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INLEIDING
Naar aanleiding van de renovatie van de Kilsdonkse molen
te Heeswijk-Dinther, heeft het de organisatie achter de renovatie
besloten een prijsvraag uit te schrijven voor een nieuw
bezoekerscentrum. De molens zullen met name in de
zomermaanden veel bekijks gaan trekken. Op piekdagen wordt
zo’n 500 man, verspreid over de dag verwacht. In de
wintermaanden is het aanzienlijk rustiger met een maximum van
ongeveer 50 bezoekers. Gezien de drukste momenten op zonnige
dagen zullen vallen, kunnen de bezoekers buiten op het terras
zitten. Het gebouw zelf is ontworpen om zo’n 50 man in de
horecaruimte onder te brengen.
Beide molens zijn bronnen van groene energie. Door
middel van wind en waterkracht wordt hun mechanisme in
werking gesteld. Doorgaand op het principe van natuurlijke
energiewinning, zijn ook in het gebouw een aantal natuurlijke
principes gebruikt. Zo wordt de energie voor het verwarmen en
koelen van het gebouw opgewekt door een warmtepomp, zorgt
stro, een natuurlijk product voor de isolatie van het gebouw en
gebeurt de toevoer van schone lucht op natuurlijker wijze.
Zoals op afbeelding 1 te zien is, heeft het balkvormige
volume een noord-zuid oriëntatie onder een lichte hoek. Het
totale vloeroppervlak bedraagt zo’n 850 m2, wat is onderverdeeld
in verschillende functies. Het interne programma van het gebouw
is hierbij op zo’n manier georganiseerd, dat de publieke ruimtes
zijn gescheiden van de ondersteunende ruimtes. Zo bevinden zich
in de kelder een werkplek, een rustruimte voor het personeel, een
berging en een ruimte voor installaties. Op de bovenverdiepingen
zijn een keuken, een zitruimte, een vergaderruimte, toiletten en
een tentoonstellingsruimte gesitueerd. Al deze functies hebben
verschillende eisen op het gebied van bouwfysica, die in dit
rapport nader toegelicht zullen worden.

N

AFBEELDING 1
Situatieschets, het gebouw staat met
de oostgevel op de molens gericht.
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PVE
Om een comfortabel en behaaglijk gebouw te ontwerpen,
is het van belang te bepalen wat er op bouwfysisch vlak van de
ruimtes verwacht wordt. Zodoende is voor iedere gelijksoortige
ruimte een klimaatprofiel opgesteld, waarin de functie zo optimaal
mogelijk kan worden uitgevoerd. De eisen betreffende ventilatie
en daglicht zijn bouwbesluit eisen, die in de volgende
hoofdstukken verder worden uitgewerkt naar comfortabele
waarden.

Tentoonstelling/entree
Bezettingsgraad
B3
Zomertemperatuur 22°C - 26°C
Wintertemperatuur 17°C - 22°C
Ventilatie
0,4 dm3/s/m2
Geluid
40 dB(A)
Nagalmtijd
≤1 sec.
Daglicht
5 % gebruiksopp.
TOELICHTING:
De tentoonstelling is geïntegreerd in de verkeersruimten van het
gebouw. Een lus van hellingbanen omringt en ontsluit de in het
midden gesitueerde ruimtes.
Horeca
Bezettingsgraad
Zomertemperatuur
Wintertemperatuur
Ventilatie
Geluid
Nagalmtijd
Daglicht

B1
22,5°C - 26,5°C
19,5°C - 24,5°C
3,8 dm3/s/m2
40 dB(A)
≤1 sec.
5 % gebruiksopp.

Keuken
Bezettingsgraad
Zomertemperatuur
Wintertemperatuur
Ventilatie
Geluid
Nagalmtijd
Daglicht

B4
19°C - 22°C
16°C - 20°C
21 dm3/s
50 dB(A)
≤1 sec.
2,5 % gebruiksopp.

B2
22,5°C - 26,5°C
19,5°C - 24,5°C
3,8 dm3/s/m2
40 dB(A)
≤1 sec.
2,5 % gebruiksopp.

TOELICHTING:

TOELICHTING:

De keuken staat in open verbinding met de horecaruimten en in
sommige situaties ook met de vergaderruimte.

Ook de rustruimte ligt verzonken in de grond waardoor hij zijn
daglichttoetreding aan de patio ontleent.

Werkplek
Bezettingsgraad
Zomertemperatuur
Wintertemperatuur
Ventilatie
Geluid
Nagalmtijd
Daglicht

Toiletten
Bezettingsgraad
Zomertemperatuur
Wintertemperatuur
Ventilatie
Geluid
Nagalmtijd
Daglicht

B4
23°C - 26°C
20°C - 24°C
1,4 dm3/s/m2
35 dB(A)
≤1 sec.
2,5 % gebruiksopp.

TOELICHTING:
Doordat is de werkplek ligt verzonken in de grond wordt daglicht
via een patio naar binnen gehaald.
Vergaderruimte
Bezettingsgraad
Zomertemperatuur
Wintertemperatuur
Ventilatie
Geluid
Nagalmtijd
Daglicht

B2
23°C - 26°C
20°C - 24°C
1,4 dm3/s/m2
40 dB(A)
≤1 sec.
2,5 % gebruiksopp.

TOELICHTING:
De horecaruimte staat in open verbinding met de keuken en kan
d.m.v. schuifwanden uitgebreid worden met de vergaderruimte.

Rustruimte
Bezettingsgraad
Zomertemperatuur
Wintertemperatuur
Ventilatie
Geluid
Nagalmtijd
Daglicht

TOELICHTING:
De vergaderruimte is een multifunctionele ruimte. De ruimte kan
afgehuurd worden voor vergaderingen of andere bijeenkomsten en
kan dienen als uitbreiding van de horeca op feesten en drukke
dagen.
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21°C - 24°C
20°C - 25°C
7,0 dm3/s
40 dB(A)
≤1 sec.
5 % gebruiksopp.

