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Verantwoording
De studie verricht in dit project is uitgevoerd in het kader van de NOVEM DEMOS-regeling
onder nummer 0140-01-01-01-0021 en opdrachtnummer 4800000735 (ECN-project 7.4910) als
een praktijkexperiment. In het project is samengewerkt met Kropman B.V. uit Rijswijk.

Abstract
Experiences with adapting an innovative, agent-algorithm based strategy for managing the
thermal comfort in a utility building are described. A pre-emptive, forward-looking strategy
based optimisation using the intelligent agent metaphor is used. In the IIGO-project, the SEBOS
software system, a resultant from the SMART-project [SEBOS-FA, 2002], was extended and
tested in one of Kropman’s buildings in Nijmegen.
The results for phase I of the IIGO-project are described in the mid-term report [IIGO,2004].
The results and an analysis of data collected in the second phase of the experiment are presented
in this report. Then, it gives an evaluation of the value of intelligent Internet technology in this
setting. An evaluation of activities in phase II and III is described. The SEBOS-implementation
uses the existing installation infrastructure, in the form of the process automation primitives of
the building management system, as much as possible. Strategy modifications of central
installation parts as well as local, user influenced, control algorithms are described.
Special focus is given to the ways users may interact with the technology and the perception of
users of the indoor climate in office locations. Although a large potential in terms of energy
conservation and increased user comfort exists, there are some pittfalls and lessons to be learnt
from IIGO.
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Samenvatting
Dit rapport beschrijft de ervaringen met de aanpassingen aan de software, configuratie, de uitrol
en het gebruik van SMART building technologie [SEBOS-FA, 2002, SEBOS-UM, 2002],
gekoppeld aan een bestaand gebouwbeheersysteem. Als gebouw is gekozen voor het
kantoorgebouw van Kropman in Nijmegen. Aan de hand van een uitgebreid meetprogramma
zijn dit gebouw en zijn installaties uitvoerig gekarakteriseerd in termen van toepassing van de
SMART-technologie. De stappen nodig om het gebouwbeheersysteem te voorzien van een
slimme SEBOS 1 -laag, de interfacing van het bestaande gebouwbeheersysteem InsiteView
[InsiteView, 2001], en de innovatieve manieren om user interfaces te maken met gebruikmaking
van Webtechnologie komen daarna aan de orde. De gebruikservaringen met de implementatie
van de software en de operationele ervaringen worden tenslotte besproken. Met inachtname van
bovengenoemde punten is een implementatie van de regelstrategie met SEBOS gemaakt. Er is
een regelstrategie voor individueel en voor centraal comfortmanagement gemaakt. De
individuele strategie is gebaseerd op het opbouwen van een comfortprofiel per gebruiker en per
vertrek over een dag via een stemprocedure, die rekening houdt met de momentane perceptie
van het binnenklimaat. Hierbij wordt de gebruiker dus niet in de rol van gebouwbeheerder
gezet, maar als evaluator van het momentane binnenklimaat. De installatiebesturingsstrategie is
gebaseerd op de wensen van de gebouwbeheerder binnen de context van het gebruik van het
gebouw in de tijd, de meteorologische omstandigheden en de momentane real-time
energieprijzen.
Binnen de ambitieuze doelstellingen van IIGO is het projectresultaat en het gemeenschappelijk
traject tussen Kropman en ECN, als geheel, door beiden positief gewaardeerd. Toepassing van
de SMART-building technologie in het gebouw leverde echter een aantal problemen, die in dit
rapport ook aangestipt worden. De punten zijn:
• De dimensionering van de naregeling in de vertrekken was, vergeleken met de
capaciteit van de centrale regeling, te klein om de gebruiker merkbare individuele
invloed op het lokaal te realiseren binnencomfort te geven; dit gold vooral voor de
koeling in de zomerperiode.
• Doordat het gebouw recentelijk opgeleverd was en omdat Kropman zich profileert als
een innovatief bedrijf met aandacht voor energie-innovatie, was er al behoorlijk gewerkt
aan gebruikersvriendelijke en energiezuinige beschikbaarstelling van regelingen voor
comfortbeheer in de vorm van een zonwering- en temperatuurregeling gebaseerd op
aanwezigheid.
• Knelpunten in de aansluiting van, binnen verschillende programmeeromgevingen
vervaardigde, deelcomponenten en in de synchronisatie van het ontwikkeltraject tussen
Kropman en ECN.
Aan de andere kant lost SMART wel een aantal problemen op:
• Anticiperen op de vertraging, die de grote thermische massa van het gebouw heeft op
regelacties binnen de gebruikerslogica. Wijzigingen in de regelstrategie van het gebouw
als geheel hebben effecten, die op lange termijn doorwerken. Individuele naregelingen
hebben randeffecten, die problemen met de gebruikerslogica veroorzaken. Voorbeeld is,
dat een temperatuursetpoint hoger wordt ingesteld. Het gevolg is echter, dat de
temperatuur pas een paar uur later werkelijk merkbaar hoger wordt; een moment,
waarop dan juist een lagere temperatuur gewenst kan zijn.
• Het inpassen van groepsdynamica bij het gezamenlijk besturen van het binnencomfort
door meerdere personen in een ruimte via een stemprocedure. Het verdelen van

1

Smart Enhanced scope Building management Optimisation Shell
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•

verantwoordelijkheden tussen gebouwbeheerder en gebruiker bij bepalen van het te
realiseren binnencomfort binnen grenzen van duurzaamheid en geld.
Het betrekken van de externe context (meteorologie, energiemarkten) bij het beheer van
de installatie, die het binnenklimaat van een gebouw regelt .

Implementatie van SMART building technologie komt echter het best tot zijn recht, en het
energie- en kostenpotentieel is het grootst, indien bij het gehele ontwerp- en constructieproces
inzet van SMART-technologie wordt meegenomen. Dit geldt zowel op installatieniveau als voor
het leveren aan de gebruikers van individueel comfort op de werkplek. Bij de nieuwe ISSOnormen voor verwarming van gebouwen wordt hiermee rekening gehouden. Bewoners van
kantoorgebouwen hebben minder comfortklachten wanneer ze een zo groot en zo precies
mogelijke invloed kunnen uitoefenen op het binnenklimaat op hun werkplek. Daarom zijn de
grenzen voor handhaving van het binnenklimaat in deze norm ruimer als de gebruiker meer
invloed op zijn binnencomfort kan uitoefenen. Een deel van het energiebesparingspotentieel is
dus aanwezig in het beter volgen van de gearticuleerde comfortvraag; een ander deel kan
gehaald worden uit het oprekken van de comfortlimieten ten behoeve van energiebesparing, als
de gebruiker ruimere mogelijkheden heeft het binnencomfort op de werkplek te realiseren.
Gegeven de bevindingen, kan een vervolgproject het best gezocht worden in een
utiliteitsgebouw in de renovatiesector. Voorwaarde dan is wel, dat gebruik van SMARTtechnologie al vanaf het begin in het gehele traject als integraal onderdeel wordt meegenomen.
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1.

