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SAMENVATTING 

Al verschillende jaren zijn mensen bewuster aan het worden van energie. Hoe 
kunnen we besparen? Hoe kunnen we energie zo efficiënt mogelijk gebruiken? 
Hoe gaan we duurzame energie opwekken? Hiervoor is een school de perfecte 
plaats om antwoorden te bieden op al deze vragen. In Lommel gaan ze daarom 

een nieuw schoolgebouw zetten als voorbeeld. Daar kunnen mensen terecht met 

hun vragen en kan dit ook praktisch ontdekt worden. 

Ik heb gewerkt aan de ventilatie en zonneboiler van dit schoolgebouw. De 
ventilatie heb ik berekend volgens de Belgische normen. De berekeningen heb 
ik gedaan voor een schoolgebouw (niet-residentieel) en voor een woonhuis 
(residentieel). Dit zijn verschillende normen en dus andere resultaten. De 
zonneboiler heb ik ook berekend maar het resultaat was een hele hoge 
terugverdientijd. Dit komt omdat er bijna geen sanitair warm water in het 
schoolgebouw aanwezig is. Daarom hebben we met de stuurgroep besloten om 

geen zonneboiler te zetten. 

Alle technieken die we gaan gebruiken in het gebouw zijn in samenwerking met 
Viessmann. Zo gaan we voor de verwarming en koeling gebruik maken van een 

ijsreservoir met zonne-/luchtabsorbers en met een grond/water-warmtepomp. 
Ook de ventilatie en fotovoltaïsche installatie zal van Viessmann zijn. Voor de 
verlichting van het gebouw zijn we nog aan het overleggen met een mogelijke 

partner en heeft een collega-student de DIALux berekening gemaakt. 

De installatie van deze technieken zal gebeuren door de studenten van PROVIL 

die wij zullen begeleiden aan de hand van schema’s en werkfiche’s. 
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INLEIDING 

Veel mensen zitten met vragen over energie. Deze vragen willen Thomas More 
Geel en PROVIL in Lommel beantwoorden. Er zal een STEM-building gebouwd 
worden in Lommel waar allerlei technieken die te maken hebben met de energie 
aan bod komen. Daar zal alles in de praktijk bekeken kunnen worden net als via 

een E-learning platform online waar alles tot in detail uitgelegd staat. Als 
toekomstig energietechnoloog wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de 
uitwerking van deze systemen en was ik snel overtuigd om deze stage te doen. 

Wat was onze rol nu in dit project? Ik heb samen met nog 3 andere studenten 
energietechnologie deze verschillende technieken berekend en uitgelegd in onze 
eindwerken. Er komt toch heel wat kijken in zo’n nieuw gebouw op gebied van 
techniek en daarom hebben we alles verdeeld. Ik ben dieper ingegaan op de 
ventilatie en zonneboiler. Over de andere technieken zal er kort een 

samenvatting te vinden zijn en verwijs ik door naar de andere eindwerken. 

Voor al deze technieken zijn er wetten en normen die ik heb moeten opzoeken 
tijdens de berekeningen. Deze zijn ook een goed hulpmiddel geweest en gaven 
een leidraad doorheen de uitwerking. Wat het project ook uniek maakt is dat 

het om een schoolgebouw gaat en niet over een woning waar toch al redelijk 
veel kijkwoningen, zoals de naam het ook zegt, over bestaan. Zo zijn de normen 

van een schoolgebouw ook grotendeels anders. 

In dit eindwerk gaat het vooral om een technieken te kiezen die de dag van 
vandaag minder bekend zijn en/of energievriendelijk zijn. De schema’s, 
benodigdheden en de aansluitwijze gaan we uitwerken in werkfiche’s voor de 
leerlingen van PROVIL. Dit is ook een uitdaging om alles van begin tot de 
plaatsing uit te werken. 
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1 VOORSTELLING STAGEBEDRIJF 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal ik een woordje uitleg geven over mijn stagebedrijf. Ik heb 

een stageonderwerp gekozen dat mij aangeboden werd door de heer Rob Van 
Dun via de Thomas More hogeschool in Geel. Het onderwerp (zie hoofdstuk 
twee: probleemstelling) sprak mij direct aan en heb niet getwijfeld om hier aan 
mee te werken. 

Mijn stagebedrijf is dus met andere woorden de hogeschool zelf en zal hier kort 

iets meer over vertellen. 

1.2 Thomas More 

 

Figuur 1-1 logo Thomas More 

 

Hogeschool Thomas More is een Vlaams Katholieke hogeschool, lid van de 
Associatie KU Leuven. Ze ontstond bij de start van het academiejaar 2012-2013 
door de fusie van Lessius Antwerpen, Lessius Mechelen en Katholieke 

Hogeschool Kempen (KHK). 

De hogeschool biedt professionele bachelors aan op 11 campussen in de 
provincie Antwerpen. 4 in Mechelen, 2 in Antwerpen, 1 in Sint-Katelijne-Waver 

en 4 in de Kempen. 

Ik heb gekozen voor de studierichting Energietechnologie. Dit volg ik op de 
campus in Geel, dat deel uitmaakt van Thomas More Kempen. Naast Geel zijn er 
nog 3 andere campussen die samen een apart geheel vormen binnen de Thomas 
More groep. Deze andere campussen kunnen we vinden in Lier, Turnhout en 
Vorselaar. Deze 4 campussen samen bieden onderwijs aan 7505 studenten en 

tellen 778 personeelsleden. 
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1.2.1 Campusverdeling 

Zoals al eerder vermeld hebben we 11 campussen in Antwerpen, Sint-Katelijne-
Waver, Kempen en Mechelen. Dit is hieronder duidelijk voorgesteld in een 

overzichtelijke verdeling. 

 

Figuur 1-2 campusverdeling Thomas More 

1.2.2 Energietechnologie 

Energie wordt meer en meer de draaischijf 
voor een welvarende wereld. Hier speelt 
de richting Energietechnologie goed op in 
en volgt de trends in de sector om dit dan 
door te geven aan de studenten. 

De opleiding legt de nadruk op elektrische 

technieken in industrie en gebouwen. 
Maar er komen ook thermische 
toepassingen, ontwerpprogramma’s en 
automatisering aan bod. 

Mensen uit deze sector zijn heel gegeerd 
op de arbeidsmarkt. Met andere woorden 
zorgt Energietechnologie dat de studenten 
een gouden toekomst te wachten staat. 

  

Thomas More

Antwerpen

Sanderus

Sint-Andries

Sint-
Katelijne-

Waver

De Nayer

Kempen

Geel

Turnhout

Vorselaar

Lier

Mechelen

de Vest

de Ham

Kruidtuin

Lucas 
Faydherbe

Figuur 1-3 logo Energietechnologie 
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1.3 PROVIL 

We werken dus voor de Thomas More hogeschool in Geel maar de opdracht voor 
onze stage komt van het PROVinciaal Instituut Lommel (PROVIL). Campus 
PROVIL bestaat uit twee scholen en een centrum voor deeltijds onderwijs die 

samenwerken. 

Deze twee scholen zijn het Provinciaal Instituut met gewoon secundair onderwijs 
waar het gebouw komt te staan waar wij aan werken en het buitengewoon 

beroeps secundair onderwijs. 

 

Figuur 1-4 logo Provinciaal Instituut Lommel 
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2 PROBLEEMSTELLING 

2.1 Inleiding 

In dit tweede hoofdstuk zal ik de probleemstelling bespreken. Ik ga meer 

vertellen over de achtergrond van mijn stageopdracht, hier een 
probleemanalyse van maken en dan tot slot welke doelstellingen ik wil halen  

met welke resultaten als gevolg. 

2.2 Achtergrondinformatie 

Vanuit de middelbare school PROVIL, provinciaal instituut Lommel, werd 
gevraagd aan de Thomas More hogeschool in Geel of er studenten 
energietechnologie konden meehelpen aan hun project om een innovatief 

schoolgebouw te ontwerpen. 

De bedoeling is dat de 4 studenten energietechnologie op het einde van hun 
stage dit schoolgebouw volledig voorzien hebben van de nodige technieken. 

2.3 Probleemanalyse 

Bij de start van onze stage werd onze stageopdracht verdeeld in 12 onderdelen. 

Normen en comfort, verwarming, koeling, ventilatie, elektrisch ontwerp, 
netwerk (WiFi, communicatie), verlichting, sanitair warm water, zonneboiler, 
fotovoltaïsche installatie, waterrecuperatie + afvalstroom en als laatste nog de 

meetpunten voor elke techniek. 

Omdat we met 4 studenten energietechnologie hier aan werken hebben we 
gekozen om alles te verdelen. Nick Loomans zal het elektrisch ontwerp, netwerk 
en verlichting op zich nemen. Ingo Heylen zal zich toespitsen op de verwarming, 
het sanitair warm water en waterrecuperatie. Kianoush Youssefi zal de koeling 
en de fotovoltaïsche installatie uitwerken. En ik zal de ventilatie en de 

zonneboiler dimensioneren. Normen en comfort maken we samen. De 

meetpunten en schema’s voorziet elk bij zijn eigen onderwerp in de werkfiches. 

2.4 STEM-building 

De term STEM-building was nog een nieuwe benaming voor mij. Dat is dan ook 
één van de eerste zaken dat ik ben gaan opzoeken bij de start. STEM is een 
afkorting en staat voor science, technology, engineering en maths. In Lommel 

willen ze graag een STEM-
building zetten omdat ze nu 
ook een studierichting 
hebben met deze benaming. 
Hier kunnen de studenten 
dan alles leren over 
wetenschap en technologie 
met een goede wiskundige 

achtergrond. 

  

Figuur 2-1 STEM 
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2.5 Literatuurstudie over ventilatie 

Tijdens de start van mijn stage heb ik snel de taak gekregen om de ventilatie te 
ontwerpen van het schoolgebouw. Om hier vlot mee te kunnen starten heb ik 
besloten om eerst een literatuurstudie te maken over ventilatie zodat ik 
makkelijk informatie kan raadplegen bij het dimensioneren hiervan. Bij dit 

gedeelte heb ik mij gericht op de basis van de ventilatie. 

2.5.1 Waarom ventileren 

Waarom zouden we ventileren? Niet alleen omdat het verplicht is, maar ook om 
onze gezondheid en die van het gebouw optimaal te houden. Een goede 
ventilatie is overigens niet alleen aangewezen in een nieuwbouw, maar ook in 

bestaande woningen waar de isolatie of luchtdichtheid verbeterd werd. 

Ventileren is niet alleen beter voor eigen gezondheid en die van het gebouw 
maar is ook verplicht voor nieuwe woningen. Sinds het invoeren van de 
energieprestatie en binnenklimaatregelgeving, kortweg EPB, is ventileren 
verplicht geworden. De belangrijkste regel van deze norm is dat we elk uur 
3,6m³ verse lucht moeten toevoeren per vierkante meter. Zo zou de lucht altijd 

de beste condities hebben. Dit geldt alleen voor residentiële woningen, bij niet-
residentiële gebouwen hebben we andere normen. Hier later meer over bij 

hoofdstuk 4. 