BEHAAGLIJKHEID
WARMTEBELASTING IN W/M2

Om het gebouw goed te laten functioneren is niet enkel
een juiste plattegrond van belang. De behaaglijkheid speelt hier
minstens even grote rol in. Immers, in een warm en muf gebouw is
het veel zwaarder werken. Om te achterhalen welk
klimaatsysteem gebruikt kan worden om de vooraf gestelde eisen
te halen, is een GTO-berekening uitgevoerd. Hiervoor zijn drie
maatgevende ruimtes uitgewerkt.
Berekeningen hebben aangetoond dat voor de
horecaruimte een klimaatsysteem met mechanische ventilatie en
beperkte koeling het meest geschikt blijkt te zijn, met een
ventilatievoud van 5. Gezien dit de meest maatgevende ruimte
blijkt te zijn, wordt ook in de rest van het gebouw hetzelfde
klimaatsysteem toegepast, aangepast op de locale behoeftes.
In de horecaruimte zal dit systeem gecombineerd worden
met deuren aan de oostzijde van het gebouw. Deze zullen de
ruimte van een frisse bries voorzien op warme zomerdagen. De
koeling is hierbij uitgeschakeld. Op de heetste dagen van het jaar
zal deze situatie waarschijnlijk tot oververhitting leiden. Op die
dagen moet de deur dus worden dichtgehouden zodat de
koelinstallatie de juiste temperatuur kan waarborgen. Doordat
bijna de volledige oostgevel van de horecaruimte uit glaswerk
bestaat voor het zicht op de molens, ontstaat ook hier een gevaar
voor oververhitting. Omdat de deuren in deze gevel geopend
moeten kunnen worden, is een klimaatgevel geen optie. Om toch
een acceptabel aantal GTO-uren te behalen, heeft het glas in deze
gevel een ZTA waarde van 0,27. Dit geeft volgens de fabrikant
geen kleurverschil met de rest van het glas, dat drie dubbel glas
met een ZTA waarde van 0,6 bestaat.

Horeca Tentoonst. Werkpl.
Personen
Aparatuur
Verlichting

18,0
0,0
10,0

8,0
0,0
10,0

6,0
6,0
10,0

Totaal

28,0

18,0

22,0

ZTA X % RAAM IN W/M2
Horeca Tentoonst. Werkpl.
Noord
Oost
Zuid
West

0,0
35,0
24,0
26,0

27,0
10,0
9,0
16,0

12,0
0,0
0,0
0,0

Maatgevend

35,0

27,0

12,0

WERKZAME MASSA IN W/M2
Horeca Tentoonst. Werkpl.
Sch.wanden
Plafond
Borstwering

0,0
8,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Totaal

8,0

0,0

0,0

Horeca Tentoonst. Werkpl.
Punten totaal

71,0

45,0

34,0

AFBEELDING 2

TOELICHTING:
Omdat alle ruimten in open verbinding staan met elkaar, met
uitzondering van de vergaderruimte indien in gebruik, kan de
warmte vrij door het gebouw bewegen. Het is dus één grote
ruimte. De scheidingswanden hebben dus zo goed als geen invloed
op de temperatuurhuishouding door het gebouw waardoor deze
buiten beschouwing worden gelaten. Omdat de strooien gevel
dezelfde effecten heeft op de temperatuur als een zwaar
uitgevoerde wand (de warmte zal zeer langzaam worden geleidt
doordat stro een RC waarde van 8 heeft), zijn alle wanden en het
plafond als ‘zwaar’ beschouwd.
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Tabel GTO-berekening, de maatgevende ruimte is de horecazaal
met 71 punten in totaal.

INSTALLATIES
Vanuit de gedachtegang dat de molens bronnen van
groene energie zijn, willen wij ook het bezoekerscentrum van een
natuurlijke energiebron voorzien. De warmte en koude die
benodigd zijn voor het gebouw worden opgewekt door een
elektrische warmtepomp. Omdat conventionele radiatoren niet
naar behoren functioneren in combinatie met een warmtepomp
en we deze ook vanuit esthetisch oogpunt niet in het zicht willen
hebben, is voor een laag temperatuur-systeem (LT) gekozen. Alle
ruimten met een vlakke betonnen vloer krijgen vloerverwarming.
Omdat dit lastig te verwerken is in een hellingbaan, is er ter
plaatsen van de tentoonstellingsruimte voor gekozen
wandverwarming toe te passen. Het transport van warmte en
koude vindt dus plaats via water.
De totale afmetingen die benodigd zijn voor de installaties,
komen volgens Jellama 6b neer op ongeveer 1% van het BVO, wat
in ons geval zo’n 8,5 m2 zou zijn. Omdat de installatieruimte
verdiept in de grond ligt, is het noodzakelijk een pomp aan te
brengen om het afvoerwater terug op straat niveau te krijgen. Ook
willen wij de afzuiginstallatie niet op het dak plaatsen omdat deze
van een afstand zichtbaar zou zijn. Deze komt dus ook beneden te
staan. Doordat deze twee extra installaties niet in deze berekening
zijn verwerkt zijn, hebben wij een totale ruimte van zo’n 23m2
gereserveerd voor de installaties.

