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Frans Rasenberg, wetenschapper binnenmilieu

‘Niet de bouwgroot-
machten, maar de 

 klanten moeten 
 beslissen’
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Nieuwbouwscholen waar meer dan dertig kinderen 
tegelijkertijd ziek zijn, kantoorgebouwen waar per-
soneel het te warm of te koud heeft en kampt met 
oog- en keelklachten. Frans Rasenberg lepelt moei-
teloos de voorbeelden op van slecht binnenklimaat 
en de gevolgen daarvan. De meeste problemen 
ontstonden volgens hem na de oliecrisis van de  
jaren zeventig. ‘Energiezuinig bouwen werd toen 
de standaard. Gebouwen gingen ‘dicht’; er mocht 
geen lucht meer in of uit. Dan is het natuurlijk 
wachten op problemen. En met de installatietech-
niek die nu voorhanden is, worden die problemen 
onvoldoende getackeld. Kijk maar naar alle klach-
ten die er zijn.’

Sluitstuk

Rasenberg ziet het elke dag weer: aan het ontwerp 
– of de renovatie – van een gebouw wordt volop 
aandacht besteed. Klimaattechniek? Dat is het 
sluitstuk. ‘Gebruikers klagen, maar krijgen veelal 
nul op het rekest. De installaties zijn immers vol-
gens opdracht afgeleverd, correct aangesloten en 
operationeel. Dat desondanks het binnenklimaat 
verslechterd…tja.’
De bouwwereld is een redelijk traditionele clan met 
een paar grote bedrijven die de dienst uitmaken. Zo-
als het gisteren gebeurde, gebeurt het vandaag ook. 
En de fouten van gisteren worden dan ook einde-
loos herhaald. De wetenschapper benadrukt dat ge-
brekkige klimaattechniek moet worden aangekaart. 

‘Alleen door openlijk fouten te bespreken, kunnen 
verbeteringen plaatsvinden. Niet door elkaar te 
beschuldigen, maar door oplossingen te vinden. 
Helaas blijkt dit erg lastig in Nederland. Onze mis-
plaatste zuinigheid, halsstarrigheid en vergadercul-
tuur zitten elke vorm van verbetering in de weg. En 
dan komen gebouwbeheerders dus bij mij terecht.’
Het bedrijf van Rasenberg ontwikkelt vernieuwende 
oplossingen om het binnenmilieu en energiege-
bruik te optimaliseren.

Vluchtige organische stoffen

Als voorbeeld noemt Rasenberg het init-gebouw in 
Amsterdam. Dit bouwwerk, met een kantoorop-
pervlak van 55.000 m², huisvest een groot aantal 
gerenommeerde bedrijven, waaronder de uitgever 
van een aantal landelijke dagbladen. ulc Technisch 
Beheer verzorgt er het onderhoud van alle E- en 
W-installaties en werd geconfronteerd met een 
groep gebruikers die klaagde over hoofdpijn, ir-
ritatie van ogen en keel, ademhalingsproblemen en 
vermoeidheid. Echter, de gemeten CO2-waarden in 
de ruimtes bleken niet extreem hoog.
Volgens de wetenschapper is de kwaliteit van het 
binnenklimaat niet alleen afhankelijk van het CO2-
niveau in de lucht, maar ook van vluchtige orga-
nische stoffen (vos). ‘Deze vos zijn afkomstig van 
bijvoorbeeld transpiratie, kunststoffen, computers, 
printers, viltstiften, verf, lijm en schoonmaakmid-
delen. Door die vluchtige organische stoffen kan 

‘Niet blindelings 
vertrouwen op 
rekenmodellen’
Sinds 1970 is het binnenklimaat van de bebouwde omgeving er met een factor 
tien op achteruit gegaan, stelt wetenschapper Frans Rasenberg. Hij noemt het 
ronduit schokkend hoe weinig aandacht er in Nederland is voor een gezonde en 
comfortabele woon- en werkomgeving. ‘In plaats van meer en meer techniek 
op de markt te brengen, zouden we eens goed moeten luisteren naar de gebrui-
ker. Laat de klantvraag leidend zijn. Die omschakeling heeft in het buitenland al 
plaatsgevonden. Daar durft en wil men in het binnenklimaat investeren.’
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een tekort aan zuurstof ontstaan, met alle klachten 
van dien. Ik heb een speciale sensor ontwikkeld 
die naast het CO2-gehalte ook het zuurstofgehalte, 
de vluchtige organische stoffen, vocht en nog veel 
meer meet. Uit deze metingen blijkt dat ook als het 
CO2-niveau in orde is, de lucht sterk verontreinigd 
kan zijn.’

