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Voorwoord 

Oververhitting in de zomer is een veel voorkomend probleem in goed geïsoleerde gebouwen. In het 
streven naar energiezuinigheid wordt vooral gekeken naar een beperking van het energiegebruik in 
de winter en wordt de zomersituatie vaak vergeten, met als gevolg te hoge binnentemperaturen in 
de zomer. 
Een bijkomend probleem is dat er weinig goede tools zijn om op eenvoudige wijze te bepalen wat 
de binnentemperatuur wordt of indien men koeling gaat toepassen hoe groot het benodigde 
koelvermogen, de zgn. koellast, moet zijn.  

Met behulp van computerprogramma's is het verloop van de binnentemperatuur of het benodigde 
koelvermogen om de temperatuur niet boven een bepaald maximum te laten stijgen goed uit te 

rekenen. Het betreft hier uitgebreide programma's die veel invoer nodig hebben.  
Voor een eerste benadering van de koellast zijn er ook sterk vereenvoudigde stationaire modellen 

die geen rekening houden met accumulatie, beschaduwing etc.  
Dit ISSO-kleintje zit tussen de sterk vereenvoudigde stationaire modellen en uitgebreide 
computerapplicaties in. 
De methode is op een aantal punten vereenvoudigd maar houdt wel rekening met 
warmteaccumulatie in de gebouwconstructie en ook beschaduwing kan worden meegenomen. 
Verder houdt de methode rekening met een verminderde interne warmtelast door verlichting 
wanneer afgezogen armaturen worden toegepast. De methode uit dit kleintje betreft zowel de 

voelbare als de latente koellast. 



Dit ISSO-kleintje is gebaseerd op ISSO-publicatie 8 'Berekening van het thermische gedrag van 

gebouwen bij zomerontwerpcondities' [1]. Voor het buitenklimaat is uitgegaan van de NEN 5060 
[6]. 
De voelbare koellast van een vertrek is samengesteld uit een zestal bijdragen: 

• Koellast t.g.v. warmte afgegeven door personen;  

• Koellast t.g.v. warmte afgegeven door verlichting;  

• Koellast t.g.v. warmte afgegeven door apparatuur;  

• Koellast t.g.v. binnenvallende zonnestraling;  

• Koellast t.g.v. warmte door toetredende buitenlucht;  

• Koellast t.g.v. warmte door de scheidingsconstructies.  

Bovengenoemde bijdragen aan de voelbare koellast worden door formules en grafieken gegeven. 
De voelbare koellast van een vertrek volgt uit sommatie van de verschillende bijdragen. 
Naast de voelbare koellast is ook de latente koellast te berekenen. Deze is eveneens samengesteld 
uit een aantal bijdragen: 

• Verdampingswarmte van de door personen afgegeven waterdamp;  

• Verdampingswarmte van waterdamp uit de binnenkomende buitenlucht.  

Een reductie van de koellast kan optreden door het tijdelijk toestaan van een hoger 
binnentemperatuur. 

De methode uit het ISSO-kleintje Koellast is ook geschikt om de binnentemperatuur te bepalen bij 
beperkte koeling of bij de afwezigheid van koeling. 

In dit ISSO-kleintje zijn een tweetal voorbeelden opgenomen ter toelichting. 

Symbolenlijst 

a 

de absorptiecoëfficiënt van het buitenoppervlak voor 
opvallende zonnestraling 

[-] 

A oppervlakte [m²] 

Ab oppervlakte van de uitwendige scheidingsconstructie  [m²] 

Ag glasoppervlakte [m²] 

Ak kozijnoppervlakte [m²] 

Ar raamoppervlakte (glas + kozijn) [m²] 

Ad,o binnenwerkse oppervlakte van ondoorzichtige delen van 
buitenwand of dak  

[m²] 

Aw,o binnenwerkse oppervlakte van een wand, vloer of plafond 
exclusief glas, kozijnen, deuren en panelen  

[m²] 

Aw,t binnenwerkse oppervlakte van een wand, vloer of plafond 
inclusief glas, kozijnen, deuren en panelen  

[m²] 

CFl de convectiefactor van de armaturen [-] 

Ciso correctiefactor voor isolatie [-] 

Cm correctiefactor voor massa [-] 

c soortelijke warmte van lucht [J/(kg·K)] 

ck reductiefactor t.g.v. kleding [-] 



dwz thermisch effectieve dikte van de wand  [m] 

fwm een reductiefactor om bij wanden met isolerende deklagen de 
verminderde warmte-indringing in rekening te brengen 

[-] 

g g-waarde (voorheen ZTA) [-] 

l1 de reductiefactor in verband met afgezogen 
verlichtingsarmaturen 

[-] 

l2 de vereffeningsfactor waarmee de invloed van accumulatie van 
verlichtingswarmte in rekening wordt gebracht  

[-] 

m1 de benuttingsfactor [-] 

m2 de gelijktijdigheidsfactor  [-] 

mw werkzame massa van een laag van een wand, vloer of plafond  [kg] 

N nominale aansluitvermogen [W] 

Nl totaal geïnstalleerd aansluitvermogen van de verlichting 
inclusief eventuele voorschakelapparatuur  

[W] 

n aantal personen in het vertrek [-] 

Pp voelbare warmteafgifte van personen  [W] 

Q totale koellast [W] 

Qe voelbare externe koellastcomponent [W] 

Qf koellast t.g.v. buitenluchttoetreding [W] 

Qfi koellast t.g.v. infiltratie [W] 

Qfv koellast t.g.v. ventilatie [W] 

Qf,lat latente koellast door buitenluchttoetreding [W] 

Qi voelbare interne koellastcomponent [W] 

Ql koellast t.g.v. verlichting [W] 

Qm koellast t.g.v. apparatuur [W] 

Qnom voor dat tijdstip berekende koellast  [W] 

Qp koellast t.g.v. warmteafgifte door personen [W] 

Qp,lat latente koellast door personen [W] 

Qtg koellast t.g.v. transmissie door glas [W] 

Qzg koellast t.g.v. zonnestraling op glas [W] 

Qzt koellast t.g.v. transmissie door ondoorzichtige delen [W] 

Qvv reductie van de koellast t.g.v. toegestane (tijdelijke) 
temperatuurstijging  

[W] 

Qvv,acc reductie van de koellast t.g.v. extra accumulatie  [W] 

Qvv,f reductie van de koellast t.g.v. verminderde warmte door 
buitenluchttoetreding  

[W] 



Qvv,fi reductie van de koellast t.g.v. verminderde warmte door 

infiltratie  

[W] 

Qvv,fv reductie van de koellast t.g.v. verminderde warmte door 
ventilatie c.q. extra koeling door ventilatie  

[W] 

Qvv,tr reductie van de koellast t.g.v. verminderde transmissie door 
het raam  

[W] 

Qzon koellast t.g.v. zonbelasting via ramen per m² glas en bij g = 1  [W/m²] 

qi infiltratiedebiet per m² uitwendige scheidingsconstructie [m³/(s·m²)] 

qvi luchtdebiet door infiltratie [m³/s] 

qvv luchtdebiet door ventilatie [m³/s] 

qv,10,kar karakteristieke luchtdoorlatendheid  [m³/(s·m²)] 

q'vvn reductie van de koellast per m² binnenoppervlakte en per 
graad  

[W/(m²·K)] 

qz(0) koellast t.g.v. zonbelasting bij SWM = 0 en g = 1  [W/m²] 

qz(100) koellast t.g.v. zonbelasting bij SWM = 100 en g = 1  [W/m²] 

redac  correctiefactor voor maandinvloed  [-] 

slv de vertrekaccumulatiefactor voor verlichting  [-] 

SWM specifieke werkzame massa [kg/m²] 

Ur U-waarde van het raam [W/(m²·K)] 

TRk temperatuurresponsie [K/m²] 

z beschaduwingsfactor voor glasoppervlak [-] 

Δθmax maximaal toegestane temperatuurstijging [K] 

ρ dichtheid van lucht  [kg/m³] 

ρw soortelijke massa  [kg/m³] 

θe momentane buitentemperatuur [°C] 

θi vertrekluchttemperatuur [°C] 

θv,nom nominale vertrek temperatuur [°C] 

θv,max maximale vertrektemperatuur [°C] 

θmedium koelmediumtemperatuur [°C] 

θv,t vertrekluchttemperatuur [°C] 

Begrippenlijst 

g-waarde 
De verhouding tussen de totaal binnenkomende zonnewarmte (kortgolvige zonnestraling, 
langgolvige stralingswarmte en convectiewarmte) en de totaal op het vlak vallende zonnestraling 
(g = (qad + qd)/qze). Voorheen werd deze waarde de ZTA-waarde genoemd.  

Koellast 



Warmtestroom die op een bepaald tijdstip uit de lucht in een ruimte moet worden afgevoerd om in 

deze ruimte een voorgeschreven luchttemperatuur en/of -vochtigheid te handhaven. 

Koellastresponsie 
De koellastresponsie KR = de verhouding tussen het tekort aan geïnstalleerde capaciteit ΔQ en de 
daarbij optredende temperatuurverhoging Δθ. 

Latente koellast (Qlat) 
Dat gedeelte van de totale koellast dat kan worden opgenomen door een luchtstroom met een 
lager vochtgehalte dan dat van de vertreklucht en die door deze vochtopname een verhoging van 
zijn absolute vochtigheid ondergaat tot aan die van de vertreklucht. 

Oppervlakte van een raam 
Oppervlakte van glas inclusief kozijn. Bij de oppervlaktebepaling moet worden uitgegaan van de 
dagmaat (opening in de gevel). 

Specifiek werkzame massa (SWM) 
De SWM van een vertrek is de som van de werkzame massa's van de wanden (en vloer en 
plafond/dak) gedeeld door de totale inwendige vertrekoppervlakte. 

Voelbare warmtebelasting (P) 
De warmtestroom die door geleiding, straling en/of convectie aan de ruimte wordt toegevoerd of in 

de ruimte wordt ontwikkeld. 

Voelbare koellast (Q) 
Dat gedeelte van de totale koellast dat kan worden opgenomen door een luchtstroom met een 
lagere temperatuur dan de vertrekluchttemperatuur en die door deze warmte-opname een 

temperatuurstijging ondergaat tot aan de vertrekluchttemperatuur. 

Werkzame massa 
Onder werkzame massa wordt verstaan dat deel van de massa van een wand dat bijdraagt aan de 
accumulatie, dus dat temperatuurvariaties ondergaat t.g.v. de wisselende warmtebelastingen 
('indringdiepte'). 

1 Inleiding 

1.1 Doel van het kleintje koellast 
Kleintje koellast beschrijft een bepalingsmethode en bevat de noodzakelijke basisgegevens voor de 

bepaling van de maximale koellast ten behoeve van het ontwerpen van installaties voor de 

klimaatregeling in gebouwen of afzonderlijke vertrekken daarvan.  

Kleintje koellast kan dan ook worden ingezet voor de keuring zoals voorgeschreven door art. 9 van 

de EPBD waarbij moet worden nagegaan of de capaciteit van de klimaatinstallatie aansluit bij de 

koellast van het gebouw . 

De gehanteerde bepalingsmethode is alleen van toepassing op systemen waarbij de koellast geheel 

wordt opgenomen door lucht, ingebracht met een lagere enthalpie (energie-inhoud) dan die welke 

in de ruimte wordt gewenst. De basisgegevens die betrekking hebben op die aandelen van de 

koellast die door externe bronnen worden veroorzaakt, gelden voor het Nederlandse buitenklimaat. 

De exacte bepaling van de koellast vergt het behandelen van veel, soms kleine warmtebelastingen. 

De hele kleine en uitzonderlijke daarvan zijn in dit ISSO-kleintje weggelaten om de bepaling niet 

nodeloos complex te maken. Zo wordt bijvoorbeeld aangenomen dat de nevenvertrekken vrijwel 

dezelfde ruimtetemperatuur hebben als het vertrek onder beschouwing, zodat geen rekening hoeft 

te worden gehouden met transmissie door binnenwanden. 

1.2 Opzet van het kleintje koellast 
Het kleintje koellast begint met een beschrijving wat een koellastberekening is en geeft aan welke 

componenten hierbij een rol spelen. Daarna wordt aangegeven welke, al dan niet vereenvoudigde, 

modellen er zijn en wat hun mogelijkheden/beperkingen zijn.  

Hierbij wordt aangegeven wat het geldigheidsgebied is van het kleintje koellast.  



De koellast berekening is gesplitst in een aantal voelbare warmtebelastingen (beïnvloeden de 

temperatuur in de ruimte) en de latente warmtebelastingen (beïnvloeden de luchtvochtigheid in de 

ruimte). 

Warmteaccumulatie speelt een belangrijke rol bij de thermische processen in een vertrek. In deze 

publicatie wordt de warmteaccumulatie in rekening gebracht door de zgn. specifieke werkzame 

massa. Hierbij wordt de thermisch actieve massa weergegeven in kg/m² binnenoppervlakte. 

De koellast van een vertrek is samengesteld uit een zestal verschillende bijdragen. Deze worden 

met behulp van een aantal formules, tabellen en grafieken bepaald. Door sommatie van de 

verschillende bijdragen verkrijgt men de koellast van een vertrek op een bepaald tijdstip.  

Door het tijdelijk toestaan van iets hogere binnentemperatuur is een reductie van de koellast 

mogelijk.  