AFBEELDING 3

AFBEELDING 4

Klimaatsysteem in wintersituatie met vloerverwarming

AFBEELDING 5
Plattegrond kelder. Het rode deel is gereserveerd voor de
luchtinstallatie, het groene deel voor de warmte- en de
waterpomp.
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Klimaatsysteem in zomersituatie met koeling

VENTILATIE
Uit de GTO-berekening is gebleken dat er voor
mechanische ventilatie moet worden gekozen. Omdat we het
ontwerp zo veel mogelijk van natuurlijke oplossingen willen
voorzien, hebben we er toch voor gekozen de toevoer op
natuurlijker wijze plaats te laten vinden. Dit wordt over het
algemeen ook als aangenamer ervaren door de bezoekers. Dit
houdt wel in dat er in de winter koude lucht naar binnen gezogen
wordt, wat tot energieverlies zal leiden. Om dit de verkomen
zullen de buizen voor verse lucht omringd worden met buizen die
op de warmtepomp zijn aangesloten. Op deze manier zal de koude
lucht worden voorverwarmt en het energieverlies uit de ruimtes
worden gecompenseerd.
Omdat we geen zichtbare ventilatieroosters in de gevel
wilden, hebben we voor een andere oplossing gekozen. Bij
volledig natuurlijke ventilatie moeten de toevoerroosters in een
gevelvlak worden geplaatst waar wind staat, om een goede
doorstroom te creëren. Doordat er met mechanische afzuiging
een onderdruk in het gebouw ontstaat, zal de luchtdruk in ons
gebouw zich van nature willen compenseren met de buitenlucht.
De lucht zal dus vanzelf worden aangezogen en is niet afhankelijk
van de wind. Dit geeft ons de mogelijkheid de toevoerroosters op
een andere plek te plaatsen. Door het midden van het ontwerp
loopt een strook met ‘serviceruimten’, hierin zijn de functies
verwerkt die het gebouw dienen (trap, garderobe, lichtstraat en
berging). In de passages die in deze strook zijn aangebracht willen
wij de inblaaspunten in het plafond verwerken. De plafondhoogte
ligt hier op 3600mm, wat een hoogteverschil vormt met de
plafonds van de overige ruimten. Doordat alle ruimtes in het
publieke gedeelte van het gebouw in open verbinding staan met
elkaar, zonder deuren, kan er vanuit deze plekken centraal worden
ingeblazen. Door de mechanische afzuigpunten in de hoger
gelegen plafonds van de luchtbehoevende ruimtes te plaatsen, zal
de verse lucht zich vanzelf langs beide zijden van de passages
verspreiden.

door onze ruimtes willen hebben, hebben wij hier speciale
armaturen ontworpen die binnen het uiterlijk van het gebouw
passen. De afzuiging zal direct door het plafond het dak op gaan,
van waaruit het door op een geïsoleerde hoofdleiding over het dak
naar de installatiekamer wordt geleidt. Van daaruit wordt de lucht
weer via het dak naar buiten geblazen. Zie pagina 9 en 10.
Doordat de natuurlijke aanvoer van de lucht afhankelijk is
van de mate waarin vuile lucht wordt afgezogen, zijn de
benodigde ventilatieoppervlakten hiervoor gelijkgesteld aan die
van de afzuiging. Immers, er moet evenveel lucht het gebouw in
als dat er uit gaat om de juiste luchtkwaliteit te behalen.

VENTILATIEBEREKENING TENTOONSTELLING/ENTREE
De tentoonstellingsruimte heeft bezettingsgraad B3 en heeft
daarmee een minimale ventilatie-eis van 0,4 dm3/s/m2.
De totale hoeveelheid dm3 bedraagt hier 286m2 x 0,4 dm3/s/m2 =
114,4 dm3/s wat neerkomt op 411,8 m3/h.
Uit de GTO-berekening is gebleken dat een ventilatievoud van 5
een behaaglijk binnenklimaat levert, waardoor de totale
hoeveelheid neerkomt op 411,8 m3/h x 5 = 2059,2 m3/h = 0,6
m3/s.

VENTILATIEBEREKENING HORECA
De horecaruimte heeft bezettingsgraad B1 en heeft daarmee een
minimale ventilatie-eis van 3,8 dm3/s/m2.
De totale hoeveelheid dm3 bedraagt hier 90 m2 x 3,8 dm3/s/m2 =
342 dm3/s wat neerkomt op 1231,2 m3/h.
Uit de GTO-berekening is gebleken dat een ventilatievoud van 5
een behaaglijk binnenklimaat levert, waardoor de totale
hoeveelheid neerkomt op 1231,2 m3/h x 5 = 6156 m3/h = 1,71
m3/s.
Luchtsnelheid:
3m/s
Benodigd oppervlak: 1,71 m3/s / 3 m/s = 0,57 m2 = 570.000 mm2
Diameter:
√(570.000/π) = 426 mm x 2 = 852 mm
Een kanaal van Ø 852 is veel te groot, waardoor de oppervlakte als
volgt wordt onderverdeelt:

Ø Buis Opp. Buis

Aantal buizen

100
150
200
250

7850
17663
31400
49063

73
32
18
12

300

70650
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Luchtsnelheid:
3m/s
Benodigd oppervlak: 0,6 m3/s / 3 m/s = 0,2m2 = 200.000 mm2
Diameter:
√(200.000/π) = 252 mm x 2 = 505 mm

VENTILATIEBEREKENING KEUKEN

Een kanaal van Ø 505 is veel te groot, waardoor de oppervlakte als

De horecaruimte heeft bezettingsgraad B4. De minimale eis voor
horeca keukens bedraagt een afzuiging van 21dm/s, gebaseerd op
een waarde van 2,4 dm/s/m2.

volgt wordt onderverdeelt:

De totale hoeveelheid dm3 bedraagt hier 45 m2 x 2,4 dm3/s/m2 =
108 dm3/s wat neerkomt op 388,8 m3/h.

