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Intreerede

Uitgesproken op 8 maart 2002
aan de Technische Universiteit Eindhoven

bouw en fysica
prof.dr.ir. M.H. de Wit

lnleiding

Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren ,
Iedereen heeft we! ervaring met problemen die tot het vakgebied van de
bouwfysica horen. Het grootste dee! van de vragen die binnenkomt bij
de Bouwkundewinkel va n de facu lteit Bouwkunde betreft <lit vakgebied.
Er zijn vooral veel problemen veroorzaakt door vocht, verder nog
comfortproblemen, geluidhinder en een hoge gasrekening.
Wat is bouwfysica> Bouwfysica gaat over warmte. vocht. licht,
luchtbeweging, luchtsamenstell ing en geluid in de ge bouwde omgevi ng.
Anders gezegd: het gaat ove r het fys ische binnen- en buitenkli maat en
de eigenschap van scheidingsconstructies om vocht, warmte, gelu id, licht
en lucht te transporteren, te accumu lere n en eventueel te emitteren . Bij
scheidingsconstructies moeten we denken aan deuren, ramen , wa nden ,
daken en aansluitin gen tussen die elementen .
Om te kunnen beoordelen of een bouwkundig on twerp bouwfysisch
goed is , zijn fysische criteria nodi g. Deze criteri a warden afgeleid
van de gebruikseisen die met het gewenste binnen- en buitenklimaat
samenhangen en de eisen ten aanzien van duurzaam heid. Deze
vertaling in kwantitatieve criteria , de pres tatie-eisen, wordt tot het
vakgebied van de bouwfysica gerekend . In de meeste geva llen betreffen
de hier relevante gebruikseisen comfort en gezondheid. Comfort omvat
clan het akoes ti sch en thermisch comfort en het comfort van het licht.
Duurzaamheid za l hier gebruikt warden in de betekenis van 'duurzame
ontwikkeling '. Het Engelse 'sustainability' zou een beter woord zijn.
Dit betekent <l at ook veiligheid, gezondheid en energiegebruik onderdeel
zijn van 'duu rzaam heid '. De bouwfysische kwali teit van een gebouw
betreft dus de ma te waarin het voldoet aan de eisen van duurzaamheid
en comfort. Wij verblijven verreweg het grootste gedeelte va n ons
!even in de gebouwde omgeving. De belasting van het milieu door
materiaal- en energiegebruik van gebouwen is enorm . Ik ga er daarom
gemakshalve van uit dat u ook zonder cijfers over bijvoorbeeld omzet,
werkgelegenheid, kosten van schades we! wilt aannemen <la t deze rede
een bij zonder belangrijk vakgebied behandelt.

Bouw en fys ica

In de bouwkunde hangt alles met alles same n. Ik waag me clan ook niet
aan een overzichtelijk schema met de deelgebi eden van de bouwkunde
en de bouwfysica in het centrum. Schema's zijn te snel een karikatuur
van de werkelijkheid en overtuigen de schepper ervan meer clan de
doelgroep.
Ruwweg zijn de aanpalende deelgebieden:
scheidingsconstructies - bouwtechnologie en materiaalku nde
binnenklimaat - architectonisch ontwerpen
bui tenklimaat - stedenbouwkunde
Voor bouwakoestiek en het gebied bouwfysica/materiaalku nde zijn
aparte deelti jd hoogleraren bij de leerstoel. Mi jn specifieke invalshoek
is de JYsica va n de gebouwde omgeving, metals specifieke items warmte,
vocht en luchtbeweging.
Ik ben ruim 25 jaren geleden bij de faculteit Bouwkunde in dienst
getreden. Het is vreemd om nu een intreerede te houden.
Het is onvermijdelijk dat dit verlede n doorwerkt in deze intreerede.
Ik wil proberen u een beeld te geven van wat ik belangrijk vind,
wat bouwfysisch onderzoek is en ten slotte mijn toekomstplannen
uiteenzetten.
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Bouw en klimaat

Historie

De mens maakt al heel lang bouwsels om zich te bescherme n tegen het
vij andige buitenkli maat. In de gematigde en warme klimaatzones kregen
deze bou wsels al snel andere doelen dan alleen maar het 'overleven':
religieuze, m ilitaire, politieke en economische doelen. De trad itionele
bouwsels van mensen en dieren zijn in teressant. Ze kunnen een bran
van inspiratie zi jn. Daarmee is voor ons doe! genoeg gezegd .
Er zijn ve rsch illende teksten die getuigen van de bouwfysische inzich te n
in de klassieke oudheid, bi jvoorbeeld van Vitruvius (eerste eeuw voor
Chr.) of van Plini us de jonge. Deze zi jn allemaal uitentreure n geciteerd.
Vee] aardige r is daarom een anonieme tekst uit 16 02 die wordt gecitee rd
in Natuurl ijke historie van Holland , een boek van Berkhey [r] . Deze tekst
gaa t over de bouw van een boerenwoning:

£jct ijulo fol onemnerfll roor6en 6ooen op een 111etn bcrgo11en/ (of neuocl11cn/ in6lcn 601 u
lnn6 6ultogtlg en 6crgogtig to)/ wont 6y befen miMel fol 't onenlcten ccn urge lortit cn6c
ecn frtioon uitpcn tic66cn/ 't fol oor brwnert 3Hn tegcn net letfel onn ben ncocl/ norn In
6en winter 6oor 6e oornt tc ferr 110111/ norn in bcn ~omcr tc 3ccr nee!/ oor en ~alien 6e
!Doteren 6ie !Jon 6e gc6crgtc (6uinen of noogte) n01omen 'I fonbnment oon 6en fjui3c nlct
6c6erucn/ moor om6nt tiet non bcn roinb en regcn nict en JOU6c tc fcer on6crroorpen JYO/
fO fu[lcn 6c 6curen CO ocngftcro tegen net ®oaten gnemncrkl !DOr6cn: !DOOi OC !Din6cn 6ie
onn 6nl gcroeotc romeo 3yn 6roge enbc mm worm onn rout/ ook Jeer oncfont/ fo rocl ooor
fjct lfrnnnm nla ooor 6cn gccot 6cr mcnornen: en be roormlc 6cr ~onnc bic 'a morgcno fn
tiufo romt/ ocrmfn6cr6 en brcerlll 6c grootgncto en buiolerncib oon be torQI: fo nor bot ct
ouio mm tcgen net ®oaten Poet/ f)OC 6nt In 6en .:Jomer lirfjtelylicr bcn !Dfn6 301 onlfongcn/
en in bcn :minter min6er onn be oorDI en Qunet !De6er gfjek!Dctt 3ifn.
Waarschi jnli jk had de auteur Vitruvius niet gelezen , maar <lat maakt
hier niet uit. Jn notendop komen in <lit citaat aan de orde:
• luchtkwali teit
therm isch comfort
duurzaa m heid, aantasting door vocht
daglicht
Bouw en fysica