Zoninstraling door ramen levert een grote bijdrage aan de maximale koellast van een vertrek. Deze 

zoninstraling door ramen is afhankelijk van de tijd van het jaar en de raameigenschappen, het al 

dan niet optreden van beschaduwing van (een deel van) het raam en accumulatie in de 

verrekmassa. Deze publicatie geeft hulpmiddelen om de invloed van beschaduwing te beschouwen 

en het bepalen van de maximale invloed van zoninstraling in een vertrek. Op basis van tabellen en 

grafieken is het mogelijk het tijdstip van het optreden van de maximale koellast te bepalen. Hierbij 

wordt niet alleen rekening gehouden met verrekken met één buitenwand maar ook vertrekken met 

meer buitenwanden. 

Het bepalen van de binnentemperatuur bij toepassing van beperkte koeling of bij de afwezigheid 

van koeling kan ook. Doordat deze berekeningen voor een viertal aaneensluitende uren moet 

worden uitgevoerd. is deze berekening behoorlijk tijdrovend. Deze berekening kan handmatig 

worden uitgevoerd, maar in de praktijk zal dat toch veelal met de computer gedaan worden. 

De berekening van de koellast wordt geïllustreerd met behulp van een tweetal voorbeelden. 

2 Wat is koellast? 

2.1 Inleiding 
De koellast is de warmtestroom die op een bepaald moment uit de lucht in een ruimte moet 

worden afgevoerd om in deze ruimte een voorgeschreven luchttemperatuur te handhaven. Dit 

afvoeren geschiedt uitsluitend door de toevoer van lucht met een lagere enthalpie (energie-inhoud) 

dan die in de ruimte wordt gewenst. 

Kenmerkend voor een koellast is het verschijnsel dat bij een stijgende warmtetoevoer in de ruimte 

de luchttemperatuur in eerste instantie achterblijft. Dit komt doordat een gedeelte van de energie 

wordt opgenomen in de massa van de constructie, een proces dat 'accumulatie' wordt genoemd.  

Zo ook bij het dalen van het energieniveau in de ruimte. Naar mate de luchttemperatuur daalt gaat 

de constructie energie afgeven aan de ruimtelucht, waardoor de temperatuurdaling van de lucht 

wordt vertraagd.  

Als gevolg van dit fenomeen zal de piek in de koellast later vallen dan de piek in de energietoevoer 

en ook een andere (lagere) waarde hebben. De piek van de energietoevoer voor een op het zuiden 

gericht vertrek mag rond 14:00 worden verwacht, de piek van de koellast kan goed rond 17:00 

liggen.  

De in dit ISSO-kleintje gegeven methode berekent de koellast voor een vertrek op een gekozen 

tijdstip. Voor het bepalen van de koellast van een gebouw moeten de waarden van de afzonderlijke 

vertrekken gesommeerd worden. 

De totale koellast van een gebouw met meerdere oriëntaties zal kleiner zijn dan de som van de 

koellasten van alle vertrekken: de pieken voor vertrekken op het oosten, zuiden en westen zullen 

niet samenvallen in de tijd. Om toch de maximale koellast van een gebouw te kunnen bepalen 

moet de koellast voor een aantal tijdstippen op de dag worden vastgesteld uit de afzonderlijke 

warmtebijdragen van dat specifieke moment, bijvoorbeeld elk uur.  

De warmte die uit een vertrek moet worden afgevoerd kan van buiten komen (zonlicht, 

buitenluchttemperatuur) en/of van binnen (personen, verlichting, apparatuur).  

Warmte kan op 3 manieren aan de ruimte worden afgegeven: 



• Direct binnenvallende zonnestraling: zonnestraling verwarmt de vloer, de vloer verwarmt 

de lucht door convectie en straling;  

• Convectie: lucht stroomt langs een warm oppervlak (buitenwand, dak of glas) en warmt 
op;  

• Straling: een warm oppervlak zend infraroodstraling uit, die lucht en andere oppervlakken 
opwarmt.  

Het warme oppervlak waarvan in deze punten sprake is kan de binnenkant van een buitenwand 

zijn. De temperatuur ervan wordt bepaald door de op de buitenwand vallende straling, de 

geleidingsweerstand en het accumulatievermogen van de wand. 

De mate waarin een ruimte energie ontvangt wordt naast de buitentemperatuur, luchtvochtigheid 

en zonnestraling op de gevel(s) beïnvloed door een aantal eigenschappen van die ruimte en 

activiteiten in die ruimte: 

• Oriëntatie van de buitengevel(s);  

• Mate van beschaduwing;  

• Glasoppervlak en de aanwezigheid van en het type zonwering;  

• Scheidingsconstructie (wanden, vloer en dak/plafond);  

• Buitenluchttoetreding;  

• Interne warmtelast t.g.v. personen, verlichting en apparatuur;  

• Luchtvochtigheid en eventuele vochtontwikkeling in het gebouw/vertrek.  

2.2 Verschillende koellastberekeningen 

Er zijn verschillende typen koellastberekeningen: 

• Uurlijkse temperatuursimulatiemodellen;  

• Vereenvoudigde modellen met verrekening van accumulatieaffecten;  

• Vereenvoudigde modellen zonder verrekening van accumulatieaffecten (stationaire 
modellen).  

Uurlijkse simulatiemodellen 

Bij dit soort simulatiemodellen wordt niet alleen met de warmtegeleiding en warmteopslag in 

wanden/vloer/ plafond gerekend, maar wordt ook rekening gehouden met warmteoverdracht door 

convectie en straling tussen wanden, vloer en plafond/dak. De berekeningen worden uitgevoerd op 

uurlijkse basis. Dit soort modellen geeft betrouwbare resultaten en heeft nauwelijks beperkingen. 

In dit soort modellen wordt de warmteaccumulatie in wanden, vloer en plafond/dak goed in de 

berekening meegenomen. Ook effecten van beschaduwing worden nauwkeurig berekend. Voor het 

bepalen van het vermogen van de koelmachine wordt uitgegaan van de maximaal berekende 

koellast tijdens een langere periode of wordt gerekend met een aantal zgn. ontwerpdagen en wordt 

dan de maximaal optredende koellast bepaald. 

Vereenvoudigde modellen  

Vereenvoudigde modellen houden in het algemeen geen rekening met accumulatie-effecten. Het 

eenvoudigste model voor het bepalen van de maximale koellast zijn de zgn. stationaire modellen. 

Hierbij wordt met alle bijdragen aan de interne warmtelast rekening gehouden behalve met een 

mogelijke reductie van de koellast door warmteaccumulatie in de bouwkundige constructie. 

Stationaire modellen geven redelijke resultaten voor vertrekken met een beperkte thermische 

massa (zie paragraaf 3.2) en niet al te grote afmetingen (bijv. woonkamer/kantoorvertrek). 

Bij vereenvoudigde modellen waarbij rekening wordt gehouden met accumulatie, wordt gerekend 

met correctiefactoren voor de actuele bijdrage van verlichtingswarmte en warmte t.g.v. 

binnenvallende zonnestraling. Hierdoor zijn deze modellen ook geschikt voor vertrekken met 

thermische massa (zie paragraaf 3.2) en niet al te grote afmetingen (bijv. 

woonkamer/kantoorvertrek). Het ISSO-kleintje Koellast is een model dat rekening houdt met 

accumulatie. Dit model is gebaseerd op ISSO-8 [1] en de NEN 5067 [5]. 

Randvoorwaarden bij het kleintje koellast 

http://linkmanager.isso.nl/Connect/jpnlzn
http://linkmanager.isso.nl/Connect/jpnlzn
http://linkmanager.isso.nl/Connect/ajdmnl
http://linkmanager.isso.nl/Connect/jzhjpp


Het kleintje koellast is een handberekeningsmethode met een aantal 

vereenvoudigingen/benaderingen. In tegenstelling tot de zgn. stationaire modellen houdt het 

ISSO-kleintje Koellast wel rekening met accumulatie-invloeden. 

Bij het bepalen van de koellast in dit ISSO-kleintje gelden de volgende 

randvoorwaarden/aannamen: 

1. De vertrekluchttemperatuur wordt uniform verondersteld;  
2. In aangrenzende vertrekken heerst vrijwel dezelfde ruimtetemperatuur (dus er is geen 

transmissie door binnenwanden);  

3. Bij het berekenen van de accumulatie van stralingswarmte afkomstig van zon wordt ten 
aanzien van venstercombinaties slechts onderscheid gemaakt tussen twee typen 
zonweringen:  

o Binnenzonwering;  
o Geen binnenzonwering (met buitenzonwering, of zonreflecterend glas).  

4. Voor beschaduwing door eigen gebouwdelen is een reductiefactor (z) ingevoerd die het 

percentage van het beschaduwde glasoppervlak t.o.v. het totaal weergeeft.  

Door de toegepaste vereenvoudigingen is de toepasbaarheid van de hier beschreven methode 

beperkt tot 'normale' vertrekken zoals die voorkomen in woningen, kantoorgebouwen, hotels, 

ziekenhuizen e.d., dus met gebruikelijke opbouw en verdeling van massa over de 

vertrekbegrenzingen (wanden, vloeren). Hiervan afwijkende vertrekken kunnen worden benaderd 

door ze op te delen in vertrekken die overeenkomen met wat hier 'normale' vertrekken worden 

genoemd. 

Door de accumulatie van warmte in vloer, wand(en) en plafond/dak. 

In de praktijk kan men zich beperken tot een beperkt aantal uren. Tabel 3.27 geeft tijdstippen 

waarop de maximale koellast verwacht wordt. Berekening van een uur eerder c.q. later kan dienen 

ter controle. 

3 Opbouw van de koellastberekening 

3.1 Opbouw van de koellast uit componenten 
De luchttemperatuur van het vertrek wordt bepaald door de voelbare interne en externe 

warmtebelastingen (P) en het koelvermogen van de ingeblazen of circulerende koellucht. 

Het vochtgehalte in het vertrek wordt bepaald door de latente interne en externe 

warmtebelastingen en het vochtopnemend vermogen van de koellucht. 

De koellast van een vertrek volgt uit de som van: 

• Koellast t.g.v. interne warmtebelastingen (Qi);  

• Koellast t.g.v. externe warmtebelastingen (Qe).  

Door toe te staan dat de ruimtetemperatuur (tijdelijk) oploopt tot boven de voorgeschreven 

waarde wordt een correctiefactor Qvv geïntroduceerd, die in mindering op de koellast wordt 

gebracht. 

In formulevorm weergegeven wordt de koellast Q: 

Q = Qi + Qe - Qvv [W] (3.1) 

 

Waarin:  

Q  = koellast van het vertrek [W] 

Qi = koellast t.g.v. voelbare interne warmtebelasting  [W] 

Qe = koellast t.g.v. voelbare externe warmtebelasting  [W] 

Qvv = reductie op koellast door toestaan van een (tijdelijke) hogere temperatuur  [W] 

 

De voelbare interne koellast (Qi) ontstaat door de volgende bijdragen: 



• Koellastbijdrage ten gevolge van de warmteafgifte van personen, Qp (zie paragraaf 3.3);  

• Koellastbijdrage ten gevolge van verlichtingswarmte, Ql (zie paragraaf 3.4);  

• Koellastbijdrage ten gevolge van de warmteafgifte door apparatuur, Qm (zie paragraaf 3.5).  

De voelbare externe koellast (Qe) ontstaat door: 

• Koellast door directe en diffuse zonnestraling door glasvlakken, lichtkoepels, e.d., Qzg (zie 

paragraaf 3.6);  

• Koellast door warmtetransmissie door glasvlakken, lichtkoepels, e.d. t.g.v. het verschil 
tussen binnen- en buitentemperatuur, Qtg (zie paragraaf 3.7);  

• Koellast door warmtetransmissie door ondoorzichtige buitenwanden, daken en vloeren 
boven buitenlucht t.g.v. zonnestraling en het verschil tussen binnen- en 
buitentemperatuur, Qzt (zie paragraaf 3.8);  

• Koellast door warmtetoevoer door infiltratie van buitenlucht, Qf (zie paragraaf 3.9).  

Elk van de bovengenoemde warmtebelastingen draagt geheel of gedeeltelijk (t.g.v. bijvoorbeeld 

accumulatie) bij aan de koellast van een vertrek. 

Uitgeschreven wordt de koellast Q van een vertrek: 

Q = Qp + Ql + Qm + Qzg + Qtg + Qzt + Qf - Qvv [W] (3.2) 

 

De verschillende koellastbijdragen zijn in tabel 3.1 opgenomen. Daarbij is aangegeven welke 

factoren onafhankelijk zijn van oriëntatie en tijd (weergegeven als constant) en welke afhankelijk 

zijn van het buitenklimaat (weergegeven door zonnestand en buitentemperatuur) en de thermische 

massa. 

Voor het bijhouden van de verschillende bijdragen aan de koellast kan een formulier worden 

gebruikt zoals in bijlage 1 als voorbeeld gegeven is. 

Naast een voelbare koellast is er ook een latente koellast. Deze bestaat uit: 

• Koellast door verdampingswarmte van door personen afgegeven waterdamp, Qp,lat;  

• Koellast door verdampingswarmte van door toetredende buitenlucht meegevoerde 
waterdamp, Qf,lat.  

In de volgende paragrafen worden de verschillende bijdragen aan de koellast nader uitgewerkt. 

Tabel 3.1 Afhankelijkheden van bijdragen aan koellast 

Afhankelij

k van 

Warmtea

fgifte 

persone

n 

Verlichtings

warmte 

Warmtea

fgifte 

machine

s 

Zonnest

raling 

door 

glas 

Warmtetran

smissie 

door glas 

Stralin

g op en 

transm

issie 

door 

wand 

Stralin

g op en 

transm

issie 

door 

wand 

Qp Ql Qm Qzg Qtg Qzt Qf 

Constant X X X 
   

X 

Zonnestand 
   

X 
 

X 
 

Buitentemp

eratuur 

    
X X X 

Thermische 

massa 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 



3.2 Invloed van de massa van een vertrek 

De massa en thermische eigenschappen van de constructiematerialen van wanden, vloer en 

plafond bepalen het accumulatievermogen van een vertrek. De koellast wordt in belangrijke mate 

beïnvloed door de (stralings-) warmteaccumulatie in het gebouw. In dit kader wordt het begrip 

Specifieke Werkzame Massa (SWM) gedefinieerd.  