Ø Buis Opp. Buis Aantal buizen
100
150
200
250

7850
17663
31400
49063

25
11
6
4

300

70650

3

Uit de GTO-berekening is gebleken dat een ventilatievoud van 5
een behaaglijk binnenklimaat levert, waardoor de totale
hoeveelheid neerkomt op 388,8 m3/h x 5 = 1944 m3/h = 0,5 m3/s.
Luchtsnelheid:
3m/s
Benodigd oppervlak: 0,5 m3/s / 3 m/s = 0,16 m2 = 160.000 mm2
Diameter:
√(160.000/π) = 226 mm x 2 = 452 mm

De gehele wand- en plafondbekleding zal voor het publieke
gedeelte van het ontwerp uit een verniste OSB-beplating worden
opgebouwd. Omdat we geen ‘lelijke’ inblaas- en afzuigpunten
7

Een kanaal van Ø 452 is veel te groot, waardoor de oppervlakte als
volgt wordt onderverdeelt:
Ø Buis Opp. Buis
100
150
200
250
300

Aantal buizen

7850
17663
31400
49063
70650

20
9
5
3
2

VENTILATIEBEREKENING WERKPLEK

hoeveelheid neerkomt op 226,8 m3/h x 5 = 1134 m3/h = 0,32
m3/s.
Luchtsnelheid:
3m/s
Benodigd oppervlak: 0,32 m3/s / 3 m/s = 0,11 m2 = 110.000 mm2
Diameter:
√(110.000/π) = 187 mm x 2 = 374 mm
Een kanaal van Ø 374 is veel te groot, waardoor de oppervlakte als
volgt wordt onderverdeelt:
Ø Buis Opp. Buis Aantal buizen

De werkplek heeft bezettingsgraad B4 en heeft daarmee een
minimale ventilatie-eis van 1,4 dm3/s/m2.

100
150
200
250

7850
17663
31400
49063

14
6
4
2

De totale hoeveelheid dm3 bedraagt hier 19 m2 x 1,4 dm3/s/m2 =
26,6 dm3/s wat neerkomt op 95,8 m3/h.

300

70650

2

Uit de GTO-berekening is gebleken dat een ventilatievoud van 5
een behaaglijk binnenklimaat levert, waardoor de totale
hoeveelheid neerkomt op 95,8 m3/h x 5 = 479 m3/h = 0,13 m3/s.
Luchtsnelheid:
3m/s
Benodigd oppervlak: 0,13 m3/s / 3 m/s = 0,04 m2 = 40.000 mm2
Diameter:
√(160.000/π) = 113 mm x 2 = 226 mm
Een kanaal van Ø 250 volstaat:
Ø Buis Opp. Buis Aantal buizen
100
150
200
250

7850
17663
31400
49063

5
2
1
1

300

70650

1

VENTILATIEBEREKENING VERGADERRUIMTE
De vergaderruimte heeft bezettingsgraad B2 en heeft daarmee
een minimale ventilatie-eis van 1,4 dm3/s/m2.
De totale hoeveelheid dm3 bedraagt hier 45 m2 x 1,4 dm3/s/m2 =
63 dm3/s wat neerkomt op 226,8 m3/h.
Uit de GTO-berekening is gebleken dat een ventilatievoud van 5
een behaaglijk binnenklimaat levert, waardoor de totale

VENTILATIEBEREKENING TOILETTEN
Voor de toiletten geldt een minimale eis van 7 dm/s.
Het aantal m3 per uur bedraagt dus 7 dm/s x 3,6 = 25,2 m3/h
Uit de GTO-berekening is gebleken dat een ventilatievoud van 5
een behaaglijk binnenklimaat levert, waardoor de totale
hoeveelheid neerkomt op 25,2 m3/h x 5 = 126 m3/h = 0,035 m3/s.
Luchtsnelheid:
3m/s
Benodigd oppervlak: 0,035 m3/s / 3 m/s = 0,012 m2 = 12.000
mm2
Diameter:
√(12.000/π) = 62 mm x 2 = 124 mm
Een kanaal van Ø 150 per toilet volstaat:
Toiletten

VENTILATIEBEREKENING RUSTRUIMTE
De rustruimte heeft bezettingsgraad B2 en heeft daarmee een
minimale ventilatie-eis van 3,8 dm3/s/m2.
De totale hoeveelheid dm3 bedraagt hier 45 m2 x 3,8 dm3/s/m2 =
171 dm3/s wat neerkomt op 615,6 m3/h.
Uit de GTO-berekening is gebleken dat een ventilatievoud van 5
een behaaglijk binnenklimaat levert, waardoor de totale
hoeveelheid neerkomt op 615,6 m3/h x 5 = 3078 m3/h = 0,86
m3/s.
Luchtsnelheid:
3m/s
Benodigd oppervlak: 0,86 m3/s / 3 m/s = 0,29 m2 = 290.000 mm2
Diameter:
√(290.000/π) = 304 mm x 2 = 608 mm
Een kanaal van Ø 608 is veel te groot, waardoor de oppervlakte als
volgt wordt onderverdeelt:
Rustruimte
Ø Buis Opp. Buis Aantal buizen
100
150
200
250

7850
17663
31400
49063

37
16
9
6

300

70650

4
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Ø Buis Opp. Buis
100
150
200
250
300

7850
17663
31400
49063
70650

Aantal buizen
2
1
1
1
1

AFBEELDING 7
Opbouw dakpakket: OSB (18 mm), EPS SE 60 min brandwerend (50
mm), OSB (18mm), dampremmende laag, strobalen (450 mm),
tussenregels met EPS opvulling (450 x 90 mm), regelwerk t.b.v.
ventilatie strobalen (18 x 34 mm), OSB (18 mm), dubbellaagse
bitumineuze dakbedekking (2 x 3 mm)
Het kanaal van de afzuiging gaat direct door het dak naar buiten
en is voorzien van een isolatielaag. Op het dak komt hij uit op de
hoofdleiding die terug het gebouw ingaat richting de installatieruimte. De installatie leidt de afzuiging vervolgens via het dak naar
buiten.

AFBEELDING 8
De natuurlijke toevoer wordt in werking gesteld door te trek van de
mechanische afvoer. Een ventilatiekoker loopt door het dak naar
beneden, tot het plafond van de passages tussen de
tentoonstellingsruimte en de horeca/keuken/vergaderruimte. De
toiletten en het achterste tentoonstellingsdeel krijgen afzonderlijke
toevoer. Ook de rustruimte en de werkplek krijgen aparte inblaas
die via de lichtstraat, de afzuiging gebeurt hier via kanalen in de
breedplaatvloer.