Inleiding

Het IIGO-project was opgedeeld in drie fasen:
De beoogde resultaten van fase I waren:
• Gebouwsimulaties en modelberekeningen die laten zien welk energie-efficiencypotentieel
er ligt in intelligente dynamische Internetsturing van het gekozen gebouw.
• Ontwerp en installatie van een praktijkexperiment met toepassing van Internet technologie
in fijnmazige ICT-netwerken.
De resultaten van fase II zijn als volgt te formuleren:
• Een omvangrijke collectie van empirische gegevens uit het praktijkexperiment over de inzet
van intelligente Internettechnologie in gebouwen in relatie tot gebouwgedrag en
performance.
• Een sociaal-wetenschappelijke studie naar de ervaringen en opvattingen van de
gebouwgebruikers ten aanzien van de inzet en het nut van deze SMART technologie.
Fase III houdt zich bezig met de samenvattende en evaluerende eindrapportage over
praktijkinzet van intelligente gebouwsturing en met bredere bekendmaking van resultaten en
kennisoverdracht naar de markt. Dit eindrapport is het eindresultaat van fase III. In het
tussentijdse rapport [IIGO,2004] is al uitgebreid ingegaan op het schetsen van de context, op de
modellerings- en simulatiewerkzaamheden en op de resultaten van het monitoring traject. In dit
document zal deze discussie niet opnieuw behandeld worden, maar de hoofdpunten zullen wel
gepresenteerd worden.
Voor toepassing van SMART-agent technologie is gebruik gemaakt van de door ECN in het
SMART-project ontwikkelde SEBOS-schil (Smart Enhanced scope Building Optimiser Shell)
in combinatie met de AOK (Agent based Optimisation Kernel) [SEBOS-FA, 2002]. Deze schil
maakt het mogelijk enerzijds de agent algoritmen beschikbaar te hebben voor het
gebouwbeheersysteem en anderzijds biedt de schil de mogelijkheid input van verschillende
typen gebruikers (gebouwbeheerders en bewoners) op een standaardmanier te gebruiken voor
gebouwbeheer. De schil bevat tevens de interface naar de bouwfysische eigenschappen van het
gebouw (dimensies, materialen, gebruiksprofielen van de ruimtes e.d.) en zijn omgeving. De
bouwfysica wordt hierbij geparametriseerd opgehaald uit een database, die met het statisch
simulatiepakket TRNSYS [Hommelberg, 2005] is berekend. Op deze manier behoeft
bouwfysische kennis, resultaat van jarenlang onderzoeks- en ontwikkelingswerk, die is
vastgelegd in dit soort pakketten, slechts beperkt in SEBOS geïmplementeerd te worden. De
schil bedient een Agent Optimizer Kernel (AOK), die een utiliteitsfunctie gebaseerd op kosten
en comfort over een bepaalde periode (typisch één dag; met tijdsstappen van 1 uur)
optimaliseert. Doordat over langere tijd wordt gerekend, is het systeem pro-actief met
betrekking tot regelacties, die op korte termijn wel lijken bij te dragen aan verbetering van het
binnencomfort, echter op termijn het comfort negatief beïnvloeden (bijvoorbeeld door traagheid
van de bouwmassa). Het comfort, dat wat geleverd wordt voor bepaalde kosten, wordt in deze
studie berekend met de index van Fanger [COMFY, 2000]. Deze index bevat niet alleen de
temperatuur als maat voor het thermisch binnencomfort, maar ook andere fysische parameters
als de stralingswarmte en lokale luchtsnelheid alsook relatieve vochtigheid. Fanger
parametriseert verder de gebruiker in zijn omgeving in termen van kleding en activiteit. De
fysieke parameters zijn gekoppeld aan die delen van de installatie, die comfort realiseren.
Bijvoorbeeld zijn de ventilatie en luchtverversing op deze manier verbonden met de lokale
luchtsnelheid en de relatieve vochtigheid. Niet alleen de lokale context is voor SEBOS/AOK
van invloed; ook externe meteorologische omstandigheden als temperatuur en zoninstraling
worden bij de optimalisatie meegenomen. Als deel van de externe context worden ook variabele
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energieprijzen voor gas en elektriciteit beschouwd. In het laatste geval wordt het gebouw
gepositioneerd als een zogenaamde Demand Response Resource [IEA, 2005]; elasticiteit in de
warmte en elektriciteitsvraag worden op de daartoe meest geëigende energiemarkt te gelde
gemaakt.
Het gebruikersmodel, het gebouwmodel en het externe model kunnen worden beschouwd als
drie meer of minder onafhankelijke "views", die gedefinieerd moeten worden voordat SEBOS
in een gebouw kan worden gebruikt.
SEBOS is beproefd gedurende een relatief korte veldtest in gebouw-42 van ECN [VV, 2002,
VV, 2004]. In deze setting is ook uitgebreide ervaring opgedaan met het beschikbaar stellen van
dit soort technologie aan eindgebruikers [ICEEE, 2003]. In de huidige veldtest ging het er
voornamelijk om, de schaal te vergroten in tijd en in aantal ruimtes, waar de technologie wordt
toegepast.
In binnen DEMOS geldende doelstellingen aan IIGO met betrekking tot energie- en
kostenbesparing wordt uitgegaan van een besparing van 10 a 15 %. In een goed geïsoleerd
gebouw als in Nijmegen, dat met een EPC van 1.6 is neergezet, leverde dit de nodige
uitdagingen. Doel in deze test was het besparingspotentieel te halen:
•

•
•
•

10

Op het niveau van de gebruiker. Zonder SMART-technologie heeft de gebruiker de
mogelijkheid instelpunten van de temperatuurregeling in een kamer zonder meer te
veranderen; onder controle van de SEBOS-schil wordt een persistent comfortprofiel
opgebouwd, dat via een stemprocedure wordt verfijnd. Tevens wordt in een van de user
interface varianten de gebruiker geconfronteerd met de gevolgen van zijn instellingen.
Op het niveau van de dosering van de ventilatie. Doel was hier de balans tussen de
centrale en lokale ventilatie mogelijkheden te verbeteren.
Op het centrale installatieniveau. Door doorrekenen van de thermische respons van het
gebouw over een bepaalde tijdsspanne kan de installatie economisch en
comforttechnisch beter bedreven worden.
Op het betrekken van informatie van het externe niveau. Hier is specifiek gekeken naar
benutten van het moment van duurzaam aanbod, naar energieprijzen en naar het
gebouw in zijn meteorologische context.
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2.

Test-site configuratie

Het experiment is uitgevoerd in het gebouw van Kropman Nijmegen (zie Figuur 2.1)

Figuur 2.1 Het gebouw van Kropman Nijmegen
Het gebouw maakt voor gebouwbeheer gebruik van InsiteView [InsiteView, 2001]. Twee
verdiepingen participeerden in het experiment als weergegeven in Figuur 2.2 volgens de
InsiteView visualisatie. De verdiepingen vertegenwoordigen verschillende oriëntaties van
vertrekken en verschillende groottes. Ongeveer 50 personen zijn op de twee verdiepingen
gehuisvest. De comfortregeling vindt plaats via wanddisplays. Te wijzigen parameters zijn de
temperatuur (thermometericoon) en de zoninstraling. Aanwezigheid wordt aangegeven door de
groene knop (zie Figuur 2.3). Als een gebruiker een kamer betreedt of verlaat, wordt de knop
ingedrukt. De verwarmingsstrategie wordt dan aangepast. Strategieën zijn standby, comfort,
ventilatie, voorverwarming, vorstpreventie en uit. Op alle kamers is de zonwering te regelen. In
een paar kamers is regeling van de zonweringhoek mogelijk. Een paar gebruikers kunnen tevens
via het InsiteView interface op hun eigen computer, dat nagenoeg een kopie van het wandkastje
is, regelen.
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Figuur 2.2 Lay-out van de eerste en tweede verdieping
In de rest van dit rapport worden de kamernummers uitgebeid met hun oriëntatie. Bij voorbeeld
D1.01NW en D2.10W.
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Figuur 2.3 Gebruikersdisplay met stuurinformatie voor kamertemperatuur en zonwering
Het bereik van de user interface is plus of min 3 graden. De rode stip naast de drukknoppen (▲
en ▼) geeft de momentane waarde van de afwijking van het setpoint; het getal eronder het
setpoint. De zonwering en voor bepaalde kamers de lamellenstand is te regelen met de interface
rechts.
De centrale installatie in het gebouw heeft centraal een verwarmingsketel, die radiatoren per
vertrek via een leidingensysteem van warmte voorziet, verder is er een ventilatieluchtverwarmingseenheid, een ventilatieluchtkoelmachine, die tevens de plafondunits van koud
water voorziet, en een luchtbevochtiger. Warmte uit de afgezogen lucht wordt bijna volledig
teruggewonnen door een warmteterugwinningseenheid. Lokaal, op kamerniveau, wordt
bijgeregeld via eerder genoemde radiatoren en plafondunits.
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3.

Gebouwsimulatie en het gebouwmodel in SEBOS

In [IIGO,2004] zijn het gebouwmodel en de simulaties met TRNSYS [Hommelberg, 2005]
uitgebreid beschreven. Uitvoer van de simulatie zijn de warmte- en koudevraag voor de
verschillende thermische zones en de temperaturen in deze zones voor iedere tijdsstap in de
simulatie voor een klimatologisch referentiejaar.
Uit de simulaties blijkt al een onderdimensionering van de naregelingen. De verdere resultaten
komen goed overeen met de latere metingen, behalve dat de traagheid van het gebouw, als
weerspiegeld in de berekende temperatuur pieken en dalen overdag en 's-nachts, minder groot is
dan in de praktijk wordt gevonden. De TRNSYS software levert stamgegevens over een
referentiejaar voor de real-time gebouwsimulatieberekeningen. Als voorbeeld kan genoemd
worden de zoninstraling als functie van de dag en het jaargetijde. SEBOS zoekt op grond van de
database die omstandigheden in het referentiejaar, die het best overeenkomen met de real-time
situatie en haalt de corresponderende gegevens binnen. De simulaties geven een kader voor het
besparingspotentieel.
Om een indruk te geven van de manier, waarop het gebouw binnen SEBOS (SEBOS-UM,
SEBOS-FO) geconfigureerd wordt, kan Figuur 3.1 dienen, waarin de separator materialen zijn
weergegeven. Hierin spelen naast de transmissiecoëfficiënt ook de warmtecapaciteitbijdrage een
rol
SeparatorMaterials
DUNBUGEVEL
PANEEL
DIKBUGEVEL
BINNEN
BINNENDEUR
VLOER
VERLPLAF
TUSSENM
MIDDENMUUR
BIN107
BUITENDEUR
EndSeparatorMaterials

TransmissionCoefficient
TransmissionCoefficient
TransmissionCoefficient
TransmissionCoefficient
TransmissionCoefficient
TransmissionCoefficient
TransmissionCoefficient
TransmissionCoefficient
TransmissionCoefficient
TransmissionCoefficient
TransmissionCoefficient

0.253
0.242
0.245
0.518
0.855
3.188
1.524
1.326
3.316
0.381
0.855

HeatCapacityContribution
HeatCapacityContribution
HeatCapacityContribution
HeatCapacityContribution
HeatCapacityContribution
HeatCapacityContribution
HeatCapacityContribution
HeatCapacityContribution
HeatCapacityContribution
HeatCapacityContribution
HeatCapacityContribution

