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Energiezuinig
ontwerp ziekenhuis
Het in aanbouw zijnde Ziekenhuis Gelderse Val!ei in Ede zal het
eerste ziekenhuis in Nederland zij"n dat voldoet aan de aangescherpte
energieprestatienorm. Novem selecteerde dit ziekenhuis als voor
beeldproject voor alle in de toekomst te realiseren nieuwbouw- en
renovatieprojecten in de gezondheidszorg

[l, 2].

Nieuwe projecten,

zoa!s het Martini Ziekenhuis te Groningen e·n het Spaarne Zie

moeren zijn.
- daarnaast kunnen ook bouwkundig
energiebesparende maatregelen war
den doorgevoerd, zoals her toepassen
van HR+-glas en extra isolatie van
de gevel.
De kracht van deze oncwerpmethode

kenhuis te Hoofddorp, gaan nog verder met een EP-waarde die

is de wijze waarop de verschillende

ze!fs 30% lager ligt dan de huidige EP-eis. Deze projecten worden

energie-opwekkers warden gekozen.

daarom gekarakteriseerd als EPN++-project. Om tot dergelijke

Er wordt niet gekeken naar de EP-bij
drage van de afzonderlijke componen

energiezuinige ziekenhuizen te komen, zal in de ontwerpfase een

ten, maar er wordt juisr gezocht naar

uitgebreid EPC-onderzoek moeten worden verricht. Dit artike!

een optimale combinatie van energie

gaat in op de diverse aspecten van dit ontwerptraject.

opwekkers die gezamenlijk de laagsre
EPC geven. Doordat her energie
gebruik en de locatie van de verschil

-door ir. A.L.H. Brouwer en ir.

H.J.

Scholten*

lende afdelingen wordt rneegenomen,
wordt de insrallatie voor elk gebouw
op rnaat gesneden.

H

er ontwerprraject dat doorlo

len de opwekkingsvarianren zo goed

pen wordt om een energie

mogelijk moeten aansluiten bij het

Hierna komt aan de orde waaruit de

zuinig ontwerp re maken,

gekozen klimaatsysreem. Dir bere

energievraag in een ziekenhuis precies
bestaat en hoe deze energie kan worden

omvar een aantal extra srappen ten op

kenr dar de benodigde energie wordt

zichte van her conventionele ontwerp

opgewekt op het behoefteniveau.

opgewekt. Vervolgens zullen aan de

proces:

Dir minimaliseert her energieverlies

hand van een voorbeeld van her nieuw

door energie-omzettingsprocessen.

te bouwen Spaarne Ziekenhuis te

- her on twerp van een energiezuinige
installarie wordr gestart met het in

- de varianten warden getoetst op EP

kaart brengen van de karakrerisrieke

waarde, energerische en economische

energiebehoeften, zoals stoom, cen

haalbaarheid. Een concept is econo

Hoofddorp de diverse opwekkings
varianten warden besproken.

trale verwarming, koeling, ventibtie,

misch haalbaar als de meerinveste

warm tapwater en elektriciteit. De

ring voor de energiezuinige installa

ENERGIEVRAAG EN ENERGIE

energievraag wordt in belangrijke

tie wordt terugverdiend binnen een

OPWEKKERS

mate bepaald door her gekozen kli

periode van

maatsysreem;

vindt plaats aan de hand van een re

de belangrijkste energievragen in een

ferentieconcept met een EP-waarde

ziekenhuis met daarbij een overzicht

- een ruimrelijke indeling van de ge

5 tot

10 jaar. Toetsing

15% onder de huidige eis;

bouwfuncties wordt gemaakt op ba

lager dan

sis van het energiegebruik. Bij het

de toetsing van de diverse concepten

uitleggen van de infrastructuur en

leidt tot een oprimaal energieconcept,

opstelling van de centrale voorzie

dar vervolgens in derail wordr uirge

ningen wordt dus rekening gehou

werkr;

den met de energiegebruiken van de
verschillende gebouwfuncties;
- diverse concepten voor opwekkings
varianten van de energievoorziening

- aanvullend op her onrwikkelen van
een energiezuinig concept voor de

In rabel 1 is een overzicht gegeven van

van de opwekkers die in een bepaalde
energievraag voorzien.

KLIMAATSYSTEEM

Bij de keuze voor een klimaatsysreem
in een ziekenhuis moet rekening war

cenrrale energie-opwekkers, warden

den gehouden met een flexibele ge

de energiebesparende maarregelen

bouwinsrallarie. T ijdens de levensduur

warden opgesreld. Binnen een op

bekeken voor de energiegebruikers

van de aanwezige technische insrallaries

wekkingvariant wordr een combina

in her gebouw, zoals energiezuinige

in her gebouw zal her gebruik of de

tie russen de verschillende energie

verlichring en verlichringsregelingen

functie van de ruimre (kunnen) veran-

opwekkers gemaakt, zodanig dat aan

en frequenrieregeling van vencilaro

de eerder ge'inventariseerde energie

ren. Ook hier geldr weer dat de

behoeften wordt voldaan. Tevens zul-

maarregelen economisch haalbaar
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deren. Hierop moer de installarie zijn
voorbereid.
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In het Spaarne Ziekenhuis wordr zo
veel mogelijk geklimariseerd mer ven
rilarieluchr. Dir berekent dar de ruim

energievraag

·

·

-

..

warmte

worm topwoter
ventilatievediezen

re in de winter wordt verwarmd mer

tronsmissie- en infiltro�everliezen
opwormtoeslog op tronsmissie
verlies

(na) verwarmde lucht en in de zomer
gekoeld met (cenrraal) gekoelde luchr.
Her roepassen van naverwarmers in

mingssysreem re gebruiken. De venti

.