Onder werkzame massa wordt verstaan dat deel van de massa van een wand dat bijdraagt aan de 

accumulatie, dus dat temperatuurvariaties ondergaat t.g.v. de wisselende warmtebelastingen 

('indringdiepte'). De SWM van een vertrek is de som van de werkzame massa's van de wanden (en 

vloer en plafond/dak) gedeeld door de totale inwendige vertrekoppervlakte.  

Het berekenen van de SWM is vrij tijdrovend. Tabel 3.2 geeft richtwaarden van de SWM voor 

vertrekken met een betonnen vloer en vloerafwerking(vloerbedekking). 

Tabel 3.2 Richtwaarden voor de SWM voor vertrekken met een betonnen vloer 

Scheidingswand Borstwering Verlaagd plafond SWM 

[kg/m²] 

Niet steenachtig materiaal Niet steenachtig wel 55 

geen 65 

Steenachtig wel 65 

geen 75 

Steenachtig materiaal Niet steenachtig wel 90 

geen 100 

Steenachtig wel 100 

geen 100 

 

De SWM uitrekenen: 

 

[kg/m²]  (3.3) 

 

Met: 

mw = ρw · dw,z · Aw,o [kg] (3.4) 

 

Waarin:  

mw = werkzame massa van een laag van een wand, vloer of plafond  [kg] 

fwm = reductiefactor om bij wanden/vloeren met isolerende deklagen de verminderde 

warmte-indringing in rekening te brengen 

fwm = 0,7 voor tapijt, lambrizering verlaagd plafond 

fwm = 1,0 voor pleisterlagen 

[-] 

ρw = soortelijke massa van wand-/vloermateriaal (zie tabel 3.3)  [kg/m³] 

dwz = de thermisch effectieve dikte van de wand 

voor symmetrisch samengestelde binnenwanden en tussenvloeren is d.w.z. de 

halve wanddikte (de andere helft is onder invloed van het andere vertrek) 

bij steenachtige binnenwanden of tussenvloeren en bij massieve steenachtige 

buitenwanden, daken en begane grondvloeren wordt aan dwz een maximum van 

0,06 m gesteld 

met inachtneming van het vorige punt wordt bij gelaagde buitenwanden en daken 

alleen het binnenblad tot aan de isolatielaag of spouw in rekening gebracht 

[m] 



door verlaagde plafonds en verhoogde vloeren afgeschermde wanddelen worden 

niet meegerekend  

Aw,o = de binnenwerkse oppervlakte van het ondoorzichtige deel van een wand, vloer of 

plafond exclusief glas, kozijnen, deuren, panelen 

[m²] 

Av = ΣAw,t [m²] 

Aw,t = de totale binnenwerkse oppervlakte van het vertrek inclusief glas, kozijnen, deuren 

en panelen 

[m²] 

 

Tabel 3.3 Soortelijke massa van bouwmaterialen [4] 

Materiaal ρ 

[kg/m³] 

Beton Gewapend en verdicht  2.500 

Ongewapend en verdicht  2.400 

Gewapend en niet verdicht 2.300 

Gasbeton 400 - 1.000 

Baksteen -rood/boerengrauw 1.300 - 1.700 

Kalkzandsteen 2.000 

Pleisterlagen Cementpleister 1.900 

Kalkpleister 1.600 

Gipspleister 1.300 

Gipsplaten 800 - 1.400 

Spaanplaat 600 - 1.000 

Multiplex/triplex 700 

Plavuizen 2.000 

Hard gebakken tegels  1.700 

Marmer 2.750 

IJzer/staal 7.800 

Aluminium 2.800 

 

3.3 Koellastbijdrage door de warmteafgifte van personen 

De voelbare warmteafgifte Pp door personen zijn afhankelijk van het activiteitenniveau en de 

warmteweerstand van de kleding. Tabel 3.4 geeft de voelbare warmteafgifte van personen bij 

verschillende activiteiten. Uitgegaan is van zomerkleding.  

Wanneer niet uitgegaan kan worden van lichte zomerkleding maar wanneer werkkleding verplicht 

is, wordt de voelbare warmteafgifte van personen kleiner. Dit wordt in rekening gebracht door 

correctiefactor ck (zie tabel 3.5). 

Tabel 3.4 Voelbare warmteafgifte van personen (vertrekluchttemperaturen 20-25 °C 

Activiteit Pp 

[W] 

Rustig zitten, lezen 80 



Zittend, algemeen kantoorwerk 100 

Staand, algemeen laboratoriumwerk 110 

Zittend, lichte montage werkzaamheden 115 

Staand, lichte montage werkzaamheden 150 

Sportbeoefening 200 

Zeer zware sportbeoefening 300 

 

Tabel 3.5 Correctiefactor ck voor andere dan zomerkleding 

Kleding ck 

[-] 

Zomerkleding (clo 0,3-0,5) 1 

Lichte werkkleding (clo 0,5 - 0,7) 1,1 

Zware werkkleding (clo > 0,7) 1,15 

 

Het voelbare koellastaandeel Qp volgt uit: 

Qp = n · ck · Pp [W] (3.5) 

 

Waarin:  

n = aantal personen in het vertrek [-] 

ck = correctiefactor voor afwijkende kleding volgens tabel 3.5  [-] 

Pp = voelbare warmteafgifte van personen (zie tabel 3.4)  [W] 

 

3.4 Koellastbijdrage door verlichting 

Voor verlichtingswarmte Ql geldt: 

Ql = Nl · l1 · l2 [W] (3.6) 

 

Waarin:  

Nl = totaal geïnstalleerd aansluitvermogen van de verlichting inclusief eventuele voorschakel- 

apparatuur  

[W] 

l1 = de reductiefactor in verband met afgezogen verlichtingsarmaturen [-] 

l2 = de vereffeningsfactor waarmee de invloed van accumulatie van verlichtingswarmte in 

rekening wordt gebracht  

[-] 

 

Reductiefactor l1 

Wanneer afgezogen wordt via de armaturen komt een deel van de verlichtingswarmte niet in het 

vertrek terecht. Dit wordt verrekend met reductiefactor l1. Voor niet-afgezogen armaturen geldt l1 

= 1,0. Voor afgezogen armaturen volgt de reductiefactor l1 uit tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Reductiefactor l1 voor afgezogen armaturen 

Afgezogen debiet 

[m³/h·100 W] 

20 30 50 100 

Plenumafzuiging 0,65 0,55 0,45 0,30 

Afzuiging via ongeïsoleerde kanalen 0,50 0,45 0,35 0,25 



Afzuiging via geïsoleerde kanalen 0,40 0,35 0,30 0,20 

Opmerking: HF-TL buizen hebben een hogere temperatuur nodig om goed te kunnen functioneren. 

Daardoor zijn de afzuigdebieten beperkt of vindt de afzuiging via de reflectoren plaats waardoor de 

reductie van de warmtelast geringer is. 

 

Vereffeningsfactor l2 

Warmte door verlichting afgegeven in de vorm van straling en convectie wordt voor een deel in de 

constructie geaccumuleerd. Dit wordt in rekening gebracht door de vereffeningsfactor l2. Deze 

wordt bepaald volgens: 

l2 = CFl + (1 - CFl) · slv [-] (3.7) 

 

Waarin:  

CFl = de convectiefactor van de armaturen volgens tabel 3.7  [-] 

slv = de vertrekaccumulatiefactor voor verlichting volgens tabel 3.8  [-] 

 

Tabel 3.7 Richtwaarden voor CFl 

Armatuurtype CFl 

Met luchtafzuiging 0,2 

Zonder luchtafzuiging Inbouwarmatuur 0,3 

Opbouwarmatuur 0,4 

Vrij hangend 0,5 

 

De vertrekaccumulatiefactor slv is een getal tussen 0 en 1 en hangt af van: 

• Totale brandduur van de verlichting;  

• Tijdsverloop vanaf het moment van inschakelen tot het berekeningstijdstip;  

• Accumulatievermogen van het vertrek, welke wordt bepaald door de SWM.  

De vertrekaccumulatiefactor slv is afhankelijk van het tijdstip van de dag en de specifiek werkzame 

massa van het vertrek. Tabel 3.8 geeft de waarden voor het geval dat de verlichting van 8.00 - 

18.00 uur aan is. 

Tabel 3.8 Waarden van slv afhankelijk van het tijdstip en de SWM 

Tijdstip SWM 

30 55 65 75 90 100 

11:00 0,72 0,67 0,64 0,62 0,58 0,56 

12:00 0,75 0,70 0,67 0,65 0,61 0,59 

13:00 0,77 0,72 0,69 0,67 0,64 0,62 

14:00 0,79 0,74 0,71 0,69 0,66 0,64 

15:00 0,81 0,76 0,74 0,72 0,69 0,67 

16:00 0,82 0,77 0,76 0,74 0,71 0,69 

17:00 0,83 0,79 0,77 0,75 0,72 0,71 

18:00 0,84 0,80 0,78 0,76 0,73 0,72 

 



Met daglichtafhankelijke verlichting en aanwezigheidsdetectie is het ondoenlijk vast te stellen hoe 

lang de verlichting brandt.  

Hier wordt uitgegaan van het geval dat de verlichting brandt van 8:00 tot 18:00 en daarbuiten uit 

is. Hiermee is de brandduur en het tijdsverloop vanaf het moment van inschakelen tot het 

berekeningstijdstip ondervangen. 

3.5 Koellastbijdrage door machines en apparaten 

De totale warmte afgegeven door apparaten en machines volgt uit: 

Qm = N · m1 · m2 [W] (3.8) 

 

Waarin:  

N = het nominale aansluitvermogen  [W] 

m1 = de benuttingsfactor [-] 

m2 = de gelijktijdigheidsfactor  [-] 

 

Warmte die door afzuiging of waterkoeling direct wordt afgevoerd dient hiervan te worden 

afgetrokken. 

In kantoren bestaat het vermogen van apparaten en machines in de meeste gevallen een computer 

met beeldscherm of laptop en een printer. Daarnaast kunnen er adapters zijn voor het opladen van 

telefoons e.d.. Tabel 3.9 geeft enige richtwaarden voor apparatuur in kantoorvertrekken. De 

waarde tussen haakjes geeft het standby verbruik. 

Tabel 3.9 Richtwaarden voor het vermogen van apparatuur in kantoorvertrekken [3] 

Omschrijving Vermogen 

[W] 

PC 200 

Vlak beeldscherm 17" 25 

Vlak beeldscherm 19" 30 

Vlak beeldscherm 22"  55 

Groot grafisch beeldscherm  150 

Laptop 30 

Mini-notebook 15 

Inktjetprinter1) 50 (10) 

Laserprinter1) 400 (10) 

Adapter telefoon etc. 10 

1) Gemiddeld zijn printers minder dan 5% van de tijd in bedrijf. 

 

In woningen is een grote verscheidenheid aan apparatuur in gebruik. Veel van de gebruikte 

apparatuur gaat niet echt uit en heeft een standby stand. Gemiddeld gebruikt apparatuur in de 

standby stand 3-5 Watt. 

Tabel 3.10 geeft richtwaarden voor het vermogen van veel voorkomende apparatuur in 

woonkamers. De waarde tussen haakjes geeft het standby verbruik. 

Tabel 3.10 Vermogen van apparatuur in woningen 

Omschrijving Vermogen 

[W] 



Plasma TV 300 (15) 

LCD TV 40 " 200 (15) 

LCD TV 32" 125 (15) 

Digitale ontvanger 30 (10) 

DVD-speler 20 (2) 

Videorecorder 50 (2) 

Spelcomputer Xbox, Playstation  200 (3) 

Spelcomputer WII 20 (1) 

Aquariumpomp 20 

Aquarium verwarming 60 

Adapters per stuk  10 

Voor computers/laptop/printer zie tabel 3.9 

 

3.6 Koellastbijdrage door zonnewarmte via ramen 

De koellastbijdrage t.g.v. zoninstraling door vensters, Qzg, hangt af van het verloop van de op het 

venster vallende zonnestraling (geveloriëntatie, maand en tijdtip), het glasoppervlak Ag, de 

zontoetredingsfactor g (voorheen ZTA), de beschaduwing en accumulatie in de gebouwmassa. 

Qzg = z · Ag · g · Qzon · redac  [W] (3.9) 

 

Waarin:  

z = de verhouding de opvallende zonnestraling bij beschaduwing en zonder 

beschaduwing  

[-] 

Ag = glasoppervlakte  [m²] 

g = g-waarde ( zie tabel 3.15) [-] 

Qzon = koellast t.g.v. zonbelasting via ramen per m² glas en bij g = 1  [W/m²] 

redac  = correctiefactor voor maandinvloed (zie tabel 3.11)  [-] 

 

Tabel 3.11 Waarden van redac voor de verschillende maanden en oriëntaties 
 

Mei Juni Juli Aug. Sept. 

Voor horizontale vlakken, vlakken op oost en west 0,966 1,033 1,0 0,877 1,0 

Voor vlakken zuid 1,07 0,97 1,0 1,12 1,0 

Voor vlakken op noord 1,00 1,10 1,0 0,89 1,0 

 

Onderstaand worden de verschillende factoren uitgewerkt. 