84000
84000
84000
12359
17280
84000
0
84000
105000
13277
17280

Figuur 3.1 Gebruikte materiaaltypes in het Kropman-gebouw
De gebouwsegmenten, die in de test gemodelleerd zijn, zijn te vinden in Figuur 3.2. De
configuratiegegevens van een illustratief gebouwsegment zijn te vinden in Figuur 3.3. Door de
sleutelwoord<>waarde combinaties en de verbindende operatoren kan een grote hoeveelheid
parameters met een hoge mate van betrouwbaarheid worden ingevoerd; in totaal werden voor de
configuratie meer dan 1 megabyte aan tekens ingevoerd.
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BuildingSegments
D1.01 HeatCapacity 0. Volume 329.37 OutsideInfiltrationFold 0.25
D1.02 HeatCapacity 0. Volume 41.58 OutsideInfiltrationFold 0.25
D1.03 HeatCapacity 0. Volume 37.72 OutsideInfiltrationFold 0.25
D1.04 HeatCapacity 0. Volume 265.17 OutsideInfiltrationFold 0.25
D1.05 HeatCapacity 0. Volume 522.47 OutsideInfiltrationFold 0.25
D1.06 HeatCapacity 0. Volume 65.68 OutsideInfiltrationFold 0.25
GANGEER HeatCapacity 0. Volume 208.55 OutsideInfiltrationFold 0.
TUSSENBEG HeatCapacity 0. Volume 177.01
OutsideInfiltrationFold 0.
TUSSENEER HeatCapacity 0. Volume 177.01
OutsideInfiltrationFold 0.
MIDDEN HeatCapacity 0. Volume 316.23 OutsideInfiltrationFold 0.
GANGTWEE HeatCapacity 0. Volume 213.24
OutsideInfiltrationFold 0.
D2.01 HeatCapacity 0. Volume 127.62 OutsideInfiltrationFold 0.25
D2.02 HeatCapacity 0. Volume 64.97 OutsideInfiltrationFold 0.25
D2.03 HeatCapacity 0. Volume 103.73 OutsideInfiltrationFold 0.25
D2.04 HeatCapacity 0. Volume 162.54 OutsideInfiltrationFold 0.25
D2.05 HeatCapacity 0. Volume 100.17 OutsideInfiltrationFold 0.25
D2.06 HeatCapacity 0. Volume 265.94 OutsideInfiltrationFold 0.25
D2.08 HeatCapacity 0. Volume 64.88 OutsideInfiltrationFold 0.25
D2.07 HeatCapacity 0. Volume 64.88 OutsideInfiltrationFold 0.25
D2.09 HeatCapacity 0. Volume 129.25 OutsideInfiltrationFold 0.25
D2.10 HeatCapacity 0. Volume 150.17 OutsideInfiltrationFold 0.25
TUSSENTWEE HeatCapacity 0. Volume 177.01 OutsideInfiltrationFold 0.
EndBuildingSegments

Figuur 3.2 In beschouwing genomen gebouwsegmenten op een geparametriseerde wijze

Separators
//
D1.01
// two sides exposed to outside
DUNBUGEVEL
Separates
D1.01
PANEEL
Separates
D1.01
DIKBUGEVEL
Separates
D1.01
PANEEL
Separates
D1.01
// adjacent walls
BINNEN
Separates
D1.01
BINNEN
BINNEN
BINNENDEUR
BINNEN
// upside and
VLOER
VERLPLAF

Separates
Separates
Separates
Separates
downside
Separates
Separates

OUTSIDEMODEL
OUTSIDEMODEL
OUTSIDEMODEL
OUTSIDEMODEL
D1.03

Area
Area
Area
Area
Area

22.49
2.96
16.81
2.41
8.64

D1.01
D1.01
D1.01
D1.01

D1.02
GANGEER
GANGEER
D1.06

Area
Area
Area
Area

9.45
26.82
1.8
18.9

D1.01
D1.01

TUSSENBEG
TUSSENEER

Area
Area

121.99
121.99

...........

Figuur 3.3 Voorbeeld gebouwsegment met gebouwschil specificatie
De klimaatregeling in de segmenten vindt plaats door opbouw van een bepaalde temperatuur
met bijdragen van verschillende componenten in de segment context. Het mechanisme is
geïllustreerd in Figuur 3.4. In de zomer overstijgt de buitentemperatuur het instelpunt. Hier
komen de binnenvallende straling en de warmtelast (personen 75 W en elektrische apparatuur)
nog bij. De binnenvallende straling is afhankelijk van de bewolkingsgraad en het jaargetijde
gemodelleerd. De koeling van de centrale ventilatie en de lokale nakoeling moeten er in
principe voor zorgen, dat het setpoint bereikt wordt. In de wintersituatie is de buitentemperatuur
niet toereikend. De verschillende componenten leveren nu allen een bijdrage aan het tot stand
komen van de temperatuur.
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Figuur 3.4 Belangrijkste thermische bijdragen bij de opbouw van de kamertemperatuur
Het totale statische en dynamisch gebouwmodel en de configuratie in de veldtest met de
gebruikers en het vastleggen van hun response (stemgedrag) is in een binnen SEBOS gangbaar
keyword-value formaat geparametriseerd en wordt bij ieder SEBOS-run ingelezen en, voor
zover nodig, geactualiseerd. SEBOS/AOK runs draaien om de 15 minuten. De totale rekentijd
voor optimalisatie is in de orde van 1 minuut. Het gebouw en gebruikersmodel zijn
veelomvattend en beschrijven alles wat er qua comfortbeheer van belang is en de externe
omstandigheden; via het GBS worden ook parameters als de buitentemperatuur en momentane
zoninstraling gemeten.
In het kort werken SEBOS en AOK als volgt (zie Figuur 3.5):
• Statische en dynamische gegevens worden binnengelezen. Er wordt een koppeling
tussen het TRNSYS-gebouwmodel en het GBS gemaakt.
• Per segment worden modificaties in de comfortprofielen verwerkt, indien er
wijzigingen zijn opgetreden.
• De meest recente signalen worden uit de centrale installatie en de individuele
vertrekken gelezen; de persistentie-tabellen worden bijgewerkt.
• De meteo- en prijsinformatie wordt ge-update.
• Er wordt een configuratiebestand weggeschreven voor AOK.
• AOK optimaliseert de regelstrategie voor de komende periode met behulp van agent
gebaseerde Newton-Raphson algoritmen. De persistente informatie levert de
beginwaarden van de optimalisatie. Optimalisatiedoel is een geparametriseerde
afweging tussen kosten (beperking) en comfort (verbetering).
• De resultaatfiles worden teruggelezen door SEBOS. De berekende delta’s in de actuator
settings worden vertaald naar nieuwe setpoints.
• De setpoints worden gevalideerd en uitgegeven.
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Figuur 3.5 Stroomschema SEBOS
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4.

Agent Optimiser Kernel (AOK)

Uitgangspunt voor de Agent Optimiser Kernel (AOK) is het gebouw objectmodel zoals dat
binnen SEBOS ontwikkeld is [SEBOS-UM, 2002]. Voor de lokatie Kropman Nijmegen zijn de
installaties en controlers gekarakteriseerd en als modellen toegevoegd aan dit SEBOS
objectmodel.
De centrale verwarmingsketel is gekarakteriseerd door het vastleggen van een stooklijn. De
temperatuur van deze stooklijn bepaalt, samen met de maximale capaciteit van de radiatoren, de
uiteindelijke capaciteit van de radiatoren in de ruimtes.
De ventilatieluchtverwarmingseenheid is voorzien van een warmteterugwinningseenheid, die
zorgt voor voorverwarming of koeling van aangezogen buitenlucht. Vervolgens wordt de
ventilatieluchttemperatuur op setpoint temperatuur gebracht. Deze setpoint temperatuur kan
vastgelegd worden door een temperatuur setpoint lijn. De ventilatielucht wordt lokaal
ingeblazen via plafondunits, waarbij in een vaste verhouding menging plaatsvindt met
recirculatielucht uit de ruimtes.
Een centrale ventilatieluchtkoelmachine voorziet de lokale plafondunits van koud water ten
behoeve van nakoeling van de ventilatielucht in de plafondunits.
Een complete beschrijving van de karakterisering van deze installaties en controllers is te
vinden in [IIGO,2004].
Lokale zonwering kan een deel van de zoninstraling buiten sluiten. Voor ieder tijdsinterval kan
worden aangegeven of SEBOS controle heeft over de zonwering.
Het thermodynamisch model in SEBOS/AOK is verfijnd door verbetering in de bepaling van de
invloed van de opwarming van de gebouwconstructie op de totale warmtehuishouding. Het
thermodynamisch model is geverifieerd ten opzichte van simulaties met TRNSYS in een
eenvoudige gebouwsetting. Hieruit bleek dat in het algemeen de verschillen in voorspelde
temperatuur tussen TRNSYS en AOK binnen een marge van 0,25 °C liggen zolang binnen
AOK met tijdsintervallen van maximaal 30 minuten wordt gerekend. Op uur-basis zorgt het
effect van de zon voor iets grotere schommelingen. 's Winters neigt het AOK-model tot een
lichte onderschatting van de temperatuur. Aangezien AOK een energetisch voordelig comfort
nastreeft (minder verwarming) lijkt dit de scherpe kantjes van het AOK-bepaalde comfort af te
vijlen.
Het blijkt een goede keuze om de zoninstraling voor 90% ten goede te laten komen aan de
opwarming van de gebouwconstructie. Wel is een goede inschatting van de
constructietemperatuur van groot belang. Op de lokatie Kropman Nijmegen wordt deze niet
gemeten.
De performance van de optimalisatie is aanzienlijk versneld door vervanging van een geneste
iteratieprocedure binnen het toegepaste Newton-Raphson algoritme door een volledig
analytische berekening van de temperatuurveranderingen in de opeenvolgende tijdsintervallen,
waardoor de totale rekentijd voor optimalisatie teruggebracht is tot in de orde van 1 minuut.
In het thermodynamisch model zijn enkele kleine punten met naar verwachting beperkte invloed
niet meegenomen:
- De relatieve vochtigheid via de plafondunits heeft beperkte impact op comfort als deze
binnen redelijke grezen wordt gehouden.
Als de zonwering gesloten wordt, levert gebruik van verlichting een extra warmtelast plus
energiekosten. Het valt echter moeilijk in te schatten of de verlichting anders uit zou zijn
gehouden; aansturing van verlichting is geen onderdeel van het IIGO project.
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5.