Het invoeren van deze normen is nodig om de ongezonde stoffen weg te krijgen 

die er ontstaan tijdens het leven in de woning. Een paar voorbeelden zijn: 

- CO2 door de ademhaling 
- vocht komende van zweten, koken, wassen, .. 

- vluchtige stoffen uit bouwmaterialen, verf, .. 
- vervuiling door roken 

Omdat we tegenwoordig beter isoleren en er niet veel openingen en kieren meer 
zijn kan deze vervuilde lucht zonder goede ventilatie zijn weg naar buiten niet 

meer vinden. De gevolgen van slecht ventileren kunnen als heel onaangenaam 
worden ervaren. Zo wordt zonder een goede ventilatie in het gebouw de groei 
van mijten, bacteriën en virussen bevorderd. Er kunnen vochtproblemen 
ontstaan wat kan leiden tot schimmelvorming, condensatie en vervelende 
geuren. Maar ook voor de mens kunnen de gevolgen heel erg zijn, zo kan er 

concentratieverlies zijn, extra vermoeidheid, geïrriteerde ogen, hoofdpijn en 

allergieën. 

2.5.2 Comfort 

Ventilatie is belangrijk voor het comfort van de personen die zich in het gebouw 
bevinden. Daarom moeten we met een aantal zaken rekening houden die ik hier 
verder zal bespreken. 
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2.5.2.1 Luchtkwaliteit 

Het gebouw is tegenwoordig zo goed als volledig luchtdicht. Er zijn dus geen 
kieren en openingen meer zoals vroeger die nog voor enige verluchting konden 
zorgen, het gebouw kan niet meer ademen. Dit moeten we nu dus oplossen met 
ventilatie. Wanneer men hier geen rekening mee houdt kan er gesproken 

worden over het ‘sick building syndrome’. 

2.5.2.2 Geluidshinder 

Bij mechanische ventilatie zal de lucht aan- en/of afgezogen worden met behulp 

van een ventilator. Dit kan geluidshinder doorheen heel het systeem met zich 
meebrengen. 

De belangrijkste vorm van storend geluid is afkomstig van de ventilatoren. Via 
de kanalen zal dit geluid zich verspreiden door heel het gebouw. Vanaf de 

ventilatie unit tot aan de ruimten waar de ventielen geïnstalleerd zijn. 

Ook de luchtstroming doorheen de kanalen kan voor een storende factor zorgen. 
Dit kunnen we ook wel stromingslawaai noemen. Dit kan men verhelpen door de 

kanalen groter uit te voeren en zo weinig mogelijk bochten te gebruiken. 

 

Figuur 2-2 flexibele geluidsdemper 

 

Ten slotte kan er ook door slechte installatie van de kanalen lawaai ontstaan. 
Met name trillingen van slecht aansluitende onderdelen van de kanalen en 

ventilatoren. Deze kunnen ook contact maken met de gebouwstructuur 

waardoor het lawaai nog eens wordt doorgegeven. 

2.5.3 Ventileren 

Ventileren is verse lucht binnenbrengen en de vervuilde lucht naar buiten 
blazen. Maar op welke manier gaan we dit aanpakken? Als we straks berekend 
hebben hoeveel we moeten ventileren kunnen we nog kiezen uit natuurlijk of 
mechanisch ventileren. Een combinatie is ook mogelijk. 
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2.5.3.1 Ventilatiesysteem A 

Er is toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of 
muren. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of 
deuren, of langs spleten onder de binnendeuren. Afvoer van vervuilde lucht, in 
natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen met 

regelbare roosters. 

Voordelen: 

 laagste kostprijs 

 weinig onderhoud 
 eenvoudig te installeren 
 bij verbouwing makkelijk roosters toevoegen 

 geen elektrisch verbruik 

Nadelen: 

 zeer beperkt regelbaar 
 hoog uitstekende afvoerkanalen ogen niet mooi 

 uitvoering is soms moeilijk 
 koudegevoel aan de vensters 

 

Figuur 2-3 ventilatiesysteem A 
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2.5.3.2 Ventilatiesysteem B 

Er is mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de 
droge ruimten. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in 
binnenwanden of deuren, of langs spleten onder de binnendeuren. De afvoer 
van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale 

afvoerkanalen die zo dicht mogelijk bij de nok uitmonden. 

Voordelen: 

 haalt beter de normen in alle weersomstandigheden 

 meer keuze in plaatsing van toevoeropeningen 
 korte, intensieve ventilatie mogelijk door debiet van de ventilatoren 

tijdelijk te verhogen 

Nadelen: 

 hoger energieverbruik door de ventilatoren 

 wordt zelden of nooit toegepast 

 

Figuur 2-4 ventilatiesysteem B 
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2.5.3.3 Ventilatiesysteem C 

Er is toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of 
muren. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of 
deuren, of langs spleten onder de binnendeuren. De afvoer van vervuilde lucht, 

in natte ruimten, gebeurt mechanisch door elektrische ventilatoren. 

Voordelen: 

 haalt beter de normen in alle weersomstandigheden 
 meer keuze in plaatsing van afvoeropeningen 

 korte, intensieve ventilatie mogelijk door debiet van de ventilatoren 
tijdelijk te verhogen 

Nadelen: 

 opletten dat er geen onderdruk gecreëerd wordt waardoor er rookgassen 
naar binnen worden gezogen 

 hoger energieverbruik door de ventilatoren 

 

Figuur 2-5 ventilatiesysteem C 

  



18 

  

2.5.3.4 Ventilatiesysteem D 

Er is mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de 
droge ruimten. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in 
binnenwanden of deuren, of langs spleten onder de binnendeuren. Afvoer van 
vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch door elektrische 

ventilatoren. 

Voordelen: 

 mogelijkheid tot warmteterugwinning 

 minder problemen met over- of onderdruk 
 haalt beter de normen in alle weersomstandigheden 
 meer keuze in plaatsing van toevoer- en afvoeropeningen 
 korte, intensieve ventilatie mogelijk door debiet van de ventilatoren 

tijdelijk te verhogen 

Nadelen: 

 hoger energieverbruik door de ventilatoren 

 meer onderhoud 

 

Figuur 2-6 ventilatiesysteem D 
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2.5.4 Warmtewisselaars 

Bij mechanische toevoer en afvoer is het mogelijk om warmterecuperatie te 
doen. Hiervoor maken we gebruik van warmtewisselaars. Tegenwoordig wordt 

de kruisstroomwarmtewisselaar voor ventilatie in woningen het vaakst gebruikt. 

2.5.5 Onderhoud 

Het is heel belangrijk om je ventilatieroosters vrij te houden en regelmatig 
schoon te maken. Doe dit niet met water want dat kan dan weer schimmels in 
de hand werken. Bij ventilatiesysteem D moet je dan weer de filters regelmatig 

vervangen, dit hangt ook een beetje af van waar je woont. Bij een drukke baan 
zal je dit vaker moeten doen. 

Het voordeel bij gebruik van filters is dat je extra fijne filters kan kiezen die 
bijvoorbeeld goed werken tegen pollen voor mensen met allergieën. De F9 filter 

is de fijnste filter maar dan ook weer de duurste. 

2.5.6 Plaatsing frisse lucht 

Bij het installeren van het systeem kan je de toevoeropeningen best op een zo 
zuiver mogelijke plaatsen. Zo is het af te raden om dit naast een drukke weg te 

zetten. 

2.5.7 Doorstroomopeningen 

Om de verse lucht van de droge ruimten naar de vochtige ruimten te krijgen 
moeten we gebruik maken van doorstroomopeningen. Dit kunnen 
deuropeningen of roostertjes in de deuren of muren zijn. 

2.5.8 Hoeveel ventileren 

De berekeningen hoeveel we moeten ventileren in ons schoolgebouw staan 
uitgewerkt in ‘hoofdstuk 4: uitwerking stageopdracht’. 
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2.6 Literatuurstudie over zonneboiler 

Naast het dimensioneren van het ventilatiesysteem had ik ook de opdracht om 
de zonneboiler uit te werken op mij genomen. Hier heb ik dan in mijn eerste 

weken ook kort een literatuurstudie van gemaakt. 

2.6.1 Werkingsprincipe 

De zon is een onuitputtelijke bron van schone energie om water op te warmen 
en daarom een heel interessant systeem. Het werkingsprincipe van een 
zonneboiler is vrij eenvoudig. De stralingswarmte die van de zon komt gaan we 
gebruiken om (sanitair) water op te warmen. De normale zonneboilersystemen 
werken op het licht van de zon. Dit licht gaat geabsorbeerd worden met een 
collector op het dak en zet het om in warmte. Deze warmte gaat dan met een 
(circulatie)pomp overgebracht worden naar een waterreservoir. Om 
oververhitting en onnodig stroomverbruik van de pomp te vermijden werken we 
met een warmteregelaar. De zonnecollectors zullen niet altijd aan de volledige 

behoefte kunnen voldoen en daarom zal er nog met bijstook gewerkt worden. 

 

Figuur 2-7 principeschema zonneboiler 

Bron: Viessmann 
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2.6.2 Oriëntatie paneel 

Het piekrendement van een collector bereiken we op een zomermiddag bij een 
onbewolkte hemel. De ideale hoek van deze collector in België is zoals we 
kunnen zien op de instralingsschrijf van Hespul 2° zuid-oost met een helling van 

35°. Op dat moment hebben we 1083 kWh/m² instraling. 

 

Figuur 2-8 instralingsschijf van Hespul 

 

Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om deze oriëntatie en helling toe te passen. 
Zoals we kunnen zien bij punt 1, 2, 3 en 4 hebben we nog een instraling van 
95%, of 1028,85 kWh/m². We kunnen dus nog een heel hoog rendement halen 
met andere oriëntaties en hellingen. Bij punt 5 ligt de collector horizontaal 
(liggend) met een oriëntatie naar het zuiden en heeft deze een rendement van 

87%, of 942,21 kWh/m². Bij punt 6 staat de collector verticaal (rechtstaand) 
met een oriëntatie naar het zuiden en heeft deze een rendement van 71%, of 
768,93 kWh/m². Dit kunnen we goed aflezen in de tabel van Hespul. 



22 

  

Tabel 2-1 tabel van Hespul 

 

2.6.3 Open systeem 

Bij een open systeem zal het water actief in de collector gepompt worden. 
Wanneer de pomp afslaat, zal het water uit de collector lopen om bevriezing te 

voorkomen. 

 

Figuur 2-9 principeschema leegloopsysteem 
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2.6.4 Gesloten systeem 

Een gesloten systeem is gevuld met een anti-vriesmiddel. Zo zal de collector 
tijdens vriestemperaturen niet stuk gaan. Hierdoor zal het water niet moeten 

teruglopen uit de collector. 