Energiebesparing

Een goede uitgebalanceerde luchtverversing – in 
plaats van ventilatie via het traditionele plenum – 
leek volgens Rasenberg de oplossing voor het laten 
wegstromen van de meeste vervuiling. Indien nodig 
kan de lucht via speciale regelkleppen extra worden 
ververst. De opdrachtgever van ulc, Bilfinger Real 
Estate, stond open voor deze vernieuwende ideeën. 
‘We hebben twee proefruimtes ingericht: één lege 
ruimte en één ruimte die in gebruik was. Hier heb-
ben we de oplossing getest. Metingen wijzen een 
aanzienlijke verbetering uit van het binnenklimaat. 
Ook de gebruikers van één van de proefruimtes 
– kritische journalisten van de Volkskrant – zijn 
erg enthousiast.’
‘Wat dit concept verder zo interessant maakt, is de 
enorme energiebesparing: de luchtbehandelingskast 
draait nu op slechts 60 procent van de capaciteit. 
Zo’n tevreden klant geeft me de bevestiging dat ik 
goed bezig ben. ulc wil dit nieuwe ventilatieconcept 
introduceren in andere gebouwen. Daarbij hebben 
we wellicht nog wat weerstand te overwinnen: de 
traditionele ideeën over ventilatie moeten immers 
plaatsmaken voor nieuwe inzichten.’

Theorie versus praktijk

Monitoren is heel belangrijk. Als wetenschapper 
legt Rasenberg daarom de focus op de ontwikke-
ling van nieuwe hoogwaardige meetapparatuur. 
Die wordt ingezet voor wetenschappelijk onder-
zoek naar de kwaliteit en het gedrag van lucht op 
locatie. Het gaat onder meer om thermometers en 
apparatuur om de vluchtige organische stoffen, het 
zuurstofniveau, de vochtigheid, luchtstromingen en 
andere relevante effecten te meten.
‘Alleen door te meten kunnen we bepalen waar 
het fout gaat in het klimaat. En nee, natuurlijk is 
dit vooraf nooit de bedoeling. Een klimaatsysteem 
wordt ontworpen op basis van een theoretisch 
model. Ingenieurs gebruiken dat model om een 
systeem te maken voor een gebouw. Aan de hand 
van simulatieberekeningen in dat theoretisch 
model bepalen zij hoe een klimaatsysteem moet 
zijn gedimensioneerd. Zodra het ontwerp klaar is, is 
bekend hoe het in theorie functioneert en hoeveel 
energie het gebruikt. Althans, als de installateur het 
op de juiste wijze in het gebouw aanbrengt.’

‘Maar als iets de laatste jaren steeds duidelijker 
wordt, is het wel dat we niet blindelings moeten 
vertrouwen op rekenmodellen. Ik constateer dat 
regelmatig in de praktijk. Dan meet ik bijvoorbeeld 
wel luchtverplaatsing vlakbij het ventilatierooster, 
maar staat de lucht boven het bureau van de se-
cretaresse toch echt stil. Problemen treden dus wel 
degelijk op en die moeten we serieus nemen.’

Gezonde lucht

Als bijzondere klantengroep noemt Rasenberg 
scholieren en zieken. Het binnenklimaat van 
scholen en ziekenhuizen vraagt om extra aandacht. 
‘Juist hier zouden bouwers volop inspanningen 
moeten verrichten om resultaatgerichte – beter: 
gebruikersgerichte – installatietechniek toe te pas-
sen. Een gezonde omgeving ligt immers aan de 
basis van lichamelijke en geestelijke prestaties. Toch 
vervallen ook hier de aannemers liever in traditio-
nele toepassingen in plaats van echt maatwerk te 
leveren door vooraf wensen te inventariseren en 
daar de technieken aan te koppelen.’
‘Of desnoods nieuw te ontwikkelen. Dat kost geld, 
ja, maar dat is het toch zeker dubbel en dwars 
waard? De tegenstelling met het buitenland is groot. 
Zo wordt mijn meetapparatuur in Nederland niet 
overal erkend terwijl Finland mij speciaal uitnodigt 
om klimaatproblemen in ziekenhuizen op te lossen. 
In ziekenhuizen lopen mensen rond met allerlei 
ziektekiemen en er wordt overvloedig gebruikge-
maakt van desinfecterende middelen en schoon-
maakproducten. Die stoffen lossen op, verdampen 
en blijven in de lucht rondzweven. Vervuiling stijgt 
samen met de warme lucht naar het plafond. Als 
er geen schone lucht wordt toegevoerd, wordt het 
langzaam warm en minder gezond in die ruimte.’
‘De oplossing voor dit probleem is vrij eenvoudig. 
Met een ander soort ventilatierooster komt de lucht 

in de hele ruimte in beweging. Daarmee wordt 
alle vervuilde lucht effectief verwijderd en blijft 
de temperatuur op peil. Het effect is dat de hele 
operatiekamer is verzekerd van schone lucht, in 
plaats van alleen een klein gebiedje op de plek waar 
wordt geopereerd. Finland past deze nieuwe kijk op 
ventileren nu toe bij de bouw van dertien nieuwe 
operatiekamers in Helsinki.’