Koppeling met het gebouwbeheersysteem

De gehele SEBOS-schil is in Visual-J++, de Microsoft Java-variant, geprogrammeerd.
InsiteView is in Borland Object Pascal geprogrammeerd. Overdracht van parameters is
gedefinieerd via een COM-Interface. COM is de standaard interface methode voor
gedistribueerde Object-Object communicatie in Microsoft omgevingen. Om dit COM-interface
zo goed mogelijk te laten werken is een wrapper/mapping class Device geïntroduceerd. Deze is
toegelicht in Tabel 5.1 met een object overervingsdiagram. In de praktijk bleken er nogal wat
haken en ogen te zitten aan bovengenoemd interface:
• Het tot stand brengen van een asynchrone communicatie via Microsoft COM van
Borland Pascal naar de Java Virtual Machine (JVM) onder Windows XP bleek
problematisch.
• Versiebeheer. Geleverde COMServers bleken bij tijd en wijle niet goed te combineren
met andere componenten. Het beheer met .DLL's en TLB's (tasklibrary definities)
binnen de gemengde omgeving bleek veel problemen te geven.
• Ontbreken van een formeel integratie testtraject en inzet van programmeercapaciteit van
beide partijen in de tijd, gegeven andere projecten.
Het gebouwbeheersysteem werd geïnstalleerd op een speciale industriële PC met genoeg
hardwarecapaciteit onder Windows XP. Beheer op afstand was mogelijk via de Remote Desktop
van Windows XP. De koppeling werd gerealiseerd via een dial-up ISDN verbinding. Deze
verbinding maakt het ook mogelijk bestanden te delen en uit te wisselen. Hiertoe werd een stel
geautomatiseerde procedures ontwikkeld om programmatuur van de ontwikkelomgeving
componentsgewijs naar de veldtest omgeving over te brengen. Het SEBOS-objectmodel werd
uitgebreid met een object structuur voor de interface (Tabel 5.1).
Tabel 5.1 Object structuren
SuperClass SubClass
Device
AnalogousActuator
AnalogousSensor
DigitalActuator

SubSubClass
SunblindAngleControl
SunblindHeightControl
TemperatureSetpointControl
SunblindPosition
CloudCoverageSensor
TemperatureDisplay
LightControl
PresenceButton
StrategyDisplay
SunblindControlSwitch

DigitalSensor
Via dit mechanisme werden 130 signalen gedefinieerd en er werd met behulp van de device
klasse een datalogging programma gemaakt, dat 130 relevante signalen logde gedurende 2,5
jaar op 5 minuten basis. Er is verwerkingssoftware geschreven voor het combineren van
datasets. Er werden clusteranalyses verricht met het VACET 2 -programma en 3D-plots gemaakt
met de geavanceerder 3D-visualisatie omgeving RENDER. Er zijn, uitgezonderd een kleine
tussenperiode eind 2004, gegevens geanalyseerd over een periode van 2,5 jaar startend eind
januari 2003.

2

A tool for Visualisation Analysis Clustering and Evaluation of Timeseries
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6.

Het meetprogramma

Er is gedurende 2,5 jaar een meetprogramma uitgevoerd om inzicht te krijgen in
besparingsmogelijkheden van energiemanagement via SEBOS/AOK. De logging werd zowel
vanuit het bestaande gebouwbeheersysteem InsiteView alsook via het SEBOS/AOK gedaan. Bij
het laatste werd het uploaden van de meetdata (zo'n 160 signalen op 3 minuten basis) via een
ISDN-verbinding vanuit Petten gedaan.

6.1

DCOM server

Bij de start van het project is er vanuit gegaan dat de koppeling tussen het SEBOS/AOK
systeem en het gebouwbeheersysteem InsiteView gereed was. De oplossing die gekozen is, is
gelijk aan de gebruikte oplossing in het Smart project. InsiteView is geschreven in Delphi van
Borland met als basis daaronder de programmeertaal Pascal en draaiend onder het Windows
operating systeem. Om te kunnen koppelen aan andere systemen is hierop een DCOM server als
uitbreiding op InsiteView gemaakt. Met deze DCOM server is het mogelijk om (meet)waardes
op te vragen, instellingen op te vragen en te wijzigen, historische data op te vragen en de
projectinvulling op te vragen en te wijzigen. Binnen dit project was vooral het opvragen van
meetwaardes van belang en in een latere fase het wijzigen van instellingen.
De SEBOS software is geschreven in Microsoft J++. Tot kort geleden, in ieder geval tijdens de
uitvoering van het Smart project, ondersteunde Microsoft nog de Java Virtual Machine (JVM).
De koppeling van de SEBOS software en de bestaande DCOM server werkte prima. Tijdens de
uitvoering van IIGO is de ondersteuning van JVM door Microsoft gestopt en ontstonden er
problemen bij de implementatie van de koppeling van de SEBOS software en InsiteView. Kern
van het probleem was het niet meer ondersteunen van events vanuit de DCOM server naar de
SEBOS software (zie bijv. http://www.webwereld.nl/articles/2844 ).

SEBOS

DCOM
server

InsiteView

Regelsysteem

Figuur 6.1 Startconfiguratie DCOM server
Het proces gaat zoals in bovenstaande tekening geschetst. De SEBOS software vraagt
informatie op aan de DCOM server. Deze DCOM server heeft die informatie niet zelf en vraagt
vervolgens die informatie weer op aan InsiteView. Ook InsiteView heeft die informatie zelf niet
en vraagt het weer op aan het regeltechnisch systeem. Deze heeft die informatie wel en geeft
antwoord op de vraag. Het antwoord volgt dezelfde weg terug. Omdat dit proces, afhankelijk
van met name het regeltechnisch systeem maar ook van het netwerk tussen de andere
onderdelen, lang kan duren werkt de DCOM server en ook InsiteView met events. Je stelt een
vraag en als het antwoord beschikbaar is krijg je een event met het antwoord. In de tussentijd
kan de software andere taken uitvoeren. Deze afhandeling van events tussen de DCOM server
geschreven binnen de Microsoft omgeving en de SEBOS software gebruik makend van de JVM
gaf onoverkomelijke problemen.
De uiteindelijke oplossing die gemaakt is, is geschetst in onderstaande tekening.
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SEBOS

DCOM
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Cache
Figuur 6.2 Uiteindelijke DCOM configuratie
De DCOM server is uitgebreid met een cache. Op een aanvraag van de SEBOS software wordt
direct een antwoord gegeven. Als in de cache informatie aanwezig is dan de waarde daaruit, als
dit niet zo is een leeg antwoord. Dit zogenaamde request response mechanisme geeft geen
problemen tussen DCOM en JVM.
Het proces om tot deze oplossing te komen is niet vlekkeloos verlopen. Redenen hiervoor zijn:
•

Onderschatting van het probleem. Omdat kort geleden binnen Smart dit geen problemen
gegeven had werd dit probleem aan andere oorzaken geweten en daardoor onderschat.

•

Ontbreken van Java/JVM kennis en het ontbreken van die omgeving bij Kropman en bij
de ontwikkelaar van de DCOM server. Het testen van oplossingen en analyseren van
problemen duurde daardoor veel te lang.

•

Fouten waren niet altijd duidelijk genoeg. Soms ging het af en toe fout. Ook andere
problemen kwamen er soms tussendoor waardoor niet duidelijk was welke fout met dit
probleem te maken had.

•

De betrokkenheid van de ontwikkelaar van de DCOM server bij het project. Omdat niet
voorzien was dat er extra ontwikkelingen nodig waren was die ontwikkelaar geen
onderdeel van IIGO. De achtergrondkennis van het project was daarom niet aanwezig.
Ook vormde het onderbrekingen van zijn andere taken en dat bevordert de concentratie
op deze taak niet.

•

De complexiteit van de uiteindelijke oplossing. Deze is in het begin zwaar onderschat.
De DCOM server is als het ware uitgebreid met een middleware oplossing. Was dit van
tevoren beseft dan was er eerst een nieuwe ontwerp gemaakt en dan pas de realisatie.
Nu is de realisatie in een aantal stappen gemaakt. Doordat over het testen van elke
oplossing ook veel tijd ging is er veel tijd heengegaan voordat er een goede oplossing
lag.

De uiteindelijke nieuwe DCOM server zorgt voor het beheer van objecten van cache-items en
het opvragen en verwerken van antwoorden vanuit InsiteView. Om de cache actueel te houden
is een advise mechanisme naar InsiteView gestart. Advise houdt in dat er informatie opgevraagd
wordt en er zo snel mogelijk een antwoord komt. Vervolgens komt er zo vaak als nodig is of in
een vaste cyclustijd een antwoord. Het gehele beheer van objecten, d.w.z. het verwijderen van
objecten die niet meer gebruikt worden en het toevoegen van nieuwe objecten bij het opvragen
van nieuwe items is in enkele stappen pas op een goede manier geïmplementeerd. Ook
uitbreidingen die nodig zijn om ook instellingen te kunnen realiseren vergde weer wijzigingen
in het concept.

