de luchttemperatuur en de (gemiddelde) stralingstemperatuur). 

Om de eis volledig eenduidig te maken zal in het PvE ook de gebruikstijd nader gedefinieerd dienen 

te worden (vooraf). Ook zal moeten worden vastgelegd wat onder 'standaardgebruik' wordt 

verstaan. Bijvoorbeeld door te omschrijven welke aannamen gedaan worden t.a.v. bedienen van te 

openen ramen, (handmatige) zonwering, plaatsing apparatuur, gebruik van verlichting en 

maximale bezettingsgraad (interne warmtelast). 

Ook andere eisen kunnen worden opgenomen: 

• T.a.v. de snelheid waarmee de genoemde temperaturen bereikt kunnen worden als de 

desbetreffende ruimten tijdelijk niet gebruikt zijn (bijv. 'De gewenste ruimtetemperaturen 
dienen binnen 1 uur te worden bereikt');  

• T.a.v. het maximaal aanvaardbare temperatuurverschil tussen ruimten onderling (bijv. 'Het 
temperatuurverschil tussen 2 ruimten, c.q. een ruimte en een verkeerszone, c.q. 2 

verkeerszones die middels een inwendige scheidingsconstructie met een deur erin van 
elkaar gescheiden zijn bedraagt maximaal 3 °C').  

C. GTO-/weegureneis 

Voor de bepaling van het thermisch comfort in de werkvertrekken (kantoorruimten, 

vergaderruimten e.d.) dient uitgegaan te worden van de geldende GTO/weeguren norm van de 

Rijksgebouwendienst). Het samenspel van gebouw, gebouwinstallaties, regelingen en het te 

verwachten gebruik van het gebouw moet tijdens de gebruiksuren een binnenklimaat in 

verblijfsruimten met een kantoorfunctie en ruimten met vergelijkbare functies bewerkstelligen 

zodanig dat de Predicted Mean Vote (PMV) ten minste X en ten hoogste Y bedraagt. Uitgangspunt 

is dat de comfortgrenzen in bijzondere situaties (bijv. extreem warm weer) elk met maximaal 5% 

van de gebruikstijd op jaarbasis mogen worden over- of onderschreden. E.e.a. uitgaande van het 

standaard referentiejaar 1964/1965. Bij controle (vooraf) van de kwaliteit van het thermisch 

binnenklimaat m.b.v. computersimulaties wordt gewerkt met een aantal seizoensafhankelijke 

toelaatbare gewogen temperatuuroverschrijdings- (GTO-) uren voor beide comfortgrenzen: 

• Voor verblijfsruimten met een kantoorfunctie is gedurende de zomerperiode een PMV 

groter dan Y toegestaan tot een maximum van X weeguren;  

• Voor verblijfsruimten met een kantoorfunctie is gedurende de zomerperiode een PMV 

groter dan Y toegestaan tot een maximum van X weeguren.  

Opmerking: 

De GTO-uren eis voor kantoren is gebaseerd op een gebruikstijd van 2000 uur op jaarbasis (2000 

uur 8 uur/dag x 5 dagen/week x 50 weken; 150 GTO-uren = 2000 uur [gebruikstijd op jaarbasis] x 

5% [percentage over- c.q. onderschrijding] x 1,5 [gemiddelde weging]. 

Indien de werkelijke gebruikstijd hiervan afwijkt dienen de eisen daarop te worden aangepast. 

Voor een nadere toelichting op de GTO weegurenmethode zie ISSO publicatie 74 en de het RGD 

document 'Wettelijke eisen en richtlijnen bouwfysica'. 



In sommige gevallen kan besloten worden om niet met 1964/1965 maar met het (beduidend 

warmere) jaar 1995 te werken. Met name als opdrachtgever en eindgebruikers minder risico 

(minder dan normaal) willen lopen op temperatuuroverlast op extreem warme dagen. 

D. ATG/Adaptieve temperatuur eis 

Indien gevraagd wordt om een ATG-eis op te nemen in een Programma van Eisen kan de volgende 

passage gekozen worden: 

'Het ontwerp van gevel, zonwering, constructie, ventilatiesystemen e.d. is dusdanig dat in de 

hoofdverblijfsruimten (waar men langer dan 2 uur aaneengesloten verblijft) qua maximum 

operatieve temperatuur binnen voldaan wordt aan gebouwtype Alpha, Klasse A/B/C eis uit ISSO 74 

[2]. Dit moet in het VO stadium met een temperatuursimulatie met ATG module (bijv. VABI) 

aangetoond worden voor minimaal 3 representatieve vertrekken' 

Overigens zullen dan ook elders in het PvE altijd eisen opgenomen dienen te worden t.a.v. de 

adaptieve mogelijkheden van de gebouwgebruikers. Indien dit niet het geval is, is er geen sprake 

van een type Alpha gebouw en kan de ATG methode niet gebruikt worden. Zie ook hoofdstuk 3. 