-

-

,

--

CV-ketel: YR of HR•
WKK-instollatie•
warmtepomp•
zonneboilers•
wormteterugwinning door
wormtewielen en �in-coil units•

her luchrdisrriburiesysreem maakr her
mogelijk een laag remperaruurverwar

-

op te wekken door

voor
.

.

-

keukenopparotuur

stoom

stoomketel

centrale sterilisatie

larieluchr wordr (centraal) (voor)ge

bevochtiging ventilatielucht

condirioneerd in luchtbehandelings

stilstandverliezen

kasren.

spuiverliezen stoomketels
stoomverbruik ontgasser

OPWEKKINGSVARIANTEN

koude

Bij her selecteren van de energie-op
wekkers die kunnen voldoen in de be

keeling ventilotielucht

compressiekoelmachine

keeling locale units
reserve veer verwachte

koudeopslag in bodem•
absorptiekoelmachine•
warmtepomp•
ijsbuffersysteem

toename interne warmtelast

nodigde energiebehoefte, moet warden
gezochr naar de oprimale combinarie.
Bij her Spaarne Ziekenhuis zijn zes va
rianten opgesreld, die kunnen voldoen

Ventilatoren luchtbehandeling
porn pen
liften
verlichting
(medischel apporatuur
koelmachines (afhankelijk van
opwekkingsvariont)

elektriciteit

aan de energievraag en goed aansluiten
bij het gewenste temperatuurniveau
van het gekozen klimaatsysteem (zie
ook her EP Variantenboek [3]).
Vervolgens is voor elke variant een
berekening uitgevoerd om de primaire
energiegebruiken gedurende een volle
dig jaar re bepalen. Hierbij zijn klimaat

transformator
WKK-installotie•
PY-zonnepanelen•

Overzicht verschillende energievragen en energie-opwekkers (energie-opwekkers
aangegeven met• geven een verlaging van de EPC t.o.v. de referentie)

·TABEL 1·

gegevens van her referenriejaar 1964
gebruikt om de weersafhankelijkheid
mee re nemen in de simularie. Voor
iedere variant zijn tevens de terug

bwtenluchl

verdientijden bepaald.
Voor het Spaarne Ziekenhuis bleek de

18 c

koude
Vt'agers (2)

r -::·--1
J

1

toren

volgende variant de laagste EPC op te
l cve ren (32% minder dan de huidige
cis,

met een

rerugverdientijd van slechrs

7 jaar).
Een insrallarie opgebouwd uit:

2 stoomkerels, ieder 1.300 kW, mer
cv-warmtewisselaars om te voorzien
in de stoombehoefre en als vorst
beveiliging voor de koudeopslag
installatie (KO);
- 1 cv-ketel,

800 kW, voor hoge cv

warmtevraag bij zeer !age buiten
remperaruren;
-

1 WKK

Zomerbedrijf

(400 kW h en 280 kW) om
,

-FIGUUR 1-

re voorzien in de basislast cv-warm
revraag vooral voor warmtapwarer
(circularie) en een dee! van de elek
rricireitsvraag;
- KO-insrallarie voor koeling en ver
warming van de venrilarielucht;
- warmrepomp voor verwarming van
de ventilarieluchr en voorwarming

- compressiekoelmachine mer koelco

De bedrijfsvoering van de insrallaries

productie van gekoeldwarer mer een

zijn seizoensafhankelijk. In figuur 1

remperaruur van 6 °C, benodigd
voor onrvochriging van venrilarie
lucht in onder andere operatiekamers.

van her warmrapwarer;
6

BEDRIJFSVOERING INSTALLATIE

ren voor koeling van appararuur en

.
TECHNIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG

is her zomerbedrijf en in figuur 2 her
winterbedrijf schemarisch weergegeven.
De verschillende bedrijfsvoeringen

worden hierna roegelichr:

Zomerbedriif
Bij een buirenremperatuur boven 16 °C,

bul!enlucht
-

als koeling benodigd is voor de venri

koude
vragsrs 2

warmle
vragers

larieluchr, zal grondwater uit de koude

olO'C

rl

!((>ti
totlM'I
""'' k...,,.,,

so-c

bron van de KO worden onttrokken
en de toe te voeren ventilatielucht
warden gekoeld. De temperatuur van
her koude bronwater bedraagr bij dir
proces ongeveer 8 tot 10 °C. Door het
afkoelen van de venrilatieluchr zal her
koude bronwarer worden opgewarmd