Curieus vindt u misschien <lat de oostenwind gezond voor lichaam en
geest wordt geacht, maar de associatie van wind met gezondheid was in
die ti jd heel normaal. En een mooi uitzicht vond de auteur kenneli jk ook
belangrijk.
De regels zi jn eenvoudig en kwal itatief. Ze zijn zeker niet het resultaat
van wat we nu bouwfysisch onderzoek noemen . We willen tegenwoord ig
getallen en we wiUen weten wat de consequenties zij n als er van de regels
wordt afgeweken.
In hetzelfde boek spreekt Berkhey zijn afschuw uit over de 'nutteloze
pracht die meer de weelde, dan het ware nut bedoelen.' Een echte Hollandse
ca lvinist. Hi j vervolgt 'terwijl evenwel deskundigen ( ... ) het beproef de nuttige
der ouden met het verbeterde nieuwe kunnen zamenparen (... ).' Dit punt is
nog steeds actueel. Het is wel geruststellend <lat he t van alle tijden is.
Eind r8de eeuw begin r9de eeuw ontstaan de ingenieurswetenschappen . Er komt een scheiding tussen de ingenieurs en de
architecten . De techn ische ontwikke ling die daarna op gang kom t
is bekend . We zullen hier de verleiding weerstaa n de gevolgen voor de
bouwkunde te behandelen . Belangrijk voo r ons onderwerp is dat vanaf
da t moment met installaties overal ter wereld hetzelfde binnenklimaat
met betrekking tot warmte en licht gemaakt kan worden. De ontwikkeling
van wat nu bouwfysica heet vond plaats bij verschillende technische
disci plines en verliep zonder eni ge samenhang.
Het beeld dat de oude kennis van 'bouwen met kl imaat' verloren is
gegaan , is onjuis t. Er is vol op tech nische literatuur uit de r9de eeuw
te vinden die het tegendeel bewij st. In de grote architectuur had het
vakgebied echter geen prioriteit; he t was ook nauwelijks een onderwerp
van studie.
Als fys icus neem ik het woord 'architectuur' met enige schroom in
de mond. lk wil me daar in deze positie geen oordeel over aanmatigen.
Te makkelij k wordt een me ning van een hoogleraar serieus genomen.
Het gaat m ij alleen om de bouwfysica.
De bouwfysische kwa litei t is deels verborgen en wordt pas na
jaren gebruik duidelijk. Het is niet vreemd dat de arch itect voo ral
geinteresseerd is in zichtbare kwaliteiten. Pikant in dit verband is de
fameuz e zonwering van Le Corbusier, de 'b rise solei I', die ook op
orientaties toegepast werd waar die geen enkel nu t had.
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figuur

1

Wes tgeve l van
La Maison Rad ieuse

in Reze-Nantes

Het bekende La Maison Radieuse (1953) in Reze-Nantes heeft de lange
gevels op het oosten en westen, zodat alle appartementen evenveel licht
krijgen. Er zijn 294 appartementen in deze fl.at. Sinds de bouw is er al
drie keer gerenoveerd, omdat de gevel snel degradeert. Uit een computersimulatie [2] bleek dat de 'brise soleil' niet het gewenste effect had en dat
de temperatuur in de zomer boven de 30 °C kwam bi j een gemiddelde
buitentemperatuur van 23°C. Bovendien was het achter in de diepe
slaapkamers onacceptabel donker. Deze bevindingen kwamen overeen
met de klachten van de bewone rs. Ik vraag mi j af of ergens in een
architectuurboek dit soort kritiek te vinden is. De mening van gebruikers
is meestal geheel afwezig. Uit schetsen van Le Corbusier blijkt overigens ,
dat zijn zonwering eigenlijk voor een zuid-orientatie was ontworpen.
Waarom zijn deze niet gebruikt)
Het is niet moeilijk om analoge voorbeelden te geven van recentere
da tum zoals de toepassing van zonwerend glas ofbuitenzonwering
op noordgevels. Er zal we! een esthetische retoriek bi j horen . De bouwfysi sche kri tiek is daarmee vergeleken waarschijnlijk maar geze ur.
Na de Tweede Wereldoorlog word! het klassieke werk van Vitruv ius
over de relatie bouwen en klimaat met de toenmalige kennis
uitgebre id. lndrukwekkend is in dit verband het werk van de uit
Hongarije afkomstige gebroeders Olgyay. Hun centrale thema is de
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relatie architectuur, klimaat, biologie en techniek [3]. Ze verwerpen de
subjectieve trial-and-error-methode in de architectuur en stellen een
meer analytische methode voor. Zij behoren tot de grondleggers van
wat nu 'bio-climatic design' wordt genoemd .
Na de oliecrises kwam er veel geld beschikbaar voor onderzoek naar
de vermindering van het energiegebru ik. Tegelijkertijd was het mogelijk
om met de computer de bekende fys ica van gebouwen te integreren.
Overal in de westerse wereld werd software ontwikkeld met hetzelfde
doe! en dezelfde fys ica. Het energieprobleem werd aanvankeli jk vooral
installatietechnisch aangepakt. Er werd druk geexperimenteerd met
zonnecollectoren en grote opslagvaten in slecht gelsoleerde won ingen.
De bouwkundige reactie bleef niet uit en werd 'pass ive solar design'
genoemd: benutting van zonne-energie met bouwkundige middelen.
Typ isc he maatregelen hierbi j zijn: veel isolatie, natuurlijke ventilatie ,
daglicht, zuid-georienteerde rame n, serres, atria, gebouwmassa om
zonnewarmte vast te houden, geen koeling maar buitenzonwering en
ventilatie door onder meer gebru ik te maken va n het schoorstee neffect.
In de VS nam deze ontwikkeling extreme vormen aan. In 'Ekose'a
homes ' [4] schrijft Lee Porter Butler:
'My most recent completed projects prove that it is practical to design and build
a structure which maintains any desired range of temperatures through any
range of climatic conditions at any place on the earth without the necessity of
mechanical, electrical, or fo ssil Juel backup systems.'
De wens wordt de vader van de gedachte. Lee beweerde bovendien dat
zijn principes in de klassieke fysica geworteld zijn . Dan moet het dus
waar zijn. Dit is bouwmetafys ica . Nog steeds word t het gezag van de
fysica gebruikt om recht te praten wat krom is.
Zero-energy heeft nog steeds een magische aantrekkingskracht.
Dit is echter alleen mogeli jk met zeer gecompliceerde installaties,
photo-voltaische cellen en seizoensopslag van warmte. De enorme
koste n daarvan staa n in geen enkele relatie tot het beetje energiebesparing.
Een voorbeeld van een gerealiseerd project dat in die tijd door de
we rkgroep Won ingbouw en Energiebesparing is ontworpen, is de WEBwoning in Hoofddorp [5]. De hoofdorientatie is tegen alle passieve regels
in n iet zuid maar west en alleen met uiterst eenvoudige mi ddelen zoals
goede isolatie en compacte bouw is een laag energiegebru ik bereikt. Een
no-nonsense benadering, die gebaseerd was op vele berekeningen met
8
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een simulatieprogramma. Het resultaat was nauwelijks een verrassing.
De belangrijkste les was <lat een gebouwd project een veel grotere
overtuigingskracht heeft dan een stapel publicaties.