6.2

PC problemen

De PC waarop de SEBOS software en de DCOM server draaide, heeft ook problemen gegeven.
Binnen het project zijn er 2 Pc’s voor IIGO geïnstalleerd in het pand van Kropman in Nijmegen.
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De eerste PC is gebruikt om de eerste testen uit te voeren, de tweede PC is neergezet om meer
capaciteit te krijgen toen de software voor meer ruimtes gebruikt ging worden.
Een fout bleek na veel te veel tijd veroorzaakt door de ISDN modem software. Omdat de PC
vage problemen had en ook lang niet altijd zijn heel veel andere zaken bekeken voordat nieuwe
ISDN software geïnstalleerd is. In de fase waarin naar de oorzaak van dit probleem gezocht is,
is een kopie van de software in Rijswijk neergezet. Deze werkte probleemloos en heeft
uiteindelijk ervoor gezorgd dat van een aantal periodes nog meetdata beschikbaar is.
Ook zijn er binnen Kropman een aantal wijzigingen geweest in het beveiligen van het netwerk.
Omdat deze PC extern via ISDN te benaderen was gaf dit altijd overleg om alle toegang en de
werking binnen het Kropman netwerk te blijven ondersteunen.

6.3

Datacollectie

Zoals eerder vermeld, leverde beheer op afstand gedurende lange tijd een aantal problemen op:
•
•
•

•

De ISDN-driver functioneerde eerst prima, maar leverde later veel performance
problemen vanwege seriële driverupdates om via ADSL ook het kantoor van Kropman
Rijswijk toegang te geven.
Door onbekende oorzaken struikelde de InsiteView COM-server of er traden bij de
installatie eerder genoemde onbemerkte versieconflicten tussen software componenten
op.
De door SEBOS/AOK verwachte synchrone afhandeling van een lees/schrijf request
strookte aanvankelijk niet met het eventgestuurde mechanisme van IVCOMServer.
Uiteindelijk was het wel mogelijk de benodigde waarden binnen te halen binnen een
redelijke tijd (3 a 4 minuten).
Problemen met de firewall. Als de ISDN-verbinding in werking was, was de ECNInternet verbinding weg.

De resultaten van de logging zijn uitgebreid beschreven in [IIGO,2004]. De voornaamste
conclusies zijn:
•

•
•
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De temperaturen in de segmenten komen gedurende een meettijd van een jaar
nauwelijks beneden de 20 graden. De verschillende tijdsafhankelijk ventilatieregimes
met lage debieten buiten kantoortijd en verhoogde ventilatie daarbinnen zorgen
hiervoor. Ten opzichte van de simulaties zijn de gerealiseerde temperaturen hoger dan
verwacht. Hierbij zal waarschijnlijk ook de interne warmtelast, die hoger is dan geschat,
een rol spelen; er zijn veel engineering werkstations met grote schermen en zware
processorcapaciteit. Figuur 6.3 illustreert dit voor een aantal segmenten. In de plot is
langs de X-as (naar rechtsboven) de tijd op de dag uitgezet; langs de Y (naar
linksboven) het dagnummer. De periode was van januari tot augustus 2003.
De zuidwestelijk georiënteerde vertrekken hebben in de zomerperiode temperaturen, die
de 25 graden overschrijden. Daar waar de gebruiker probeert deze tendens tegen te gaan
door een ander setpoint in te stellen, levert dat weinig op.
De jaloezieën, die gebruikt worden om het zonlicht te temperen worden door de
gebruikers gebruikt zoals verwacht mag worden en leveren op die manier een bijdrage
aan een goed binnencomfort door het wegnemen van de stralingscomponent. Naast
direct invallende zoninstraling levert ook de indirecte component een aanzienlijke
bijdrage aan de temperatuuropbouw. De indirecte warmteoverdracht via straling speelt
een belangrijke rol bij de temperatuuropbouw per vertrek. De invloed van de
individuele comfortregeling per vertrek is beperkt. In de zomer periode kan geen
correlatie tussen de gebruikersinstelling en de gerealiseerde temperatuur worden
gevonden. Realisaties in temperatuur voor verschillende vertrekken verschillen
nauwelijks ondanks verschillende setpoints. Figuur 6.8 illustreert het ontbreken van de
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mogelijkheid voor de gebruiker om via een setpoint verandering op zijn thermostaat de
temperatuur te beïnvloeden. Naarmate het warmer wordt in het vertrek, gaat het
gewenste setpoint naar boven; echter de temperatuur volgt deze trend. Er is een
discrepantie tussen de ontwerpdoelen voor de comfortinstallaties en de gerealiseerde
functionaliteit [ICEEE, 2003]. Zelfs in het huidige experiment met zijn verfijnde
gebruikersinteractie vergeleken met de eerste setting, waar een veldtest met de
SMART-technologie werd uitgevoerd, leiden radicale verschillen in gebruikersinstellingen slechts tot een paar tienden temperatuurverschil in een vertrek. De centrale
luchtbehandeling bepaalt dus de gerealiseerde binnentemperatuur. Het stralingseffect
van de plafondeenheden kan de perceptie van deze temperatuur in termen van comfort
iets verbeterd hebben. Meting van de stralingstemperatuur viel buiten de scope van het
experiment.
Een binnen gebouwbeheer nieuwe vorm van analyse, die in het project is toegepast is die van
clusteranalyse. In Figuur 6.4 is de analyse weergegeven van het clusteren van het
temperatuurverloop in een tweetal vertrekken. Bij het clusteren worden dagen met een
vergelijkbaar temperatuurprofiel bij elkaar gezocht. Natuurlijk kan dat in een aantal categorieën.
Daarom wordt iteratief geclusterd met een verschillend aantal cluster. Een maat voor de beste
onderverdeling is de Goodman-Kruskal associatie-index, zoals die in de statistiek bekend is. De
index loopt van 0 tot 1, waarbij 1 staat voor een perfecte associatie. Linksonder in de plots staat
de index met tussen haakjes het aantal clusters. De clusters zijn gekleurd in de code, die erboven
staat aangegeven op volgorde van de gemiddelde waarde van het signaal. Een rode code slaat op
een hogere temperatuur; een blauwe op een lagere. De gemiddelde profielen zijn in de figuur
rechts aangegeven. Een kalenderrepresentatie correleert de verschillende profielen. Witte dagen
bevatten discontinuïteiten in de data. In Figuur 6.4 is in een oogopslag de analyse van het
temperatuur gegeven voor zuidelijk en noordwestelijk georiënteerde kamers. Opvallend is de
hoge piek in de zomerperiode in de late avond. De traagheid van het gebouw bij opwarming in
de winter is tevens te zien; de eerste paar dagen van de week hebben een lagere temperatuur dan
de resterende dagen. Meteen herkenbaar is de wijziging in de manier, waarop de installatie
wordt bedreven in weekends en de feestdagenperiode. In Figuur 6.5 wordt de analyse gegeven
voor een kleiner vertrek met een zuidoost oriëntatie. Het geheugeneffect van de grote
thermische gebouwmassa is hier kleiner en er treedt eerder een temperatuurpiek op. In Figuur
6.6 wordt het ventilatiesysteem gekarakteriseerd in termen van invoer- en uitvoertemperatuur.
Door in de zomer ’s-nachts en in het weekend extra te koelen via de ventilatie, wat nu niet
gebeurt, kan de temperatuur overdag beter binnen de comfortlimieten worden gehouden. In de
plots van Figuur 6.9 zijn de buitentemperatuur, ventilatie invoertemperatuur en de
inblaastemperatuur als gemeten in de kamer getoond per uur en dag (periode van 29 jan tot 10
aug.). De dalen onder werktijd geven de verandering van het ventilatieregime weer. Vooral op
warme dagen kan ook de centrale ventilatiekoeling de opwarming van de vertrekken niet
bijhouden. In Figuur 6.7 wordt het bedrijf van de warmteterugwineenheid getoond. Opvallend
zijn de lage temperaturen op warme dagen.
In Figuur 6.10 wordt de temperatuur van het centrale verwarmingswater getoond. Pieken in de
temperatuur treden vroeg in de ochtend op. De instellingen van de stookcurve zorgen
waarschijnlijk voor dit effect. Op het moment, dat de buitentemperatuur nog laag is begint de
ketel met opwarmen, terwijl later de binnenvallende zonnestraling de vertrekken opwarmt en
verwarming overbodig maakt.
De temperatuuropbouw voor de installatie is tevens geanalyseerd. Voor de installatie als geheel
worden de volgende conclusies getrokken:
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•
•
•

De warmteterugwinningseenheid heeft een goede performance en levert een groot
aandeel in de temperatuurophoging van de ventilatielucht in de winterperiode en dus in
de energiebesparing.
De naverwarmingseenheden functioneren naar behoren. De nakoeling wordt door de
ingestelde setpoints voor de regeling beperkt aangesproken.
Pieken in de CV-water aanvoertemperatuur in de vroege ochtend in het late voor- en
vroege naseizoen wijzen erop, dat de stookcurve onnodig een hoeveelheid CV-water
verhit.

