
De rol van dynamische
gebouwsimulatie bij
gebouwontwerp

dr. ir. Wout Parys
BAUPHI bvba

11/01/2016

D
oor de steeds strengere eisen aan de
energie-efficiëntie van gebouwen, zowel
in nieuwbouw als voor renovatie, is een

accurate evaluatie van de prestaties tijdens de
ontwerpfase onontbeerlijk geworden. Dankzij
het gebruik van dynamische gebouwsimulatie
kan een realistische inschatting gemaakt wor-
den van de te verwachten prestaties tijdens
elke fase van het ontwerp.

Wat is dynamische
gebouwsimulatie?

Een dynamische gebouwsimulatie, in de breedste
zin, is een computersimulatie van (een deel van) een
gebouw die rekening houdt met fluctuerende rand-
voorwaarden en niet-stationaire fysische fenomenen.
Met fluctuerende randvoorwaarden bedoelen we ener-
zijds de snel variërende buitencondities - tempe-
ratuur, relatieve vochtigheid, wind, zoninstraling,
daglicht, neerslag, luchtkwaliteit -, en anderzijds het
voortdurend wisselende gebouwgebruik - aanwezige
personen, gebruik van kunstlicht, computers en an-
dere. De niet-stationaire fysische fenomenen hebben
betrekking op alle aspecten van het gebouw waar
opslag zich voordoet. Dat kan opslag van warmte
zijn - denk aan de traag opwarmende vloerverwarm-
ing of het in de zomer afkoelen van de woning met ’s
nachts geopende ramen -, maar evengoed het bufferen
van vocht.

Figuur 1: Voorbeeld van resultaat van een dynamische
gebouwsimulatie: temperatuursverloop voor 1
week in een kantoorruimte gebruik makend van
verschillende passieve koelmaatregelen

Het doel van de dynamische gebouwsimulaties is
het begroten van de te verwachten prestaties op
gebouwniveau, dit wil zeggen op gebied van ener-
gievraag en -gebruik, energieproductie en comfort
en binnenklimaat. Een dynamische gebouwsimulatie
laat dus toe om de prestaties van verschillende ont-
werpvarianten met elkaar te vergelijken en zo tot een
geoptimaliseerde oplossing te komen.

Zowel in opzet als in doel verschilt een dynamische
gebouwsimulatie dus substantieel van een berekening
met de EPB-rekenmethode of de PHPP-software.
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Deze laatste methodes zijn immers vereenvoudigde
quasi-statische berekeningen van een gebouwmodel,
uitgaande van standaard randvoorwaarden die nodig
zijn in een handhavingskader. Het doel van deze
methodes is niet om een voorspelling te maken van
het werkelijke energiegebruik en binnenklimaat, maar
het berekenen van een karakteristiek energiegebruik
ter toetsing aan de wettelijke eisen.

Waarvoor kan een dynamische
gebouwsimulatie gebruikt worden?

In de realiteit worden de prestaties van elk gebouw in
gebruik bepaald door een complex geheel van gebouw,
installaties, regeling, gebruiker en weercondities. Al
deze ’subsystemen’ bëınvloeden elkaar, vaak op niet-
lineaire manier.

In het kader van de EPB-reglementering
wordt vaak verwezen naar de zogenaamde ’Trias
Energetica’, een soort vereenvoudigd 3-stappen plan
dat erop doelt om in volgorde (1) de energievraag te
beperken, (2) aan de resterende vraag zoveel mogelijk
met hernieuwbare bronnen te voldoen en (3) fossiele
brandstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken indien
er nog energievraag overblijft. Hoewel dit natuurlijk
in het algemeen een goeie leidraad is, kan dit niet
zomaar worden toegepast in gebouwen wegens hun
complexiteit. Zo zal bijvoorbeeld het doorgedreven
gebruik van daglicht wel de energievraag naar ver-
lichting doen dalen, maar deze naar koeling misschien
wel doen stijgen. Of zo is een gebouw dat geother-
mische energie gebruikt, gebaat bij een jaarlijks even-
wicht in koel- en warmtevraag, eerder dan elk van
beide tot het uiterste proberen te minimaliseren. Of,
laatste voorbeeld uit een lange mogelijke rij, zo is het
voordeliger lokaal opgewekte energie uit PV-panelen
onmiddellijk te kunnen gebruiken, zelfs als dat een
beperkte verhoging van de energievraag inhoudt.