tiguur 2

De WEB-woning

in Hoofdd orp

De huidige tijd
Momenteel is 'bouwen en klimaat' binnen vrijwel alle universitaire
architectuuropleidingen te vinden, meestal onder de noemer
'bio-climatic design'. Nu nog heeft het vakgebied veel varianten met
verschillende namen en een verschillend bouwmetafysisch gehalte.
Met het groeien van de bouwfysische kennis zal die variatie hopelijk
minder worden , want de verschillende namen suggereren al snel
marginale stromingen binnen de architectuur. Oat is jammer.
Om <lat kwijt te raken zijn er weer andere namen bedacht zoals
'appropriate architecture' en 'smart' architecture.
Het onde1werp Bouwen en l<limaat vormt de brug tussen de
bouwfysica en het architectonisch ontwerpen. Bij buitenlandse
bouwkunde-faculteiten wordt onder die vlag veel 'min of meer'
bouwfysisch onderzoek uitgevoerd. Bij de International Building
Physics Conference 2000 in Eindhoven is een poging gedaan <latte
veranderen. Op het programma stonden thema's als Low-energy design
9
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en Developments in the application of building physics in architectural
design and building. Toch kwamen er maar weinig onderzoekers van
bouwkundefaculteiten. De ti jd is kenneli jk nog niet rijp.
Meer dan ooit tevoren is het nu mogelijk klimaat integraal in een
gebouwontwerp op te nemen. Met de moderne software kan een
niet-uniform thermisch, akoestisch en licht-klimaat steeds beter
worden voorspeld. De thermische eigenschappen van glas worden
steeds beter. In de toekomst zal daglicht met beglazing actief
gemanipuleerd kunnen worden. Meer ontwikkelingen staan voor
de deur: nieuwe isolatiematerialen, warmteaccumulerende materialen,
hybride systemen. Door de technologische ontwikkeling is het mogelijk
om creatief met de randvoorwaarden van comfort en duurzaamheid om
te gaan. De invloed van de bouwfysica op het ontwerp zal er grater door
word en.
Helaas ziet de bouwfysicus meer voorbeelden van ontkenning van
het klimaat dan van integratie. In naam van duurzaamheid en comfort
worden systemen toegepast die daar niet of nauwelijks een bijdrage aan
leveren. lk geefhier maar geen voorbeelden; het zou een te negatief,
eenzijdig beeld oproepen.
Ik sluit me graag aan bij de bepleiters van een integrale benadering
van de ontwerpopgave, maa r vraag me niet hoe dat moet. Een minimale
voorwaarde is , dunkt m ij, dat de bouwfysicus kan meedenken met de
architect en de architect voldoende bouwfysisch inzich t heeft om creatief
met klimaat en duurzaamheid om te gaan. Hier ligt een schone taak
voor het onderwijs.
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Bouwfysica is een ingenieurswetenschap . In een ingenieurswetenschap
staat ontwerpen centraal. Door mijn fys ische achtergrond weet ik hoe
hard het oordeel van een fysicus kan zijn in discussies over wetenschap.
Voora l ontwerpers moeten het dan ontgelden . Mooie verha len gebaseerd
op de lange historie va n de wetenschap en op diepe refl ectie zu llen hem
niet kunnen ove rtuigen . Ik ben geneigd de bouwkunde te verdedigen.
Oat is niet makkelijk, omdat er van bouwkunde als wetenschappel ijke
disci pline in de praktijk weinig terechtkom t. Misschien kan het ook we l
niet. In de bouwkunde wordt een ontwerper al snel geassocieerd met
een arch itectonisch ontwerper. Oat daar een heel bijzonder talent voor
nodig is staat buiten kijf. Misschien gaat h et wel over het versch il tussen
intelligente creativiteit en creatieve intell igentie. U ziet, ongewi ld raak ik
verstrikt in woorden . Het lijk t me verstandiger u een idee te geven va n
onderzoek dat bij de leerstoel plaatsvindt. Welk etiket het dan krijgt ka n
m ij eigen lijk niet zo vee l schelen.
Het ontwerpproces is geen onderzoeksonderwerp van mijn leerstoel.
Ik wil dat even toelichten . Het ontwe rpproces in de bouw is hee l
complex en kent veel partners en veel versch illende belangen.
Bouwfysische overweg inge n zi jn daar maa r ee n onderdeel van .
Het onderzoek vanu it de bouwfysica naa r dit proces en h et gebrui k
van de info rmatietechnologie houd t veel mee r in da n het bruikbaar
maken van bestaande bouwfys ische kenn is en ontwikkelen van
ontwerpgereedschap. Het is het onderzoekzwaartepunt bij de
leerstoel Ontwerpen van het bin nenmilieu va n collega Rutten.
Bij de leerstoel Bouwfysica wordt de link met ontwerpen pas expliciet
gelegd als er ee n poging gedaa n wordt om ontwerpgereedschap te maken
voor een vroege fa se van h et proces: eenvoudige software , methodes van
aanpak, vu istregels en aanbevelingen . Dit is moeilijk, terwi jl het resu ltaat
erg een voudig lij kt. Een resultaat dat makkelij k verkregen wordt maar
moe ilij k li jkt, is veel aantrekkeli jker. Het is dan ook gee n wonde r dat de
vertaling va n onderzoeksresultaten naar ontwerp hu lpmiddelen vaa k n iet
gebeu rt, wat we! jammer is.
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Oude monumentale gebouwen
Ik zal u nu enkele voorbeelden geven van onderzoek waar bij ik
persoonlijk betrokken ben en die een beeld geven va n de activiteiten
op het deelgebied warmte/vocht.
De bestaande gebouwenvoorraad kan gez ien worden als een reusachtig
la boratorium. Het is een kosmos met geheimen, zoals bijvoorbeeld
de nog onverklaarde radonconcentratie in gebouwen . Bouwkundige en
installatietechnische ingrepen om duurzaamheid te verhogen , comfort
te verbeteren ofhet gebouw anders te kunnen gebruiken hebben soms
onverwachte gevolgen. Hier ligt een groot onderzoeksterrein .
Bijzonder problematisch zijn de oude monumentale gebouwen die dee!
uitmaken van ons culturele erfgoed. Afbreken is geen optie, al voldoen
ze in het geheel niet aan de comforteisen van de verwende moderne
mens. Onderzoek naar de verwarming van deze gebouwen me t alle
bouwfysische consequenties is het onderzoeksterrein van
Henk Schellen .
Stelt u zich een oude monumentale kerk voor met een kostbaar orgel ,
een uniek frescoplafond en een prach tige houten preekstoel. Wat is
het rampenscenar io als gevolg van een verwarming?
Door verwarming daalt de relatieve vochtigheid en gaat het hout
scheuren. Het orgel li jdt een onherstelbare schade. De muren worden
droger, zouten zetten zich af onder het pleisterwerk en drukken da t
los van de muur. De stralingsverwarm ing met open gasbranders zorgt
voor een hogere absolute vochtigheid, er ontstaat condens op de koude
vloer bij het koor en de pastoor gl ijdt uit. Als gevolg van het grotere
temperatuurverschil tussen de binnenlucht en de oppervlakken ontstaan
luchtbewegingen. Doordat stof in luch t beweegt van een hogere naar
een lagere temperatuur, slaat het neer op het unieke maar koude
frescop lafond. En tot slot van het verhaal klagen de kerkgangers over
toe ht.
Wat kan hiertegen gedaan worden? Bevochtigen van de hele kerk
is gevaarli jk. Zodra de verwarming weer u itgaat, stijgt de relatieve
vochtigheid en krijge n schimmels de kans van hu n !even. Continu
verwarmen kost te veel energie. Eenvoudig is het dus niet. Er zijn
nog verschillende opties die onderzocht kunnen worden: langzaam
opstoken tot een niet te hoge temperatuur, zorgen voor een constante
12
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basistemperatuur, eventueel plaatselijk bevochtigen bij het orgel.
De onderzoeksvraag is nu: met welke systemen en slimme regelingen
zijn deze problemen te minimaliseren of helemaal te vermijden?
Dit houdt ook in <lat er criteria ontwikkeld moeten warden waaraan
het binnenklimaat moet voldoen om problemen te voorkomen. Het
onderzoeksresultaat bestaat dus uit criteria en een methode waarmee
in elk specifiek geval een oplossing gevonden ka n warden .

Rguur 3

Het unieke fresco·
pla fond van de kerk
in Houthem. Ouidelijk
is de balklaag boven
het plafond te zien
dankzij de geringe
vuilafzetting.