Figuur 6.3 Gemeten temperaturen voor kamers NE,NW (boven) en SE,SW (beneden) gedurende
de meetperiode 29 jan - 10 aug 2003
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Figuur 6.4 Clusteranalyse van gemeten temperatuurprofielen in D1.01 NW en D1.05 Z
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Figuur 6.5 Clusteranalyse temperatuur in D2.06 ZO
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Figuur 6.6 Clusteranalyse van gemeten temperatuurprofielen in het ventilatiesysteem
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Figuur 6.7 Clusteranalyse van gemeten temperatuurprofielen in de WTW

Figuur 6.8 Gemiddelde temperatuur van alle kamers (Z) en setpoint correctie (als kleur
gecodeerd) als functie van dag nummer
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Figuur 6.9 Illustratie van het ventilatieregime van 29 jan-10 aug 2003; resp.
buitentemperatuur, ventilatie invoertemperatuur en inblaastemperatuur in de
kamers
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Figuur 6.10
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Temperatuur van centraal verwarmingswater in de periode april-aug 2003
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7.

Mogelijke verbeteringen in het gebouwbeheer

7.1

Uitgangspositie wat betreft gebouw

Kropman Nijmegen is een modern goed geïsoleerd gebouw met een moderne installatie en
regeling van die installatie. Om binnen zo’n systeem extra besparingen via ruimteregeling te
realiseren is moeilijk. Ook verhogen van comfort of in ieder geval comfort dat door de
gebruikers ervaren wordt is niet eenvoudig. Speciaal sturing van de zonwering speelt hier een
belangrijke rol. Of dit sturen optimaal gebeurt is vaak niet van belang maar de gebruiker moet
tevreden zijn met zijn mogelijkheden. Het is dan zeer lastig om vanwege hoger gemeten
comfort en vermindering van energieverbruik een andere strategie te kiezen.
In de toekomst verdient het aanbeveling om deze nieuwe technieken te gaan testen in panden
met in ieder geval een automatiseringssysteem waarin de gebruiker minder invloed uit kan
oefenen op het gebouw en mogelijk ook een gebouw met een minder moderne installatie.
Hierdoor kan de ondersteuning van gebruikers veel groter zijn en de besparingen gemakkelijker
aantoonbaar.

7.2

Verbeteringen van het gebouwbeheer

Gegeven bovenstaande analyse van het energiebeheer zijn de mogelijkheden voor het besparen
van extra energie beperkt. In het experiment werden de volgende punten aangemerkt voor
verdere reductie van het energiegebruik:
•

•

PPD-regeling. De PPD (percentage of people dissatisfied)-curve in het Fanger model
wordt hierbij gebruikt voor het regelen van het thermisch binnencomfort. In
SEBOS/AOK wordt op het Fanger model geregeld. Gebouwbeheerders zijn geneigd,
gedreven door gebruikersklachten, een gebouw aan de warme kant van de Gaussische
PPD-curve te regelen (SEBOS-FA, 2002,COMFY, 2000). Een even groot aantal
ontevreden personen kan worden verkregen door op de “koudere” kant van de curve te
regelen. Gegeven de kostenoptimalisatie drive in SMART zal het model automatisch
proberen in de winter minder te verwarmen en 's-zomers minder te koelen. Een
voorbeeld van temperaturen als equivalente PPD's uit Fanger zouden zijn gebruikt, is te
vinden in Figuur 7.1. Door toepassing van dit principe zou de gemiddelde temperatuur
omlaag kunnen van 21.9 naar 20.2 in deze periode.
Het gebruik van persistente informatie. Door het stemgedrag wordt een leercurve
opgebouwd omtrent het te realiseren comfortniveau. Met behoud van het bekende
muurkastje kan de respons van het klimaatbeheersingssysteem anders zijn. De
daadwerkelijke verstelling wordt bepaald rekening houdend met de eigenschappen van
het gebouw en de comfort curve, die is opgebouwd uit het totale stemgedrag. Hiermee
kan het SMART-systeem voorkomen, dat een verzoek om opwarming in de morgen
leidt tot oververhitting in de middag. In SMART is de response van het gebouw met een
tijdshorizon van 24 uur meegenomen. In plaats van dat SMART de actuators in een
vertrek precies uitstuurt, vormt SMART een filter dat rekening houdt met de
eigenschappen van het gebouw (de bouwfysica en de veranderende omstandigheden) en
de omgeving. Op deze manier bouwt SMART een comfortprofiel op, dat zich
geleidelijk aanpast aan de gebruikerswensen binnen de vastgelegde grenzen van
gebouwbeheer. In de eerste voorlopige praktijkproef van de SMART software kwam
naar voren, dat een consistent comfortprofiel werd opgebouwd in een tijdsspanne van
zes weken. Persistentie wordt ook gebruikt voor het voorspellen van alle
installatiesignalen, die van belang zijn voor het berekenen van de toestand van de
installatie. Daarbij hangt het van het type signaal af of persistentie op week- of op
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dagbasis wordt opgebouwd. Op deze manier stoot een gebouwbeheersysteem zich niet
tweemaal aan dezelfde “steen”.
Verbeterde inzet van de centrale ventilatie. Zoals eerder aangetoond is de
temperatuuropbouw van het centrale ventilatiesysteem niet optimaal. Voorkoelen in de
zomer kan de gerezen binnencomfortproblemen deels opheffen. Op het weer
anticiperende regeling van het ventilatieregime (bij een lage buitentemperatuur alvast
voorventileren om de bouwmassa af te koelen) kan hierbij helpen.
Vermijden van onnodige opwarmpieken van de CV-ketel in het voor- en naseizoen.
Zoals in de vorige hoofdstukken al aangetoond kan de centrale temperatuurregeling van
het verwarmingswater verbeterd worden. Binnen SEBOS is de benodigde warmtevraag
van iedere individuele kamer beschikbaar met een horizon tot uren vooruit. Uit deze
gegevens kan een maximale warmtevraag voor de radiatoren, waarvan de capaciteit
bekend is, worden gedistilleerd. Wordt dit voor alle vertrekken gedaan, dan kan hieruit
de benodigde maximale aanwarmtemperatuur van de installatie worden bepaald. Er
wordt dan een veel betere voorverwarming gepleegd dan via een klassieke stookcurve.
SMART optimalisatie vindt dus zowel op micro- (vertrek) als op macroniveau van de
installatie plaats.
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Figuur 7.1 Gaussische verdeling van de PPD functie en gemeten en equivalente temperaturen
met dezelfde PPD
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8.

Sociaal wetenschappelijk onderzoek

Het oorspronkelijke IIGO-projectvoorstel bevatte drie onderzoeksfasen. In fase II stond ontwerp
en uitvoering van een omvangrijk praktijkexperiment op het programma. Een sociaalwetenschappelijke studie naar de ervaringen en opvattingen van de gebouwgebruikers met inzet
en nut van de ontwikkelde techniek vormde hiervan een substantieel onderdeel. De bedoeling
was ervaringen van de eindgebruikers op de proeflocatie met de Smart-technologie in kaart te
brengen en deze te vergelijken met de comfortbeleving voor de invoering van de technologie
(nulmeting). In de vragenlijst voor de nulmeting zijn tevens vragen meegenomen naar
preferenties van de eindgebruikers, om deze vervolgens te verdisconteren in het ontwerp van de
technologie.
Door het hoge ambitieniveau in relatie tot de tegenvallers en vertragingen in het technisch
ontwikkelingswerk is echter het voorgenomen gebruikersonderzoek enigszins in het gedrang
gekomen. Een relatief groot deel van de voorgenomen werkzaamheden is toch daadwerkelijk
uitgevoerd en levert zeer interesaante resultaten. Van dat deel wordt hier verslag gedaan.

8.1

Overzicht interactiemomenten

Herfst 2003

Interactie met het landelijk management van Kropman. In een workshopvorm
werden de resultaten van de analyse, de SMART-technologie en de wijzigingen
in gebouwbeheer doorgesproken.

Begin 2004

Bijeenkomst met gebruikers op de proeflocatie (Kropman Nijmegen)
Interview Kropman over bestaande interface
Initiële ontwerpbeslissingen over gebruikersaspecten

Voorjaar 2004 Nulmeting bij Kropman
Besluit tot paralleltest van twee interfaces die verschillende informatie geven
aan de gebruiker.
Juni 2004

Bespreking interface ontwerpen
Twee verschillende interfaces geïmplementeerd binnen WEB-browser

Oktober 2004

Demonstratie van 2 interfaces op de pc bij Kropman. Correctie van enige
onduidelijkheden.

8.2

Voorlichting aan testgebruikers bij Kropman

Tijdens een goed bezochte lunchbijeenkomst met kantoorpersoneel van Kropman Nijmegen is
de aard en opzet van de uitgebreidere regeling in het nieuwe SMART-systeem uitgelegd en de
wijze waarop een prototype van dit systeem zal worden getest op 2 verdiepingen van het
kantoorgebouw. Uit deze bijeenkomst komen als voornaamste aandachtspunten van de
toekomstige testgebruikers naar voren:
• Er zijn nu al allerlei comfortklachten in het gebouw
• Wie wordt geautoriseerd voor de bediening van welke comfortfuncties? Waar kan de
eindgebruiker overruled worden door de gebouwbeheerder? Dit speelt bijvoorbeeld
voor de bediening van de zonwering.
• Bij een wandthermostaat kun je zien wat je kamergenoten instellen. Als er via de pc
geregeld wordt is er minder controle.
In de veldtest zijn twee additionele interfaces beproefd teneinde stemmen van de gebruiker
omtrent de comfortperceptie op een bepaalde dag en tijd te ontlokken, die een wezenlijk
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onderdeel van de SMART-strategie zijn. Deze twee interfaces zijn weergegeven in Figuur 8.4
en Figuur 8.5. De eerste variant geeft wat meer informatie m.n. over het stemgedrag van de
overige bewoners van een segment; de tweede confronteert de gebruiker ook met het gevolgen
van de door hem gewenste strategie in termen van de ontwikkeling van de temperatuur in het
vertrek in de tijd.