 

Figuur 2-10 principeschema gesloten systeem 

2.6.5 Medium 

Er zijn twee mogelijkheden wanneer we de vloeistof in de collectoren gaan 

kiezen. De eerste keuze is water. Water heeft de grootste warmtecapaciteit 
maar is daarom ook het traagst om op te warmen. Een groot nadeel is wanneer 
het vriest, het water in de collectoren zal bevriezen en uitzetten wat dan de 
collectoren kan stuk maken. Wanneer we in de zomer heel warme dagen 
hebben en de boiler al op temperatuur is en de collector zijn warmte niet meer 

kwijt kan zal het water overgaan in stoom en de leidingen ook stuk maken 

omwille van de opgebouwde druk. 

Om deze nadelen van water tegen te gaan werken we bijna altijd met een 
water-glycol mengsel. Deze vloeistof zal met de Belgische vriestemperaturen 

niet bevriezen en in de zomer mag de temperatuur tot boven de 100°C komen. 
Een zonnecollector is gemaakt van materiaal dat gemiddeld hittebestendig is tot 
200°C. Glycol heeft wel een lagere warmtecapaciteit waardoor we dus een 
groter debiet zullen moeten rondpompen om dezelfde hoeveelheid warmte te 

transporteren. 
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2.6.6 Collectoren 

Er zijn verschillende types collectoren met ook nog eens varianten. Ik ga van de 
twee meest voorkomende het basisprincipe toelichten. 

2.6.6.1 Vlakkeplaatcollector 

Dit is de meest gebruikte collector in België. Vooral voor de kleinere installaties 
om het huishouden van warm water te voorzien. In de vlakkeplaatcollector zit 
een zwarte plaat, de absorber genoemd. Deze zit achter een glazen plaat die 
ervoor zorgt dat het zonlicht vast gehouden wordt achter het glas, zoals in een 

broeikas. Zo komt de absorber in een geïsoleerde bak te staan die de warmte 
goed vast houdt. Hierdoor zal de temperatuur van de absorber stijgen. Om deze 
warmte nu over te brengen naar de boiler worden er op de achterkant van de 
absorber leidingen gemonteerd waar water (glycol) door stroomt. Zo zal de 
warmte afgegeven worden aan het medium die het dan naar de boiler zal 

brengen. 

 

Figuur 2-11 principe vlakkeplaatcollector 

Bron: Viessmann 
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2.6.6.2 Vacuümbuiscollector 

Hier maakt men gebruik van twee glazen buizen, de een binnen in de ander. Ze 
zijn van elkaar gescheiden door een vacuüm. De collector bestaat uit een reeks 
van deze naast elkaar geplaatste buizen. Door het vacuüm tussen het dubbel 
glas zal de warmte goed vastgehouden worden. Op de binnenwand van het glas 

is ook nog eens een speciale absorptiecoating aangebracht. In deze glazen buis 
bevindt zich dan ook nog een koperen absorber. Deze heatpipe geeft een 
extreme warmte geleiding en opname in de glazen buis, deze warmte verzameld 
zich in de top van de heatpipe. Deze top is dan verbonden aan het circulerende 

medium die de warmte zal overnemen. 

 

Figuur 2-12 principe vacuümbuiscollector 

Bron: Viessmann 

2.6.6.3 Voor- en nadelen 

Tabel 2-2 voor- en nadelen collectoren 

 Voordelen Nadelen 

Vlakkeplaatcollector  eenvoudig 
 stevig 
 esthetisch 

mooier 
 makkelijk 

integreren in dak 
 goedkoop 

 minder hoge 
temperatuur 

 lager rendement 

in de winter 

Vacuümbuiscollector  modulaire buizen 
 hoge 

temperatuur 
mogelijk 

 scherpere 
instalingshoek 
mogelijk 

 hoger rendement 
in de winter 

 gevoelig 
 levensduur 

heatpipe 15 jaar 
 duur 
 moeilijk 

integreren in dak 
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2.6.6.4 Vergelijking rendement 

Ik heb een vlakkeplaatcollector en vacüumbuiscollector gekozen van Viessmann 
en ga deze eens vergelijken met elkaar. Voor de vlakkeplaat heb ik gekozen 

voor de Vitosol 300-F, type SV3C en voor de vacuümbuis de Vitosol 300-T, type 
SP3B. In de tabel hieronder heb ik de gegevens van beide panelen naast elkaar 

gezet. 

Tabel 2-3 technische gegevens collectoren 

 Vitosol 300-F, type 
SV3C (vlakkeplaat) 

Vitosol 300-T, type 
SP3B (vacuümbuis) 

 Absorberoppervlak 

Optisch rendement [%] 86,8 81,4 

Warmteverliescoëfficiënt 

K1 [W/(m2 · K)] 
3,188 1,331 

Warmteverliescoëfficiënt 

K2 [W/(m2 · K²)] 
0,018 0,006 

 Bruto oppervlak 

Optisch rendement [%] 80,1 52,1 

Warmteverliescoëfficiënt 

K1 [W/(m2 · K)] 

2,934 0,852 

Warmteverliescoëfficiënt 

K2 [W/(m2 · K²)] 
0,018 0,003 

 Apertuuroppervlak 

Oppervlakte [m²] 2,33 1,6 

 Bruto appertuuroppervlak 

Optisch rendement [%] 86,3 76,9 

Warmteverliescoëfficiënt 

K1 [W/(m2 · K)] 
3,66 1,256 

Warmteverliescoëfficiënt 

K2 [W/(m2 · K²)] 
0,0169 0,005 

 Maximum stilstandstemperatuur 

Temperatuur [°C] 206 146 

 

We zien in deze tabel het verschil tussen absorberoppervlak en bruto oppervlak. 
Bij het bruto oppervlak valt het op dat de vacuümbuis veel slechtere waardes 
heeft dan de vlakkeplaat. De reden hiervoor is dat de oppervlakte niet volledig 
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in gebruik is door de buizen. We gaan de gegevens van het absorberoppervlak 
gebruiken om een vergelijking te maken. We gebruiken hiervoor volgende 

formule: 

 =  𝜏𝛼 − 𝑘1 
(𝑇𝑚−𝑇𝑎)

𝐺𝑇
− 𝑘2 

(𝑇𝑚−𝑇𝑎)²

𝐺𝑇
 

Als we dit dan voor de vlakkeplaatcollector uitrekenen met een 
temperatuursverschil van 20K en 1000 W/m² zoninstraling komen we het 

volgende uit: 

 = 0,868 – [(3,188 x 20) / 1000] – [(0,018 x 20)² / 1000] 

 
 = 0,797 

Als we dit doen voor deze 2 soorten collectoren en in een grafiek zetten ten 
opzichte van elkaar per temperatuursverschil, één keer met 1000 W/m² (goede 
zomerdag) en één keer met 500 w/m² (goede winterdag) krijgen we het 

volgende: 

Tabel 2-4 rendementsvergelijking 1000 W/m² 

 

Tabel 2-5 rendementsvergelijking 500 W/m² 
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We zien duidelijk dat de vacuümbuis bij hogere temperatuursverschillen veel 
betere rendementen zal geven. Dit zien we zeker wanneer er een slechtere dag 

is met minder zoninstraling. Bij 500 W/m² zal de vlakkeplaat vanaf 90k 
temperatuursverschil zelfs een negatief rendement geven, het systeem zal dan 
wel al lang gestopt zijn met werken omdat we anders warmte uit de boiler 
zouden halen wat ook niet de bedoeling is. Maar de vacuümbuis zal dan nog een 

rendement hebben van ongeveer 50%. We moeten ook rekening houden met de 

maximum stilstandstemperatuur, deze is bij de vacuümbuiscollector 146°C. 

2.6.6.5 Uitwerking zonneboiler 

De uitwerking van de zonneboiler kan je terugvinden in ‘hoofdstuk 4: uitwerking 

stageopdracht’. 

2.7 Doelstelling 

De doelstelling van dit project in Lommel is om aan te tonen hoe de 
schoolgebouwen er in de toekomst zouden kunnen uitzien op energetisch vlak. 
Voldoen aan de strenge hedendaagse energienormen en een aangenaam 

binnenklimaat blijven behouden tijdens de activiteiten binnen in het gebouw. 

Het installeren van deze technieken in het schoolgebouw zal gebeuren door 
studenten van PROVIL. Wij moeten deze studenten begeleiden en zorgen voor 
een hanteerbaar en overzichtelijk stappenplan en aansluitschema’s in werkfiches 

voor de moeilijkste punten bij de praktische uitvoering. 

Dit alles komt op een E-learning platform zodat de kennis hier rond beschikbaar 
is voor iedereen die op energetisch vlak wil verbeteren. We zorgen dat alles 
didactisch zal kunnen worden uitgelezen in het gebouw met verschillende 
sensors die de waardes doorsturen naar dit platform. Dit via software dat 

andere studenten volgend jaar zullen uitwerken. 

2.8 Te verwachten resultaat 

Ik wil graag dat mensen bewuster worden van hun energiegebruik. Hiervoor 
was deze opdracht de perfecte gelegenheid. In deze school zullen de nieuwste 
technieken aan bod komen. Dit zal dan zowel in het schoolgebouw als via het 

internet uitgelegd worden. 
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3 PLAN VAN AANPAK 

3.1 Inleiding 

Een eindwerk schrijven en een stageopdracht afwerken is een moeilijke 

opdracht, waar een goed plan van aanpak voor nodig is. Zonder een goede 

planning kan men in tijdsnood komen waardoor het eindwerk niet tijdig klaar is. 

De stage duurt 17 weken en heb gedurende deze weken een planning gemaakt 

en deze zo goed mogelijk gevolgd. 

3.2 Planning 

3.2.1 Schematische voorstelling 

 

3.2.2 Week 1 tot 4 

Bij de start van mijn eindwerkstage ben ik begonnen met onderzoek te doen 
naar STEM-buildings omdat dit een nieuw onderwerp is voor mij. Om daarna 
goed te kunnen starten met de opdracht zelf heb ik een literatuurstudie 

gemaakt over de onderdelen die ik ga uitwerken. 

Tijdens week 4 ben ik begonnen aan de eerste berekeningen. De 
ventilatiedebieten, balancering en de behoefte aan sanitair warm water met de 

terugverdientijd van een zonneboiler. 

3.2.3 Week 5 tot 8 

Tijdens deze weken zal ik de berekeningen afwerken. Deze zijn nog een aantal 
keer gewijzigd omwille van de aanpassingen aan het gebouw. Daarom heb ik 
deze berekeningen in Excel gemaakt zodat ik dit snel en makkelijk kon 

aanpassen. 

Eenmaal ik mijn berekeningen had kon ik opzoek gaan naar partners die mee 

willen stappen in dit project. 

Week 1-4

• onderzoek

• literatuurstudie

• berekeningen

Week 5-8

• berekeningen 
afwerken

• zoeken van 
partners (eventueel 
sponsors)

Week 9-12

• schrijven eindwerk 
fase 1

• vergaderen met 
mogelijke partners

• praktische 
informatie 
verzamelen

Week 13-16

• schrijven eindwerk 
fase 2

• inleveren eindwerk

• werkfiche's maken

• schema's tekenen

Week 17

• afwerking 
werkfiches

• voorbereiding 
eindverdediging
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3.2.4 Week 9 tot 12 

Vanaf week 9 ben ik begonnen met de eerste delen uit te typen in mijn 
eindwerk. 