Suggesties voor randvoorwaarde adaptatie eisen in het PvE: 'Bij het opstellen va de thermische 

eisen vastgelegd in dit PvE is ervan uitgegaan dat de gebouwgebruikers vrijelijk hun kledingisolatie 

aan kunnen passen in de range van 0,5 - 1,0 clo. De te huisvesten organisatie heeft geen 'dress 

code' (bijv. verboden jasje uit te doen), uitgezonderd een enkele specifieke functie (bijv. 

beveiliging)' 

'Alle verblijfsruimten die dagelijks meer dan 2 uur aaneengesloten gebruikt worden, moeten 

voorzien zijn van te openen ramen. Bij voorkeur ca. 1 te openen raam per 2 personen. Deze ramen 

zijn minimaal ca. 0,5 m² groot en kunnen door de gebruikers in verschillende standen gefixeerd 

worden. De ramen op de begane grond zijn voorzien van inbraakveilig hang- en sluitwerk'  

E. Voorbeeldteksten algemene thermische behaaglijkheid, overig 

Eventueel kan nog een 'ontwerpstrategie-tekst' toegevoegd worden aan het PvE (m.n. ter 

voorkoming van oververhitting 's zomers), gericht op 'aanpak aan de bron' en integraal ontwerpen 

(wisselwerking bouwkundig - installatietechnisch): 

Strategie-eisen thermisch comfort zomer (Klasse A/B-eis) Temperatuuroverschrijdingen worden in 

volgorde van prioriteit beheerst door: 

• Het beperken van het glaspercentage in de gevels van de verblijfsruimten; bij voorkeur PG 

(Percentage Glas) maximaal 40%;  

• Het reduceren van warmtetoetreding van buitenaf door het toepassen van buitenzonwering 
met een ZTAeff < 0,2 of zonwerende beglazing met een ZTAeff < 0,4 en LTA>0,6 in 
combinatie met een buiten- of tussenzonwering met een ZTAeff< 0,35;  

• Waar mogelijk gebruik te maken van het warmteaccumulerend vermogen van de 
bouwmassa (zware dichte geveldelen, thermisch open plafonds, e.d.);  

• Het toepassen van zomernachtkoeling (regelingen);  

• Het reduceren van interne warmtelasten door het gebruik van energiezuinige apparatuur 
en dito verlichting;  

• Het plaatsen van warmteproducerende apparaten in een aparte ruimte;  

• Maak indien blijkt dat met de genoemde 'passieve maatregelen' niet aan de gestelde 
temperatuur (PMV/GTO/ATG) eisen voldaan kan worden, gebruik van actieve koeling.  

De 'strategie-eis' kan ook simpeler door gebruik te maken van een combinatie-eis: 

(Klasse A/B-eis) De externe warmtelast in de verblijfsruimten wordt beperkt door voor een 

dusdanig combinatie van glaspercentage en zonwering (overstek, zonwerend glas, klimaatgevel, 2e 

huid, beplanting) te kiezen dat bereikt wordt dat PG x ZTA < 20. Te bereiken bijv. met een 

glaspercentage van 40% en zonwerend glas met een ZTA-waarde van 0,45 (40 x 0,45 = 18) of 

met een glaspercentage van 100% en tussenzonwering (tussen binnen- en buitenblad) en een 

geventileerde spouw (ZTA-waarde van 0,12). 

Voorbeelden PvE teksten lokale thermische behaaglijkheid 

a. Tocht eis, variant met luchtsnelheden 

De maximaal toelaatbare gemiddelde luchtsnelheid in de verblijfsruimten is als volgt (uitgaande 

van de in de tabel 5.3 gegeven gemiddelde temperaturen en een gemiddelde turbulentie-intensiteit 

van 40%). 