8.3

Initiële ontwerpoverwegingen, vragen voor nulmeting

De verwachting van het ontwerpteam is dat de bestaande comfortklachten via de nulmeting wel
naar boven zullen komen. Hoewel het Smart-systeem niet aan de zonwering gekoppeld gaat
worden is het duidelijk dat controle hebben over de comfortfuncties een gevoelige zaak is voor
gebruikers. Directe beïnvloeding is echter niet mogelijk via het Smart-systeem, daarvoor is het
systeem te traag. Het systeem stuurt op trends, en heeft een leerfunctie, dwz. leert de gebruiker
en zijn voorkeuren pas op den duur kennen. Probleem voor de invoering zou daarom kunnen
zijn dat de gebruiker iets instelt waar hij niet meteen het (gewenste) resultaat van ziet.
Met name het punt van sociale controle op de instellingen per kamer is een punt dat relevant is
voor Smart. Dit pleit ervoor het stemgedrag via het systeem zichtbaar te maken voor
kamergenoten. Dit brengt het risico van strategisch stemmen met zich mee, maar dit risico
wordt als aanvaardbaar ingeschat. Uit eerder onderzoek met een Smart-systeem is gebleken dat
strategisch stemmen een aanvangsverschijnsel is; na verloop van tijd ontstaan stabielere
stempatronen.
De vraag welke gegevens beschikbaar worden gesteld aan de gebruiker speelt ook ten aanzien
van de gerealiseerde temperatuurwaarden en de maximale verstelling. De vraag is of het weten
van de actuele waarde van de kamertemperatuur (in graad Celsius) het instellingsgedrag
beïnvloedt. Voor het aanbieden van een grote range aan temperatuurverstelling (bijv. + of – 3
graden) kan ook de vraag gesteld worden of dit zin heeft. De technici veronderstellen dat een
gebruiker die de thermostaat 3 graden hoger of lager zet niet weet hoe een thermostaat werkt.
Met andere woorden, moet het systeem het beter weten dan de gebruiker?
Besloten wordt over deze kwesties vragen op te nemen in de nulmeting.

8.4

Interview bestaande interface

Mede in het licht van bovenstaande vragen is met een van de meet- en regeltechnici bij
Kropman een kort interview gehouden over de ontwerplogica achter de bestaande interface, een
muurkastje waarop een aantal comfortparameters (temperatuur, ventilatie en zonwering) kunnen
worden ingesteld. Op het kastje is de gerealiseerde temperatuur in graden Celsius af te lezen. Er
zit ook een aanwezigheidsmelder op die gekoppeld is met de kamerverlichting.
Volgens de technicus is het ontwerp van de interface vooral bepaald door 2 conflicterende
principes:
• ‘Laten zien wat je kunt’, dwz. wat technisch beschikbaar is aan beheersmogelijkheden moet
op de interface. Een technology driven ontwerp dus. De koppeling van aanwezigheid met
licht is volgens hem uit besparingsoverwegingen aangebracht.
• Streven naar integratie, dwz. de gebruiker wil zo weinig mogelijk instellingen; hij meldt
zich aan en het systeem doet de rest.
De comfortschuif geeft feedback over de instelling ten opzichte van het setpoint via ledjes (1
ledje per 0,5 graad verstelling). Volgens hem heeft het weinig zin voor de gebruikers de actuele
kamertemperatuur te maskeren (‘dan hangen ze zelf thermometers op’).
De bestaand interface is niet ontworpen door Kropman maar op de markt gekocht.
De conclusie was dat het hier een standaard ontwerp betreft waar kennelijk geen geteste logica
achter zit vanuit een gebruiksperspectief. Het ontwerp is wel inzet van discussie geweest in het
ontwerpteam met het oog op gewenste verandering (zie vervolg).

8.5

Nulmeting

Voor de nulmeting (gehouden in voorjaar van 2004) is een aangepaste versie gebruikt uit een
eerder onderzoek (Jelsma, 2002). Hoofddoel was de comfortbeleving voor de invoering van het

ECN-C--05-086

35

Smartsysteem te meten om deze later te kunnen vergelijken met de beleving na de invoering.
Tevens zijn vragen gesteld over verwachtingen en wensen ten aanzien van het nieuwe systeem
om deze mee te nemen in het ontwerp van het prototype.
De nulmeting werd door 88% van de ondervraagden (totaal 45 mensen) ingevuld. De
belangrijkste uitkomsten zijn:
• Respondenten vinden kamertemperatuur (naast zoninstraling) de belangrijkste
comfortvariabele die ze willen kunnen regelen (Figuur 8.1). Toch verstelt maar de helft
van de respondenten de kamerthermostaat regelmatig. Deze lage instelactiviteit lijkt
voor een deel te maken te hebben met hoe de invloed van anderen ervaren wordt (die de
ingestelde temperatuur weer veranderen).
• Er zijn ’s ochtends klachten over een te koud klimaat, ’s middags over een te warm
klimaat. Dit effect is vaker gevonden en hangt samen met de traagheid van het gebouw
(langzame opwarming in de ochtend die doorschiet in de middag).
• Respondenten willen een duidelijke referentie voor het instellen van hun comfort, bij
voorkeur een schaal in graden Celsius waarop ze kunnen instellen. Ze willen ook in
overgrote meerderheid informatie over de gerealiseerde temperatuur in de werkruimte.
• Er is grote aarzeling over het nieuwe comfortsysteem met instelling van de temperatuur
via de pc. De helft van de respondenten weet niet of ze dit een verbetering vinden ten
opzichte van het instellen via de wandthermostaat. Een derde deel wil de wandkastjes
houden. De meest uitgesproken zorg is het verlies van controle door het stemmen via de
pc (‘je kunt niet zien wat een ander doet’).
Uit de resultaten blijkt (opnieuw) dat het fysiek ervaren comfort belangrijke sociale
componenten heeft die bemiddeld worden via de (instel)apparatuur. Als men geen greep heeft
op hoe anderen het comfort instellen vreest men voor het eigen comfort.
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Figuur 8.1 Relevante comfortfactoren als gemeten in het onderzoek
De luchttemperatuur blijkt dus in de gebruikersperceptie het belangrijkste aanknopingspunt. Als
optimale temperatuur wordt 20.6 graden aangehouden (Figuur 8.2). De meest gewenste
regelbehoeften en wat momenteel wordt aangeboden komen overeen. Significant is echter dat
ventilatie en verlichting ook graag geregeld worden.
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Figuur 8.2 Meest gewenste temperatuur en regelbehoefte comfortaspecten
Tot slot is in Figuur 8.3 de meest gewenste gebruikersinformatie weergegeven. Hier schiet de
standaard gebruikersinterface (zie Figuur 2.3) te kort.
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Figuur 8.3 Informatiebehoefte m.b.t. comfort

8.6

Configuratie gebruikerstest

Mede in verband met de uitkomsten van de nulmeting is besloten parallelle experimenten te
doen op de twee verdiepingen van de proeflocatie met 2 verschillende pc-interfaces voor het
Smartsysteem die verschillende informatie aanbieden, en daarvan de effecten te meten op de
comfortperceptie en het instelgedrag.
Over de achterliggende logica van de te ontwerpen Smart-interface, en via welke uitvoering
deze het beste met de gebruiker kan communiceren, is in het ontwerpteam stevig gediscussieerd.
Uiteindelijk zijn de volgende twee ontwerpen geselecteerd voor de gebruikerstest.
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8.6.1 Interface 1

Figuur 8.4 Eerste user interface variant
Deze interface is afgeleid van de huidige interface op de wand. De achterliggende logica bij
deze interface is: de gebruiker stelt zijn of haar temperatuurpreferentie in en het systeem doet de
rest. Het ontwerp komt tegemoet aan de wens van de meeste gebruikers om de gerealiseerde
temperatuur te laten zien als referentie. De kamerthermostaat instelling is het door het
Smartsysteem berekende setpoint op basis van de binnenkomende persoonlijke instellingen van
de eindgebruikers. De verwachting van de technische ontwerpers was dat gebruikers de
persoonlijke instelling (vaker) zullen gaan wijzigen naarmate de gerealiseerde temperatuur
afwijkt van de gewenste, ook wanneer het systeem bezig is de temperatuur in de gewenste
richting aan te passen. Daar nodigt dit display min of meer toe uit. In de praktijktest is nagegaan
of dit effect optreedt, al is het wel de vraag wat de gebruikers kunnen afleiden uit de
aangeboden informatie over wat het systeem precies doet. De semantiek vergt enig denkwerk.