‘De traditionele ideeën 
over ventilatie moeten 
plaatsmaken voor nieuwe 
inzichten’

VV03 10-13.indd   12 11-04-16   15:22



 VV+ april 2016         13

Appeltaart

Niet voor niks mag Rasenberg een goed binnen-
klimaat graag vergelijken met het bakken van een 
appeltaart. Het uitgangspunt is een basisrecept, 
waarop allerlei variaties bestaan. Of de taart lukt, is 
afhankelijk van de vaardigheid en de inspanningen 
van degene die hem bakt. Een restauranthouder 
die de appeltaart als een van zijn handelsmerken 
beschouwt, stopt daarin veel energie. Hij zorgt voor 
een vers gebakken product met uitgebalanceerde 
ingrediënten, dat ter plaatse wordt bereid.
‘In het geval van appeltaart is het eenvoudig te 
controleren of de theorie van het basisrecept klopt: 
je neemt gewoon een hap van de taart om te 
proeven of hij lekker is. Controleren of een klimaat-
systeem goed werkt, is veel ingewikkelder. Daarom 
wordt het maar zelden gedaan. En anders dan bij 
de restauranthouder is de mening van de klant in 
de bouw- en installatiebranche van ondergeschikt 
belang. Er is geen terugkoppeling naar de klant om 
de producten te verbeteren. De gebruiker van een 
gebouw krijgt nooit de vraag of hij tevreden is over 
het binnenklimaat.’
Volgens de wetenschapper kan de bouw- en instal-
latiebranche veel leren van de visie van de restau-
ranthouder met zijn appeltaart. ‘Zoek die klant op, 
maak gebruik van moderne communicatiemid-
delen, luister naar hem en gebruik die input. Een 
klant wil weten dat er aan zijn probleem wordt ge-
werkt, dat het wordt opgelost. Maar, voorkomen is 
natuurlijk altijd beter dan genezen. Kies daarom bij 
het basisrecept altijd voor kwaliteit. En wees ook 

niet bang om nieuwe technieken te ontwikkelen; 
steek er tijd en geld in. Aan de voorkant.’

Expertise

Ontwerpfouten in klimaatinstallaties worden 
veroorzaakt door een combinatie van gebrek aan 
kennis en door langs elkaar heen werkende par-
tijen. Het voorkomen van falende klimaatsystemen 
begint daarom bij het verhogen van expertise. Af-
gelopen november sloot Rasenberg een convenant 
met de tu Eindhoven. Via een masteropleiding bin-
nen de studie bouwfysica hopen zowel universiteit 
als Rasenberg specialisten op te leiden die alle 
werkgebieden van het binnenmilieu beheersen.
‘Binnenmilieu is de som van verschillende facto-
ren. Een beetje bouwkunde, wat biologie, chemie, 
stromingsleer en natuurkunde. Al met al niet zo 
complex, als je maar weet wat er gebeurt. Met die 
opleiding bundelen we nu alle kennis in één per-
soon. De studenten lopen mee met mijn projecten, 
ik ben hun mentor. In hun enthousiasme voor het 
onderwerp herken ik mezelf. Door wetenschappe-
lijke kennis in te zetten en praktisch toe te passen 

is met relatief eenvoudige middelen al veel resultaat 
te bereiken. De gebruikers van de gebouwen zijn 
dan in elk geval voorlopig geholpen. En wie weet, 
misschien is die praktijkervaring ook nuttig bij toe-
komstige projecten.’
‘Ik zie in deze toekomstige experts prima vertegen-
woordigers – strijders – voor het binnenklimaat. 
Als onafhankelijk inspecteurs kunnen ze goed 
werk verrichten. En ook aan de voorkant van het 
ontwerpproces zijn hun adviezen goud waard. In 
plaats van ‘zomaar’ technieken in een ontwerp te 
verwerken, zullen ze eerst de klantbehoeften in 
kaart brengen. Daarmee voorkom je tegelijkertijd de 
complexe systemen die we nu vaak zien. Fabrikan-
ten ontwikkelen maar door, meestal producten van 
inferieure kwaliteit. Maar ja, die verkopen.’

Wederzijds vertrouwen

Het omslagpunt is nog niet bereikt. Maar dat die 
komt is zeker, meent Rasenberg. Dan zal de prijs-
kwaliteitverhouding van installaties omhoog gaan. 
En verworden de ingewikkelde klimaatsystemen tot 
meer basic installaties die het liefst als standalone-
units kunnen functioneren. Voorwaarde: de tradi-
tionele beslissingswereld moet veranderen. ‘Niet 
de bouwgrootmachten, maar de klanten beslissen. 
Oplossingen vragen om innovatief gebruik van 
bestaande installaties en investeringen in nieuwe 
concepten. En de moed om deze te verkopen. Dat 
kan alleen op basis van open communicatie en 
wederzijds vertrouwen. We hebben nog een lange 
weg te gaan.’ <<
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