Dit voorbeeld levert al vier fysisch inte ressante deelonderzoeken op:
voorspellen van luchtbewegingen bi j verschillende verwarmingssystemen;
depositie van stof;
onderzoek naar scheurgedrag van hout bij veranderende
relatieve vochtigheid;
vocht- en zouttransport in muren , kristallisatie.
Voor de laatste twee onderwerpen is mechanica nodig. De koppeling
van warmte- en vochtgedrag met mechanisch gedrag ligt voor de hand
bij onderzoek naar de duurzaa mheid van materialen. Hiermee heeft
de bouwfysica een geheel nieuw terrein betreden waar nog veel te
onderzoeken is.
Terug naar de kerk. Met inzet van geavanceerde apparatuur en software
kan vrij goed geanalyseerd warden wa t er fys isch in de kerk aan de
13
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hand is. Met thermografie zien we meteen waar koude en warme
oppervlakken zijn. Door de absolute vochtigheid te meten kan een
thermografiebeeld getransformeerd worden in een beeld van de
relatieve vochtigheden aan de wand. Het opwarm- en afkoelgedrag
kan op een film worden vastgelegd. Metingen van ventilatievoud,
luchtsnelheden, temperaturen en relatieve vochtigheden completeren
deze analyse.
Als er stralingsverwarming is, wordt met geavanceerde software
de verdeling van de straling in de complexe geometrie van een kerk
berekend. Een schatting van de temperatuurstijging en de daling van
de relatieve vochtigheid bij een oppervlak kan dan gemaakt worden.
Met een CFO-model (computational fluid dynamics) wordt inzicht
verkregen van het stromingsveld en de luchttemperaturen bij
versch illende verwa rmingssystemen.
Voor het evalueren van het langetermijngedrag wordt een computermodel gebruikt waarmee het thermisch-hygrisch gedrag van gebouwen
in combinatie m et de installatie wordt gesimuleerd [6]. Het model kan
met behulp van het gemeten ventilatievoud en metingen van de binnenen buitencondities zo gekalibreerd worden, <lat de berekening enigszins
met de meting overeenkomt. Met <lit model worden dan de verschillende
systemen en regelstrategieen gesimuleerd en geevalueerd.
Dit alles konden we tien jaar geleden nog niet. Vee! gebouwen zijn in
samenwerking met het Instituut Collectie Nederland en de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg al onderzocht [71· Momenteel participeren
we in een groot Europees project op <lit gebied.
lntegratie gebouw en installatie
Bij <lit onderzoeksgebied ligt het accent op de ontwikkeling van
duurzame energiesystemen voor verwarming en koeling in gebouwen.
Hieronder verstaan we alle systemen die bijdragen om het energiegebruik te verminderen, binnen de eisen voor comfort. In een gebouw
zal zo'n systeem bestaan uit een combinatie van bouwkundige en
installatietechnische componenten.
Het is onderzoek dat bij uitstek past bij de capaciteitsgroep Fysische
Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO), omdat daar naast
bouwfysica ook een opleiding installatietechnologie is. Het onderzoeksterrein is <lat van Jos van Schijndel. Ik wil u niet vermoeien met een
opsomming van de vele ontwikkelingen die gaande zijn, maar
me beperken tot de grote lijn in zo'n onderzoek.
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In het onderzoek kunnen we drie stappen onderscheiden:
Allereerst wordt een fysisch model van het systeem ontwikkeld.
Hiervoor wordt een uitgebreid theoretisch en experimenteel
onderzoek naar installatie, installatiecomponenten en bouwdelen
verricht.
Dan worden het systeem en de regeling geoptimaliseerd door
simulaties met een gebouwmodel waaraan dit systeem gekoppeld is.
De laatste stap is het bruikbaarmaken van de informatie voor
ontwerpers en adviseurs.
In afstudeerwerk zijn in het verleden al diverse systemen op
deze manier onderzocht: vloerkoeling, klimaatramen, warmtedaken,
warmtepompinstallatie met een ijsbuffer. Om regelingen in de toekomst
beter te kunnen bestuderen is een gebouw/installatie-model ontwikkeld
in de Matlab/Simulink-omgeving. Dit is minder makkelijk dan het lijkt.
De tijdresponsies van gebouw en installatie zijn geheel verschillend. Dit
is opgelost met een gebouwmodel dat bestaat uit een discreet en continu
systeem [8].

figuu r 4
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Stedenbouwfysica
Het laatste onderzoeksgebied dat ik hier onder de aandacht wil brengen
is de stedenbouwfysica. Het klimaat in de stad en in de onmiddellijke
nabijheid van gebouwen wijkt af van het regionale klimaat. Een gebouw
werpt schaduw op zijn omgeving, kan luwte of juist winderige plekken
creeren. De luchtinfiltratie, de slagregen op het gebouw, het daglicht in
het gebouw, de hoeveelheid zonne-energie die kan worden gewonnen
15
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met ramen, collectoren en photo-voltaische systemen zij n alle in
meer of mindere mate afhankelijk van de situering en hoogtes van
de omliggende gebouwen. Het stedeli jk ontwerp bepaalt bovendien
de positie van geluidsbronnen en de emissies van verontreinigingen.
De stedelijke bebouwing kan een positief effect op het klimaat hebben.
Er kan bijvoorbeeld minder wind zijn dan in het vrije veld. Bij de
planning van bebouwing, pleinen, boulevards , parken enzovoorts
hebben in het verleden l<limaatoverwegingen een rol gespeeld
[3J. De kennis die men had was vooral gebaseerd op ervaring.
Een wetenschappelijke benadering vereist echter kwantitatieve
beoordeli ngscriteria en voorspellingsmodellen. Deze criteria zijn
er nog nauwelijks [ro]. Alleen voor bezonning zijn voldoende
nauwkeurige modellen aanwezig.
Om in plaats van achteraf al tijdens het stedenbouwkundig ontwerpproces stedenbouwfysische aspecten mee te kunnen nemen zullen ook
ontwerphulpmiddelen ontwikkeld moeten warden. Deze hulpmiddelen
zullen niet alleen over wind en zon maar ook over geluid en verspreiding
van luchtverontreiniging moeten gaan. De integratie hiervan in het
besluitvormingsproces van de stedenbouw is waarschijnlijk nog we!
het moeilijkst.
De wind in de stad is wetenschappelijk het meest uitdagende onderwerp in de stedenbouwfysica. Meer kenn is hiervan is onmisbaar
bij de verbetering van het comfort in de stad en de duurzaamheid van
gebouwen. Er is nog erg veel te onderzoeken. Vorderingen zij n alleen
mogeli jk door een intensieve samenwerking van onderzoekers
in binnen- en buiten land.
Om te beginnen is er een grate behoefte aan onderzoek naar windcomfortcriteria. Hiervoor is systematisch onderzoek in de stad nodig.
Dit is erg lastig. Naast de wind zijn er veel andere factoren die het
comfort bepalen: de buitentemperatuur, de activiteit, de bezonning,
het seizoen. Fysische metingen op loopniveau over langere tijd zi jn
moeilij k door bijvoorbeeld vandalisme. Voor het observeren en
enqueteren van de stedelijke gebru ikers zullen omgevingspsychologen
nodig zijn.
Het volgende probleem is de voorspelling van de wind in de stad
met behulp van l<limatologische gegevens [u]. Voor <lit onderzoek
zij n windtun nels en CFO-software onmisbaar. Hiermee kan niet
16
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figuur

alle informatie warden verkregen die nodig is en bovendien is de
nauwkeurigheid slecht bekend. Ook hier zijn 'full-scale'-metingen
noodzakelijk om verder te komen. Er zijn maar heel weinig plaatsen
waar dit kan. In Eindhoven staat een windmast op het Auditorium
voor dit soort onderzoek .
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Een winddeskund ige wordt pas ingeschakeld in de laatste fase van
het stedelijk ontwerpproces of achteraf. als er problemen zi jn. De
deskundige zal clan na metingen aan een schaalmodel in de windtun nel of na simulaties met CFO-software maatregelen voorstellen
om het windklimaat te verbeteren. Maatregelen zijn bi jvoorbeeld het
plaatsen van luifels, windschermen , planten. Een bekend voorbeeld
van aanpassingen achterafis te zien e nder ' La Grande Arche' in Parijs.