In essentie is een performant gebouw een voort-
durend balanceren van tegenstrijdige behoeftes (ven-
tilatie, verwarming, koeling, verlichting) en energie-
stromen, waarvan de optimale uitkomst wijzigt
gedurende gebruik door weer en gebouwgebruik.
Enkel een dynamische gebouwsimulatie, dat een soort
virtueel labo vormt waarin allerlei oplossingen, pa-
rameters en regelingen kunnen geprobeerd worden,
kan zorgen voor zo’n optimale, energie- en kostenef-
ficiënte oplossing!

Figuur 2: Maandelijkse balans in energiestromen van een
voorbeeldwoning (figuur: ecodesigner)

Meer in detail, biedt een dynamische gebouwsimu-
laties concrete antwoorden op volgende gebouwont-
werpvragen:

• Hoe verhouden verschillende ontwerpopties of
renovatieopties zich ten opzichte van elkaar op
vlak van:

– Jaarlijkse koel- en warmtevraag

– Comfort en binnenklimaat

– Totaal jaarlijks energiegebruik en energie-
kost

– Balans energiegebruik t.o.v. hernieuwbare
energieproductie (BEN, Bijna EnergieNeu-
trale gebouwen)

– Piekvermogens voor koeling en verwarming
(dimensioneren installaties)

• Hoe presteren innovatieve, gëıntegreerde en
passieve technieken in bepaalde omstandighe-
den, bv.:

– Kan het gebouw voorzien in zomercomfort
enkel gebruik makend van passieve maat-
regelen als nachtventilatie en zonwering?

– Welk aandeel van de warmte- en koelvraag
kan geleverd worden door een betonkern-
activering?

– Hoe kan de regeling van de technische in-
stallaties best ingesteld worden om het
energiegebruik te minimaliseren?

– Hoeveel energie bespaart een daglichtges-
tuurde verlichtingsinstallatie?

• Voldoet mijn gebouwontwerp aan de certifice-
ringseisen en worden voldoende credits gehaald
zoals gesteld door duurzaamheidsevaluatiemeth-
odes zoals BREAAM of LEED.
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Figuur 3: Schema van toepassing dynamische
gebouwsimulatie in het gebouwontwerp
(figuur: Brussels Instituut voor Leefmilieu
2015)

Deze werkwijze, het gebruik van dynamische
gebouwsimulatie bij het gebouwontwerp, wordt reeds
verplicht opgelegd momenteel door het Brussels In-
stituut voor Milieubeheer (BIM) in het kader van
een gëıntegreerde haalbaarheidsstudie voor nieuwe
gebouwen met een vloeroppervlakte groter dan 10000
m2.

Daar wordt het als volgt omschreven[1]: ”De studie
wordt uitgevoerd door een in energieontwerp gespe-
cialiseerd studiebureau dat als opdracht heeft om de
architect en de EPB-adviseur (als die geen deel uit-
maakt van het studiebureau) vanaf het ruw ontwerp
te begeleiden in een ”energieontwerpproces”. Deze
opdracht omvat een modellering van het gebouw, een
berekening van de EPB en eventueel een simulatie
van zijn thermisch en ventilatiegedrag met het oog op
een beperking van de energiebehoefte, en tegelijk ook
een studie van het gebruik van alternatieve energie-
bronnen.”

Hoe en wat?

Er zijn een aantal softwarepakketten op de markt
waarin dynamische gebouwsimulaties kunnen wor-
den uitgevoerd. De belangrijkste op dit moment zijn
TRNSYS, EnergyPlus (eventueel gekoppeld met een
grafische interface als DesignBuilder of OpenStudio)
en Capsol. Al deze gespecialiseerde programma’s

hebben hun sterktes en zwaktes. Zo biedt TRNSYS
de meeste flexibiliteit en vrijheid in modelopbouw
- zeker op het gebied van installaties -, waardoor
het uitstekend geschikt is om uitdagendere toepassin-
gen geavanceerder te berekenen. Deze flexibiliteit
zorgt dan weer wel voor een iets arbeidsintensie-
vere modelopbouw dan bijvoorbeeld in EnergyPlus.
Oordeelkundig inzetten van deze tools laat toe com-
plexe fysische fenomenen als natuurlijke nachtventi-
latie1 of gëıntegreerde PV-panelen correct kunnen
inrekenen.