AFBEELDING 9
De toe en afvoer van de lucht in het gebouw gaat via zelf
ontworpen ventilatiearmaturen die uit OSB platen zijn opgebouwd.
Door sparingen in de plaat aan te brengen zal de lucht hier
doorheen kunnen stromen. Achter de plaat zit de ventilatiekoker
verstopt Deze ventilatie units hebben nog meer functies die in de
volgende hoofdstukken aan bod zullen komen

9

AFBEELDING 10
Schematische weergave van ventilatieprincipe. De mechanische
afzuigpunten gaan direct door het dak naar buiten. Omdat we geen
installatie op ons dak wilden, hebben wij deze onder in de kelder
gezet. Dit houdt in dat de vervuilde lucht vanaf het dak eerst naar
beneden moet door de holle wand langs de hellingbaan. De
inblaaspunten zijn verwerkt in de passages die de
tentoonstellingsgang
gsgang van de horecaruimte scheidt.

AFBEELDING 11
Schematische weergave inblaasinblaas en afzuigpunten. Als gevolg van de
afzuiging aan weerszijden van de inblaaspunten zal de lucht zich in
beide richtingen verspreiden. De paarse blokken geven het verticale
transport van en naar het dak weer. De holle wand die mede voor de
lichttoetreding van de tentoonstelling wordt gebruikt, dient dus ook
voor de wegwerking van de verticale kanalen. Vanuit de holle wand
worden de kanalen onder de hellingbaan doorgeleid om uiteindelijk
in de ventilatiekamer terecht te komen. Vanaf
Vanaf daar wordt de
verontreinigde lucht weer terug de holle wand ingeleid om
vervolgens via het dak het gebouw te verlaten.
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AKOESTIEK
Omdat het gebouw in een landelijke omgeving zal komen
te staan, is er zo goed als geen sprake van geluidsoverlast uit de
buurt. De nabijgelegen wegen worden enkel door
bestemmingsverkeer gebruikt waardoor de geluidsbelasting op de
gevels minimaal zal zijn. Ook is de gevel extreem geluidwerend
door het gebruik van stro en is daarmee makkelijk in staat de 40
dB die de weg produceert buitent de deur te houden. Wel is het
qua akoestiek van belang dat de grote horecaruimte niet zal
galmen.
Om een aangenaam gesprek te kunnen voeren mag een
stem niet te lang blijven echoën in een ruimte. Omdat de
horecaruimte wederom het bepalende vertrek is voor de nagalm
(het meeste beton in vergelijking met de andere ruimtes), zal de
rest van het gebouw ook in orde zijn wanneer deze ruimte
voldoet.
Zoals in afbeelding 12 te zien is, wordt de nagalmtijd voor
de frequentie van 125 Hz nét niet gehaald. Daarom is ervoor
gekozen in de ventilatiearmaturen akoestisch plaatmateriaal te
verwerken zodat de waarde wel wordt behaald. Zie afbeelding 13.
In afbeeldingen 14 en 15 is te zien hoe het akoestische
materiaal is aangebracht in de armaturen. De armaturen zijn voor
een deel losgetrokken van het plafond waardoor er een
oppervlakte aan de bovenzijde van de armaturen ontstaat.
Vervolgens zijn de bovenzijden vol gelegd met akoestisch
materiaal (zwart) zodat dit niet in zichtbaar is wanneer je er van
onder tegenaan kijkt. De vier zilveren noppen die zichtbaar zijn op
de afbeeldingen zijn verlichtingsarmaturen die ook in deze
ventilatieroosters verwerkt zitten.

NAGALMTIJD
HORECA (S)
Plafond OSB
Vloer beton
Wand OSB
Wand glas
Personen
Meubulair
A (m2 o.r.)
T=(1/6)(V/A) in (S)

125 Hz
m2
a
213,00 0,25
213,00 0,01
286,00 0,25
62,00 0,10
50,00 0,15
50,00 0,02
927,00

250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
a.S
a
a.S
a
a.S
a
a.S
a
a.S
a
63,25 0,58 123,54 0,75 159,75
0,53 112,89
0,54 115,02
0,42
2,13 0,01
2,13 0,02
4,26
0,02
4,26
0,03
6,39
0,04
71,50 0,58 165,88 0,75 214,50
0,53 151,58
0,54 154,44
0,42
6,20 0,04
2,48 0,03
1,86
0,02
1,24
0,02
1,24
0,02
7,50 0,30 15,00 0,45 22,50
0,45 22,50
0,45 22,50
0,45
1,00 0,02
1,00 0,02
1,00
0,04
2,00
0,04
2,00
0,03
151,58
310,03
403,87
294,47
301,59
1,02
0,50
0,38
0,52
0,51

a.S
89,46
8,52
120,12
1,24
22,50
1,50
243,34
0,63

250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
a.S
a
a.S
a
a.S
a
a.S
a
a.S
a
63,25 0,58 123,54 0,75 159,75
0,53 112,89
0,54 115,02
0,42
2,13 0,01
2,13 0,02
4,26
0,02
4,26
0,03
6,39
0,04
71,50 0,58 165,88 0,75 214,50
0,53 151,58
0,54 154,44
0,42
6,20 0,04
2,48 0,03
1,86
0,02
1,24
0,02
1,24
0,02
7,50 0,30 15,00 0,45 22,50
0,45 22,50
0,45 22,50
0,45
1,00 0,02
1,00 0,02
1,00
0,04
2,00
0,04
2,00
0,03
3,84 0,87 10,44 1,23 14,76
1,11 13,32
1,08 12,96
1,10
155,42
320,47
418,63
307,79
314,55
0,99
0,48
0,37
0,50
0,49

a.S
89,46
8,52
120,12
1,24
22,50
1,50
13,20
256,54
0,60

Afbeelding 12

NAGALMTIJD
125 Hz
HORECA (S)
m2
a
Plafond OSB
213,00 0,25
Vloer beton
213,00 0,01
Wand OSB
286,00 0,25
Wand glas
62,00 0,10
Personen
50,00 0,15
Meubulair
50,00 0,02
Akoestisch materiaal
12,00 0,32
A (m2 o.r.)
T=(1/6)(V/A) in (S)
927,00
Afbeelding 13