Tabel 5.3 Maximale luchtsnelheid in zomer en winter 

Luchtsnelheid winter (20°C) < X m/s 

Luchtsnelheid zomer (24,5°C) < Y m/s 

 

De luchtsnelheid op enkelhoogte (op ca. 0,10 m hoogte) en op nekhoogte bij zitten (ca. 1,10 m 

hoogte) is het meest kritisch. Daar dient dus in elk geval aan de genoemde eisen voldaan te 

worden. 

b. Tocht eis, variant met PD waarde 

Het theoretisch percentage ontevredenen ten gevolge van tocht (PD draught, Percentage of 

Dissatisfied door tocht) in de verblijfsruimten bedraagt maximaal X% (NPR CR 1752 [6]: 1999, 

klasse A/B/C of 'slechter'). 

c. Verticale temperatuurgradiënt 

Het theoretisch percentage ontevredenen ten gevolge van een verticaal temperatuurverschil dient  

Eventueel hieraan toevoegen: 

Om dit te bereiken mag het verschil in luchttemperatuur tussen hoofd (1,1 m) en enkels (0,1 m) 

van een zittend persoon maximaal X K bedragen. 

d. Stralingstemperatuurasymmetrie 

Het theoretisch percentage ontevredenen ten gevolge van Stralingstemperatuurasymmetrie dient 

< X% te bedragen (NPR CR 1752: 1999, klasse A/B/C of 'slechter'). 

Eventueel hieraan toevoegen: 

Om dit te bereiken moet aan de eisen uit tabel 5.4 voldaan worden. 

Tabel 5.4 Eisen aan stralingstemperatuurasymmetrie 

Stralingstemperatuurasymmetrie 

T.g.v. warm horizontaal vlak/plafond < X K 

T.g.v. koud verticaal vlak/wand of raam < X K 

T.g.v. koud horizontaal vlak/plafond < X K 

T.g.v. warm verticaal vlak/wand of raam < X K 

 

e. Warme en koude vloeren 

De vloeren zijn dusdanig gedimensioneerd en geïsoleerd dat het theoretisch percentage 

ontevredenen ten gevolge van een te koude of te warme vloer maximaal X% bedraagt (NPR CR 

1752 [6]: 1999, klasse A/B/C of 'slechter'). 

Om dit te bereiken is de minimum vloertemperatuur X °C en de maximum toelaatbare 

vloertemperatuur Y °C. 

Voorbeeld PvE tekst individuele beïnvloeding Individuele regeling temperatuur 

(Klasse A/B-eis) Het klimaat in verblijfsruimten die frequent meer dan 2 uur aaneengesloten 

gebruikt worden dient individueel instelbaar te zijn. Per ruimte minimaal één regelvoorziening 

waarmee de temperatuur met + of - 2°C is bij te regelen. 

Beïnvloeding buitenzonwering 

(Klasse A/B-eis) Indien buiten- of tussenzonwering aanwezig is die automatisch geregeld wordt: 

zorg per ca. 3,60 meter gevellengte voor een mogelijkheid tot handmatige overruling van de 

centrale regeling. 

Individuele regeling verse luchttoevoer/te openen ramen 

(Klasse A-eis) Voor periodieke mogelijkheden tot spuiventilatie (b.v. bij tijdelijk hogere 

bezettingsgraad dan normaal) en voor de afvoer van warmte in de zomerperiode moet in 

verblijfsruimten waar frequent meer dan 2 uur aaneengesloten gewerkt wordt (kantoorvertrekken 

en vergelijkbaar) per 3,60 m gevellengte voorzien worden in minimaal één te openen raam met 

een grootte van ca. 0,5 m². 

Deze eis geldt ook voor gebouwen die mechanisch worden geventileerd of daar waar door hoge 

geluidbelasting, windbelasting (bij hoogbouw) of luchtverontreiniging (nabij industriegebieden), het 



frequent gebruik van de ramen voor spuiventilatie niet goed mogelijk is. In deze laatste situaties 

wordt gesproken over niet-vrijelijk te openen ramen. 

De ramen moeten worden voorzien van een windvaste en regelbare kierstand waarmee het raam in 

geopende stand op verschillende standen is te fixeren, inclusief 1 kierstand. 

Uit energie-overwegingen kan eventueel nog een bepaling worden toegevoegd die moet 

voorkomen dat er koelenergie 'vernietigd' wordt op warme dagen waarbij op sommige plaatsen 

ramen worden open gezet: 

(Klasse A/B-eis) Voorzie de te openen delen van een sensor (hotelschakeling) waarmee het 

koelsysteem (lokaal) uitgezet wordt zodra het raam open gaat. 