We hebben een aantal keer vergaderd met fabrikanten die we hebben 

gecontacteerd. Dit om ons systeem voor te stellen en aan te passen aan 

bepaalde behoeftes. 

Tijdens week 12 zijn we dan ook onze systemen in de praktijk eens gaan 

opzoeken in kijkwoningen. 

3.2.5 Week 13 tot 16 

Tijdens deze weken ben ik dan druk bezig geweest met alles uit te typen in dit 

eindwerk. In week 15 moet het klaar zijn en binnengebracht worden. 

Nadat dit eindwerk binnen is hebben we dan nog tijd om de werkfiches te 
maken voor de leerlingen van PROVIL. De ventilatieschema’s zal ik in 
samenwerking met Viessmann en hun software uittekenen. 

3.2.6 Week 17 

Tijdens deze week wordt de presentatie gemaakt en bereiden we ons voor op de 
verdediging van ons eindwerk. 

3.3 Mogelijke knelpunten 

Het is niet onoverkomelijk dat er problemen opduiken tijdens het schrijven van 

een eindwerk en werken in een nieuwe omgeving. Tijdens mijn stage heb ik 
vooral problemen ondervonden dat we samenwerken met een grote stuurgroep 
en dus veel meningen hebben die ook goed zijn maar ervoor zorgen dat we 
vaak onze berekeningen moeten aanpassen of een volledig andere denkpiste 

moeten opzoeken. 

Een ander knelpunt is het budget waarmee dit project zal worden gefinancierd. 
Er wordt vooral gerekend op sponsoring en moeten we dus fabrikanten, 
verdelers en installateurs overtuigen dat dit project een meerwaarde is voor 

hen. Onze taak is om dit aan te tonen met onze berekeningen. In de stuurgroep 
wordt dit ook ondersteund op het gebied van marketing. Dit heeft heel wat tijd 
en moeite gekost maar is tot een goed einde gekomen en we hebben goede 
partners gevonden die meewerken aan dit project. 
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4 UITWERKING STAGEOPDRACHT 

4.1 Inleiding 

Zoals in ‘hoofdstuk 2: probleemstelling’ al aan bod is gekomen werk ik tijdens 

mijn stage nog samen met 3 andere studenten Energietechnologie. Bij de start 
van onze stage werd onze stageopdracht verdeeld in 12 onderdelen. Normen en 
comfort, verwarming, koeling, ventilatie, elektrisch ontwerp, netwerk (WiFi, 
communicatie), verlichting, sanitair warm water, zonneboiler, fotovoltaïsche 
installatie, waterrecuperatie + afvalstroom en als laatste nog de meetpunten 

voor elke techniek. 

Deze verschillende taken hebben we verdeeld. Ik zal in mijn eindwerk uitgebreid 
ingaan op de ventilatie en zonneboiler. De andere taken zal ik hier samengevat 

toelichten. Om de andere opdrachten tijdens deze stage meer in detail te 
bekijken verwijs ik door naar de eindwerken van Kianoush Youssefi, Nick 

Loomans en Ingo Heylen. 
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4.2 Verwarming en koeling 

Deze delen zijn uitgewerkt door mijn collega’s Kianoush Youssefi en Ingo 
Heylen. Ik heb hier de gekozen systemen kort samengevat. Om uitgebreide 

informatie hierover te lezen verwijs ik door naar hun eindwerk. 

4.2.1 Systeemopstelling 

Voor de verwarming en de koeling van het gebouw zal er gewerkt worden met 
het ijsbuffersysteem van Viessmann. Hier hebben we voor gekozen omdat het 
een uniek systeem is in België en dat is de bedoeling geweest van dit project. 
Voorlopig worden er nog niet veel ijsbuffersystemen gebruikt in België. De 
oorzaak hiervan is dat boringen goedkoper zijn. In Duitsland is dit systeem veel 
populairder, dit komt omdat de waterlagen daar beter beschermd zijn en je dus 
niet zomaar een boring mag doen. Het voordeel van een ijsbuffer is dus dat je 

geen rekening moet houden met vergunningen. 

 

Figuur 4-1 principeschema ijsbuffer 

Bron: Viessmann 

Dit systeem gaat met een grond/water-warmtepomp warmte onttrekken van 
een ijsbuffer of zonne-/luchtabsorbers. Er gaat vergeleken worden waar we best 
onze warmte uit gaan halen met onze warmtepomp. Ofwel uit de grond met de 
ijsbuffer of uit de buitenlucht via de zonne-/luchtabsorbers. Om tijdens de 
warme zomerdagen te zorgen dat de ijsbuffer genoeg koeling kan bieden zal er 
’s nachts als het koeler is warmte worden afgegeven via de zonne-/lucht-

absorbers. 

De warmtepomp dat we gaan gebruiken is de Vitocal 300-G type BWC301.B10 

van Viessmann. Dit in combinatie met 10 zonne-/luchtabsorbers. 

  



33 

  

4.2.2 Afgifte 

Op de gelijkvloers werken we met vloerverwarming en de koeling zal met de 
ventiloconvectoren gebeuren. Op de verdieping gaat de verwarming en koeling 
allebei gebeuren door ventiloconvectoren. Deze hebben 2 warmtewisselaars, 1 
voor koeling en 1 voor verwarming. De keuze hiervan kwam er zodat er snel 

kan worden omgegaan met temperatuurschommelingen wanneer het lokaal 
bezet is of wanneer de zon het gebouw opwarmt. 

4.2.3 Zonne-/luchtabsorbers 

We gaan geen zonneboiler gebruiken omdat we geen sanitair warm water gaan 
voorzien in het gebouw, de berekening hiervan komt in een volgend hoofdstuk 
aan bod. We gaan eigenlijk een soort van ‘zonneboiler’ gebruiken voor de 
verwarming, de ijsbuffer. We werken met een ijsbuffersysteem die een andere 
soort collector gebruikt. Geen vlakkeplaatcollector of vacuümbuiscollector maar 
de zonne-/luchtabsorbers van Viessmann. Deze zijn speciaal ontworpen voor 

gebruik in combinatie met het ijsbuffersysteem.  

 

Figuur 4-2 zonne-/luchtabsorbers 
Bron: Viessmann 

In tegenstelling tot andere zonnecollectoren ligt hier de nadruk op 
warmtewinning uit de omgevingslucht, dit is dag en nacht beschikbaar. De 
zonnestraling is een bijkomende warmtebron die de efficiëntie verhoogt. Omdat 
de prioriteit de omgevingslucht is en niet de zon-instraling is de plaatsing op 
een dak niet nodig maar kan het dus zelfs noordelijk gericht staan. Dit kan zelfs 
een voordeel zijn om oververhitting te voorkomen omdat het belangrijk is dat 
we op lage temperatuur willen werken met het ijsbuffersysteem. We hebben 
ervoor gekozen om de absorbers als afscheiding te gebruiken aan het gebouw in 

een verticale stand. 
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Tabel 4-1 aantal absorbers per vermogen en dakoppervlakte 

 

We hebben een warmtevraag van 10 kW maar we gaan kiezen om 10 absorbers 
te plaatsen. Omdat 8 misschien iets te nipt zal zijn en we de absorbers ook 

verticaal gaan plaatsen als afscheiding. 

4.3 Ventilatie 

4.3.1 Niet-residentieel 

Een schoolgebouw behoort tot de normen van een ‘niet-residentieel’ gebouw. 
Voor ventilatie in niet-woongebouwen wordt er verwezen naar een aantal 

artikelen uit de Belgische norm NBN EN 13779:2004. 

Om tot een goede berekening te komen doorlopen we een aantal stappen: 

1. Kies het type ventilatiesysteem (natuurlijke ventilatie, mechanische 

toevoerventilatie, mechanische afvoerventilatie, mechanische toe- én 
afvoerventilatie). 

2. Bepaal voor elke ruimte het ruimtetype. 
3. Bepaal voor elke ruimte het minimale geëiste ontwerpdebiet. 
4. Bepaal voor elke ruimte het type van toevoer- en afvoerlucht. 

5. Kies voor elke ruimte toevoer- en afvoer voorzieningen. 
6. Controleer de drukvoorwaarden voor het gebouw en stuur zo nodig de 

ontwerpdebieten bij. 
7. Hierna start je met de technische uitwerking van de installatie, keuze van 

kanalen, ventilatoren, geluid, regeling .. 

4.3.1.1 Keuze ventilatiesysteem 

Als we terugkijken naar de literatuurstudie van ventilatie weten we dat we 

kunnen kiezen uit 4 ventilatiesystemen. 

Type A, natuurlijke toevoer en afvoer, is de goedkoopste installatie. We hebben 
geen ventilatoren, kanalen en een unit nodig en is heel eenvoudig te plaatsen. 
Hier tegenover staan dan weer nadelen. Onze ventilatie is niet regelbaar en we 

staan altijd in verbinding met de koude buitenlucht want dan weer extra 
verwarmingskosten met zich meebrengt. Ook kan dit een onaangenaam koud 
gevoel geven. 
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Type B, mechanische toevoer en natuurlijke afvoer. Hier kunnen we beter 
inspelen op de vervuilde lucht door de debieten te verhogen met de 

mechanische toevoer. Maar we zullen ook weer in contact staan met de koude 
buitenlucht bij de afvoer. Wat dan weer extra verwarmingskosten meebrengt 
bovenop de kost van de ventilatoren, kanalen en de unit bij de aanvoer. Dit type 
wordt heel weinig gebruikt. 

Type C, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Ook hier kunnen we onze 
luchtdebieten regelen en zo de vervuilde lucht tijdig wegsturen uit het gebouw. 
Het nadeel dat we hier dan weer hebben is dat we bij de natuurlijke toevoer 
koude lucht zullen binnenbrengen in het gebouw. Hier zullen we dan ook extra 
verwarmingskosten hebben samen met de ventilatoren, kanalen en de unit van 
de afvoer. We moeten opletten dat we geen onderdruk creëeren wat rookgassen 

of andere vervuilde lucht naar binnen zuigt. 

Type D, mechanische toe- en afvoer, de duurste installatie. Hier gaan we minder 

problemen krijgen met de drukverschillen en kunnen we de debieten makkelijk 
aanpassen aan de vervuiling van de lucht. Maar het grootste voordeel dat we 
hier hebben is de warmteterugwinning, alle vervuilde lucht zal via een 
warmtewisselaar zijn warmte afgeven aan de verse inkomende lucht. Hier 

besparen we veel verwarmingskosten mee. Deze warmtewisselaar kan in de 
zomer een verkoelend effect hebben. Bij dit systeem werken we ook met filters 
die bijvoorbeeld pollen kunnen tegenhouden wat dan weer goed is voor mensen 
met allergieën. Een nadeel is dat we deze filters moeten onderhouden en we 

hebben een hoger elektriciteitsverbruik. 