Verder gaan...

De wetenschap staat nooit stil, en wij bij BAUPHI
maken er onze opdracht van die vooruitgang steeds
weer op te volgen, te begrijpen en te vertalen naar
de praktijk. Zo zijn wij steeds in de weer om onze
expertise in de gebouwsimulatie steeds verder uit te
diepen en te verbreden. Een aantal voorbeelden:

• Waar nu vaak één simulatie gebeurt met een
vaste set randvoorwaarden (weer en gebouwge-
bruik), gaan we steeds vaker over naar een ro-
buustheidsanalyse waarbij een waaier aan mo-
gelijke randvoorwaarden worden doorgerekend,
onder andere wat betreft gebouwgebruik2. Op
die manier kan een risico-analyse uitgevoerd wor-
den van de werking van het gebouw en kunnen de
prestaties uitgedrukt worden in probabiliteiten
(bv. 95% kans dat het energiegebruik onder een
bepaalde drempel zal vallen).

• Door het koppelen van gebouwsimulatie aan
externe tools kan er een optimalisatie (bv.
met behulp van een genetisch algoritme) uitge-
voerd worden van een bepaald ontwerp. Hierbij
worden op een geautomatiseerde manier enkele
sleutelparameters gevarieerd in waarde tot de

1Parys, W., Breesch, H., Hens, H., Saelens, D. (2012). Feasi-
bility assessment of passive cooling for office buildings in a
temperate climate through uncertainty analysis. Building
and Environment, 56, 95-107. (Best paper award for
a young author from Building and Environment
2012)

2Parys, W., Saelens, D., Hens, H. (2011). Coupling of dy-
namic building simulation with stochastic modelling of
occupant behaviour in offices - a review-based integrated
methodology. Journal of Building Performance Simulation,
4 (4), 339-358. (Top ten most downloaded papers
2011 from Journal of Building Performance Simu-
lation)
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Figuur 4: Voorbeeld van output robuustheidsanalyse voor
3 gebouwen: maandelijkse energiegebruik voor
verlichting met onzekerheid aangegeven

optimale combinatie (bv. deze met het laagste
totale primair energiegebruik) wordt gevonden.

• Steeds meer wordt er bij bouwprojecten ook
gewerkt met BIM (Building Information Mod-
elling), waarbij de informatiestroom tussen alle
betrokken bouwpartners geüniformiseerd en ge-
centraliseerd wordt. Daarbij wordt vaak de
IFC-standaard (Industry Foundation Classes)
gehanteerd voor informatie-uitwisseling. Door
de informatie uit BIM op een slimme manier
te gebruiken voor de modelopbouw van de
gebouwsimulatie, kan alles efficiënter en sneller
verlopen.

• Een dynamische gebouwsimulatie gebeurt ty-
pisch op gebouwschaal, waarbij bij de mode-
lopbouw een aantal fysische fenomenen worden
vereenvoudigd om de rekencomplexiteit te be-
heersen. Zo zal er bijvoorbeeld steeds worden
uitgegaan van uniforme luchttemperaturen per
zone en wordt het warmtetransport in bouwde-
len 1-dimensionaal uitgerekend. Hoewel dit voor
de meeste toepassingen voldoende is, kan dit
voor specifieke oplossingen, zoals natuurlijke
ventilatie door het openen van ramen of PCM-
materialen té vereenvoudigd zijn. In dit geval
kunnen dynamische gebouwsimulaties gekoppeld
worden met meer gedetailleerde deelmodellen.

• Interessante nieuwe ontwikkelingen spelen zich
momenteel af in de opbouw van een simu-
latieomgeving met behulp van de Modelica-
programmeertaal, wat het voordeel biedt om ver-
schillende fysische disciplines (hygrothermisch,
elektrisch, hydraulisch) én verschillende simu-
latieniveaus (bouwdeel, gebouw, wijk) te com-

Figuur 5: Voorbeeld van output van een gedetailleerd
model op componentniveau: temperatu-
ursverdeling in een betonkernactiveringsvloer

bineren in één pakket. Internationaal wordt dat
werk gecoördineerd in IEA ECB annex 60.
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