Factor z 

De factor z geeft de vermindering aan van de opvallende zonnestraling ten gevolge van een 

eventuele beschaduwing door boven het raam aanwezige horizontaal doorlopende afschermingen, 

zoals luifels, balkons, omringende gebouwen etc. (zie afbeelding 3.1). 



 
Afb. 3.1 De betekenis van de maten H, H1 en c bij de berekening van factor z  

Het opvallend licht bestaat uit directe zonnestraling, diffuse zonnestraling en grondreflectie. Diffuse 

straling en grondreflectie worden hier samengenomen tot één constante component za, waarbij de 

afscherming van de diffuse straling door de luifel is verwaarloosd. 

Met de variabelen H, H1 en c uit afbeelding 3.1 kan de waarde van z worden bepaald: 

Indien c · TG ≤ H1 dan geldt z = 1 

Indien c · TG ≥ (H + H1) dan z = za/(za + 1) 

Voor de overige gevallen geldt voor de in tabel 3.12 gemerkte uren: 

 

[-] (3.10) 

 

Waarin:  

za = diffuse/directe zonnestraling. volgens tabel 3.13 [-] 

TG = de tangens van de hoek die de zonnestralen met de aarde maken (zie tabel 3.14) [-] 

 

Tabel 3.12 Uren per oriëntatie waarvoor benadering geldig is 

Uur Oost Zuidoost Zuid Zuidwest West 

9 X 
    

10 X X 
   

11 
 

X X 
  

12 
 

X X 
  

13 
  

X 
  

14 
  

X X 
 

15 
   

X X 

16 
   

X X 

17 
    

X 

18 
    

X 

 

Tabel 3.13 Verhouding diffuse/directe zonnestraling za per maand en per oriëntatie 

Oriëntatie Maand 



Mei Juni Juli Aug. Sept. 

Oost 0,17 0,17 0,18 0,19 0,18 

Zuidoost 0,20 0,21 0,21 0,21 0,18 

Zuid 0,23 0,26 0,25 0,23 0,19 

Zuidwest  0,21 0,24 0,23 0,21 0,19 

West 0,20 0,22 0,21 0,19 0,18 

 

Tabel 3.14 Waarde van TG voor de verschillende maanden 

Uur Maand 

Mei Juni Juli Aug. Sept. 

9 0,73 0,82 0,78 0,61 0,41 

10 0,99 1,12 1,05 0,83 0,57 

11 1,27 1,46 1,35 1,04 0,71 

12 1,49 1,75 1,61 1,20 0,81 

13 1,53 1,80 1,65 1,23 0,82 

14 1,36 1,57 1,45 1,11 0,75 

15 1,08 1,23 1,15 0,90 0,62 

16 0,82 0,92 0,86 0,68 0,46 

17 0,58 0,66 0,62 0,48 0,29 

18 0,39 0,45 0,42 0,30 0,13 

19 0,21 0,27 0,24 0,13 0 

 

Tabel 3.15 Waarden van g-waarde(ZTA) en U-waarden voor combinaties beglazing en zonwering 

Beglazing Zonwering g-waarde U 

Binnen Buiten 

Enkelglas, blank 
  

0,8 6,1 

X 
 

0,40 5,8 

 
X 0,15 4,8 

Dubbelglas, blank 
  

0,7 3,3 

X 
 

0,45 3,1 

 
X 0,15 3,0 

HR-glas 
  

0,55 2,0 

X 
 

0,32 1,6 

 
X 0,2 1,4 



HR++-glas 
  

0,55 1,5 

X 
 

0,32 1,2 

 
X 0,2 1,1 

Drievoudig glas, blank 
  

0,57 2,0 

X 
 

0,33 1,9 

 
X 0,21 1,8 

Vacuümglas 
  

0,55 1,4 

X 
 

0,32 1,2 

 
X 0,2 1,1 

Drievoudig glas, HR+++ 
  

0,55 0,7 

X 
 

0,32 0,7 

 
X 0,2 0,6 

Uitgangspunten:  

• Gemiddelde invalshoek zonnestraling 45°;  

• Glasdikte 6 mm;  

• Bij jaloezieën: lamelstand 45°;  

• U-waarde afhankelijk van temperatuurniveau, temperatuurverschil en luchtstroming;  

• Bij zonreflecterende en -absorberende glassoorten gebruik maken van fabrikantgegevens.  

 

Waarde voor Ag 

De waarde Ag heeft betrekking op het glasoppervlak. Vaak is echter het raamoppervlak gegeven. 

Het raamoppervlak is het oppervlak van de kozijnen en het glas (de dagmaat). 

Wanneer de dagmaat/het raamoppervlak bekend is kan met behulp van tabel 3.16 het 

glasoppervlak bepaald worden. 

Tabel 3.16 Glaspercentage, afhankelijk van het totale raamoppervlak [3]  

Gebruiksfunctie Raamoppervlakte 

[m²] 

Glaspercentage 

Metalen kozijn 

[%] 

Houten of kunststofkozijn 

[%] 

Woningen 0,5 70 65 

0,75 75 70 

1 80 85 

1,5 84 89 

2 86 90 

2,5 87,5 92 

3 en groter 88,5 93 

Utiliteitsgebouwen Met te openen ramen 70 

Niet te openen 85 



ramen 

 

Waarde voor Qzon 

De waarde van Qzon volgt uit formule 3.11. 

Qzon = qz(0) + (qz(100) - qz(0)) · 0,01 · SWM [W/m²] (3.11) 

 

Waarin:  

qz(0) = koellast t.g.v. zonbelasting bij SWM = 0 en g = 1  [W/m²] 

qz(100) = koellast t.g.v. zonbelasting bij SWM = 100 en g = 1  [W/m²] 

 

De factoren qzg(0) en qzg(100) kunnen worden bepaald aan de hand van afbeeldingen 3.2 t/m 3.9. 

In deze tabellen worden qzg(0) en qzg(100) gegeven voor venstercombinatie met en zonder 

binnenzonwering. 

N.B. De tabel getiteld zonder binnenzonwering gaat uit van buitenzonwering of zonreflecterend 

glas. 

 
Afb. 3.2 Waarde van qz(0) met binnenzonwering voor de maanden mei, juni, juli en augustus 



 
Afb. 3.3 Waarde van qz(100) met binnenzonwering voor de maanden mei, juni, juli en augustus 

 
Afb. 3.4 Waarde van qz(0) met binnenzonwering voor de maand september 



 
Afb. 3.5 Waarde van qz(100) met binnenzonwering voor de maand september 

 
Afb. 3.6 Waarde van qz(0) zonder binnenzonwering voor de maanden mei, juni, juli en augustus 



 
Afb. 3.7 Waarde van qz(100) zonder binnenzonwering voor de maanden mei, juni, juli en augustus 

 
Afb. 3.8 Waarde van qz(0) zonder binnenzonwering voor de maand september 



 
Afb. 3.9 Waarde van qz(100) zonder binnenzonwering voor de maand september 

3.7 Koellastbijdrage door warmtetransmissie door glasvlakken 

In glasvlakken (en lichtkoepels) treedt nagenoeg geen accumulatie op. De koellastbijdrage ten 

gevolg van transmissie door deze vlakken wordt daardoor op ieder tijdstip bepaald door het 

momentane verschil tussen de buitenluchttemperatuur en de vertrekluchttemperatuur:  

Qtg = Ur · Ar · (θe - θi)  [W] (3.12) 

 

Waarin:  

Ur = U-waarde van het raam (zie tabel 3.17 voor raamsystemen zonder zonwering en 

tabel 3.15 voor raamsystemen met zonwering) 

[W/(m²·K)] 

Ar = oppervlakte van het raamsysteem (incl. kozijn)  [m²] 

θe = momentane buitentemperatuur (zie tabel 3.18)  [°C] 

θi = vertrekluchttemperatuur  [°C] 

 

Tabel 3.17 U-waarden van raamsystemen (kozijn + glas); indien het oppervlak van het 

raamsysteem minder is dan 5 m². Tussenliggende waarden moeten rechtlijnig geïnterpoleerd 

worden [2]. 
 

Uglas Kozijn, met Ukozijn 

[W/(m²·K)] 

1,0 1,4 1,8 2,41) 2,8 3,2 3,82) 7,03) 

Enkel glas 5,8 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 6,2 

Meervoudig glas 3,3 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4 3,6 4,6 

3,2 dubbel glas 2,9 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 4,5 

3,0 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 4,4 

2,8 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 4,2 

2,6 2,4 2,5 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 4,1 

2,4 2,3 2,4 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0 4,0 



2,2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,8 

2,0 2,0 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 3,7 

1,8 HR-glas 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 3,6 

1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 3,4 

1,4 HR++-glas 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 3,3 

1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 3,1 

1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 3,0 

0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,9 

0,7 0,9 1,1 1,2 1,2 1,5 1,7 1,8 2,8 

0,5 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 2,7 

1) Voor een kozijn van hout of kunststof: Ukozijn = 2,4 W/(m²·K).  

2) Voor een metalen kozijn met thermische onderbreking als forfaitaire waarde: Ukozijn = 3,8 

W/(m²·K).  

3) Voor metalen kozijn zonder (voldoende) thermische onderbreking: Ukozijn = 7,0 W/(m²·K).  

 

Tabel 3.18 De gemiddelde buitenluchttemperatuur op zonnige dagen te De Bilt volgens NEN 5066 

voor de maanden mei t/m september  

Uur Maand 

Mei Juni Juli Aug. Sept. 

1 14,6 17,6 19,7 17,8 16 

2 13,6 16,6 18,6 16,9 15,4 

3 13,5 16,2 17,2 17,1 15 

4 12,7 16,4 16,9 17,1 14,3 

5 12 15,8 16,2 17,2 13,7 

6 15 16,9 18,1 16,2 12,8 

7 17,7 19,3 19,9 18,6 14,9 

8 19,6 21,8 22,2 21,9 17,1 

9 21 23,5 24,6 24,9 19,7 

10 23 24,6 27,1 25,9 22,6 

11 25,1 25,4 28,3 28,1 23,5 

12 26,3 26,1 29,1 29,6 24,3 

13 26,3 26,9 29,7 30,3 25,7 

14 27,2 27,2 30,2 30,6 25,9 

15 27,5 28,3 30,6 31,1 25,9 

16 27,4 28,2 30,6 31 26,1 



17 27,7 27,9 30,8 30,5 24,7 

18 27,5 27,5 30,4 29,6 23 

19 27 26,8 29,5 28,6 21,2 

20 24,1 24,4 28,1 27,2 19,8 

21 20,8 22,1 25,9 25,5 18,8 

22 19 19,7 24,1 24,2 18,1 

23 18,2 18,4 24 23 17,4 

24 16,7 17,5 23,2 22,2 16,8 

θe 21,0 22,3 24,8 24,4 19,7 

 

3.8 Koellastbijdrage door ondoorzichtige wanden en daken 

Het koellastaandeel ten gevolge van op ondoorzichtige buitenwanden en daken vallende 

zonnewarmte en het koellastaandeel tegen gevolge van de dagelijkse schommelingen van de 

buitentemperatuur worden in de berekening gecombineerd tot één koellastbijdrage Qzt. De invloed 

van het constante verschil tussen de etmaalgemiddelde buitentemperatuur en de nominale 

vertrekluchttemperatuur op de koellast is daarin verdisconteerd op basis van een nominale 

vertrekluchttemperatuur van 22 °C. 

De koellastbijdrage Qzt voor wanden wordt berekend met behulp van de formule: 

Qzt = a · Ad,o · qzt · Ciso [W] (3.13) 

 

Waarin:  

a = de absorptiecoëfficiënt van het buitenoppervlak voor opvallende zonnestraling, zie 

tabel 3.19 

[-] 

Ad,o = de binnenwerkse oppervlakte van het ondoorzichtige deel van de buitenwand [m²] 

qzt = de koellastbijdrage te gevolge van de belasting door zon en temperatuur op 

ondoorzichtige wanddelen bij a = 1, zie afbeeldingen 3.10 t/m 3.12 

[W/m²] 

Ciso = correctiefactor voor isolatie volgens afbeelding 3.14 [-] 

 

Tabel 3.19 absorptiecoëfficiënt 

Materiaal a 

Baksteen gebroken wit 0,2 

licht 0,3 

rood (van licht naar donker) 0,5 - 0,8 

geel 0,5 - 0,7 

blauw 0,9 

Beton ongekleurd (afhankelijk van ouderdom) 0,6 - 0,8 

gekleurd - zwart 0,9 

gekleurd - bruin 0,85 

Dakbedekking dakpannen rood 0,6 - 0,7 



dakpannen blauw-grijs 0,8 - 0,9 

dakleer (met grind) 0,8 - 0,9 

Natuursteen graniet 0,6 - 0,9 

lei 0,8 - 0,95 

marmer 0,45 - 0,6 

Wit pleisterwerk 0,3 - 0,5 

Metalen lood (oud) 0,8 

RVS (18/8) 0,4 - 0,55 

koper ruw 0,75 

koper gepolijst 0,15 

staal mat geoxideerd 0,95 

staal gepolijst 0,2 

zink gepolijst 0,55 

 

De indeling in categorieën van de wanden/daken volgt uit tabel 3.20 voor de buitenwanden en 

tabel 3.20 voor daken. 