Vaak is de keuze tussen een C of een D systeem. Bij gebruik van 
ventilatietoestellen zonder warmteterugwinning bedraagt het warmteverlies 
door de ventilatie 10% van het totale warmteverlies. Tegenwoordig halen deze 
warmtewisselaars rendementen van hoger dan 90%, zo kunnen we het 

warmteverlies door ventilatie terugdringen tot 1% van het totale warmteverlies. 
Er gaat wel meer elektrische stroom verloren om deze lucht door de 
warmtewisselaar en extra leidingen te sturen. 

Als we er vanuit gaan dat we op 182 schooldagen 8 uur per dag maximum 
ventileren, een binnentemperatuur van 20°C hebben en een gemiddelde 

buitentemperatuur van 10°C komen we aan volgende cijfers voor een jaar. 

Ventilatiedebiet gelijkvloers: 352 m³/h. 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 =
352

3600
∙ 1200 ∙ (20 − 10) = 1173,33 W. 

Dit geeft in ons schoolgebouw 1707,89 kWh per jaar. Als we met gas 
verwarmen aan 0,06 euro per kWh geeft dit 102,47 euro. Als we met 

elektriciteit verwarmen aan 0,2 euro per kWh geeft dit 341,58 euro. 

Verdieping: 528 m³/h 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 =
528

3600
∙ 1200 ∙ (20 − 10) = 1760 W 

Dit geeft in ons schoolgebouw 2562,56 kWh per jaar. Als we met gas 
verwarmen aan 0,06 euro per kWh geeft dit 153,75 euro. Als we met 

elektriciteit verwarmen aan 0,2 euro per kWh geeft dit 512,51 euro. 
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TOTAAL: 

Gas: 256,22 euro en elektriciteit 854,09 euro. 

Met 90% warmteterugwinning komt dit op 25,62 euro met gas en 85,41 euro 
met elektriciteit. Dit geeft ons een besparing van 230,6 euro (gas) of 768,68 

euro (elektriciteit). Mijn keuze is hierdoor gevallen op het D-systeem, 

mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning. 

4.3.1.2 Ruimtetype 

Bij de bepaling van de ruimtetypes is eerste belangrijke stap een onderscheid 
maken tussen de ruimten die binnen het beschermd volume vallen en welke 
daarbuiten. Dit doen we omdat de ruimten die zich buiten het beschermd 
volume bevinden niet moeten voldoen aan de eisen van de 
energieprestatieregelgeving. De ruimten in ons gebouw bevinden zich allemaal 

binnen het beschermd volume en moeten dus wel voldoen aan deze eisen. 

Dan komt de tweede stap waarbij we gaan uitmaken dat de ruimte bestemd is 
voor menselijke bezetting, niet bestemd voor menselijke bezetting of dat we te 

maken hebben met een speciale ruimte. Hiervoor gaan we kijken naar bijlage X 
van het Energiebesluit. 

 ‘Een ruimte bestemd voor menselijke bezetting’ is een ruimte die bedoeld 
is om mensen een langere tijd te laten vertoeven. 

 ‘Een ruimte niet bestemd voor menselijke bezetting’ is een ruimte die 
bedoeld is om mensen bij een normaal gebruik maar een relatief korte 
tijd te laten vertoeven. 

 Een ‘speciale ruimte’ is een ruimte met (een risico op) speciale 
verontreiniging waarvoor andere (specifieke en/of strengere) eisen qua 

ventilatie kunnen gelden. 

Het is de bouwheer die beslist tot welke van de 3 bovengenoemde soorten 
ruimten de verschillende ruimten van het gebouw behoren. Ik heb nu deze taak 
op mij genomen. Omdat bijlage X niet definieert wat onder een ‘relatief korte 
tijd’ en een ‘langere tijd’ moet worden verstaan, ben ik verantwoordelijk om dat 
correct te interpreteren. Ik ben dus vrij in deze keuze maar moet wel 
verdedigbaar zijn. In de volgende tabel heb ik de verschillende ruimten van ons 
gebouw gezet bij welke categorie ze behoren. 

Tabel 4-2 verdeling van de ruimten naargelang bezetting 

Ruimten bestemd voor menselijke 

bezetting: 

 energielokaal 
 werkhuis 

 leslokaal 

Ruimten niet bestemd voor 

menselijke bezetting: 

 inkom gelijkvloers 
 WC dames 
 WC heren 
 WC hal 
 inkom verdieping 

 berging 

Speciale ruimten: Niet van toepassing. 
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4.3.1.3 Minimaal geëiste ontwerpdebiet 

Nu we weten welke ruimtetypes we hebben kunnen we verder naar de volgende 
stap, nu kunnen we aan de hand van volgende afbeelding de procedure volgen 

en de debieten berekenen. 

 

Figuur 4-3 berekeningsprocedure minimumdebiet 
Bron: Vlaanderen is energie, ventilatiedocument: niet-residentieel 

Hoe gaan we nu het minimaal geëiste ontwerpdebiet berekenen van een ruimte 

bestemd voor menselijke bezetting? Het bouwteam heeft de volledige vrijheid 
om de ontwerpbezetting te bepalen. Ik heb geen specifiek aantal personen per 
ruimte gekregen en daarom ga ik dit berekenen met de vloeroppervlakte. 
Daarvoor gaan we kijken naar ‘bijlage X ventilatievoorzieningen in niet-

residentiële gebouwen’, daarmee kunnen we berekenen hoeveel personen we in 
bepaalde soorten ruimten kunnen hebben. Als we dan met de vloeroppervlakte 
onze aantal personen hebben berekend kunnen we makkelijk het minimaal 

geëiste ontwerpdebiet berekenen. 
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Uit de tabel haal ik: 

Tabel 4-3 vloeroppervlakte per persoon 

Onze ruimte: Meest vergelijkbare 

ruimte uit de bijlage 

Vloeroppervlakte per 

persoon (m²/persoon) 

Energielokaal Leslokaal 4 

Werkhuis Leslokaal 4 

Leslokaal Leslokaal 4 

 

Ik kies 3 keer voor type leslokaal. Bij het energielokaal kies ik voor ‘leslokaal’ 
omdat hier de technieken komen en waar vaak personen aanwezig zullen zijn 

om deze technieken te bezichtigen. Deze ruimte is ook groter uitgevoerd in 
oppervlakte. Bij het werkhuis kies ik ook voor ‘leslokaal’ omdat er besproken is 
dat er geen toepassingen gaan gebeuren waar schadelijke stoffen zouden 
kunnen vrijkomen zoals bijvoorbeeld lassen maar dat er gewoon onschadelijke 

praktijkles zal gegeven worden. 

Als we dan onze aantal personen per ruimte weten (naar boven afronden) 
kunnen we weer terugkijken naar de afbeelding met de procedure van 
minimumdebiet en zien we wanneer er gerookt zal worden 43 m³/h per persoon 

nodig zal zijn. Dit gaan we niet gebruiken want het gebouw is volledig rookvrij. 
Dus dan gaan we kijken naar de andere optie en dat is niet-roken en komen we 

op 22 m³/h per persoon. 

Bij de ruimten niet bestemd voor menselijke bestemming moeten we uiteraard 
geen aantal personen berekenen. Zo rekenen we gewoon met 25 m³/h per wc 

en 1,3 m³/h per vierkante meter oppervlakte in de andere ruimten. 

Als we deze berekeningen dan allemaal samengieten in een Excel-bestand ziet 

dat er zoals op de volgende pagina uit. 
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4.3.1.4 Excel berekeningsblad niet-residentieel 

Tabel 4-4 berekeningsblad niet-residentieel 

Ruimten 
Opp. 
(m²) 

Vloeropp./persoon 
(m²/pers) 

Aantal personen (naar boven 
afgerond) 

Aantal 
WC's 

Ontwerpdebiet (m³/h/m² of pers. 
of toilet) 

Totaal debiet 
(m³/h) 

Energielokaal 17,7 4 5   22 110,0 

Werkhuis 41,6 4 11   22 242,0 

Inkom 
gelijkvloers 9,3       1,3 12,1 

WC dames 2,0     1 25 25,0 

WC heren 2,0     1 25 25,0 

WC hal 1,0       1,3 1,3 

Leslokaal 94,5 4 24   22 528,0 

Inkom 
verdieping 2,9       1,3 3,7 

Berging 6,9       1,3 9,0 

     Totaal debiet nodig gelijkvloers: 352,0 

     Totaal debiet nodig verdieping: 528,0 

     TOTAAL: 880,0 
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4.3.1.5 Type toevoer- en afvoerlucht 

Als we de afvoerlucht van een ruimte willen laten doorstromen of hergebruiken 
is het belangrijk dat we rekening houden met de kwaliteit van deze lucht. Niet 

zomaar alle lucht mag worden hergebruikt. In onderstaande tabel kan je 

bekijken hoe deze kwaliteit is verdeeld. 

Classificatie van de afvoerlucht (volgens de norm NBN EN 13779:2004) 

Tabel 4-5 kwaliteit van de lucht 

Klasse Omschrijving Voorbeelden (ter informatie) 

ETA1 Lage vervuilingsgraad: 

Lucht, afkomstig uit ruimten 
waarin de vervuiling voornamelijk 
teweeggebracht wordt door de 
menselijke stofwisseling en het 

gebouw, met uitzondering van 
ruimten waar mag worden 

gerookt 

Kantoren, met inbegrip van 
kleine opslagruimten, openbare 

ruimten, klaslokalen, trappen, 
gangen, vergaderzalen, 
handelsruimten zonder andere 

bron van vervuiling 

ETA2 Matige vervuilingsgraad: 

Lucht, afkomstig uit bezette 
ruimten die meer onzuiverheden 
bevat dan lucht uit de ruimten uit 
categorie ETA1 of uit ruimten met 

andere activiteiten en lucht uit 
ruimten die normaal gesproken 
tot categorie ETA1 zouden 
behoren, maar waar mag worden 

gerookt 

Restaurants, keukens waar 
warme drank wordt bereid, 
winkels, opslagruimten, 

hotelkamers 

ETA3 Hoge vervuilingsgraad: 

Lucht, afkomstig uit ruimten waar 

de luchtkwaliteit sterk beperkt 
wordt door de productie van 
vocht, chemische stoffen 
enzovoort 

Toiletten, sauna’s, keukens, 
bepaalde chemische laboratoria, 

fotokopieerruimten, rookruimten 

ETA4 Zeer hoge vervuilingsgraad: 

Lucht die geuren en 
onzuiverheden bevat die 
schadelijk zijn voor de 
gezondheid, in concentraties die 
hoger zijn dan die welke 
toegestaan zijn voor de 
binnenlucht van bezette ruimten 

Afzuiging voor grills en 
keukendampkappen, garages, 
wegtunnels, parkings, 
schildersateliers, wasserijen, 

bepaalde chemische laboratoria, 
veelvuldig gebruikte rookruimten 
... 
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Ook hier hebben we weer het verschil tussen de ruimten bestemd voor 
menselijke bezetting en ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting. Bij 

ruimten bestemd voor menselijke bestemming moet de toegevoerde lucht 

buitenlucht zijn. Alle bijkomende debieten mogen afkomstig zijn van ETA1. 

Ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting kan volledig gerealiseerd 

worden met afvoerlucht uit andere ruimten van de kwaliteit ETA1 of ETA2. Ik 
kies om alleen afvoerlucht van ETA1 te hergebruiken. Uiteraard mag er hier ook 

buitenlucht gebruikt worden. 

Dit alles heb ik samengevat in een tabel. 

Hergebruik van de afvoerlucht (NBN EN 13779) 

Tabel 4-6 kwaliteit doorstroomlucht 

Klasse Omschrijving 

ETA1 Geschikt voor hergebruik in ‘ruimten niet bestemd voor menselijke 
bezetting’ of speciale ruimten geschikt voor doorstroom doorheen alle 

type ruimten 

ETA2 Alleen geschikt voor hergebruik en doorstroom in/doorheen ‘ruimten 
niet bestemd voor menselijke bezetting’ of speciale ruimten 

ETA3 Niet geschikt voor doorstroom 

ETA4 Niet geschikt voor doorstroom 
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4.3.1.6 Toevoer- en afvoer voorzieningen 

De manier waarmee we lucht gaan toevoeren en afvoeren hangt af van de 
kwaliteit van de toevoer- en afvoerlucht en van het type ventilatiesysteem. 

Tabel 4-7 keuze toevoeropeningen 

Keuze toevoeropeningen Voorbeeld van toepassing 

Regelbare toevoeropeningen (RTO) Ontwerptoevoerdebiet van een 
‘ruimte bestemd voor menselijke 
bezetting’ bij systemen met 

natuurlijke toevoer 

Mechanische toevoer Ontwerptoevoerdebiet van een 
‘ruimte bestemd voor menselijke 
bezetting’ bij systemen met 

mechanische toevoer 

Doorstroomopeningen (DO) Ontwerptoevoerdebiet van een 
‘ruimte niet bestemd voor menselijke 

bezetting’ 

Doorstroomopeningen (DO) en 

regelbare toevoeropeningen (RTO) 

RTO: ontwerptoevoerdebiet van een 
‘ruimte bestemd voor menselijke 
bezetting’ bij systemen met 

natuurlijke toevoer 

DO: bijkomende debiet – wordt niet 
meegeteld in het 

ontwerptoevoerdebiet 

Doorstroomopeningen (DO) en 
mechanische toevoer 

Mechanische toevoer: 
ontwerptoevoerdebiet van een ‘ruimte 
bestemd voor menselijke bezetting’ 

bij systemen met mechanische 

toevoer 

DO: bijkomende debiet – wordt niet 
meegeteld in het 

ontwerptoevoerdebiet 
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Tabel 4-8 keuze afvoeropeningen 

Keuze afvoeropeningen Voorbeeld van toepassing 

Regelbare afvoeropeningen (RAO) Ontwerpafvoerdebiet van een ruimte 
bij systemen met natuurlijke afvoer 

Mechanische afvoer Ontwerpafvoerdebiet van een ruimte 

bij systemen met mechanische afvoer 

Doorstroomopeningen (DO) DO: ontwerpafvoerdebiet van een 
ruimte met afvoerlucht van klasse 

ETA1 naar een ‘ruimte bestemd voor 
menselijke bezetting’, of van klasse 
ETA1 of ETA2 naar een ‘ruimte niet 

bestemd voor menselijke bezetting’ 

Doorstroomopeningen (DO) en 

regelbare afvoeropeningen (RAO) 

RAO: ontwerpafvoerdebiet van een 
ruimte met afvoerlucht van klasse 
ETA1 of ETA2, bij systemen met 

natuurlijke afvoer 

DO: ontwerpafvoerdebiet van een 
ruimte met afvoerlucht van klasse 
ETA1 naar een ‘ruimte bestemd voor 
menselijke bezetting’, of van klasse 

ETA1 of ETA2 naar een ‘ruimte niet 

bestemd voor menselijke bezetting’ 

Doorstroomopeningen (DO) en 

mechanische afvoer 

Mechanische afvoer: 
ontwerpafvoerdebiet van een ruimte 

met afvoerlucht van klasse ETA1 of 
ETA2, bij systemen met mechanische 

afvoer 

DO: ontwerpafvoerdebiet van een 
ruimte met afvoerlucht van klasse 
ETA1 naar een ‘ruimte bestemd voor 
menselijke bezetting’, of van klasse 
ETA1 of ETA2 naar een ‘ruimte niet 

bestemd voor menselijke bezetting’ 

 

Zoals eerder aangehaald gaan we gebruik maken van mechanische toevoer in 
de ruimten bestemd voor menselijke bezetting. Toevoer via een 

doorstroomopening naar de ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting. 

We kiezen overal voor mechanische afvoer, maar om de debieten wat in te 

perken gaan we een deel luchtdebiet van ruimten bestemd voor menselijke 
bezetting laten doorstromen naar ruimten niet bestemd voor menselijke 

bezetting. 
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4.3.1.7 Balancering 

Als we onze debieten bekijken zien we dat we veel meer pulsie (toevoer) 
hebben dan extractie (afvoer). Op de verdieping hebben we zelfs geen extractie. 
De reden hiervan is dat ik de normen gevolgd heb en na dat de lucht deze 
ruimten verlaat normaal nog herbruikt mogen worden. Uiteraard ga ik wel 

extractie voorzien. 

Tabel 4-9 pulsie- en extractiedebieten 

Gelijkvloers Totaal debiet (m³/h) 

Pulsie 352 

Extractie 50 

Verdieping Totaal debiet (m³/h) 

Pulsie 528 

Extractie 0 

 

Er kan best gestreefd worden naar een evenwicht tussen het totaal toevoer- en 
afvoerdebiet bij de ventilatie. Dit kunnen we berekenen met een formule dat we 

kunnen terugvinden in bijlage X van de energieprestatieregelgeving. 

𝑃𝐶 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑞𝑣, 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 − 𝑞𝑣, 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡) 𝑥 (
𝑎𝑏𝑠(𝑞𝑣,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦−𝑞𝑣,𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡)

𝑉50
)

1

0,65 𝑥 50  

PC: drukvoorwaarde [Pa] 

qv,supply: ontwerptoevoerdebiet [m³/h] 

qv,extract: ontwerpafvoerdebiet [m³/h] 

V50: lekdebiet bij 50 Pa [m³/h] van het gebouw of van een deel van het 
gebouw zoals gedefinieerd door de norm NBN EN 13829, per conventie 
gelijkgesteld aan V, het volume (berekend op basis van de buitenafmetingen, in 

m³) van het gebouw. 

sign (x): een functie die het teken van het argument x aanneemt, met andere 
woorden: 

 sign (x) = 1, als x ≥ 0 

 sign (x) = -1, als x < 0 

abs (x): de absolute waarde van x, met andere woorden: 

 abs (x) = x, als x ≥ 0 

 abs (x) = -x, als x < 0 

De drukvoorwaarde mag niet kleiner zijn dan -5 Pa (onderdruk) of groter zijn 

dan 10 Pa (overdruk). 

Bij ons gebouw is de bedoeling dat de ventilatie afzonderlijk werkt op 
gelijkvloers en verdieping en ga dus twee drukberekeningen maken. 
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Gelijkvloers: 

Volume van gelijkvloers: 12 m x 7,5 m x 3,35 m = 301,5 m³. 

We hebben een pulsie van 352 m³/h en een extractie van 50 m³/h. 

Wanneer we deze gegevens invullen in de formule krijgen we een overdruk van 
50,13 Pa. Dit is veel hoger dan de limiet van 10 Pa en zullen de extractie 
daarom verhogen naar 300 m³/h. Dan komen we aan 3,35 Pa overdruk wat 

onder de limiet ligt. 

Verdieping: 

Volume van verdieping: 19 m x 7,5 x 3,35 m = 477,38 m³. 

We hebben een pulsie van 528 m³/h maar geen extractie. Dit komt omdat we 

op de verdieping alleen ruimten hebben waar de kwaliteit van de lucht een lage 
vervuilingsgraad heeft en we dus normaal gebruiken voor doorstroom. Uiteraard 

gaan we wel zorgen voor extractie. 

Ik heb eerst eens de berekening gedaan met een pulsie van 528 m³/h en een 
extractie van 0 m³/h en komen dan op een overdruk van 58,39 Pa, zoals te 
verwachten veel te veel. Als we 450 m³/h extractie voorzien komen we op een 

overdruk van 3,08 Pa wat onder de limiet ligt. 

Samengevat 

Tabel 4-10 drukverhouding 

 Pulsie (m³/h) Extractie (m³/h) Overdruk (Pa) 

Gelijkvloers 352 300 3,35 

Verdieping 528 450 3,08 

 

We opteren voor een lichte overdruk zodat er geen vervuilde lucht naar binnen 

kan via een andere weg. 

4.3.1.8 Regelsystemen 

Het spreekt voor zich dat de ventilatie niet altijd op zijn maximum vermogen zal 
moeten werken. Het is toegestaan om op bepaalde momenten het debiet te 
verminderen of zelfs te stoppen. Door een goede regeling te gebruiken komen 

we bij een aantal voordelen. Zo besparen we verwarmingskosten en elektriciteit 
als de ventilatie met een lager debiet werkt. Ook kunnen we zo, afhankelijk van 
het seizoen, zorgen voor een koelend effect. EPB moedigt een zuinige regeling 

sterk aan. 
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Om de ventilatie te regelen hebben we een paar opties: 

 IDA-C1: geen controle – het systeem werkt permanent 
 IDA-C2: manuele controle – het systeem heeft een handbediende 

schakelaar 
 IDA-C3: kloksturing 

 IDA-C4: bezettingscontrole – infraroodsensoren en dergelijke 
 IDA-C5: regeling afhankelijk van aantal aanwezigen 

 IDA-C6: directe controle van de luchtkwaliteit 

Mechanische ventilatie moet minstens een regelingsysteem hebben vanaf IDA-

C3 volgens bijlage X. Ik heb voor IDA-C4 en -C6 gekozen. We gaan in de 
ruimten bestemd voor menselijke bezetting werken met directe controle van de 
luchtkwaliteit via CO2-meters. In de ruimten niet bestemd voor menselijke 
bezetting ga ik werken met bezettingscontrole, ventilatie gaat hier dus werken 

wanneer er aanwezigheid is. 

4.3.1.9 Technische uitwerking 

Gelijkvloers en de verdieping zullen volledig apart werken van elkaar. De reden 

hiervan is dat ze over 2-3 jaar de verdieping helemaal willen vernieuwen vanaf 

het begin. 

Voor de gelijkvloers hebben we een minimumdebiet nodig van 352 m³/h en heb 
daarom gekozen voor de Vitovent 300-W type HR400 van Viessmann. Deze kan 

een debiet leveren van 400 m³/h. 

Voor de verdieping hebben we een minimumdebiet nodig van 528 m³/h en heb 

hier ook gekozen voor de Vitovent 300-W type HR400. 