figuur 6

Maatregelen tegen
windhinder onder
' La Grande Arche'
in Parijs

Dit is een onbevredigende situatie. Als eerder in het besluitvorm ings proces de wind was meegenomen, clan waren de aanpassingen n iet
nodig geweest of ze waren beter gelntegreerd in het stedelijk on twerp.
Het windklimaat was mogelijk veel beter geweest en de windtunneltest
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had achterwege kunnen blijven. FAGO heeft een bijzondere positie in
het internationale netwerk van windonderzoekers . FAGO is de enige
groep die <lit onderwerp vanuit de bouwfysica benadert en bovendien
in een faculteit Bouwkunde met stedenbouw zit.
Er zijn veel activiteiten op het gebied van wind :
Stuurgroep Windtechnologie, de normcie NEN8100 , 'windhinder in de
gebouwde omgeving'. In EC.verband de COST action 14: Impact of Wind
and Storm on City Life and Built Environment. In 2001 is in Eindhoven
de derde European & African Conference on Wind Engineering van de
European-African Region of the International Association for
Wind Engineering gehouden .
Stedenbouwfysica is een belangrijk bouwfysisch onderzoeksonderwerp.
Het opleiden van bouwfysici met stedenbouwfysica in hun bagage is
met het oog op de toekomstige vraag evenzeer van belang. Het zal
voor de stedenbouwkundigen heel wat handiger zijn om met een
stedenbouwfysicus te communiceren dan met vele deskundigen op
de verschillende deelgebieden met mogelijk tegenstrijdige adviezen.
Laboratorium
Experimenteel werk is nodig voor de ontwikkeling van bouwproducten
en nauwkeurigere simulatiemodellen. De ontwikkeling van de grote
gebouwmodellen bijvoorbeeld gebeurt vaak in een omgeving waar geen
laboratoria zijn. Er wordt gebruikgemaakt van de bestaande kennis.
De behoefte aan empirisch onderzoek is er groter door geworden.
Enkele voorbeelden ter verduidelijking. Bij een grotere isolatiedikte in
een muur is de relatieve bijdrage van koudebruggen en luchtcirculaties
aan het warmteverlies groter. De prestatie wordt dan sterk afhankelijk
van de uitvoering; de gangbare berekening is veel te optimistisch.
Experimenteel is aangetoond <lat bij gangbare diktes de fout al gauw
10% is [91· Ook nieuwe componenten leveren achteraf vaak onverwachte
problemen op. De bouwfysische problemen van daken met photovolta\sche cellen werden bijvoorbeeld schromelijk onderschat. Oat had
nare gevolgen zoals condens en lekkages. Veel nieuwe raamsystemen,
zoals klimaatramen presteren slecht tot helemaal niet. Met meer
experimenteel onderzoek had veel ongemak voorkomen ku nnen
worden . Er moet dus meer gemeten worden. In de bouw gebeurt
<latte weinig.
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Bij FAGO krijgen we nieuwe kansen om experimenteel onderzoek
te doen. In de testmodules van het Dubopark kunnen naar hartelust
bouwfysische en installatietechnische experimenten uitgevoerd en
grondig geevalueerd warden. Aan de huidige situatie met laboratoria
op verschillende plaatsen komt een einde door de nieuwe huisvesting.
Het nieuwe laboratorium zal uitgerust zijn met een testgevel en
daglichtkamers. Verder wordt een meetfaciliteit gebouwd waarmee
onder goed gedefinieerde omstandigheden onderzoek aan gevels en
dakdelen verricht kan worden. Het is we! jammer dat de medewerkers
ver van de laboratoria worden gehuisvest. Oat hadden we graag anders
gezien.
Er zijn veel universitaire groepen die bouwfysisch onderzoek doen,
maar slechts weinige hebben laboratoria en deskundig technisch
personeel zoals FAGO . Dit is een sterk punt voor FAGO , dat meer moet
worden uitgebu it.
U zult zich misschien afvragen of dit niet te veel onderwerpen zijn voor
een kleine leerstoelgroep. Misschien wel. De groep is overigens niet zo
klein als de afstudeerders warden meegeteld. Het enthousiasme is groot
en er zijn goede resultaten . Met promovendi zullen we het onderzoek
versterken. De dit jaar opgerichte onderzoekschool Bouwfysica en
Installatietechnologie speelt daarbij een belangrijke rol.
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Sinds 1992 heeft Nederland onderzoekscholen . In onderzoekscholen
worden onderzoeksinspanningen geconcentreerd en krijgen jonge