Tabel 3.20 Indeling in categorieën van buitenwanden 

Buitenblad Binnenblad Categorie 

Beton(> 12 cm) alle soorten I 

Beton/metselbaksteen beton/metselbaksteen/kalkzandsteen/gasbeton  

Plaatmateriaal/glas beton/metselbak-steen/kalkzandsteen 

Metselbaksteen/ beton (<12 cm)  plaatmateriaal II 

Plaatmateriaal/glas diverse soorten licht beton (max 150 kg/m²) 

Plaatmateriaal/glas plaatmateriaal III 

Opmerking: de pleisterlaag is hier niet als laag apart beschouwd. 

 

 
Afb. 3.10 Waarde van qzt voor buitenwanden van de categorie I; alle oriëntaties 



 
Afb. 3.11 Waarde van qzt voor buitenwanden van de categorie II 

 
Afb. 3.12 Waarde van qzt voor buitenwanden van de categorie III 

 
Afb. 3.13 Correctiefactor Ciso als functie van de Rc-waarde 

De koellastbijdrage Qzt voor daken wordt berekend met behulp van de formule: 

Qzt = a · Ad,o · qzt · Ciso · Cm [W] (3.14) 

 



Waarin:  

a = de absorptiecoëfficiënt van het buitenoppervlak voor opvallende zonnestraling, zie 

tabel 3.19  

[-] 

Ad,o = de binnenwerkse oppervlakte van het ondoorzichtige deel van het dak [m²] 

qzt = de koellastbijdrage te gevolge van de belasting door zon en temperatuur op 

ondoorzichtige delen van het dak bij a = 1, zie afbeelding 3.13 

[W/m²] 

Ciso = correctiefactor voor isolatie volgens afbeelding 3.14 [-] 

Cm = correctiefactor voor massa volgens tabel 3.21 [-] 

 

 
Afb. 3.14 Waarde van qzt voor daken 

Tabel 3.21 Waarden voor correctiefactor Cm 

Omschrijving Cm 

Staalplaat/staalprofiel 2 

Beton 0,35 

Verlaagd plafond1) 0,5 

Overige situaties 1 

1) Bij verlaagd plafond en staalplaat/staalprofiel of beton de beide tabelwaarden vermenigvuldigen. 

 

3.9 Koellastbijdrage door toetreding van buitenlucht 
Door de toetreding van buitenlucht wordt warmte of koude aan een vertrek toegevoerd.  

Toetreding van lucht door infiltratie vindt altijd plaats. Daarnaast is er warmte-/koudetoevoer door 

ventilatie. Of dit een warmtetoevoer of koudetoevoer is, hangt af van het toegepaste systeem.  

De koellastbijdrage t.g.v. toetreding van buitenlucht is samengesteld uit twee bijdragen: 

• Warmtetoevoer Qfi door infiltratie;  

• Warmte/koudetoevoer Qfv door ventilatie.  

Koellastbijdrage door infiltratie 

De koellastbijdrage ten gevolge van infiltratie van buitenlucht Qf is in het algemeen klein door het 

geringe temperatuurverschil tussen binnen en buiten en door de lage windsterkten onder de 

ontwerpomstandigheden. De koellastbijdrage door infiltratie wordt op ieder tijdstip bepaald door de 

hoeveelheid infiltrerende lucht, de dichtheid en soortelijke warmte en het momentane verschil 

tussen de buitenluchttemperatuur en de vertrekluchttemperatuur.  

Qfi = qvi · ρ · c · (θe - θi)  [W] (3.15) 



 

Waarin:  

qvi = luchtdebiet door buitenluchttoetreding [m³/s] 

ρ = dichtheid van lucht (incl. kozijn)  [kg/m³] 

c = soortelijke warmte van lucht [J/(kg·K)] 

θe = momentane buitentemperatuur (zie tabel 3.18)  [°C] 

θi = vertrekluchttemperatuur  [°C] 

 

Opmerkingen:  

1. Indien θi > θe dan geldt Qf = 0.  
2. Indien een tijdelijke temperatuurstijging is toegestaan, hoeft θi hierop niet te worden 

aangepast. Dat gebeurt in paragraaf 3.10.  

 

Voor de waarde van ρ · c kan worden uitgegaan van 1200. Formule (3.15) wordt hierdoor: 

Qfi = qvi · 1200 · (θe - θi)  [W] (3.16) 

 

Het luchtdebiet qvi door infltratie volgt uit: 

qvi = qi · Ab [m³/s] (3.17) 

 

Waarin:  

qi = infiltratiedebiet per m² uitwendige scheidingsconstructie (incl. beglazing en 

deuren; zie tabel 3.23 voor woningbouw en afbeelding 3.24 voor de U-bouw.  

[m³/(s·m²)] 

Ab = oppervlakte van de uitwendige scheidingsconstructie  [m²] 

 

Het infiltratiedebiet per m² uitwendige scheidingsconstructie hangt af van de zgn. karakteristieke 

luchtdoorlatendheid (zie tabel 3.23 voor woningen en tabel 3.24 voor U-bouw). 

De karakteristieke luchtdoorlatendheid qv,10,kar volgt uit de constructie en de toegepaste 

kierdichtingen. Deze waarde is nodig bij het aanvragen van een bouwvergunning en wordt gegeven 

door de architect. Wanneer deze waarde niet bekend is, kan uitgegaan worden van de waarden van 

tabel 3.22. 

Tabel 3.22 Richtwaarden voor qv,10,kar woningen 

Omschrijving qv,10,kar 

Passief huis, houtskeletbouw 0,2 

Woning voldoet aan Bouwbesluit en gebalanceerde ventilatie  0,5 

U-bouw voldoet aan bouwbesluit met veel kleine kamers langs gang Woning voldoet aan 

Bouwbesluit en overige ventilatiesystemen  

0,5 

Kantoor voldoet aanbouwbesluit met grote kantoortuinen 0,7 

U-bouw van begin negentiger jaren en ouder 0,9 

Woning voldoet niet aan eisen Bouwbesluit 2,0 

 

Tabel 3.23 Infiltratiedebiet per m² uitwendige scheidingsconstructie qi als functie van de 

karakteristieke luchtdoorlatendheid bij woningen 

qv,10,kar 

≤ 0,3 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0 



4 · 10-5 5 · 10-5 7 · 10-5 12 · 10-5 16 · 10-5 

 

Tabel 3.24 Infiltratiedebiet per m² geveloppervlak qi als functie van de karakteristieke 

luchtdoorlatendheid bij U-bouw 

qv,10,kar Infiltratie per m² geveloppervlak gebouwhoogte 

6 m 9 m  15 m 20 m ≥ 30 m 

≤ 0,2 10 · 10-5 13 · 10-5 17 · 10-5 19 · 10-5 23 · 10-5 

0,2 tot 0,4 15 · 10-5 20 · 10-5 25 · 10-5 28 · 10-5 34 · 10-5 

0,4 tot 0,6 25 · 10-5 33 · 10-5 40 · 10-5 47 · 10-5 55 · 10-5 

0,6 tot 0,8 34 · 10-5 43 · 10-5 55 · 10-5 63 · 10-5 75 · 10-5 

0,8 tot 1,0 43 · 10-5 54 · 10-5 68 · 10-5 79 · 10-5 93 · 10-5 

≥ 1,0 46 · 10-5 59 · 10-5 74 · 10-5 86 · 10-5 101 · 10-5 

 

Koellastbijdrage door ventilatie 

De koellastbijdrage door ventilatie wordt op ieder tijdstip bepaald door de hoeveelheid 

ventilatielucht, de dichtheid en soortelijke warmte en het momentane verschil tussen de 

toevoertemperatuur en de vertrekluchttemperatuur.  

Qfv = qvv · 1200 · (θt - θi)  [W] (3.18) 

 

Waarin:  

qvv = luchtdebiet door toetreding van ventilatielucht  [m³/s] 

1200 = product van soortelijke warmte en dichtheid  [N/(m²·K)] 

θt = momentane toevoertemperatuur: bij systemen met natuurlijke toevoer van 

ventilatielucht geldt θt = θe (zie tabel 3.18 voor θe)  

[°C] 

θi = vertrekluchttemperatuur  [°C] 

 

Koellastbijdrage door buitenluchttoetreding 

De totale koellastbijdrage door buitenluchttoetreding Qf volgt uit formule 3.17.  

Qf = Qfi + Qfv [W] (3.19) 

 

Waarin:  

Qfi = koellastbijdrage door infiltratie volgens formule 3.16)  [W] 

Qfv = koellastbijdrage door ventilatie volgens formule 3.18) 

(let op: deze waarde kan negatief zijn) 

[W] 

 

3.10 Variatie van de vertrekluchttemperatuur 

Wanneer tijdens het bedrijf van de installatie een tijdelijke stijging van de vertrekluchttemperatuur 

Δθmax is toegestaan, ontstaat een warmtestroom van de vertreklucht naar de omringende wanden. 

Daarnaast ontstaan ook reducties van de koellast door de gewijzigde transmissie door het glas en 

door de gewijzigde infiltratie van buitenlucht.  

In formulevorm weergegeven is dit: 

Qvv = Qvv,acc + Qvv,tr + Qvv,fi + Qvv,fv [W] (3.20) 

 

Waarin:  

Qvv = reductie van de koellast t.g.v. toegestane (tijdelijke) temperatuurstijging  [W] 



Qvv,acc = reductie van de koellast t.g.v. extra accumulatie  [W] 

Qvv,tr = reductie van de koellast t.g.v. verminderde transmissie door het raam  [W] 

Qvv,fi = reductie van de koellast t.g.v. verminderde infiltratiewarmte  [W] 

Qvv,fv = reductie van de koellast t.g.v. veranderde ventilatiewarmte  [W] 

 

De reductie van de koellast t.g.v. extra accumulatie Qvv,acc volgt uit: 

 

[W] (3.21) 

 

Waarin:  

SWM = specifiek werkzame massa (zie paragraaf 3.3) [kg/m²] 

Av = totale van binnenuit zichtbare oppervlakte (incl. ramen en deuren)  [m²] 

Δθmax = maximaal toegestane temperatuurstijging  [K] 

 

De reductie van de koellast t.g.v. verminderde transmissie door het raam volgt uit: 

Qvv,tr = Ur · Ar · Δθmax [W] (3.22) 

 

Waarin:  

Ur = U-waarde van het raam (zie tabel 3.15) [W/(m²·K)] 

Ar = oppervlakte van het raamsysteem (incl. kozijn)  [m²] 

Δθmax = maximaal toegestane temperatuurstijging  [K] 

 

De reductie van de koellast door verminderde warmte door binnentredende buitenlucht volgt uit: 

Qvv,fi = 1200 · qvi · Δθmax [W] (3.23) 

 

Waarin:  

qvi = luchtdebiet door buitenluchttoetreding [m³/s] 

Δθmax = maximaal toegestane temperatuurstijging  [K] 

 

De reductie van de koellast door verminderde warmte door binnentredende ventilatielucht c.q. 

extra koeling door ventilatielucht volgt uit: 

Qvv,fv = 1200 · qvv · Δθmax [W] (3.24) 

 

Waarin:  

qvv = luchtdebiet door buitenluchttoetreding [m³/s] 

Δθmax = maximaal toegestane temperatuurstijging  [K] 

 

3.11 Latente koellastbijdrage door toetreding van buitenlucht 
Het latente koellast aandeel Qf,lat volgt uit onderstaande formule. 

Qf,lat = qvi · (xe - xi) · 2500  [W] (3.25) 

 

Waarin:  

qvi = luchtdebiet door infiltratie (zie paragraaf 3.9) [m³/s] 

xe = absolute vochtigheid buitenlucht (zie tabel 3.25)  [g/kg] 

xi = absolute vochtigheid van de vertreklucht  [g/kg] 



 

Opmerkingen:  

1. Bij een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer van buitenlucht geldt qvi = qvi + qvv;  
2. Indien xi > xe dan geldt Qf,lat = 0.  

 

Voor de absolute vochtigheid van de vertreklucht kan voor de periode mei t/m september worden 

uitgegaan van 0,006 kg vocht per kg lucht. 

De waarde van xe volgt uit tabel 3.25. 

Tabel 3.25 Absolute vochtigheid in gram vocht per kilogram lucht van de buitenlucht op zonnige 

dagen te De Bilt volgens NEN 5066 voor de maanden mei t/m september 

Uur Maand 

Mei Juni Juli Aug. Sept. 

1 6,1 10,7 8,4 12,4 11,1 

2 6,2 10,5 8,4 11,7 10,7 

3 6,1 9,8 8,2 12 10,4 

4 6,2 9,5 8 11,6 10,1 

5 6,4 9,4 7,9 11,5 9,7 

6 6,6 9,4 8,1 11,4 9,1 

7 6,5 9,4 8,4 12,1 10,5 

8 6,4 9,3 8,7 12,2 11,8 

9 6,6 8,7 9,1 12,4 10,9 

10 7,2 8,5 8,9 13 11 

11 7,5 8,1 8,4 11,4 10,7 

12 6,6 8,2 8 10,4 10,6 

13 6,6 8,4 8,3 10,2 10,9 

14 6,7 8,5 8,3 10,4 9,6 

15 6,4 8,9 8,2 10,4 10,2 

16 6,3 8,8 8,2 9,2 10,1 

17 6 8,7 8,3 10,4 11,7 

18 5,9 8,9 8,1 10,4 12,7 

19 6,6 9,7 8,2 10,3 12,3 

20 6,9 10,3 8,5 10,4 12,1 

21 7,2 10,8 8,7 10,8 11,5 

22 7,2 11 9 10,8 11,2 

23 7 10,8 9,3 10,5 11,2 

24 6,8 10,9 9,4 10,4 11 



xgem 6,6 9,5 8,5 11,1 10,9 

 

3.12 Latente koellastbijdrage door personen 

De latent koellast door personen volgt uit de NEN 5067. In tabel 3.26 zijn de belangrijkste 

resultaten opgenomen. 