18'C

8"C

en vervolgens in de warme bran wor

Ondergronds
dee I

den ge'injecteerd, waarbij de warertem

warme-bron

kour$$-OCoo

peratuur 16 tot 18 °C bedraagt. Her
gekoeldwarer met een temperaruur van
8 tor 10 °C is te warm om de ventila
tielucht op kritische afdelingen als OK's
re kunnen optvochtigen. Er is gekoeld
water met een remperatuur van 6 °C

Winterbedrijf

-FIGUUR 2-

nodig. Hiervoor wordt in eerste instan
rie de warmtepomp ingezet. De ver
damperzijde van de warmrepomp draait

warmte. De verdamper van de warm

in die geval op 12/6 °C en de warmte

tepomp levert warm re op een niveau

De werkwijze waarin wordt gezochr

die ontstaat aan de condensorzijde van

van 50 a 55 °C voor verwarming van

naar de optimale configuratie vaor de

de warmtepomp wordr opgeslagen in

her gebouw. Bij exrreem !age buiten

diverse apwekkingsvarianten, leidt

de warme bron van de KO. De warm

remperaruren zal de KO-insrallatie

voor het Spaarne Ziekenhuis tot een

CONCLUSIE

tepomp fungeert in dit geval als water

moeten worden beveiligd regen bevrie

EP-waarde die ruim 30% ligt onder de

gekoelde koelmachine. Door koeling

zingsgevaar. Hiervoor worden de cv

huidige eis. De gekozen configuratie

van de condenser met de KO ontstaar

regenstroomappararen en de cv-kerel

voar de energiecentrale (koudeopslag,

een !age condensordruk en daardoor

ingezet.

warmtepomp en WKK) levert de be

een zeer goede COP van de warmte

nodigde energie op her remperaruur

pompkoelmachine.

niveau van het gekozen klimaatsysteem.
ENERGIEBESPARING GEBRUIKERS

Daarnaast zorgt integratie van de af

Naast besparingen in de energie-opwek

zonderlijke componenten ervoor dat

Bij buitentemperaturen russen de 7 en

king, kunnen aak energiebesparingen

er een maximale hoeveelheid energie in

16 °C is de KO buiren bedrijf. Er is

warden daargevaerd bij de energiege

de zomer en winter kan warden herge

geen koudevraag door de venrilatie

bruikers in her gebouw. Ns voorbeeld

bruikt door opslag van energie.

Tussenseizoen

lucht, terwijl de buitenluchr een re

wordr hier de verlichring genoemd.

Deze wijze van ontwerpen is geauro

hoge temperaruur heeft om her warme

Binnen de verlichtingsinstallatie zijn

matiseerd in her computerprogramma

bronwarer af re koelen. De benodigde

diverse energiebesparende maatregelen

h.e.n.k.: het energie neurrale kantoor

keeling voor apparaarkoeling e.d. wordt

mogelijk.

dat door Deems in opdrachr van de

in die geval mer behulp van de conven

Ns eerste kan warden genoemd her

Novem is ontwikkeld. H.e.n.k. is

rionele compressiekoelmachine opge

toepassen van elektronische voorscha

daarmee een krachtig onrwerpgereed

wekt. De WKK en evenrueel de cv-te

kelapparaten, waarmee een besparing

schap, dat al vanaf het eerste onrwerp

genstroomappararen voorzien in de

van ongeveer 2 0% magelijk is ten ap

van een gebouw duidelijk inzicht geeft

benodigde warmtevraag.

zichte van convencionele voorschakel

in de EP-waarde en waarmee de opti

appararuur.

male configurarie van de installatie

Daarnaast kunnen daglichtafhankelijke

kan warden bepaald.

Winterbedriif

•

Bij buirenremperaturen lager dan 7 °C

regelingen worden roegepast. De hoe

draair de cyclus van de KO-insrallatie

veelheid daglicht bepaalt in hoeverre

om en wordt het in de zomer ge'injec

de verlichting wordt gedimd. Her toe
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teerde bronwater uit de warme bron

passen van dagl.ichrregelingen is echrer

1. Novem brochure "Energiezuinige

onttrokken. Dir warme water verwarmr

alleen zinvol bij armaturen aan de
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raamkant.
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betrefi: vooral ruimten waarin men slechts

in 21"' Eeuw'; Techniek in de

warden gemaakt via vrije keeling uit

korrstondig aanwezig is (bijvoorbeeld
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de koelroren van de compressiekoel

saniraire ruimten en magazijnen). Ook

machine. Ns de KO draait voor warm

kan warden gedachr aan ruimren waar

relevering, dan zal ook de warmrepomp

in men alleen een dagdeel aanwezig is

warden ingezer voor de levering van

(bijvoorbeeld spreekkamers).
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derse Va/lei zet toon voor ontwerpen
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