Indien om bepaalde redenen niet voorzien kan worden in te openen ramen kan een alternatieve eis 

opgenomen worden waarmee toch (deels) tegemoet gekomen wordt aan de alom tegenwoordige 

behoefte van gebouwgebruikers aan beïnvloedingsmogelijkheden van de verse lucht. In dat geval 

kan in het PvE worden opgenomen: 

(Klasse B-eis) Voorzie verblijfsruimten die frequent meer dan 2 uur aaneengesloten gebruikt 

worden van een ''boostknop'' waarmee de gebouwgebruiker de mechanische ventilatie (toevoer) 

(lokaal) tijdelijk kan verhogen. Bij inschakeling van de boostknop dient de hoeveelheid verse 

luchttoevoer met een factor 2 à 3 verhoogd te worden gedurende circa een half uur. Daarna 

schakelt deze automatisch weer terug naar de stand 'normaal'. 

5.3.2 Luchtkwaliteit 

Voorbeelden PvE teksten verse luchttoevoer 

Er wordt voldoende lucht toegevoerd en afgevoerd om geurhinder en gezondheidsklachten t.g.v. 

blootstelling aan bio-effluenten (afgifte menselijk lichaam) te voorkomen. 

Hiertoe is voorzien in een ventilatiesysteem (natuurlijke dan wel mechanische toevoer en 

natuurlijke dan wel mechanische afvoer) waarmee gedurende de gebruikstijd de in tabel 5.5 

gegeven verse luchttoevoer (en luchtafvoer) gegarandeerd is (de genoemde waarden zijn 

gebaseerd op de klasse A/B/C eisen uit NPR CR 1752 [6]). 

Tabel 5.5 Eisen voor verse luchttoevoer 

Ruimte [pers./m²] [m²/h/m²] [V V] 

Kantoor X X 
 

Vergaderruimte X X 
 

Rookruimte* 
  

X 

Kantine X X 
 

Toiletten, per toilet* 
 

X 
 

Toiletten (intensief gebruik, vb openbare toilet)* 
 

X 
 

Pantry's* 
 

X 
 

Kopieer-, printruimten* 
 

X 
 

Reproruimte* 
  

X 

In de met een * aangeduide ruimten dient een onderdruk te heersen (ten opzichte van omliggende 

ruimten en verkeerszones) van minimaal 5 Pa 

 

Algemeen geldt: 

Ruimten met lucht- en/of geurverontreinigingen in onderdruk houden (ca. 5 Pa) zodat verspreiding 

van deze verontreinigingen naar de overige ruimten voorkomen/beperkt wordt. 

Opmerkingen 

• Indien de ontwerp bezettingsgraad afwijkt van de standaard dienen aangepaste waarden 
opgenomen te worden;  



• Eventueel kan men voor ruimten met sterk wisselende bezettingsgraad (bijv. spreek- en 

vergaderruimtes, klaslokalen) de eis (Klasse A) toevoegen: 'uitvoeren met een CO2-
gestuurde regeling ingesteld op een maximale waarde van 800 ppm die een wisselend 
ventilatievoud mogelijk maakt'.  

Voorbeelden PvE teksten luchtkwaliteit overig 

a. Luchtfiltering 

(Klasse A-eis) Mechanische ventilatiesystemen die verblijfsruimten bedienen zijn voorzien van een 

filtersectie bestaande uit een voorfilter (klasse G4) en een fijnfilter (F7). 

De filtersectie is zo gedimensioneerd, afgeschermd, gelokaliseerd en vormgegeven dat ten alle 

tijden gegarandeerd is dat de relatieve vochtigheid in/op het filtermateriaal nooit (ook niet wanneer 

het systeem uit bedrijf is) hoger is dan 90% r.v. Een vochtigheid > 80% r.v. is gedurende 

maximaal 3 dagen (aan-eensluitend) toegestaan. 

Opmerkingen 

• Afhankelijk van de locatie van het gebouw kan ook alleen voor een fijnfilter (minimaal F7) 

worden gekozen, dus zonder voorfilter;  

• Indien met alleen een 'slim' ontwerp niet aan de genoemde r.v. eis voldaan kan worden 
moet gedacht worden aan aanvullende maatregelen. Bijv. enige recirculatie over het filter 
van retourlucht, een vochtgestuurde verwarmer in de filtersectie ('sneeuwsmelter' zoals 

gebruikelijk in Scandinavië en Duitsland) of bijv. een UV lamp op de filters.  

b. Recirculatie, lek/verontreiniging via warmteterugwinsysteem 

(Klasse A/B-eis) Recirculatie (centraal) van retourlucht is niet toegestaan tijdens gebruikstijd. 