Tabel 3.26 Latente warmteafgifte van personen in zomerkleding (0,3 - 0,5 clo) 

(vertrekluchttemperaturen 20 - 25 °C.) 

Activiteit Qp,lat 

[W] 

Rustig zitten, lezen 20 

Zittend, algemeen kantoorwerk 40 

Staand, algemeen laboratoriumwerk 60 

Zittend, lichte montage werkzaamheden 100 

Staand, lichte montage werkzaamheden 150 

Sportbeoefening 250 

Opmerkingen:  

1. Bij hogere binnentemperaturen stijgt de vochtproductie snel. Bij een binnentemperatuur 
van 26 °C moeten de tabelwaarden met 10% verhoogd worden;  

2. Bij andere dan zomerkleding kan worden gecorrigeerd door te vermenigvuldigen met de ck-
waarden van tabel 3.5.  

 

3.13 Capaciteit van de koelinstallatie 

De capaciteit van de (centrale) koelinstallatie wordt bepaald door de maximale waarde van de som 

van de gelijktijdig optredende koudebehoeften van de gezamenlijke vertrekken en de koude 

benodigd voor de vóórbehandeling van de gedistribueerde ventilatielucht.  

In de koudebehoefte van de vertrekken wordt door de installatie dikwijls voorzien in de vorm van 

gekoeld water. Door de voorbehandeling van de ventilatielucht wordt deze in ieder geval op de in 

de vertrekken gewenste conditie gebracht. Bovendien moet aan de ventilatielucht het vermogen 

worden onttrokken, dat door de centrale ventilator(en) mechanisch daaraan wordt toegevoerd, en 

dat door wrijvings- en wervelverliezen in leidingen, filters enz. en in de ventilator zelf als warmte 

daarin wordt opgenomen. 

Indien de ventilatielucht ook de koellast van de vertrekken geheel of gedeeltelijk moet opnemen en 

dus in de vertrekken moet binnenkomen met een lagere enthalpie dan de in de vertreklucht 

gewenste, moet ook dit verschil door de centrale koelinstallatie aan de lucht worden onttrokken. 

De vereiste eindtoestand van de ventilatielucht ná het centrale koelelement is hiermee bekend; de 

luchttoestand vóór het element wordt bepaald door de momentane condities van de aangezogen 

buitenlucht en de mate waarin deze wordt gemengd met recirculatielucht uit het gebouw. 

Aangezien het tijdstip, waarop de som van de koellasten in de gezamenlijke vertrekken maximaal 

wordt, niet op voorhand bekend is, moeten de koellasten voor alle vertrekken worden berekend 

voor een aantal tijdstippen waarop het maximum zou kunnen optreden. Om deze reden kan het 

vaak nodig zijn de koellast in een vertrek te berekenen voor een ander tijdstip dan dat van de 

hoogste toegestane stijging van de vertrekluchttemperatuur.  

Paragraaf 3.14 gaat nader in op het afschatten van het tijdstip van de maximale koellast. 



3.14 Tijdstip maximale koellast 
Het tijdstip van de optredende maximale koellast is moeilijk te bepalen.  

Bij een systeem voor één vertrek is de maximale koudebehoefte afhankelijk van de optredende 

maximale belasting, de hoeveelheid accumulatie en een eventueel toegestane tijdelijke 

temperatuurstijging. 

Bij een systeem met meerdere vertrekken wordt de maximale koellast bepaald door de maximale 

waarde van de som van de gelijktijdig optredende koudebehoeften van de gezamenlijke 

vertrekken. Hierbij hoeft de maximale koudebehoefte van de verschillende vertrekken niet op 

hetzelfde tijdstip te vallen. 

Hierdoor kan het noodzakelijk zijn de koudebehoefte voor meerdere tijdstippen te bepalen. 

Maximale koudebehoefte voor één vertrek met één buitengevel 

De maximale koudebehoefte van een vertrek is samengesteld uit een aantal constante bijdragen en 

bijdragen die afhankelijk zijn van de hoeveelheid zonnestraling en de buitentemperatuur. De 

bijdragen die afhankelijk zijn van de buitentemperatuur en de zonnestraling zijn: 

• De koellast t.g.v. buitenluchttoetreding Qf;  

• De koellastbijdrage ten gevolge van zonnewarmte en buitentemperatuur door 
ondoorzichtige wanden en daken Qzt;  

• De koellastbijdrage ten gevolge van de warmtetransmissie door glasvlakken Qtg;  

• De koellastbijdrage door zonnewarmte door ramen Qzg.  

In het algemeen geldt dat de koellastbijdrage van het raamsysteem het grootste is. Hierbij is de 

invloed van de zonnestraling beduidend groter dan de bijdrage t.g.v. warmtetransmissie door het 

glas. In situaties met een niet of slecht geïsoleerd plat dak en kleine ramen met een oost oriëntatie 

kan het zijn dat de transmissie door het platte dak bepalend is. Dit moet dan gecontroleerd worden 

door het berekenen van de optredende koellast op een extra tijdstip. 

De tijdstippen van de maximale koellastbijdrage van de zonnewarmte door ramen volgt uit tabel 

3.27. Dit is het tijdstip waarop de maximale koellast te verwachten is. 

Voor tussenliggende oriëntaties en SWM = waarden mag geïnterpoleerd worden. 

Tabel 3.27 Tijdstip maximale bijdrage van de zon aan de koellast 
 

Oost Zuid West Horizontaal 

Binnenzonwering  9 13 17 13 

Geen binnenzonwering SWM = 0 9 13 17 13 

Geen binnenzonwering SWM = 100  11 15 18 16 

 

Maximale koudebehoefte voor meerdere vertrekken of één vertrek met meerdere 

buitengevels 

Hierbij geldt per vertrek/buitengevel hetzelfde als bij de situatie van één vertrek en één 

buitengevel. Om bij vertrekken/buitengevels op meerdere oriëntaties af te schatten wat het tijdstip 

is van de maximale koellast, kan men de waarden van de zonbijdragen door het raamsysteem van 

de van toepassing zijnde afbeelding uit de afbeeldingen 3.2 t/m 3.9 te sommeren en het maximum 

aan te houden als het tijdstip van de maximale koellast. Hierbij moet rekening worden gehouden 

met de specifieke werkzame massa (SWM) van de vertrekken. In de afbeeldingen 3.15 t/m 3.17 is 

voor verschillende SWM-waarden de sommatie over verschillende oriëntaties uitgevoerd voor de 

maanden mei t/m augustus voor de situatie zonder binnenzonwering. Aangenomen is dat 

glasoppervlak op de verschillende oriëntaties ongeveer gelijk is. 



 
Afb. 3.15 Waarde van qz voor de maanden mei t/m augustus zonder binnenzonwering bij SWM = 

55 

 
Afb. 3.16 Waarde van qz voor de maanden mei t/m augustus zonder binnenzonwering bij SWM = 

75 



 
Afb. 3.17 Waarde van qz voor de maanden mei t/m augustus zonder binnenzonwering bij SWM = 

100 

In de afbeeldingen 3.18 t/m 3.20 is voor verschillende SWM-waarden de sommatie over 

verschillende oriëntaties uitgevoerd voor de maanden mei/t/m augustus voor de situatie zonder 

binnenzonwering. Aangenomen is dat glasoppervlak op de verschillende oriëntaties ongeveer gelijk 

is. 

 
Afb. 3.18 Waarde van qz voor de maanden mei t/m augustus met binnenzonwering bij SWM = 55 



 
Afb. 3.19 Waarde van qz voor de maanden mei t/m augustus met binnenzonwering bij SWM = 75 

 
Afb. 3.20 Waarde van qz voor de maanden mei t/m augustus met binnenzonwering bij SWM = 100 

3.15 Nominale capaciteit van de koelapparatuur 

De vereiste nominale capaciteit van de koelapparatuur volgt uit: 

 

[W] (3.26) 

 

Waarin:  

θv,nom = nominale vertrek temperatuur [°C] 

θv,max = maximale vertrektemperatuur [°C] 



θmedium = koelmediumtemperatuur [°C] 

Q = koellast (zie formule 3.2) [W] 

 

3.16 Werkwijze bij bepalen van de koellast 
Bij het bepalen van de koellast van één of meer vertrekken moeten een aantal stappen doorlopen 

worden. Onderstaand worden de stappen kort weergegeven en toegelicht. 

Stap 1:  

Bepaal de SWM van het vertrek/de vertrekken. 

De thermische massa speelt een rol bij de accumulatie en is daardoor belangrijk voor de 

optredende koellast en het tijdstip waarop die maximale koellast optreedt. 

Voor vertrekken met een betonnen vloer kan tabel 3.4 gebruikt worden. In de overige gevallen is 

de methode beschreven in paragraaf 3.3. 

Stap 2: 

Bepaal het tijdstip waarop de maximale koellast te verwachten is. 

Gebruik hiervoor paragraaf 3.14. 

Stap 3: 

Bepaal de voelbare koellast voor alle buitengevels. 

De voelbare koellast bestaat uit een aantal bijdragen. Deze worden als substappen besproken. 

Stap 3a: 

Bepaal de warmteafgifte door personen Qp. 

Gebruik hiervoor paragraaf 3.3. 

Stap 3b: 

Bepaal de verlichtingswarmte Ql.  

Gebruik hiervoor paragraaf 3.4. 

Stap 3c: 

Bepaal de warmte afgegeven door apparatuur Qm. 

Gebruik hiervoor paragraaf 3.5. 

Stap 3d:  

Bepaal de warmtetoetreding Qf door buitenluchttoetreding. 

Gebruik hiervoor paragraaf 3.9. 

Stap 3e: 

Bepaal de koellastbijdrage door transmissie door ondoorzichtige vlakken. 

Gebruik hiervoor paragraaf 3.8. 

Stap 3f:  

Bepaal de hoeveelheid binnenvallende zonnestraling Qzg door glasvlakken, lichtkoepels e.d. 

Gebruik hiervoor paragraaf 3.6. 

Stap 3g: 

Bepaal de koellastbijdrage door transmissie door glas Qtg. 

Gebruik hiervoor paragraaf 3.7. 

Stap 3h: 

Alle buitenwanden in de berekening meegenomen? 

Indien nog niet alle buitenwanden van het vertrek in de berekeningen zijn meegenomen, moet 

voor de volgende buitenwand van het beschouwde vertrek vanaf stap 3f de berekening voor de 

volgende buitenwand worden uitgevoerd. 

Stap 3i: 

Bepaal de koellast van het vertrek zonder gebruik te maken van een toegestane tijdelijke 

temperatuurverhoging. 

Sommeer hiervoor de bijdragen aan de koellast van de stappen 3a t/m 3h. 

Stap 3j: 

Indien gebruik wordt gemaakt wordt van een toegestane tijdelijke temperatuurverhoging Δθmax 

vindt een reductie van de koellast Qvv,acc plaats.  

Indien geen tijdelijke verhoging van de binnentemperatuur is toegestaan, ga dan verder met stap 

3k. 



Indien een tijdelijke verhoging van de binnentemperatuur is toegestaan, kan de reductie op de 

koellast berekend worden met paragraaf 3.10. 

Stap 3k: 

Bepaal de koellast van het vertrek: dit is de koellast berekend in stap 3i verminderd met de in stap 

3j berekende reductie van de koellast t.g.v. een toegestane tijdelijke temperatuur verhoging. 

Stap 3l: 

Indien meerdere vertrekken gelijktijdig beschouwd moeten worden, moeten de stappen 3a t/m 3k 

voor ieder vertrek worden uitgevoerd. 

Stap 4: 

Indien met vochthuishouding gerekend moet worden; moeten de substappen 4a t/m 4c nog 

worden uitgevoerd. 

Stap 4a: 

Bereken het latente koellastaandeel door buitenluchttoetreding Qf,lat. 

Gebruik hiervoor paragraaf 3.11. 

Stap 4b: 

Bereken het latente koellastdeel door personen Qp,lat. 

Gebruik hiervoor paragraaf 3.12. 

Stap 4c: 

Sommeer de bijdragen uit stap 4a en 4b tot de totale latente bijdrage. 

4 Berekening van de binnentemperatuur 

In paragraaf 3.10 is een vereenvoudigde methode gegeven om de vermindering van de koellast bij 

een relatief kleine stijging van de vertrek temperatuur te bepalen. Op een soortgelijke wijze kan 

bepaald worden wat de temperatuurstijging is wanneer de capaciteit van de koelapparatuur kleiner 

wordt genomen dan de capaciteit die volgens de koellastberekening nodig is om de temperatuur 

constant te houden. In paragraaf 4.1 wordt nader ingegaan op het berekenen van de 

temperatuurstijging bij beperkt vermogen van de koelapparatuur. Paragraaf 4.2 gaat in op het 

bepalen van de binnentemperatuur bij afwezigheid van koeling. 

Bij dit soort berekeningen is het wenselijk de temperatuur ook te berekenen op tijdstippen voor en 

na het verwachtte maximum van de koellast. 

4.1 Temperatuurberekening bij beperkte koelcapaciteit 
De koellast wordt berekend op het tijdstip met de maximale koellast en een drietal tijdstippen 

ervoor. Hierbij wordt steeds uitgegaan van dezelfde (nominale) vertrekluchttemperatuur. 

Het berekenen van de binnentemperatuur kan verdeeld worden in een aantal stappen. 

Stap 1:  

Bereken de koellast Q op de 4 verschillende tijdstippen. 

Gebruik hiervoor paragraaf 3.16. 

Stap 2: 

Kies de nominale koellast Qnom. Deze is lager dan de berekende maximaal optredende koellast.  