Afbeelding 14

Afbeelding 15
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EPC-BEREKENING
Voor de EPC-berekening van het gebouw is het programma
EP-varianten voor utiliteitsbouw gebruikt. Voor een gebouw met
bijeenkomstfunctie geldt een minimale ECP van 2.
OMSCHRIJVING VARIANT
De berekende energieprestatie is gebaseerd op NEN 2916:2004,
maar is slechts indicatief
en niet geschikt t.b.v. een bouwaanvraag. Gebruik voor de
bouwaanvraag NPR 2917 van het NEN,
of een gelijkwaardig product.
10 jun 2010 - 17:41, blz. EP Varianten V2.4 1
Bezoekerscentrum Kilsdonkse molen
INDELING
Gebruiksfuncties : Bijeenkomstfunctie, met alcohol
Bezettingsgraad : 1.3 t/m 3.3 m² PP
Klasse gebouwhoogte [m] : <10
Gemiddelde vertrekhoogte [m] : 5,0
Massa vloer/plafond [kg/m²] : <100
Plafond : gesloten
Binnenwand/borstwering : licht/licht
Gebruiksoppervlakte Ag [m²] : 851
Oppervlakte gevel1, incl. ramen [m²] :...210
Oppervlakte gevel2, incl. ramen [m²] :...210
Oppervlakte gevel3, incl. ramen [m²] :...112
Oppervlakte gevel4, incl. ramen [m²] :...112
Oppervlakte dak, incl. ramen [m²] : 557
Oppervlakte bgvloer [m²] : 557
Perimeter bgvloer [m] : 0
BOUWKUNDIG
Rc gevel [m²K/W] : 4.0
Rc dak [m²K/W] : 5.0
Rc bgvloer [m²K/W] : 3.0
Uraam [W/m²K] : HR++
ZTA-glas [-] : 0,7
Zonwering : geen zonwering
Oriëntatie voorgevel : oost
Raamoppervlakte gevel1 [m²] : N 0 0%
Raamoppervlakte gevel2 [m²] : 0 64 30%
Raamoppervlakte gevel3 [m²] : Z 14 12%

Raamoppervlakte gevel4 [m²] : W 0 0%
Gemiddeld raampercentage, gevels : 12%
Raamoppervlakte dak [m²] : 156 28%
INSTALLATIE W
Klimaatinstallatie : beperkte koeling, radiatoren
Ventilatie toe-/afvoer : mechanisch/mechanisch
Warmteterugwinning : (geen)
Ventilatievoud, toevoer [1/h] : n = 5 + 40%
Ventilatoren : normaal (forfaitair)
Warmte opwekking : elektr. WP (bodem)
Aanvoertemperatuur [°C] : < 35
Koude opwekking : compressie koelmachine
Bevochtiging : Niet aanwezig
INSTALLATIE E
Vermogen verlichting [W/m²] : 10,00
Armatuurafzuiging : Niet aanwezig
Lichtregeling : daglichtschakeling
Aanwezigheidsdetectie : Niet aanwezig
WARM TAPWATER/ZONNE-ENERGIE
Warmtapwatersysteem : warmtepomp
Circulatieleiding : Aanwezig
10 jun 2010 - 17:41, blz. EP Varianten V2.4 3
Bezoekerscentrum Kilsdonkse molen
<Nieuwe Variant>
RESULTATEN
Qpres;totaal [MJ] : 825861
Qpres;toelaatbaar [MJ] : 918711
Q/Q : 0,90
EPC Bijeenkomstfunctie, met alcohol : 1,79
CONCLUSIE
1,79 < 2 dus het gebouw voldoet
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LICHT
Gezien wij een thesis hebben geschreven over het ervaren van
licht in architectuur, is dit een belangrijk aspect geweest binnen ons
ontwerpproces. De routing door het gebouw moet de bezoeker het
verhaal van de molens vertellen en daar speelt licht een zekere rol in.

Het gebouw is opgebouwd uit meerdere lichtzones. De
entreegang is een lange, hoge gang met aan het einde een
verdiepingshoog raam. Het raam is op de korenmolen gericht en
benadrukt zijn verticaliteit. Het gebouw heeft een dusdanige
oriëntatie gekregen dat wanneer de zon in de zomermaanden
opkomt, hij precies achter de kop van de korenmolen staat. De
schaduw die hierdoor ontstaat valt over het bezoekerscentrum en
zal een flikkerend effect door de gang geven wanneer de wieken in
werking worden gesteld. De focus in deze gang ligt dus op dit
raam. Gezien de gang relatief lang en hoog is en enkel één raam
heeft, zou het een redelijk donkere gang worden zonder
aanpassingen. Maar het aanbrengen van andere ramen in de gang
zou de focus op de molen benadelen en zou de ‘mysterieuze sfeer’
in de gang verpesten. Om toch wat extra licht de gang binnen te
brengen zijn wij opzoek gegaan naar een manier om diffuus licht
binnen te krijgen. Gezien beide wanden van de gang volledig zijn
opgetrokken uit stro, is daar een oplossing in gezocht. Het
resultaat zijn rollen van stro, strak samengebonden met touw, die
over de volledige hoogte van de gevel de stroken balen vervangen.
Door de ronde vorm van de rollen zullen zij de gevel niet volledig
dichten en zal er ter plaatsen van de openingen een diffuus licht
naar binnen vallen. Dit heeft wel tot gevolg dat ook de thermische
schil naar binnen verplaatst moest worden doordat er gaten in de
isolatie ontstaan.
Eenmaal door de gang gelopen komt de bezoeker uit bij
een deur waar hij een draai van 180° maakt om vervolgens een
nieuwe gang in te lopen. Deze gang, die weer is opgebouwd uit
hellingbanen, heeft zelf geen ramen. Het licht dat hier binnenvalt
komt indirect binnen via de portalen aan de linker zijde. Door het
licht enkel zo binnen te laten komen hebben wij een nadruk
proberen te leggen op de ritmiek van de oplichtende portalen.
Omdat de verkeersruimte in het ontwerp ook als
tentoonstellingsruimte dient moet er wel voldoende licht zijn om
de foto’s die in deze gang tentoongesteld gaan worden zichtbaar

