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In plaats van beleefbaar en
toegankelijk

Verborgen



Dikke muren 
en vochtig

In plaats van comfort voor
gebruik











Ons doel

• Onze aanpak met u delen, het is 
beschikbaar

• Peilen van interesse voor 
Nederlandse participatie in IEA-
Task 59



Conclusies

• Uniek 

• Tijdrovend

• Thema’s en opties

• Hoe dan?



Morfologische 
aanpak

Themas

- Onderneming, gebruik en ondernemers

- Locatie 

- Techniek en energie

- Overig



Opties & Kruispunten



Opties & Kruispunten

Voordelen
- Geen installaties nodig
- Geen kanalen
- Laag in kosten
- Laag in onderhoud

Nadelen
- Koude luchtverversing
- Warmte ontsnapt direct uit gebouw
- Moeilijk te voldoen aan regelgeving
- Tocht en koudeval

Aandachtpunten
- Regelgeving
- Welstand
- Gebruik en comfort
- Functie gebouw

Professionele blik en ervaringen
Optie is afhankelijk van de functie van het gebouw/ruimte. In de meeste gevallen is het niet 
mogelijk aan de eisen, wensen, ambitie, etc. te voldoen zonder de toepassing van een 
mechanisch ventilatiesysteem. Er treed een groot warmteverlies op.
Een voorbeeld waar het wel werkt is Forteiland Pampus. De functie is zo afgestemd op de 
het gebouw dat er geen verwarming wordt toegepast en enkel met natuurlijke ventilatie 
voldaan wordt aan eisen en regelgeving……..



No Regret aanpak

1. Start met lange termijn doelen van 
beslissers

2. Weet waar je staat

3. Bepaal de verbeter momenten

4. Zet maatregelen en ingrepen in logische 
volgorde



Analyseer, visualiseer en communiceer



Resultaten

1. Morfologisch overzicht 
(Thema’s en opties)

2. Stappenplan om spijt achteraf 
te voorkomen (No-regret)

3. Software waar je bestaande 
situatie in kaart brengt en 
mogelijkheden kunt 
vergelijken (energetisch)
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Doorontwikkelen van tools en methoden en 
kennis & inspiratie opdoen uit andere landen?

Wie is geïnteresseerd in bijdragen in IEA-Task 59?

Neem contact op met:

Niels Sijpheer (niels@energygo.nl)

Of Erik van Tooren (erik.van.tooren@provincie-utrecht.nl)