Stap 3: 

Bereken voor het eerste tijdstip de koellast responsie KR1 en de optredende temperatuurverhoging. 

Voor het eerste tijdstip wordt koellastresponsie KR1 = de verhouding tussen het tekort aan 

geïnstalleerde capaciteit ΔQ1 en de daarbij optredende temperatuurverhoging Δθ1 bepaald.  

Hierbij geldt:  

ΔQ1 = Q1 - Qnom [W] (4.1) 

 

Het tekort ΔQ1 wordt opgevangen door: 

• Vermindering van koellast door accumulatie, transmissie en infiltratie;  

• Vergroting van de koelcapaciteit van het apparaat door verhoogde vertrektemperatuur.  

http://linkmanager.isso.nl/Connect/qtywso
http://linkmanager.isso.nl/Connect/pejctv


 

[W/K] (4.2) 

 

Waarin: 

KR1,ongecor = q'vv1 · Av [W/K] (4.3) 

ΔQ'tr = Ur · Ar [W/K] (4.4) 

ΔQ'f = 1200 · qv [W/K] (4.5) 

 

[W/K] (4.6) 

 

en 

q'vvn = q'vvn(0) + {q'vvn(100) - q'vvn(0)} · SWM/100  [W/(m²·K)] (4.7) 

 

Waarin:  

Ur = U-waarde van het raam (zie tabel 3.14)  [W/(m²·K)] 

Ar = oppervlakte van het raamsysteem (incl. kozijn)  [m²] 

qv = luchtdebiet door buitenluchttoetreding (zie paragraaf 3.9)  [m³/s] 

q'vvn = reductie van de koellast per m² binnenoppervlakte en per graad (zie tabel 4.1)  [W/(m²·K)] 

SWM = specifiek werkzame massa (zie paragraaf 3.3) [kg/m²] 

Qnom = voor dat tijdstip berekende koellast  [W] 

θv,nom = temperatuur waarbij koellast berekend is [°C] 

 

Tabel 4.1 Waarden van q'vvn(100) en q'vvn(0) voor de achtereenvolgende tijdstippen waarvoor een 

overschrijding wordt toegelaten 

Tijdstippen (uur) q'vvn(100) q'vvn(0) 

n = 1 2,02 1,21 

n = 2 0,29 0,44 

n = 3 0,18 0,18 

n = 4 0,14 0,10 

n = 5 0,12 0,07 

 

Stap 4: 

Berekeningen voor het 2e tijdstip (accumulatietoeslag en temperatuurstijging). 

Bepaal de accumulatie toeslag ΔQacc2 op de oorspronkelijk berekende koellast Q2: 

ΔQacc2 = Δθ1 · KR2 [W] (4.8) 

 

Waarin: 

KR2 = q'vv2 · Av [W/K] (4.9) 

 

De waarde van q'vv2 volgt uit formule 4.7 met tabel 4.1 waarbij n = 2. 

Het tekort aan koelcapaciteit is: 

ΔQ2 = Q2 - Qnom + ΔQacc2 [W] (4.10) 

 

De werkelijk optredende temperatuurstijging voor het tweede tijdstip is gelijk aan: 
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[K] (4.11) 

 

Stap 5: 

Berekeningen voor het 3e tijdstip (accumulatietoeslag en temperatuurstijging). 

Bepaal de accumulatie toeslag ΔQacc2 op de oorspronkelijk berekende koellast Q2: 

ΔQacc3 = Δθ1 · KR3 + Δθ2 · KR2 [W] (4.12) 

 

Waarin: 

KR3 = q'vv3 · Av [W/K] (4.13) 

 

De waarde van q'vv3 volgt uit formule 4.7 met tabel 4.1 waarbij n = 3. 

Het tekort aan koelcapaciteit is: 

ΔQ3 = Q3 - Qnom + ΔQacc3 [W] (4.14) 

 

De werkelijk optredende temperatuurstijging voor het tweede tijdstip is gelijk aan: 

 

[K] (4.15) 

 

Stap 6: 

Bereken voor het volgende tijdstip overeenkomstig de werkwijze uit stap 5. 

Voor de accumulatietoeslag geldt: 

ΔQaccn = Δθ1 · KRn + Δθ2 · KRn-1 + ..... + Δθn-1 · KR2 [K] (4.16) 

 

Zodra de maximale temperatuurverhoging gepasseerd is, wordt de berekening afgebroken. 

Is de maximale verhoging van de temperatuur ontoelaatbaar, dan moet de capaciteit Qnom worden 

aangepast en moeten de berekeningen opnieuw worden uitgevoerd tot de gevonden 

temperatuurverhoging acceptabel is. 

4.2 Vertrektemperatuur zonder mechanische koeling 

De berekening gaat uit van alle 24 uren van de dag.  

Volg de verschillende stappen. 

Stap 1: 

Bereken de koellast Qk voor alle uren van de dag (k = 1 t/m 24). 

Gebruik hiervoor de methodiek uit hoofdstuk 3. 

Stap 2: 

Kies de waarde (n) van het ventilatievoud nv. Dit kunnen eventueel meerdere verschillende 

waarden zijn per etmaal. 

Stap 3: 

Indien het ventilatievoud gelijk is aan het infiltratievoud corrigeer Qk dan volgens: 

Qk = Qe + Qi - Qf + Qv [W] (4.17) 

 

Waarin:  

Qi = koellast t.g.v. voelbare interne warmtebelasting (personen, verlichting en apparatuur; zie 

paragraaf 3.2, 3.4 en 3.5) 

[W] 

Qe = koellast t.g.v. voelbare externe warmtebelasting (zontoetreding, transmissie door 

wanden en ramen en ifiltratie; zie paragraaf 3.6 t/m 3.9) 

[W] 

Qf = koellast t.g.v. infiltratie van buitenlucht (zie paragraaf 3.9) [W] 
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Qv = koellast t.g.v. ventilatie [W] 

 

Stap 4: 

Bereken de coëfficiënt K volgens formule 4.18. 

 

[W/(m²·K)] (4.18) 

 

Waarin:  

U = gemiddelde U-waarde van de uitwendige scheidingsconstructies (incl. glas) [W/(m²·K)] 

Ao = gezamenlijke oppervlakte van de uitwendige scheidingsconstructies (incl. glas) [m²] 

nv = ventilatievoud [h-1] 

V = vertrekinhoud  [m³] 

Av = totale binnenoppervlakte van de vertrekbegrenzingen (incl. glas) [m²] 

 

Stap 5: 

Bereken voor een gekozen tijdstip t de som van de producten  

 

[W·K/m²] (4.19) 

 

Waarbij de waarde van TRk volgt uit tabel 4.2. Voor tussenliggende waarden van K moet rechtlijnig 

geïnterpoleerd worden. 

Tabel 4.2 Temperatuurresponsies TRk voor verschillende waarden van K bij SWM = 100 

t - k + 1 K [W/(m²·K)] SWM = 100 

0 2 4 8 12 16 

1 0,4996 0,2392 0,1612 0,0979 0,0703 0,0549 

2 0,1079 0,0188 0,0081 0,0029 0,0015 0,0009 

3 0,0929 0,0138 0,0056 0,0019 0,0010 0,0006 

4 0,0868 0,0118 0,0047 0,0016 0,0008 0,0005 

5 0,0837 0,0108 0,0042 0,0014 0,0007 0,0004 

6 0,0819 0,0101 0,0039 0,0013 0,0006 0,0004 

7 0,0805 0,0096 0,0036 0,0012 0,0006 0,0003 

8 0,0790 0,0091 0,0034 0,0011 0,0005 0,0003 

9 0,0779 0,0087 0,0032 0,0010 0,0005 0,0003 

10 0,0769 0,0083 0,0030 0,0010 0,0005 0,0003 

11 0,0760 0,0080 0,0029 0,0009 0,0004 0,0003 

12 0,0715 0,0077 0,0027 0,0008 0,0004 0,0002 

13 0,0651 0,0072 0,0026 0,0008 0,0004 0,0002 

14 0,0644 0,0069 0,0025 0,0008 0,0004 0,0002 



15 0,0637 0,0067 0,0024 0,0007 0,0003 0,0002 

16 0,0631 0,0065 0,0023 0,0007 0,0003 0,0002 

17 0,0625 0,0062 0,0022 0,0006 0,0003 0,0002 

18 0,0619 0,0060 0,0021 0,0006 0,0003 0,0002 

19 0,0613 0,0058 0,0020 0,0006 0,0003 0,0002 

20 0,0607 0,0056 0,0019 0,0006 0,0003 0,0002 

21 0,0602 0,0602 0,0018 0,0005 0,0003 0,0001 

22 0,0597 0,0053 0,0018 0,0005 0,0002 0,0001 

23 0,0591 0,0051 0,0017 0,0005 0,0002 0,0001 

24 0,0586 0,0049 0,0016 0,0050 0,0002 0,0001 

t: tijdstip voor berekening Δθv,t 

k de 24 tijdstippen va de koellastberekeningsdag  

 

Deling van de som door Av levert Δθv,t(100). 

Stap 6: 

Op dezelfde wijze als in stap 5 wordt de waarde van Δθv,t(0) bepaald, nu gebruik makend van tabel 

4.3. 

Tabel 4.3 Temperatuurresponsies TRk voor verschillende waarden van K bij SWM = 0 

t - k + 1 K [W/(m²·K)] SWM = 0 

0 2 4 8 12 16 

1 0,7682 0,2907 0,1836 0,1058 0,0744 0,0573 

2 0,2861 0,0380 0,1510 0,0050 0,0025 0,0015 

3 0,2271 0,0214 0,0077 0,0024 0,0011 0,0007 

4 0,1940 0,0140 0,0047 0,0014 0,0007 0,0004 

5 0,1741 0,0104 0,0034 0,0010 0,0005 0,0003 

6 0,1610 0,0084 0,0027 0,0008 0,0004 0,0002 

7 0,1516 0,0072 0,0023 0,0006 0,0003 0,0003 

8 0,1443 0,0063 0,0019 0,0005 0,0002 0,0001 

9 0,1382 0,0056 0,0017 0,0005 0,0002 0,0001 

10 0,1329 0,0050 0,0015 0,0004 0,0002 0,0001 

11 0,1282 0,0045 0,0013 0,0004 0,0002 0,0001 

12 0,1238 0,0040 0,0012 0,0003 0,0001 0,0001 

13 0,1164 0,0037 0,0011 0,0003 0,0001 0,0001 

14 0,1127 0,0033 0,0010 0,0003 0,0001 0,0001 

15 0,1092 0,0030 0,0009 0,0002 0,0001 0,0001 

16 0,1059 0,0028 0,0080 0,0002 0,0001 0,0001 



17 0,1027 0,0025 0,0007 0,0002 0,0001 0,0000 

18 0,0996 0,0023 0,0006 0,0002 0,0001 0,0000 

19 0,0967 0,0021 0,0006 0,0002 0,0001 0,0000 

20 0,0939 0,0020 0,0005 0,0001 0,0001 0,0000 

21 0,0911 0,0018 0,0005 0,0001 0,0001 0,0000 

22 0,0885 0,0016 0,0004 0,0001 0,0000 0,0000 

23 0,0859 0,0015 0,0004 0,0001 0,0000 0,0000 

24 0,0834 0,0014 0,0004 0,0001 0,0000 0,0000 

t: tijdstip voor berekening Δθv,t 

k de 24 tijdstippen va de koellastberekeningsdag 

 

Stap 7: 

Voor de juiste waarde van SWM wordt geïnterpoleerd tussen Δθv,t(0) en Δθv,t(100). Dit levert Δθv,t. 

Daarna volgt de vertrektemperatuur uit:  

θv,t = θv,nom + Δθv,t [°C] (4.20) 

5 Voorbeelden 

In dit hoofdstuk worden een tweetal voorbeelden behandeld. Het gaat om: 

• De koellast van een kantoorvertrek op zuid;  

• De koellast van een woonkamer.  

5.1 Koellast van kantoorvertrek 

De vraag is het bepalen van de maximale koellast van een kantoorvertrek op zuid voor de maand 

juni. 

Gegevens: 

Binnentemperatuur maximaal 25 °C.  

Een tijdelijke verhoging van de temperatuur met 2 graden is toegestaan.  

 
Afb. 5.1 Hoofdafmetingen 

Het betreft een vertrek op de tweede etage. 

Bouwkundige gegevens 

De gevel bestaat voor 50% uit dubbelglas met binnenzonwering.  

Ramen zijn niet te openen. 

De buitengevel bestaat verder uit 10 cm beton, 10 cm isolatie en een gemetselde buitengevel. 

Vloer bestaat uit 20 cm beton en is voorzien van tapijt. 



Verlaagd plafond. 

De tussenwanden en de gangwand bestaan uit panelen van gipsplaat en isolatie. 

Installaties/interne warmte 

Ventilatie 50 m³ per uur met 16 graden constante inblaastemperatuur.  

qv,10,kar = 0,35 m³/(s·m²). 

Verlichting: 250 W TL verlichting (incl. voorschakelapparatuur) via plenum afgezogen armaturen. 

1 persoon in het vertrek. 

1 PC met beeldscherm en adapter t.b.v. telefoon. 

De koellast Q bestaat uit een aantal bijdragen die stap voor stap bepaald worden (formule 3.2). 

Q = Qp + Ql + Qm + Qzg + Qtg + Qzt + Qf - Qvv 

Stap 1:  

Bepaal de SWM. 

Dit kan door gebruik te maken van tabel 3.4. Hieruit volgt SWM = 55. 

De SWM waarde kan ook berekend worden met formules 3.2 en 3.3. 

