
Dynamisch rekenen aan energiestromen in en om gebouwen 
als tool voor ontwerp, simulatie en validatie.

Ervaringen uit de praktijk

Building performance Simulation 
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Ontstaan Aard ® 

Propositie – droom & visie

Wat is Aard® rekenmodel

Kwaliteitsborging middels
nulmetingen/koppeling met regeltechniek

Nieuwe inzichten – nieuwe product oplossingen
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1. 2007-2011 Coen energie comfort - Energieadvies bestaande bouw

2. 2011 – 2014 Energiedokter aanpak (dr. Coen) 

3. Steeds meer vraag naar Integrale aanpak. Hoe zet je advies om in 
concrete producten ? (Studio Coen) 

4. December 2014 – overleg met Aart van Hell – Wufi als voorbeeld.

5. Samenwerking met fabrikanten zoals Jaga, Brontechnologie, 
Pilkington, Airflex, Autarkis (PCM)

6. Energiedokter aanpak; Vragen van klanten zoals woonhuis
renovatie Wageningen met ademende natuurlijke materialen. Wat
is de rol van thermische massa ? Kan ik koelen met de dempende
werking van thermische massa ? Hoeveel moet ik dan 
‘nachtventileren’

7. ‘Nul op de meter’ woningen, Energiescans, EED audits, 
Energieontwerp nieuwbouw projecten.
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Ontstaan Aard ® 
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Propositie Aard ®

Ontwerpen en Realiseren van Energie renovaties en Nieuw
energie met de natuur mee. Zon, Aarde, Wind en Themische
massa. 

Door inzicht te verschaffen aan gebruikers/bewoners vanuit
gedrag energiebesparing beinvloeden.

1. Inzicht in energiestromen;
Vanuit het inzicht in Temperatuurverloop, Vermogens en
Energieverbruik (kwh) kan de aard van het pand achterhaald
worden middels het Aard energiemodel. 

2. Koppeling met meten. In de bestaande bouw voegen we tbv. 
Energierenovatie een ‘fit’ – berekening toe. 

2. Wonen-wie-je-bent, achterliggende drijfveren van 
gebouweigenaren. 

3. In een vroeg stadium kan het energieontwerp samen met 
architecten en gebouweigenaren gemaakt worden waarin het 
optimum wordt opgezocht tussen (intrinsieke-) gebouw energie
en actieve energie van installaties.
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Aard® 
• Zon
• Interne warmte
• Verwarming
===============================
Transmissieverlies constructies
Ventilatieverlies
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Waar is de zon?



Waar is de zon?

Hoogste zonnestand 
(in het zuiden):

• Juni / juli: 63°

• December / januari: 14 °



Waar is de zon



Schijnt de zon ook door het raam?

• Oriëntatie: “in welke richting kijk je, als je door het raam kijkt?”
Bijvoorbeeld: een raam op het oosten.

• Schaduw: huizen, schutting, bomen, overstekend dak



Schijnt de zon ook door het raam?



Schijnt de zon ook door het raam?



Schijnt de zon ook door het raam?

0,85             1,00            1,00             0,75              

0,40             0,50            0,50             0,25              

0,15             -              -               -                



Dakramen

-180°--135° -135°--90° -90°--45° -45°-0° 0°-45° 45°-90° 90°-135° 135°-180°

1,00             1,00            1,00             1,00              1,00          1,00          1,00          1,00                 40°-60°

-               1,00            1,00             1,00              1,00          1,00          1,00          -                   20°-40°

-               -              0,50             0,50              0,50          -            -            -                   0°-20°

63°



En verder

• In het rekenmodel kun je 10 ramen invoeren

• Zon op gevels en daken wordt op dezelfde manier berekend
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Kwaliteits aspecten dynamisch rekenen;

1. Kwaliteitsborging middels nulmetingen/koppeling met regeltechniek

In de bestaande bouw kan met een nulmeting en een fit-berekening (Koppel metingen en model 
berekeningen aan elkaar) de uitgangs-situatie goed gekoppeld worden.

Wat nog beter zou is als we ook temperatuurmetingen zouden gaan doen ! 

2. Een nieuwe ontdekking is het effect van de dynamische opwarming van de bodem onder
panden. 

3. Meetdata van werkelijke energiestromen in/om panden gekoppeld aan energiemodellen geven
inzicht in de gevoeligheid van gebouwen voor opwarming door zon, IWP, bezonning, stookgedrag.

4. 3D geometrie via 3D scans in bestaande gebouwen

5. Op tijd in het project betrokken worden.
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