promovendi een opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker. Het
beeld van een promovendus die in een meester-gezel-relatie staat
met zijn promotor is aan het veranderen. De promovendus wordt
meer een student: de PhD-student.
Onderzoekscholen bestaan uit een of meer groepen met bewezen
hoge kwaliteit, hebben een scherp afgebakend onderzoeksgebied en
een of meer duidelijk herkenbare vraagstellingen.
De visitatiecommissie vond in 1998 de onderzoeksresultaten van
FAGO 'on the average qui te impressive'. Deze goede beoordeling
was aanleiding om te onderzoeken of op het vakgebied Bouwfysica
en Installatietechnologie een onderzoekschool samen met de K. U.
Leuven mogelijk was. De bouwfysicagroep in Leuven heeft een
zeer goede internationale reputatie en heeft een vergelijkbaar aantal
promovendi. Dit is in het kort de geschiedenis. Momenteel is de
onderzoekschool een feit; er zijn circa 20 promovendi . In de school
participeert naast de TU/e en de K. U.Leuven nog de Universiteit Gent.
Het samengaan van Bouwfysica met lnstallatietechnologie ligt voor de
hand. De vakgebieden hebben naast specifieke eigen kenmerken veel
gemeenschappelijk:
de kennis van warmte- en massatransport, geluid en licht,
behaaglijkheid en buitenklimaat;
onderzoek naar systemen die een vergaande integratie van
gebouw en installatie nastreven; <lit geldt vooral voor systemen
waarbij gebruikgemaakt wordt van zonne-energie: daglicht, PV-daken,
energiedaken en systemen voor de beheersing van het binnenmilieu;
laboratoriumfaciliteiten zoals geavanceerde klimaatkamers en
meetapparatuur;
simulatiesoftware .
Door de same nwerking van de bouwfysicagroepen van de K.U.Leuven
met de TU/e worden de civieltechnische en de bouwkundige benadering
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van het vakgebied gecombineerd. Hierdoor za l in de onderzoekschool
onderzoek op hoog niveau en over de voile breedte va n de vakgebieden
kunnen plaatsvinden: van duurzaamheid van materialen en bouwdelen
tot de integratie van de bouwfysica en installatietechnologie in het
ontwerp. De onderzoekschool zal een belangrij ke bijdrage leveren
aan de verwetenschappelijking van beide vakgebieden.
Er zijn ook meer concrete voordelen:
• samenwerking vergroot de kans bij de verwerving van nationale
en internationale financiering; voor de wetenschappelijke status
zijn projecten die uit de tweede geldstroom gefinancierd worden
erg belangrij k;
er is een voldoende groot platform om een PhD-opleidingsprogramma te maken met internationale uitstraling;
men kan zonder de nu vaak aanwezige administratieve rompslomp
van elkaars faciliteiten gebruikmaken;
voor promovendi is interactie op hetzelfde onderzoeksterre in goed
voor de motivatie en voor de kwaliteit van het werk.
Dit laatste punt zal ik even toelichten. Onderzoek gedij t vooral in een
omgeving waar soortgelijk onderzoek gedaan wordt. Binnen de faculteit
Bouwkunde is dat nauwelijks aanwezig. Daarbij komt nog dat het
promotie-onderzoek bij bouwfysica de neiging heeft zich verder van de
bouwkunde te verwijderen. Niet-bouwkundigen zijn vaak geschikter voor
het onderzoek dan bouwkundigen. In de onderzoekschool Bouwfysica
en Installatietechnologie kunnen promovend i, eventueel tijdeli jk, van
locatie veranderen om in een meer stimulerende omgeving te werken.
De missie van de school is ambitieus: 'Voorzien in bouwfysisch en
installatietechnisch onderzoek op hoog niveau en in het daarmee
geintegreerde onderwij s.'
In de toekomst willen we de school uitbreiden met buitenlandse
groepen. Het kost echter tijd om buitenlandse groepen , die wij graag
in de school zouden willen betrekken, te overtuigen van het wederzijdse
belang. Internationale cursussen met docenten van versch illende
Eu ropese universiteiten en met promovendi van niet-participerende
groepen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
Het laatste onderwerp waaraan ik nog enkele woorden zal wijden is
de positie Bouwfysica bij Bouwkunde.
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Een citaat uit Gulliver's Travels (1710-1711) . Gulliver is op bezoek is bij de
'grand academy' van Lagado: 'There was an most ingenious architect, who