Binnenwanden: 

gipsplaat: ρ = 800, dw,z = 0,01 

mw = 800 x 0,01 x 3,5 x 2,7 = 75,6 

fwm = 1 

Aw,t = 3,5 x 2,7 = 9,45 

Gangwand (exclusief de deur (2 m²)): 

gipsplaat: ρ = 800, dw,z = 0,01 

mw = 800 x 0,01 x (5,3 x 2,7 - 2) = 98,48 

fwm = 1 

Aw,t = 5,3 x 2,7 = 14,31 

Borstwering,(50% beton): 

beton: ρ = 2500, dw,z = 0,06 

mw = 2500 x 0,06 x 0,5 x 5,3 x 2,7 = 1073,25 

fwm = 1 

Aw,t = 5,3 x 2,7 = 14,31 

Vloer en verlaagd plafond:  

beton: ρ = 2500, dw,z = 0,06 

mw = 2500 x 0,06 x 5,3 x 3,5 = 2782,5 

fwm = 0,7 

Aw,t = 5,3 x 3,5 = 18,55 

SWM = 5218,43/84,52 = 61,7 

We gaan bij de berekeningen uit van de tabelwaarde van SWM = 55 kg/m². 

Stap 2:  

Bepaal het tijdstip waarop de maximale koellast verwacht wordt. 

Volgens tabel 3.26 geldt voor binnenzonwering in een vertrek op zuid dat de verwachtte maximale 

koellast om 13.00 uur plaatsvindt. 

Stap 3:  

Bepaal de voelbare koellast voor de buitengevel. 

Stap 3a: 

Bepaal de warmteafgifte door personen Qp volgens formule 3.5): 

Qp = 1 x 1 x 100 = 100 W 

Stap 3b: 

Bepaal de verlichtingswarmte Ql volgens formule 3.6 

Uit tabel 3.5 volgt: l1 = 0,65 (20 m³ afgezogen per 100 W). 

De vertrekaccumulatiefactor slv volgt uit tabel 3.7: slv = 0,72. 

Uit formule 3.7 volgt l2 = 0,776 (uit tabel 3.6 volgt CFl = 0,2. 

Ql = 0,65 x 0,776 x 250 = 125 W 

Stap 3c: 

Bepaal de warmte afgegeven door apparatuur Qm. 

De warmte Qm afgegeven door apparatuur volgt uit formule 3.8. 

De benuttingsfactor m1 = 1; PC staat tijdens werktijd continu aan en adapter van telefoon is ook 



continu in gebruik. 

De gelijktijdigheidsfactor m2 = 1; PC en adapter worden gelijktijdig gebruikt. 

Het elektrische vermogen van de apparatuur volgt uit tabel 3.9: 

PC = 200W 

Beeldscherm = 30 W 

Beeldscherm = 30 W 

Totaal 240 W continu in gebruik. 

Qm = 240 W 

Stap 3d:  

Bepaal de hoeveelheid binnenvallende zonnestraling Qzg door glasvlakken, lichtkoepels e.d. 

De hoeveelheid binnenvallende zonnestraling door glas etc. volgt uit formule 3.9. 

Er is geen beschaduwing; dus z = 1. 

Het raamoppervlak Ag = 50% van het geveloppervlak = 4,73 m². 

Uit tabel 3.16 volgt dat het glasoppervlak gelijk is aan 0,85 x 4,73 = 4 m². 

De g-waarde van dubbelglas met binnenzonwering volgt uit tabel 3.11: g = 0,15. 

De reductiefactor redac volgt uit tabel 3.11: redac = 0,97. 

De waarde van Qzon volgt uit formule 3.11. De waarde van qz(0) en qz(100) volgen uit 

respectievelijk afbeelding 3.2 en 3.3. 

Uit afbeelding 3.2 volgt qz(0) = 610 W. 

Uit afbeelding 3.3 volgt qz(100) = 530 W. 

Hieruit volgt met formule 3.11 Qzon = 566. 

Ingevuld in formule 3.9 levert dit:  

Qzg = 377 W 

Stap 3e: 

Bepaal de koellastbijdrage door transmissie door glas Qtg. 

De warmte door transmissie door het glas volgt uit formule 3.12. 

De U-waarde van het glas met de zonwering volgt uit tabel 3.15: Uglas = 3,0 W/(m²·K). 

Buitentemperatuur θe = 26,9 °C. 

Binnentemperatuur θi = 25 °C. 

Ingevuld in formule 3.12 geeft dit:  

Qzg = 27 W 

Stap 3f: 

Bepaal de koellastbijdrage door transmissie door ondoorzichtige vlakken. 

De warmte door ondoorzichtige vlakken volgt uit formule 3.13.  

De buitenwand is van metselbaksteen. De absorptiecoëfficiënt a van metselbaksteen volgt uit tabel 

3.19 volgt a = 0,7 (rode metselbaksteen). 

Het oppervlak Ad,o = 50% van het oppervlak = 4,73 m². 

De buitenwand is 10 cm beton, 10 cm isolatie en 10 cm metselbaksteen. De Rc-waarde is ongeveer 

5. 

Hieruit volgt Ciso = 0,3. 

De waarde van qzt volgt uit afbeelding 3.10 (het betreft een categorie I gebouw (zie tabel 3.20: 

stenen buitenblad en betonnen binnenblad) qzt = 1,45. 

Hieruit volgt met formule 3.13:  

Qzt = 2 W 

Stap 3g:  

Bepaal de warmtetoetreding Qf door infiltratie. 

De warmtetoetreding door infiltratie volgt uit formule 3.16. 

Met behulp van formule 3.17 wordt de hoeveelheid infiltratie berekend: qv = 0,0286 m³/s 

De warmtetoetreding door infiltratie van warme buitenlucht:  

Qf = 5 W. 

De koeling door de ventilatielucht (50 m³/h met een temperatuur van 16 graden) bedraagt 150 W. 

Stap 3h: 

Zonder gebruik te maken van een tijdelijke temperatuurverhoging bedraagt de koellast van het 

vertrek:  

Q = 100 + 125 + 240 + 377 + 27 + 2 + 5 - 150 = 726 W 



Stap 4: 

Gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke temperatuurverhoging Δθmax van 2 graden. Hierdoor 

vindt er een reductie plaats op de koellast.  

Deze reductie is opgebouwd uit een aantal bijdragen: 

• Extra accumulatie in constructie;  

• Minder transmissie door het raam;  

• Verminderde warmtelast door infiltratie.  

Er vindt nu ook nog extra koeling plaats door de ventilatielucht die een constante temperatuur 

heeft. 

Extra accumulatie: deze volgt uit formule 3.19. 

SWM = 55 

Av = 84,5 (zie bepaling van de SWM) 

Qvv,acc = 57 Watt 

De reductie door transmissie volgt uit formule 3.20: 

Qvv,tr = 29 W  

De reductie van de warmtelast door buitenluchttoetreding volgt uit formule 3.21:  

Qvv,f = 0,5 W 

Door de mechanische luchttoevoer is de extra koeling: 50 m³ met twee graden extra koeling: 33 

Watt 

De twee graden hogere binnentemperatuur levert een reductie van de koellast van 119,5 Watt = 

119 Watt 

De koellast is dus 726 - 119 = 607 Watt 

5.2 Koellast van een woonkamer 

 
Afb. 5.2 Hoofdafmetingen 

Buitengevel: rode baksteen.  

Raamoppervlakte 6 m²; HR++-glas in kunststofkozijn met buitenzonwering. 

Buitengevel op het westen.  

Rc van de buitengevel = 3,0 m²·K/W. 

20 cm boven het raam zit een balkon met en diepte van 1 meter. 

Interne belasting gelijktijdig door 4 personen, 1 PC met beeldscherm, 1 32" LCD TV en 100 Watt 

aan diverse belastingen. 

Ventilatie volgens de eisen van het Bouwbesluit (Ag · 0,9). 

Ventilatie met natuurlijke toevoer van buitenlucht en mechanische afvoer. 

Binnenwanden steenachtig. 

Plafond van beton en vloer van beton met vloerbedekking. 

Vraag:  

Bepaal de koellast van bovengenoemde woonkamer als de temperatuur 25 °C mag bedragen. 

Bepaald deze ook indien een tijdelijke stijging van 3K is toegestaan. 

Oplossing: 

Volg de stappen zoal die gegeven zijn in paragraaf 3.16. 

Stap 1:  

Bepaal de SWM. 

Dit kan door gebruik te maken van tabel 3.4. Hieruit volgt SWM = 100. 

http://linkmanager.isso.nl/Connect/pejctv


Stap 2:  

Bepaal het tijdstip waarop de maximale koellast verwacht wordt. 

Volgens tabel 3.26 geldt voor geen binnenzonwering (SWM = 100) in een vertrek op west dat de 

verwachtte maximale koellast om 17.00 uur plaatsvindt. 

Stap 3:  

Bepaal de voelbare koellast voor de buitengevel. 

Stap 3a: 

Bepaal de warmteafgifte door personen Qp volgens formule 3.3): 

Qp = 400 W (4 personen à 100 Watt) 

Stap 3b: 

Bepaal de verlichtingswarmte Ql volgens formule 3.6. 

Gedurende dit tijdstip is er in de woning geen gebruik van verlichting: 

Ql = 0 W 

Stap 3c: 

Bepaal de warmte afgegeven door apparatuur Qm. 

De volgende interne warmtelast is opgesteld en in bedrijf: 

1 PC 200 W 

1 beeldscherm 30 W 

1 TV 125 W 

Diversen 100 W 
 
______ 

Qm = 455 W 

 

Stap 3d:  

Bepaal de hoeveelheid binnenvallende zonnestraling Qzg door glasvlakken, lichtkoepels e.d. 

Er is sprake van beschaduwing; dus moet de reductiefactor z eerst berekend worden. 

Uit de gegevens volgt:  

H  = 1,6 m 

H1 = 0,2 m 

c  = 1 m 

 

TG voor juli om 18.00 uur is 0,42 (zie tabel 3.14). 

Controle mbv de waarde c · TG = 0,42 Dit is groter dan H1; dus er is sprake van beschaduwing. 

Uit tabel 3.9 volgt za = 0,21 

De waarde van z volgt uit formule 3.10: 

 
Het raamoppervlak is 6 m². Uit tabel 3.16 volgt dat het glasoppervlak Ag gelijk is aan 0,93 x 6 = 

5,58 m² 

Uit tabel 3.15 volgt g = 0,11 

Uit tabel 3.11 volgt redac = 1,0 

Uit formule 3.11 en de afbeeldingen 3.6 en 3.7 volgt: 

Qzon = 310 W/m² 

Qzg = 0,886 x 5,58 x 0,11 x 310 x 1 = 168,6 W 

Stap 3e: 

Bepaal de koellastbijdrage door transmissie door glas Qtg. 

De warmte door transmissie door het glas volgt uit formule 3.12. 

De U-waarde van het glas met de zonwering volgt uit tabel 3.15: Uglas = 1,1 W/(m²·K). 

Buitentemperatuur θe = 27,5 °C. 

Binnentemperatuur θi = 25 °C. 

Ingevuld in formule 3.12 geeft dit:  

Qzg = 16,5 W 



Stap 3f: 

Bepaal de koellastbijdrage door transmissie door ondoorzichtige vlakken. 

De warmte door ondoorzichtige vlakken volgt uit formule 3.13.  

De absorptiecoëfficiënt volgt uit tabel 3.19: a = 0,7. 

Ui tabel 3.17 volgt dat het vertrek valt in categorie I. 

qz volgt uit afbeelding 3.10: qz = 4,4 W/m². 

Uit tabel 3.13 volgt ciso = 0,58  

Qzt = 0,7 x (13,5 - 6) x 4,4 x 0,58 = 14 W 

Stap 3g:  

Bepaal de warmtetoetreding Qf door infiltratie. 

De warmtetoetreding door infiltratie volgt uit formule 3.16. 

Met behulp van formule 3.17 wordt de hoeveelheid infiltratie berekend: qvi = 5 x 10-5 m³/s 

De warmtetoetreding door infiltratie van warme buitenlucht:  

Qfi = 6 W  

De warmtetoetreding door de ventilatielucht (36 dm³/s) bedraagt 108 W. 

Stap 3h: 

Zonder gebruik te maken van een tijdelijke temperatuurverhoging bedraagt de koellast van het 

vertrek:  

Q = 400 + 455 + 168 + 16,5 + 14 + 6 + 108 = 1167,5 W 

Stap 4: 

Een tijdelijke verhoging van de binnentemperatuur van 3 °C is toegestaan. 

Hierdoor vindt er een reductie plaats op de koellast.  

Deze reductie is opgebouwd uit een aantal bijdragen: 

• Extra accumulatie in constructie;  

• Minder transmissie door het raam;  

• Verminderde warmtelast door infiltratie.  

Extra accumulatie: deze volgt uit formule 3.19. 

SWM = 100 

Av = 2 x (8 x 5 + 2,7 x 8 + 2,7 x 5) = 150,2 

Qvv,acc = 752,5 Watt 

De reductie door transmissie volgt uit formule 3.20: 

Qvv,tr = 1,1 x 6 x 3 = 19,8 W  

De reductie van de warmtelast door buitenluchttoetreding volgt uit:  

Qvv,f = 1200 x (qvi + qvv) x 3 = 129,8 W 

De drie graden hogere binnentemperatuur levert een reductie van de koellast van 129,8 + 19,8 + 

752,5 = 902,1 Watt 

De koellast was 1167,5. 

Door de toegestane hogere temperatuur is de koellast nu 1167,5 - 902,1 = 265,4 Watt 

 