De Vitovent 300-W type HR400 is het toestel dat het meeste debiet kan leveren 
bij Viessmann. Dit zal niet genoeg zijn en daarom kan er eventueel 
gecombineerd worden met Vitovent 200-D type HRM A55. Dit zijn kleine 
toestellen die in de muur kunnen geplaatst worden en verse lucht aanzuigen en 
vervuilde lucht afzuigen met warmteterugwinning. Deze kunnen 55 m³/h 

leveren per stuk. 

Technische informatie van deze ventilatiesystemen zijn terug te vinden in de 

bijlagen. 

Het kanaaltracé zal gemaakt worden in samenwerking met Viessmann hun 

software en komt in de werkfiche. 

4.3.2 Residentieel 

Tijdens het verloop van mijn stage werd mij ook gevraagd om de minimum 
ventilatiedebieten te berekenen volgens de normen van een residentieel 
gebouw. Hiervoor heb ik dan het schoolgebouw ingericht met fictieve ruimten 

zoals ze in een gewoon woonhuis voorkomen. 

Voor residentieel houden we rekening met bijlage lX van het Energiebesluit die 

verwijst naar een groot deel van de Belgische norm NBN D 50-001. 
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4.3.2.1 Type ruimten 

De ruimten binnen het beschermd volume worden in 4 groepen verdeeld: droge 
ruimten, natte ruimten, doorstroomruimten en speciale ruimten. Om dit te 

vergelijken met het schoolgebouw heb ik de ruimtes hernoemd. 

Tabel 4-11 hernoemen van de ruimten 

Ruimten Fictieve ruimten 

Energielokaal Bureau 

Werkhuis Slaapkamers (2) 

Inkom gelijkvloers Inkom 

WC dames Badkamer 

WC heren 

WC hal 

Leslokaal Woonkamer 

Open keuken 

Inkom verdieping hal 

Berging Was en droogplaats 

 

Droge ruimten: bureau, slaapkamers (2) en woonkamer. 

Natte ruimten: badkamer, open keuken en was + droogplaats. 

Doorstroomruimten: inkom en hal. 

Speciale ruimten: geen. 
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4.3.2.2 Minimaal geëiste ontwerpdebiet 

Om het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet in droge ruimten en 
ontwerpafvoerdebiet in natte ruimten te bepalen, geldt in principe de algemene 

regel van 3,6 m³/h per vierkante meter vloeroppervlakte van de ruimte. 

Tabel 4-12 toevoerruimten 

Toevoerruimten Algemene regel 

(m³/hm²) 

Minimaal debiet 

(m³/h) 

Mag beperkt 
worden tot 
volgende 

debieten (m³/h) 

Woonkamer 3,6 75 150 

Slaapkamer, 
bureau, 

speelkamer 

25 72 

 

Tabel 4-13 afvoerruimten 

Afvoerruimten Algemene regel 

(m³/hm²) 

Minimaal debiet 

(m³/h) 

Mag beperkt 
worden tot 
volgende 
debieten (m³/h) 

Keuken, 
badkamer, was + 
droogplaats 

3,6 50 75 

Open keuken 75 - 

WC 25 - 

 

Als we deze waardes dan toepassen in onze berekening komen we aan volgende 

Excel. 
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4.3.2.3 Excel berekeningsblad residentieel 

Tabel 4-14 berekeningsblad residentieel 

Ruimten 
Opp. 
(m²) 

Fictieve 
ruimten 

Opp. 
(m²) 

Nominale debiet algemene 
regel (m³/hm²) 

Ontwerpdebiet 
(m³/h) 

minimum debiet 
(m³/h) 

Gecorrigeerd aan 
minimumdebiet (m³/h) 

Energielokaal 17,7 Bureau 17,7 

3,6 

63,9 25 63,9 

Werkhuis 41,6 
Slaapkamers 
(2) 41,6 149,8 25 149,8 

Inkom 
gelijkvloers 9,3 Inkom 9,3 33,5 Doorstroom 33,5 

WC dames 2,0 

Badkamer 4,9 17,6 25 25 
WC heren 2,0 

WC hal 1,0 

Leslokaal 94,5 
Woonkamer 

63,0 226,8 
75 226,8 

Open keuken 
31,5 113,4 

75 113,4 

Inkom 

verdieping 2,9 Inkom 2,9 10,3 Doorstroom 10,3 

Berging 6,9 
Was en 
droogplaats 6,9 24,8 50 50 

      

Totaal debiet nodig 
gelijkvloers: 213,6 

      

Totaal debiet nodig 

verdieping: 226,8 

      TOTAAL: 440,4 
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4.3.3 CO2-meting 

Ventilatie is heel belangrijk en zeker in leslokalen. Er zitten heel veel personen 
in 1 ruimte die allemaal CO2 uitademen, ongeveer 900 gram per dag voor een 

volwassene. Dit moeten we zo snel mogelijk verwijderen omdat er 
concentratieproblemen, vermoeidheid en hoofdpijn kan optreden. Om aan te 
tonen hoe snel dit stijgt tijdens een les in de ruimte hebben we een test gedaan 
met CO2-meter. 

Dit toestel konden we dan inlezen op de computer waarna we een tabel kregen 
met alle gegevens. Deze gegevens heb ik in een grafiek afgebeeld. 

Tabel 4-15 CO2-meting leslokaal in B-blok 

 

De meting hebben we gedaan tijdens een les in de B-blok, het nieuwste gebouw 
van de school. Dit gebouw heeft een goede ventilatie met CO2 sensors. Voor de 
les hebben we de ramen nog even opengezet omdat ervoor ook een les geweest 
was en dit kan je zien aan de daling bij de start van de grafiek. De les is 

begonnen vanaf het diepste punt in de grafiek en hebben we de ramen weer 
gesloten. Hier kan je duidelijk zien dat de CO2 in het klaslokaal zal stijgen. Uit 
deze grafiek kunnen we ook afleiden dat de sensors de ventilatie een stapje 
hoger zullen laten werken vanaf 900 ppm. Op dit niveau blijft de waarde 

stagneren. 
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Figuur 4-4 CO2-gehalte 

 

Zoals we op de afbeelding kunnen zien is de perfecte waarde tussen de 350 en 

450 ppm. Dit is uiteraard niet haalbaar en zullen daarom de ppm kleiner dan 

1000 proberen te houden met goede ventilatie. 

4.4 Elektrisch ontwerp en netwerk 

Het eendraadschema en situatieschema is getekend door Nick Loomans. Om 
deze te raadplegen verwijs ik door naar zijn eindwerk en werkfiche die hij maakt 

voor de studenten van PROVIL. 

Er gaat gewerkt worden met KNX om alles in het gebouw aan te sturen. 

Voor het netwerk werken we met access points van Cisco. Het netwerk is zeer 
belangrijk voor het didactische gedeelte van het project. Alles gaat worden 

uitgelezen en gaan we doorsturen naar het E-learning platform via het internet. 
Het is belangrijk dat we genoeg aandacht besteden aan netwerk bij de volgende 
deelopdracht. 

4.5 Verlichting 

Verlichting is heel belangrijk voor het welzijn van de aanwezige mensen. In een 
schoolgebouw moet hier zeker ook genoeg aandacht aan besteed worden. Het is 
de bedoeling dat de leerlingen in het leslokaal genoeg verlichting hebben op hun 

werkvlak. Ook niet teveel want dit kan hinderlijk zijn wanneer we werken met 
beeldschermen. Wat we zeker ook niet mogen vergeten is noodverlichting, dit is 
verplicht in een openbaar gebouw waar veel mensen aanwezig zijn in één 
ruimte. 
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4.5.1 DIALux 

Collega-student Nick Loomans heeft een simulatie gemaakt in het 
berekeningsprogramma DIALux. Zo kon hij zien welke armaturen en hoeveel we 

er best konden kiezen in de verschillende ruimten. 

Tabel 4-16 lijst verlichtingsarmaturen per ruimte 

Ruimten Type armatuur Aantal (stuks) 

Werkhuis Philips RC360B G2 PSD 
W60L60 

9 

ETAP K111/11N2 1 

ETAP K141/6N 1 

Energielokaal Philips RC120B W60L60 2 

ETAP K111/11N2 1 

ETAP K141/6N 1 

Inkom gelijkvloers Philips RC120B W60L60 2 

ETAP K111/11N2 2 

ETAP K141/6N 1 

WC dames Philips RS140B 1 

ETAP K111/11N2 1 

Sas Philips RS140B 1 

ETAP K111/11N2 1 

WC heren Philips RS140B 1 

ETAP K111/11N2 1 

Leslokaal Philips RC360B G2 PSD 
W60L60 

12 

ETAP K111/11N2 2 

ETAP K141/6N 1 

Berging Philips DN130B D217 2 

ETAP K111/11N2 1 

Inkom verdieping Philips RC120B W60L60 1 

ETAP K141/6N 1 

Trap buiten Philips WT 120C L600 3 

ETAP K111/11N2 3 
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Bij de keuze van de armaturen is er rekening gehouden met de prijs-kwaliteit 

verhouding en op basis van de gelijkmatigheid die deze kunnen bieden. 

Al de geïnstalleerde armaturen zijn met de led-technologie uitgerust. Voor de 
noodverlichting hebben we het merk ETAP gebruikt en is decentraal. Deze 

kunnen 1 uur verlichten met een inwendige batterij. 

4.6 Sanitair warm water 

Er is besloten om geen sanitair warm water te voorzien in het gebouw. De reden 

hiervoor is dat het alleen af en toe nodig zou zijn om te kuisen. Dit zou dan van 

een ander gebouw kunnen gehaald worden. 

4.7 Zonneboiler 

Ik ga de vergelijking maken tussen water elektrisch opwarmen met boiler en 
met een zonneboiler. We hebben geen gas-aansluiting in dit nieuwe 

schoolgebouw. 

In het gebouw zouden we ongeveer 32 liter warm water per dag moeten 
opwarmen van 12°C (gemiddelde temperatuur leidingswater) naar 60°C. We 
kiezen voor 60°C zodat we boven de grens zitten van 55°C om de Legionella 
bacterie te doden maar ook niet te warm zodat ons verbruik teveel gaat stijgen.  

De 32 liter dat we nodig hebben per dag is enkel om de handen te wassen en 
elke week te kuisen met warm water. Als we dit dan over 8 maanden (school) 
bekijken komen we aan 5120 liter warm water op een jaar. Als we dan 182 
schooldagen per jaar hebben kunnen we ons volume van het buffervat 

berekenen. Deze gaan we licht overdimensioneren, zo komen we aan een 
buffervat van ongeveer 40-45 liter. Als we voor dit buffervat een gemiddeld 
stilstandsverlies nemen van 25% moeten we dit compenseren en hebben we 

een totale warmtevraag van 406,32 kWh. 

Deze totale warmtevraag zullen we voor onze elektrische boiler dan volledig 
verwarmen aan 0,2 euro per kWh en komen we op 162,53 euro per jaar. Als we 
met de zonneboiler het verbruik altijd volledig zouden kunnen dekken, dit zal 
echter niet lukken in de wintermaanden, hebben we uiteraard geen elektrische 
verwarmingskost maar wel een beetje verbruik van de circulatiepomp om het 

water (glycol) door de zonnecollectors te sturen. 

