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Maatregelen tegen oververhitting

Cees Leenaerts

26 mei 2020

leenaerts@w-e.nl

TOjuli-indicator

• Resultaat van BENG-berekening

• Eis naast eisen 3 BENG-indicatoren

• Geeft inschatting risico op oververhitting

• Waarom een eis?

• Hoe is de eis tot stand gekomen?

• Wat heeft invloed op risico op oververhitting?
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Waarom een eis?

Temperatuur in de woning: warmtebalans

Warmte in: Warmte weren: 

Warmte opslaan: Warmte uit: 
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Rekenen aan oververhitting

• Gebouwsimulatie
• Woning schematiseren

• ‘Gemiddeld’ gebruik

• Warm (referentie) klimaatjaar

• Uitkomst: temperatuur in de woning

• Vergelijken met norm: aantal uur per jaar dat het ‘te warm’ 
wordt

TOjuli vs gebouwsimulatieberekeningen

• Gebouwsimulatieberekening veel werk

• TOjuli wordt berekend uit invoer die nodig is voor een 
BENG-berekening
• 'Warmtebalans', per oriëntatie

• Maandmethode
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Hoe is TOjuli eis bepaald?

• Uitgangspunt: max 450 GTO-uren (gebouwsimulatie)
• Gewogen temperatuuroverschrijding

• Gaat tellen > 27 °C, hogere temperaturen tellen zwaarder

• Correlatie TOjuli en GTO-uren

• Eis voor woningen: TOjuli ≤ 1,0
• Maximale waarde, over alle oriëntaties

• Geen eis wanneer woning van koeling is voorzien

Gebouwsimulatieberekeningen

• In Regeling Bouwbesluit aangewezen als alternatieve 
methode voor TOjuli-eis

• Eis: GTO-uren ≤ 450 uur

• Betere voorspelling van werkelijk zomercomfort

• Beoordeling van slimme maatregelen

• Berekende TOjuli net boven 1,0
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Invloedsfactoren

• Zonwering
• Buitenzonwering

• Zonwerend glas

• Overstekken

• Gebouwmassa

• Isolatieniveau

• Raamgrootte en oriëntatie

• Type woning

• Spuiventilatie
• Te openen ramen

• Zomernachtventilatie

• Bewoners
• Gebruik voorzieningen

• Interne warmtelast

Zonwering

Fc: reductiefactor voor zontoetreding van zonwering:
g (glas + zonwering) = Fc x g (glas)
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Zonwering

voorgevel noordoost

buitenzonwering: gekleurde screens
zonwerend glas: g = 0,35

Gebouwmassa

zwaar

licht
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Gebouwmassa

buitenzonwering: gekleurde screens
zonwerend glas: g = 0,35

Gebouwmassa
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Raamgrootte

basis: 
- raamoppervlak/GBO = 15%

variant: 
- raamoppervlak/GBO = 30%

Oriëntatie

tussenwoning hsb
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Oriëntatie

tussenwoning hsb

Isolatieniveau
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Zomernachtventilatie

Zomernachtventilatie

geen zonwering

znv netto 0,5 m²
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Zomernachtventilatie

beide geen zonwering

21

22



26-5-2020

12

Type woning

alle woningen met
buitenzonwering

Bewonersinvloed: spuien en gebruik 
zonwering

Let op: Verschil in 
bewonersgedrag 
wordt niet 
meegenomen bij de 
beoordeling met GTO-
uren voor de 
vergunningsaanvraag
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Bewonersinvloed: interne warmtelast

Samenvatting, mate van invloed

• Zonwering: groot

• Gebouwmassa: groot

• Isolatieniveau: beperkt

• Raamgrootte: groot

• Oriëntatie: zonder zonwering: groot
met zonwering: beperkt
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Samenvatting, mate van invloed

• Afmetingen spuivoorzieningen: groot

• Zomernachtventilatie: zware bouw: groot

lichte bouw: groot, 
indien ook overdag gebruikt

• Invloed bewoners: groot (maar speelt geen rol 
bij een beoordeling voor de 
vergunningsaanvraag)

Vragen?

Cees Leenaerts

leenaerts@w-e.nl
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W/E adviseurs is een enthousiast en creatief adviesbureau voor duurzaamheid in bouw, vastgoed en 
gebiedsontwikkeling. Al bijna vier decennia. Wij bieden klanten maatwerk in praktisch projectadvies 

over energie, bouwfysica en duurzaam bouwen en renoveren. 

Organisaties ondersteunen we van visievorming tot handelen in de dagelijkse praktijk. We ontwikkelen 
kennis en software die duurzaamheid inzichtelijk, eenvoudig meetbaar en bespreekbaar maakt. In 
cursussen delen wij onze kennis en inzichten met u. W/E werkt voor en met iedereen met ambitie.

Vestiging Eindhoven

Jan van Hooffstraat 8E
5611 ED Eindhoven

040 235 8450

BEDANKT VOOR UW AANDACHT

Vestiging Utrecht

Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

030 677 8777
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