te maken. Omdat we wederom niet te veel licht in de gang wilde
hebben zijn we ook hier naar een alternatief gaan zoeken. De
oplossing zit hem in de wand aan de rechterzijde. Door van deze
wand een holle wand te maken werd het mogelijk licht via het dak
binnen te laten. Door de binnenzijden van de wanden af te werken
met reflecterende folie zullen deze als soort van solar-tubes gaan
werken en kan het licht gebruikt worden voor de tentoonstelling.
De foto’s die in deze gang tentoongesteld zullen worden, worden
geprint op mat glas. Door dit glas in de wand te plaatsen zal het
reflecterende licht ze vanaf de achterkant belichten. Hierdoor
zullen de foto’s op een subtiele wijze opgloeien en blijft de
gewenste sfeer gewaarborgd. De randvoorwaarde van deze
manier van belichten is wel dat het licht dat achter het glas
vandaan komt, sterker moet zijn dan het licht dat al in de gang
heerst. Anders vormt het geen contrast met de rest en zullen de
afbeeldingen niet opgelicht worden. Wanneer de zon ondergaat,
zullen de afbeeldingen dus niet meer te bezichtigen zijn. Gezien de
openingstijden van het centrum (11.00 tot 17.00 uur) en het feit
dat de werking van de molens ook afhankelijk is van natuurlijke
bronnen, leek het ons niet overbodig hier kunstmatige verlichting
voor aan te brengen.
Het einde van de gang takt af naar de tentoonstellingshal
waar de routing begint te dalen. In deze hal kunnen de bezoekers
meer afstand nemen tot de te bezichtigen objecten waardoor
deze groter van formaat kunnen zijn. Het licht komt deze ruimte
binnen door ramen die bijna het volledige plafond beslaan.
Doordat direct licht ongewenst is in tentoonstellingsruimten, zal
ook hier naar een alternatief gezocht moeten worden. Gezien we
ook voor de ventilatiearmaturen OSB hebben gebruikt, wilden we
kijken of hiermee ook voor dit probleem een oplossing te vinden
valt. En de oplossing is simpel. Onder de dakramen worden OSBstroken verticaal geplaatst zodat zij als soort van lamellen gaan
functioneren. De afstand tussen de platen moet zich hierbij op
zo’n manier tot hun hoogte verhouden, dat de hoogste
zonnestand, 62° in de zomer, hier niet doorheen kan vallen. Op
deze wijze zal er enkel indirect licht naar binnen komen.
De tentoonstellingshal komt uit op een lange gang die
verder afdaalt tot bijna onder maaiveldniveau. De gang vormt een
overgang tussen binnen en buiten en geeft dat door middel van
lichtstralen aan dat men onderweg is naar buiten. Eenmaal
13

beneden gaat men de hoek om en staat men met ooghoogte op
waterniveau met een focus op de watermolen. Vanaf dit punt is
de bezoeker weer buiten en staat hij volledig in het daglicht.
Buiten dat de tentoonstelling daglicht nodig heeft, hebben
de overige ruimten dat natuurlijk ook nodig. Het licht voor de
tentoonstelling heeft geen specifieke bouwbesluit eis en kan
daardoor naar eigen willen worden binnengehaald. De overige
ruimtes daarentegen hebben dit wel. De werkplek en de
rustruimte krijgen hun daglicht via een patio binnen wat de
daglichttoetreding in zeker zin belemmerd ten opzichte van een
gewoon raam aan de buitengevel. De meest cruciale ruimte zal
met 24m2 en een minimale eis van 5% equivalente
daglichtoppervlakte bij uitstek de rustruimte zijn. De werkplek
heeft verhoudingsgewijs meer raamoppervlak ten opzichte van
het vloeroppervlak dat belicht moet worden en heeft een lagere
eis van 2,5%. Wanneer de rustruimte dus voldoet zal de werkplek
vanzelfsprekend ook voldoen. Zie pagina 15 voor de
daglichtberekening.

AFBEELDING 13
Direct licht in de tentoonstellingsruimte is ongewenst doordat
dit schaduwlijnen op de te bezichtigen objecten werpt. Om dit te
verkomen, zijn OSB platen tussen de dakramen geplaatst zodat
de hoogste zon (62,5° in de zomer) er niet direct doorheen kan
vallen. Onder stramien F zit een holle wand met een
reflecterende folie die als solar-tube
solar tube werkt om de bedrukte
glasplaten op te laten lichten. In de rechter gevel zijn de
strorollen te zien, die een diffuus licht de gang inlaten. Zie
afbeelding 14 hieronder

AFBEELDING 14
De strorollen in de noordgevel laten een diffuus licht de gang
binnen door de spleten die tussen de rollen ontstaan.
ontstaan
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Daglichtberekening rustruimte:
Ae = Ad*Cb*Cu (conform NEN 2057), waarin:
Ae = equivalente daglichtoppervlakte (in m2)
Ad = oppervlakte van het raam (in m2)
Cb = belemmeringfactor
Cu = uitwendige reductiefactor
5% van 24m2 = 1,2 m2
Er moet gelden: Ae ≥ 1,2 m2
Ad =
Cb =