Met 1 collector zouden we moeten toekomen in de maanden met genoeg 
zonlicht en geen te koude omgevingstemperatuur. Als we de dekkingsgraad 
zouden verlagen zal de terugverdientijd verhogen omdat we dan ook een deel 
elektrisch aan het verwarmen zijn. Dit is dus het geval in de wintermaanden. Ik 
ga hier nu aantonen dat we in het beste geval, altijd 100% dekkingsgraad, nog 
steeds een veel te hoge terugverdientijd hebben en dit dus niet gunstig is voor 
de hoeveelheid SWW we nodig zouden hebben. 
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Voor de prijs van de zonnecollector heb ik een gemiddelde prijs van 500 euro 
per vierkante meter genomen. Voor de boiler en de installatie van het hele 

systeem heb ik 2500 euro genomen. Dit brengt dan de totale prijs van boiler, 

installatie en collector op 3600 euro. 

Als we dan deze berekening voltooien komen we aan een terugverdientijd van 

ongeveer 22 jaar. Dit is heel hoog door de lage warm water vraag. Daardoor is 
er beslist met de stuurgroep om geen sanitair warm water te gebruiken in het 

gebouw. 
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4.7.1 Excel berekeningsblad zonneboiler 

Tabel 4-17 berekeningsblad zonneboiler 

Waterverbruik + 
warmtevraag      

Warm water vraag per jaar 
(L) Warmtevraag (J) Warmtevraag (kWh) Volume buffervat (L)   

5824 1170204672 325,06 44,80   

Elektrisch      

Stilstandsverliezen (kWh) Warmtevraag (kWh) 
Totale warmtevraag 

(kWh) 
Totale verbruikte 
energie (kWh) 

Huidige prijs per kWh 
(€) 

Prijs SWW 
(€) 

81,26 325,06 406,32 812,64 € 0,20 € 162,53 

Zonneboiler      

Stilstandsverliezen (kWh) Warmtevraag (kWh) 
Totale warmtevraag 

(kWh) 
Totale verbruikte 
energie (kWh) 

Huidige prijs per kWh 
(€) 

Prijs SWW 
(€) 

81,26 325,06 406,32 0 € 0,20 € 0,00 

Kies gewenste 
dekkingsgraad: 100%     

Collector bijdrage (kWh) 
Besparing door gebruik 

zonneboiler (€)     

406,32 € 162,53     

Zonneboiler dimensionering      

Vermogen per paneel 
(kWh/m²) Oppervlakte paneel (m²) 

Benodigde 
oppervlakte (m²) 

Aantal collectors 
(stuks) 

Prijs zonnecollector per 
m² (€)  

700 2,2 0,58 1 € 500,00  
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Zonneboiler installatiekost      

Prijs zonnecollector (€)  Prijs installatie (€) Subsidie (€) 
Totale prijs installatie 

(€)   

€ 1.100,00 € 2.500,00 € 0,00 € 3.600,00   

Terugverdientijd 

zonneboiler (jaar)      

22,15      
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4.8 Fotovoltaïsche installatie 

Bij de eerste bouwplannen waren er fotovoltaïsche panelen voorzien in de 
voorgevel van het gebouw. Maar als we ze verticaal plaatsen op de gevel 

hebben we een instralingsrendement van 70%. Daarom zijn we snel opzoek 
gegaan naar andere mogelijkheden. We hebben gekozen voor een oost-west 
opstelling van de panelen, dit is ook zoals de ijsbuffer een uniek systeem dat we 

willen tonen aan het brede publiek. 

4.8.1 Oost-west opstelling 

Een oost-west opstelling heeft een aantal voordelen. De hellingshoek van de 
panelen is ongeveer 10° waardoor de schaduwvorming al minder problemen 

gaat opleveren, de tussenafstanden kunnen kleiner zijn. Het is interessanter 
voor het elektriciteitsnet omdat we geen hele hoge piek zullen hebben wanneer 

de zon het hoogst staat.  

Op onderstaande grafiek kunnen we zien dat de installatie sneller start en later 

stopt t.o.v. een zuid-opstelling. We zien dat de oost-west installatie minder 
vermogen levert op het hoogtepunt van de dag. De piek is afgevlakt wat 
interessanter is voor het elektriciteitsnet. Let wel op dat er enkele panelen extra 
zullen moeten worden gelegd tegenover een zuid-opstelling om aan dezelfde 

opbrengst te komen. 

Tabel 4-18 O-W opstelling ten opzichte van zuid 
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4.8.2 Keuze omvormer 

Omdat we twee kleinere pieken hebben met de oost-west opstelling kunnen we 
een kleinere omvormer gebruiken. Dit is interessant omdat het 
prosumententarief dan lager zal zijn. De omvormer wordt ook vaak 
ondergedimensioneerd, dit wordt ook gedaan om dat prosumententarief zo laag 

mogelijk te houden. 

Zoals we op onderstaande grafiek kunnen zien hebben we een PV-installatie van 
15 kWp met een omvormer van 9 kW. We zien dat het vermogen constant blijft 

bij 9kW terwijl de panelen meer vermogen kunnen leveren. 

Tabel 4-19 onderdimensionering omvormer 

 

Met een oost-west opstelling zullen we een hogere jaaropbrengst hebben dan 
met een zuid-opstelling omdat we meer panelen zullen kunnen leggen op 
hetzelfde dakoppervlak. Onze O-W opstelling heeft daarom 4 extra panelen. 

Als we een 7kW omvormer plaatsen bij de O-W opstelling, dan zou de 
jaaropbrengst 7.300 kWh zijn. Er gaat hier maar 220 kWh verloren door de 

onderdimensionering van de omvormer. 

Het vermogen van de omvormer bij de zuid-opstelling bedraagt 7kW. Indien 
deze wordt vervangen door een kleinere omvormer van 5kW dan zou er een 
jaaropbrengst zijn van 6.629 kWh/jaar. Er gaat hier meer verloren t.o.v. de 
oost-west installatie, namelijk 421 kWh/jaar. 

Tabel 4-20 vergelijking oriëntatie en vermogen omvormer 

Vermogen omvormer   

Opstelling 

Sunny Tripower 5000TL-

20 

5kW 

Sunny Tripower 7000TL-

20 

7kW 

Zuid-opstelling (30 
panelen) 

6.629 kWh/jaar 7.050 kWh/jaar 

Oost-west opstelling (34 

panelen) 
7.079 kWh/jaar 7.300 kWh/jaar 
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Het voordeel van een kleine omvormer is dan men een lagere prosumententarief 
moet betalen. Het bedrag hiervan is afhankelijk van regio tot regio. Het 

gemiddelde tarief per jaar bedraagt ongeveer 90 euro per kW geïnstalleerd 
vermogen van de omvormer. Hierdoor zouden we een besparing van ongeveer 

180 euro per jaar kunnen realiseren. 

4.9 Waterrecuperatie 

Tijdens een vergadering met de stuurgroep hebben we besloten dat de afdeling 
bouw dit gedeelte gaat uitwerken. Men wil een regenwaterput plaatsen van 

10.000 liter. 
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BESLUIT…. 

Het doel van dit project was om mensen met vragen over energie antwoorden 
te kunnen bieden. Daar hebben we nu toch al een goede voorzet gegeven met 
onze eindwerken. Dit zal uiteraard nog verder moeten worden uitgewerkt en zal 
gebeuren door andere studenten die volgend jaar hun stage doen. Zij gaan de 

regeling van de systemen uitvoeren en zich meer bezighouden met het E-
learning platform. 
 
Tijdens deze stage kwam meer kijken dan ik eerst had verwacht. Zo moesten 

we de technieken van begin tot einde uitwerken waarvan ook een deel te zien 
zal zijn in de werkfiches voor de studenten van PROVIL. Hierbij kwam dan ook 
de zoektocht naar mogelijke partners die mee willen stappen in dit project. Zo 
hebben we een paar vergaderingen gehad en hebben we Viessmann weten 
overtuigen. 

 
Bij de normen van ventilatie heb ik ondervonden dat deze voor schoolgebouwen 
(niet-residentieel) toch wel veel strenger zijn dan voor een woning 
(residentieel). Tijdens het berekenen van de zonneboiler kwam ik op een hoge 
terugverdientijd omdat er zo goed als geen warm water nodig is. Met de 
stuurgroep is dan besloten om geen sanitair warm water te voorzien in het 
gebouw. Natuurlijk kunnen we een zonneboiler ook gebruiken als ondersteuning 
voor de verwarming. Zo kwamen we dan ook terecht bij de zonne-
/luchtabsorbers die het ijsbuffersysteem zullen ondersteunen bij opwarming en 

afkoeling. 
 
Ik heb heel veel bijgeleerd over de huidige technieken en wat er allemaal 
mogelijk is. Het was een goede keuze om deze stage te kiezen en ben trots dat 
ik de kans heb gekregen om mee te werken aan zo’n innovatief project. Met dit 
eindwerk kan ik mijn opleiding bachelor in de energietechnologie tevreden 
afsluiten. 
  



61 

  

LITERATUURLIJST 

Alen, P. (2015). Hernieuwbare energie. Campinia media. 

Het VIGeZ, de Vlaamse Logo's, Vlaamse overheid. (2016). Gezondheid & milieu. 
Opgehaald van gezondheidenmilieu.be: 

http://www.gezondheidenmilieu.be/ 

Ouwehand, i. J., Papa, i. T., Geus, d. J., & Gilijamse, d. W. (2011). Toegepaste 
Energietechniek - deel 2: duurzame energie. Academic Service. 

Sibelga. (2016). Energids. Opgehaald van energids.be: 

http://www.energids.be/nl/ 

Van Dun, R. (2014). Duurzaam wonen. Campinia media. 

Viessmann. (2016). Ventilatie. Opgehaald van Viessmann: www.viessmann.be 

Viessmann. (2016). Viessmann verwarmingsgids. Zaventem: Viessmann. 

Viessmann. (2016). zonneboiler. Opgehaald van Viessmann: www.viessmann.be 

Vlaamse overheid. (2015, april). Vlaanderen is energie - ventilatie niet-
residentieel. Opgehaald van vlaanderen.be: 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/ventilatied

ocumentnietresidentieel.pdf 

Vlaamse overheid. (2016). energiesparen.be. Opgehaald van Vlaanderen is 

energie: http://www.energiesparen.be/ 

Vlaamse overheid. (2016, Februari). Vlaanderen is energie - ventilatie 
residentieel. Opgehaald van vlaanderen.be: 
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/ventilatied

ocumentresidentieel.pdf 

 



62 

  

BIJLAGEN 

Bijlage 1 – grondplan gelijkvloers 
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Bijlage 2 – grondplan verdieping 
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Bijlage 3 – Vitovent 300-W (1) 
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Bijlage 4 – Vitovent 300-W (2) 
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Bijlage 5 – Vitovent 200-D (1) 
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Bijlage 6 – Vitovent 200-D (2) 

 
 