had contrived a new method for building houses, by beginning at the roof and
working downwards to the foundation, which he justified to me by the like
practice of those two prudent insects the bee and the spider.'
Dit citaat is niet bedoeld om een bepaalde beroepsgroep belachelijk
te maken. Alie geleerden van de universiteit van Lagado waren
vergelijkbaar creatief. Het is overigens we! interessant <lat de biologie
het grote voorbeeld opleverde. Dit komt men ook nu nog veel tegen.
Opmerkelijker is echter <lat de universiteit een faculteit Bouwkunde
had met de techniek van bouwen als onderzoek. Eindhoven dus.
De opleiding tot bouwfysisch specialist bij een faculteit Bouwkunde
is uitzonderlijk. Bij andere universiteiten gebeu rt <lat meestal bij
'engineering' faculteiten, waar studenten een stevigere basis van wisen natuurkunde hebben. Ondanks deze handicap is de opleiding een
succes. In de Nederlandse advieswereld wordt de FAGO-ingenieur met
zijn bouwkundige achtergrond zeer gewaardeerd. Afstudeerders zijn
onze belangrijkste 'output'.
Willen we ook in de toekomst in staat zijn deze zo gewaardeerde
FAGO-ingenieur op te leiden dan is een masteropleiding 'bouwfysisch
specialist' onontkoombaar. De bouwfysica-masteropleiding heeft
bovendien een vervolgtraject in de PhD-fase via de onderzoekschool
Bouwfysica en Installatietechnologie. Dit kan voor buitenlandse
studenten een argument zij n om in Eindhoven een masteropleiding
bouwfysica te volgen.
Men kan zich ook afvragen welke rol bouwfysica speelt in de architectuuropleiding. Hamaker merkte in 1974 [12] op: "De grate mate van vrijheid in

het programmeren en de interesse van de betrokken docenten maakt dat wij
bij de architecten in spe nog weinig belangstelling ondervinden." Hij steekt
daarna de hand in eigen boezem door op te merken <lat "het bouwfysisch
onderzoek gericht zal moeten z ijn op het ontwerpproces en de wijze waarop
de kenn is moet warden aangeboden. Dan zal het we! veranderen."
22
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De wens om in het eerste jaar studenten te interesseren voor de
richting bouwfysisch specialist heeft geleid tot aantrekkelijke leerstof
van hoge kwaliteit. Het eerstejaars dictaat Warmte van Ferry Bakker
wordt al jaren door studenten uitgekozen als een van de beste. Het
vak 'bouwfysisch ontwerpen' is populair bi j de architectuurstudenten.
Het bij FAGO ontwikkelde studietakensysteem oogst waardering van de
studenten. Hiermee kunnen op de computer taken worden uitgevoerd
met onmiddellijke terugkoppeling van de resultaten naar de student [13].
Wat de docenten betreft is de situatie niet veel anders clan in de tijd
van Hamaker. Dit is vooral zichtbaar in het afstudeerwerk. Het is wel
begrijpelij k <lat er in de, vergeleken met toen, veel kortere opleidingstijd
nauweli jks ruimte is voor bouwfysica.
Ik weet geen oplossing voor deze problemen, maar ik blij f optimistisch.
Heel toepassel ijk in <lit verband vind ik een citaat uit Brabodramax I,
een onbekend toneelstuk van de onbekende auteur Kapurevich [14]:

"Het z ijn vaak misplaatste conclusies uit foute redeneringen, die samen de
goede oplossing geven."
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De vierkante auto.

met dank aan John
KOrmeling voor de
foto.