Recirculatie op ruimteniveau (denk aan bijv. inductie-units) is wel toegestaan, maar wordt niet 

aanbevolen. 

Opmerkingen 

In bepaalde gevallen (bijv. als relatief gevoelige groepen gebouwgebruikers aanwezig zijn, denk 

aan kinderen, senioren of zieken) kan een strengere eis opgenomen worden: 'Recirculatie 

(centraal) van retourlucht is nooit toegestaan, ook niet buiten gebruikstijd.' 

(Klasse A/B-eis) Indien warmteterugwinning toe wordt gepast: er worden alleen systemen 

toegepast waarbij 100% scheiding van retourlucht en toevoerlucht is gegarandeerd (denk bijv. aan 

twincoil, platenwisselaar). 

c. (Overige) verontreiniging door het ventilatiesysteem 

Om de kans op verspreiding van verontreinigingen in/door het ventilatiesysteem zo klein mogelijk 

te houden moeten de volgende uitgangspunten aangehouden worden: 

• (Klasse A/B-eis) De aanzuigopeningen voor verse buitenlucht zo situeren (hoog, en ver van 
afblaasroosters) dat de inkomende lucht zo zuiver mogelijk is. Niet in de nabijheid van 
luchtverontreinigende bronnen zoals schoorstenen, hwa's, condensors, etc of 
uitblaasopeningen van verontreinigde lucht. Ook niet (vlak) boven platte daken 

(ongewenste voorverwarming). Uitvoering conform de eisen (afstand aanzuig - afvoer) uit 
NEN 13779 [23];  

• (Klasse A/B/C-eis) Isolatie aan binnenzijde van de kanalen (inwendige isolatie) is niet 
toegestaan;  

• (Klasse A/B-eis) Toepassing van kunstmatige luchtbevochtiging bij voorkeur voorkomen. 
Indien dit (lokaal) toch noodzakelijk is (bijv. om productietechnische redenen, bijv. in 
reproruimte, archief, laboratorium) dient voor stoombevochtiging of een aantoonbaar even 

veilig systeem te worden gekozen. Het ontwerp en de dimensionering van e.e.a. dient 

dusdanig te zijn dat geen condensatie in de luchtkanalen (achter de bevochtiger) op kan 
treden;  

• (Klasse A/B-eis) Verwarmings- en koel-batterijen zijn zo vormgegeven en gemonteerd dat 
deze niet snel verontreinigen en ze - als ze eenmaal verontreinigd zijn - eenvoudig (bijv. 

middels perslucht) zijn te reinigen;  

• (Klasse A/B-eis) De luchtbehandelingskasten en de luchtkanalen zijn inwendig zo glad 
mogelijk uitgevoerd;  

• (Klasse A/B-eis) Afgiftesystemen (koelplafonds, plafondconvectoren, inductie-units etc.) 
zijn zo vormgegeven en gedimensioneerd dat ze niet snel verontreinigen en ze - wanneer 



ze eenmaal verontreinigd zijn - relatief eenvoudig zijn te reinigen. Indien gewerkt wordt 

met secundaire lucht (inductie): deze direct uit de ruimte aanzuigen en niet van boven het 
plenum;  

• Op regelmatige plaatsen goed bereikbare inspectieluiken situeren voor controle op 
verontreinigingen. Zeer goede luchtdichtheid hiervan is vereist.  

Zie voor meer uitgebreide eisen ook cahier P1 van het Praktijkboek Gezonde Gebouwen: 'Eisen aan 

gezonde, mechanische ventilatiesystemen' [27].  

5.3.3 Overige PvE teksten 

A. Legionella 

(Algemeen) Watervoerende installaties en leidingen uitvoeren conform de waterleidingwet, NEN 

1006, VEWIN-werkbladen, voorschriften van het plaatselijk waterleidingbedrijf, ISSO-55 

'Tapwaterinstallaties en woon- en utitliteitsgebouwen', ISSO-55-1 'Praktijkhandleiding 

legionellapreventie in leidingwater' [3] en ISSO 55.2 'Handleiding zorgplicht legionellepreventie 

collectieve leidingwaterinstallaties' . 