Cu =

2,915*2,8 = 8,2 m2
α = tan-1 (10916/3300) = 73°
Β = tan-1 (290/3300) = 12°
Tabel  Cb =0,27
0,8*(Anetto / Abruto)
Anetto = (1,475*2,915) – (0,05*2,8) = 4,16
Abruto = 1,475*2,915 = 4,30

0,8*(4,16/4,30) = 0,77
Ae =

8,2*0,27*0,77 = 1,7 m2

Conclusie:
1,7 m2 > 1,2 m2, dus voldoet
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VOCHT EN KOUDEBRUGGEN
Bouwen met stro betekend bouwen met een vochtgevoelig
materiaal. Zodra er te veel vocht in het stro komt te zitten verliest
het zijn isolerende werking en zal het in het ergste geval zelfs gaan
rotten. Een goede ventilatie is dus vereist.
De gevel is van binnen naar buiten toe als volgt
opgebouwd: enkel glas (8 mm), spouw (100 mm), stro (450 mm),
dampremmende laag, OSB-plaat (18 mm), brandwerende EPS-SE
(50 mm), OSB-plaat. Stro recht op de grond zetten zou catastrofale
gevolgen hebben. Zodoende staan de balen hoog en droog op
betonnen plint. De glazen schil aan de buitenzijde van de gevel
heeft een wind- en water werende functie en dient gelijkertijd als
ventilatiemogelijkheid voor het stro. Elk stramien is van onder
naar boven dichtgezet met drie gelamineerde, glazen platen die
onder een flauwe hoek naar binnen zijn geplaatst. Vanuit
esthetisch oogpunt zijn de platen enkel op de hoeken door middel
van een puntverbinding aan de gevel bevestigd, alle zijden van de
plaat zijn dus frameloos. Dit houdt in dat er naden tussen de
platen ontstaan die ons de mogelijkheid geven het stro te
ventileren. Door de onder- en bovenzijden van de platen elkaar te
laten overlappen zal het water over de horizontale zijden netjes
afgewaterd worden en kan er verse lucht de spouw in komen voor
de benodigde ventilatie. De lucht die van onderuit en door deze
naden binnenkomt, zal achter het glas als gevolg van opwarming
gaan stijgen en kan ter plaatsen van de dakrand de spouw weer
verlaten. De verticale naden tussen de platen zorgen voor
vochtproblemen omdat het water hier direct de spouw inloopt.
Zie afbeelding
Omdat de glaspanelen open moeten kunnen worden om ze langs
de binnenzijde te kunnen poetsen, is het niet mogelijk deze naden
dicht te kitten. In plaats hiervan zullen er rubberen strips tussen
de glasplaten bevestigd worden, die gemakkelijk te verwijderen en
terug te plaatsen zijn wanneer nodig. Ter plaatse van de
gietijzeren modulen die de glaspanelen dragen ontstaan ook
naden. Om te voorkomen dat het regenwater via de modulen
richting de gevel loopt, worden deze rondom voorzien van een
kleine groef.

Ook het stro in het dak moet geventileerd worden. De
liggers en tussenbalken waar de balen tussen vallen zijn exact
even hoog als de strobalen. Om ventilatie mogelijk te maken
wordt de constructie opgetimmerd met een houten regelwerk.
Door het regelwerk niet strak tegen elkaar aan te leggen, maar er
bewust spleten tussen te laten, kan de lucht in het dak ventileren.
Ook deze lucht krijgt ter plaatse van de dakrand de mogelijkheid
het dak te verlaten.
Bij de manier waarop wij de strobalen hebben toegepast is
het nodig de balen te verankeren aan de constructie.
Normaalgesproken gebeurt dat door middel van stalen matten
voorzien van pinnen die tussen de strobalen worden gelegd.
Omdat wij in een kouder klimaat leven is dan de landen waar deze
methode normaalgesproken wordt toegepast, bestaat er kans op
condensatie op het staal. Gezien het staal midden in het stro licht
zou dit rampzalig zijn. Om interne condensatie te verkomen zijn de
matten in ons ontwerp uitgevoerd in kunststof.
De hoofddraagconstructie steekt dwars door de gevel heen
en staat, ondanks dat het is afgeschermd door de glasplaten, in
contact met koudere lucht. Gezien hout een veel slechtere
warmtegeleider is dan staal, zal er geen condensatie optreden
tussen het hout en het stro. De eeuwenlange toepassing van deze
methode bewijst dit. Wat wel een probleem zou kunnen vormen
zijn de gietijzeren modules waaraan het glas is opgehangen. Om te
verkomen dat er condensatie ontstaat zit er tussen de gietijzeren
plaat en de houten kolom een koudebrug onderbreking. Ondanks
hout een betere isolerende werking heeft dan staal, kan het bij
lange na niet tippen aan het stro. Gezien de constructie op een
relatief korte stramienmaat is geplaatst, ontstaan redelijk veel
lineaire koudebruggen. Zodoende komt aan de binnenzijde van de
gevel een paneel van twee OSB-platen met daartussen 50 mm
EPS-SE om deze te onderbreken. Tevens dienen deze panelen als
brandwerende schil en zorgen zij tevens voor de stabiliteit van de
constructie.
AFBEELDING 15
Ventilatieprincipe gevel: lucht kan vrij bewegen door naden tussen
glasplaten, water wordt netjes afgevoerd.
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AFBEELDING 16
Verticaal detail dakrand. Zowel dak als gevel worden op natuurlijker
wijze geventileerd door de opening in de dakrand. De verbinding tussen
gevelophanging en houten kolom heeft een koudebrugonderbreking.
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AFBEELDING 17
Horizontaal detail gevelopbouw met kozijnaansluiting.
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