De facul teit Bouwkunde is geen gewone technische faculteit. Bouwkunde
is niet alleen kennis maar ook kunst. Toen ik <lit overdacht, schoot mij
een beeld te binnen <lat me niet m eer losliet. Ik wil het u dan ook n iet
onthouden. Het is de Vierkante Auto van de Eindhovense architect en
kunstenaar John Kormeling [15]. De vertrouwde stroomli jn van een auto
is hier resoluut verlaten. Oat roept weerstand op. Waarom eigenli jk?
Waarom het beeld me niet losliet, weet ik niet precies. Misschien wel,
omdat ik besloten had het in mijn rede nie t over auto's te zullen hebben.
Misschien wel. omdat de vierkante auto architectuur op wielen is met
nog wat techniek. Of misschien wel, omdat het meest boeiende van de
auto n iet het visuele beeld is maar een beeld van gedrevenheid, lef en
creativiteit. Hoe het ook zij , ik krijg er een goed humeur van.

figu ur 7
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Mijn loopbaan heeft een aantal wendingen gekend die ik niet had
gepland. Er zijn steeds mensen geweest die achteraf gezien een
beslissende invloed hebben gehad . Ik beperk mij hier tot degenen
waarvan ik denk <lat ze aanwezig zi jn.
Hooggeleerde De Vries. beste Daan . Vanaf ons eerste contact in de
winter van 66/67 heb ik mij steeds in je warme belangstelling mogen
verheugen. Terwijl ik zorgeloos rondzwierf, zorgde jij ervoor <lat ik in
1971 aan een promotiewerk bij de faculteit Technische Natuurkunde
kon beginnen en daarna tipte je mij over de vacature bij Bouwkunde.
Het heeft mij steeds verbaasd hoeveel van de kennis die ik in <lat verre
verleden bij jou heb opgedaan me bij Bouwkunde van pas kwam .
Hooggeleerde Wisse. bes te Jacob. In 1975 werd ik door Daan de Vries in
de trein aan je voorgesteld. Dat we beiden op een leerstoel Bouwfysica in
Eindhoven terecht zouden komen, konden we toen niet weten . )ij hebt
de stedenbouwfysica in Eindhoven internationale bekendheid gegeven.
Ik zie het als mijn opgave <lat werk voort te zetten. Ik hoop daarbij nog
lang van je kennis te mogen profiteren .
Beste collega's van de leerstoel. FAGO is altijd een hechte, collegiale
groep geweest. De huidige leerstoelgroep Bouwfysica vormde daar de
kern van. We hebben samen mooie ti jden gehad en ik hoop <lat ze nog
mooier warden . Zander juliie vertrouwen in mij zou ik hier niet gestaan
hebben. Ik hoop <lat niet te beschame n.
Ik dank het College van Bestuur. het bestuurlijk overleg en het bestuur
van de faculteit voor de beslissing mi j te benoemen. Ik hoop te kunnen
bewi jzen <lat het een goede beslissing was.
Ten slotte wil ik Tony, Sanne en Meike bedanken. To ny. door jou
ko m ik voordurend in contact met een wereld waarin m en geen
differentiaalvergelijkingen kan oplossen en waarin niets te dol is.
Het heeft me leren relativeren. Sanne en Meike; de zelfstandigheid
en het enth ousiasme waarmee jullie door het !even gaan geeft me een
gevoel van trots. Vaderlijke trots bij anderen kan ik eigenlijk n iet goed
uits taan , maar een mens kan niet altijd consequent zi jn.
Ik heb gezegd.
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tot radiotechn icus aan de Philips Bedrijfsschool, een driejarig dienstverband bij de NV Ph ilips in Eindhoven en mi litaire dien st studeerde
hij technische natuurkunde aan de T U/e. Aanslu itend onderzocht
hij met subsidie van de toenmalige Nederlandse Organisatie voor
Zuiver-Wetenschappelij k Onderzoek (ZWO) het grenslaagprobleem
in de kinetische gastheorie. In 1975 promoveerde hi j m et prof.dr.i r.
P.P.J.M . Schram en prof.dr. D.A. de Vries als promotoren .
Vanaf 1975 is Martin de Wit werkzaa m bi j de faculteit Bouwkunde
van de TU/e. H ij participeerde in diverse EC- (European Com mun ity-)
en !EA- (I n ternational Energy Agency-)projecten op het gebied van
'energiebewust bouwen' en was op hetzelfde gebied jurylid bij
verschillende Europese architectuurprijsvragen . Zijn onderzoek
betrof vooral het modelleren van warmte-, voch t- en luchttransport
door gebouwconstructies en de gevolgen daarvan op het energiegebruik en de duurzaamheid van ge bouwen .
Tijdens zij n sabbatica l in 2000 was h ij gast bij de K.U .Leuven
(La boratoriu m Bouwfysica) en de Uni versiteit Concord ia in Montreal.
In Leuven werkte hi j aan een voorstel voor een onderzoekschool met de
K.U.Leuven . In Montreal deed h ij on derzoek op het gebied van wind in
de stedelijke omgeving.
Sinds 1 jan ua ri 20 02 is Martin de Wit wetenschappelijk directeu r van de
internationale onderzoekschool 'Bouwfysica en lnsta llatietechnologie'.
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