• De watermeter met appendages plaatsen in een ruimte met een temperatuur tussen de 5 
°C - 20 °C;  

• De einden van de hoofdleidingen uitvoeren als voeding van een veel gebruikt tappunt (bijv. 
toilet);  

• Alle tappunten uitvoeren met een stopkraan;  

• Van de tapwaterinstallatie dienen koud- en warmwaterschema's, isometrische schema's, 
plattegrondtekening met genummerde tappunten en een tabel met genummerde 
tappunten, een beheersplan en relevante gegevens conform ISSO-55.1 
(Legionellapreventie) bij oplevering te worden meegeleverd;  

• De hoofdleidingen niet monteren in verlaagde plafonds.  

B. Materialen, apparatuur en roken 

(Klasse A/B-eis) De luchtkwaliteit mag niet negatief beïnvloed worden door schadelijke emissies 

van toe te passen materialen. Alle toe te passen bouwmaterialen en afbouwmaterialen dienen 

emissiearm te zijn. 

Opmerkingen 

In voorkomende gevallen kunnen specifieke eisen aan de materialen gesteld worden, bijvoorbeeld 

eisen GuT, FiSIAQ, Danish Indoor Climate Label. 

(Klasse A/B-eis) Uitgangspunt is dat emissiebronnen zoals kopieermachines en hoofdvolume-

printers niet in werkruimten geplaatst mogen worden. Deze apparatuur dient in een aparte ruimte 

(op onderdruk ten opzichte van omringende ruimten) te worden geplaatst met extra ventilatie en 

afzuigpunten direct achter/boven de apparatuur, bijvoorbeeld 0,15 m³/h per Watt geïnstalleerd 

vermogen. 

(Klasse A/B/C-eis) Uitgangspunt is verder dat roken nergens in het gebouw is toegestaan, behalve 

in speciaal daarvoor adequaat ingerichte rookruimten. Deze ruimte dient voorzien te zijn van een 

ventilatievoud van 10 en op onderdruk te staan ten opzichte van de omliggende ruimten. Het 

luchtafzuigsysteem van een rookruimte dient de vervuilde binnenlucht direct naar buiten toe af te 

voeren. Zorg dat de rookruimte glad is afgewerkt (géén textiele vloerbedekking of meubel 

afwerkingen) en extra goed wordt schoongemaakt (conform de eisen uit cahier U1 Praktijkboek 

Gezonde Gebouwen 'Technische maatregelen tegen tabaksrook'). 

C. Voorbeelden PvE teksten geluid 

Hier wordt alleen ingegaan op geluid ten gevolge van installaties. 

a. Installatiegeluid in het gebouw zelf 

Het toelaatbare geluidsniveau (Laeq) in het gebouw ten gevolge van technische installaties in zowel 

eigen als aangrenzende verblijfsruimten is als volgt uit tabel 5.6 (gebaseerd op NPR CR 1752 [6]). 

Tabel 5.6 Toelaatbare geluidsniveau's 

Functie/ruimte Toelaatbaar installatiegeluidniveau in 

dB(A) 



1. Gangen, trappenhuizen, lift, hal X 

2. Toiletten X 

3. Technische ruimten X 

4. Kantoor-, vergader- en spreekruimten X 

5. Pantry's, kopieer/printerruimten (service-

units) 

X 

 

In de technische ruimten mag het geluidsniveau met de in bedrijf gestelde installaties niet hoger 

zijn dan X dB(A), behalve in de opstellingsruimte van de (no-break)-installaties en koelmachines 

waar het geluidniveau maximaal 80 dB(A) mag bedragen. 

Zie verder ISSO publicatie 24 'Installatiegeluid' [34]. 

b. Geluidsbelasting omgeving 

Voor de geluidsoverlast door technische installaties naar de omgeving moeten de streefwaarden 

worden aangehouden, zoals is vereist volgens de Hinderwet. 

In sommige gevallen kan het nuttig zijn aanvullend een 'strategieafspraak' in het PvE op te nemen: 

Strategie beperken geluidsblootstelling De blootstelling aan (installatie)geluid wordt in de volgende 

prioriteitsvolgorde beperkt (arbeidshygiënische strategie Arbo-wet): 

• Aanpak aan de bron (geluidsarme installatie kiezen);  

• Zoneren (plaatsen in een technische ruimte zover mogelijk bij verblijfsruimten vandaan);  

• Beperken overdrachtsweg (geluidwerende omhulling toepassen, geluiddempers etc).  
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