8.6.2 Interface 2

Figuur 8.5 Tweede user interface variant
De logica achter de tweede interface is, dat het systeem de gebruiker betrekt bij de beslissing
welk comfortniveau in te stellen. In feite geeft het bovenste display (verwacht
temperatuurverloop) individuele feedforward op een bepaald moment over het te verwachten
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effect over de rest van de dag van alle via het systeem uitgebrachte stemmen. De optredende
warmtepiek in de middag kan zo worden geanticipeerd, en tot veranderingen leiden in het
individuele stemgedrag: als de gebruiker ’s ochtends ziet dat het ’s middags te warm dreigt te
worden terwijl het op dat moment nog te koud is, kan dit leiden tot herzien van het stemgedrag
(bij nader inzien stemt men niet voor een hogere temperatuur ondanks het feit dat men het te
koud heeft). Als hierdoor de warmtepiek ’s middags kan worden verminderd of verdwijnt wordt
hiermee energie bespaard. De verwachting was dus dat het display de gebruikers zal stimuleren
tot een veranderd instelgedrag dat energie bespaart.
Een tweede element van de ontwerplogica is dat het systeem de gebruiker inzicht geeft in wat de
trend is in het stemgedrag en hiermee het element van sociale controle hoopt te handhaven waar
gebruikers –blijkens de nulmeting- zo aan hechten.
Tenslotte heeft dit interface geen instelschuif met temperaturen; er kan alleen voor ‘ warmer’ of
‘kouder’ worden gestemd. Een radicalere uitvoering van dit idee zou kunnen zijn om ook de
aanduiding van de gerealiseerde temperatuur weg te laten. De gebruiker heeft dan geen
cognitieve referentie meer in termen van een streefniveau maar stemt uitsluitend op basis van
comfortperceptie en van –door het systeem voorspeld- geanticipeerd effect op termijn.
De bedoeling was de testgebruikersgroep in twee gelijke delen te splitsen en de effecten van de
2 interfaces in het gebruik van deze groepen te vergelijken op:
• Energiebeparingseffecten (voorspelling: interface 1 nodigt uit tot verspillend
instelgedrag, interface 2 tot zuinig instelgedrag)
• Gebruikerssatisfactie. Hierover zijn minder gemakkelijk voorspellingen te doen. Veel
zal afhangen van de uitkomsten, nl. of het gebruik van de interfaces tot merkbare en
gewenste effecten leidt. Voor de rest zullen waarschijnlijk gewoonten meespelen in de
beoordeling, zoals gewend zijn aan bepaalde feedback in de vorm van cognitieve
referenties zoals de gerealiseerde kamertemperatuur.
Een nadeel van de gekozen ontwerpen is dat er meer dan 1 variabele tegelijk gevarieerd wordt.
Dit bemoeilijkt de beoordelingen van de effecten. Variatie per factor zou echter een langduriger
onderzoek vergen (sequentieel testen van variaties) dan wel een grotere testpopulatie (parallel
testen in meer groepen). Beide opties waren niet realiseerbaar binnen de beperkte opzet van het
onderzoek.
De beide interfaces zijn vervolgens geïmplementeerd in de webbrowser; het resultaat is
gedemonstreerd aan het ontwerpteam en op basis daarvan zijn nog een paar details gewijzigd.

8.7

Uitgangspositie wat betreft automatisering

In het pand waarin de test uitgevoerd is, is de uitgangspositie een zeer modern
automatiseringssysteem. De gebruikers hadden reeds de mogelijkheid om zowel hardwarematig,
via een kastje bij de deur, als via software het klimaat van de kamer te beïnvloeden.
Softwarematige instellingen worden hardwarematig ook getoond. De automatisering in dit pand
is voor Kropman een visitekaartje en daarom is er meer aandacht aan besteed dan in de meeste
andere projecten.
In het pand waarin de test uitgevoerd is, is de uitgangspositie een zeer modern
automatiseringssysteem. De gebruikers hadden reeds de mogelijkheid om zowel hardwarematig,
via een kastje bij de deur, als via software het klimaat van de kamer te beïnvloeden.
Softwarematige instellingen worden hardwarematig ook getoond. De automatisering in dit pand
is voor Kropman een visitekaartje en daarom is er meer aandacht aan besteed dan in de meeste
andere projecten.
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Figuur 8.6 Huidige software interface, die lijkt op hardware interface
Het is moeilijk om gebruikers die reeds gebruik maken van een systeem waarin veel zelf is in te
stellen een andere filosofie als IIGO met bijpassende automatisering te verkopen. De oplossing
zoals die in Kropman Nijmegen bestaat, met zowel hardwarematig als softwarematige
beïnvloeding van het klimaatregelsysteem komt niet veel voor in de praktijk zodat dit in zijn
algemeenheid geen grote beperking is voor de IIGO strategie echter in dit project werkte dit niet
mee.
Binnen IIGO stelt een gebruiker niet meer direct de gewenste temperatuur in maar zijn wensen
wat betreft comfort. Omdat huidige automatiseringsoplossingen uitgang van direct gewenste
temperatuur regelen en dus ook de bedieningsunits hierop gebouwd zijn, kan met IIGO de
hardware interface niet direct het ingestelde comfort tonen. Voor gebruikers die gewend zijn
hun instellingen terug te zien kan dit een nadeel zijn.

8.8

Aandacht voor nieuwe user interface

Binnen IIGO is veel gesproken over de gewenste user interface. Er zijn ook enige testversies
gerealiseerd voordat een versie gemaakt is die voor allen acceptabel was. Er zijn 2 redenen
waardoor dit proces niet optimaal verlopen is:
•

Niemand binnen het project is specialist op het gebied van het ontwerpen van user
interfaces. Het ontwerp is daarom erg aan de technische specialisten over gelaten. De
resultaten van die opzetten zijn vervolgens besproken en daar zijn vervolgversies van
gebouwd. In een vervolgproject zou het handig zijn om een specialist op dit gebied
binnen het project te hebben die bepaalt hoe de user interface eruit gaat zien.

Het is lang onduidelijk geweest of het optimaliseren van ruimtes met meerdere personen of
ruimtes met één persoon van belang is. In het pand komen beide varianten voor. De oplossing
voor beide problemen is nogal verschillend. Bij ruimtes met meerdere personen is een
stemprocedure en een strategie om wensen tegen elkaar af te wegen al zeer moeilijk maar uiterst
belangrijk voor het resultaat. Ook vergt dit veel overleg met gebruikers. In het vervolg zal
vooraf duidelijk moeten zijn naar welke variant gewerkt wordt. In het geval van meerdere
personen in één ruimte is het afstemmen van de verschillende wensen een aparte taak.

42

ECN-C--05-086

9.

Evaluatie van de veldtest en aanbevelingen

9.1

Projectdoelen

De real-world modellering van een gebouw en zijn gebruikers en het daarna vertalen in een
werkend informatiesysteem, dat daarna gekoppeld in een praktijktest beproefd kan worden is
geslaagd. Er is een uitgebreide analyse van het gedrag en de bouwfysische eigenschappen van
het gebouw gemaakt. Een dergelijk systeem is te configureren en te implementeren. De
bouwfysica is goed in te voeren. De technologische ontwikkelingen in termen van computer
resources maken het ook mogelijk een dergelijk complex optimalisatieprobleem binnen een
voor installatiebeheer acceptabele tijd op te lossen.
Qua User Interface zijn een aantal mogelijkheden beproefd. Er is een gebouwbeheerschil
gemaakt, die configuratie mogelijk maakt van one-size fits all tot geïndividualiseerd.

9.2

Samenwerking

Binnen het project was er een grote betrokkenheid van gebouwbeheer, management en
eindgebruikers. Op het gebied van het gebruik van communicatiestandaarden is aandacht in de
beginfase van een vervolgproject beslist noodzakelijk.

9.3

Energiebesparingspotentieel

In de huidige context was er een potentieel voor energiebesparing met behoud van
gebruikerscomfort en met meer controle van gebruikers over hun eigen omgeving. Volgens de
nieuwe normen voor comfort in utiliteitsgebouwen, mag je gebruikers, als je ze meer invloed
geeft, aan een grotere bandbreedte van de comfortlimieten blootstellen. Dit is een indirect
besparingspotentieel. Als de bandbreedte hierdoor met een graad uitgebreid kan worden, dan
kan dit een besparing van 8 a 15 procent opleveren afhankelijk van het soort gebouw. Een
aanpak gebaseerd op dergelijke beginselen vergt echter een geïntegreerde benadering vanaf het
ontwerpstadium en met duidelijke nadruk op de afstemming van de ICT om een meer
gearticuleerde gebruikersrespons te ontsluiten met het ontwerp van het gebouw en de installatie.

9.4

Richting verder onderzoek

Technologisch en qua mogelijkheden van energiebesparing door individueel anticiperend
binnencomfortbeheer is een volgende veldtest parallel aan een renovatietraject in de
utiliteitsbouw aantrekkelijk.

9.4.1 Afstemming centrale regeling en wensen in de ruimtes
Bij het verzamelen van informatie over de huidige regeling van het gebouw is gebleken dat de
afstemming van de centrale regeling en de metingen in de ruimte niet optimaal is. In het kader
van zijn afstuderen heeft Maarten Hommelberg binnen een afstudeertaak aan de TU
[Hommelberg, 2005], die hij bij Kropman uitgevoerd heeft, aangetoond dat optimalisatie
haalbaar is door gebruik te maken van intelligente gebouwsturing.
In zijn algemeenheid is er weinig afstemming tussen de regeling van de centrale installaties en
de wensen in de ruimtes. Zeker het optimaliseren hiervan is ongebruikelijk. De techniek van
intelligente gebouwsturing zoals gebruikt in IIGO is uitermate geschikt om hier oplossingen
voor te realiseren. Verder onderzoek op dit gebied is wenselijk.
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9.4.2 Zonwering
De regeling van de zonwering wordt op dit moment weinig intelligent uitgevoerd. Het is ook
lastig om deze goed te regelen. Als er gebruikers aanwezig zijn moet zeer terughoudend
gestuurd worden maar de noodzakelijke sturingen om energieverbruik te verminderen en
comfort te verhogen moeten wel gedaan worden. Anderzijds is er veel meer mogelijk om
gebruik te maken van de sturing van de zonwering op momenten dat niemand aanwezig is. Met
name de schatting van de bijdrage en de verwachting wat op een tijdschaal van een dag
bijdraagt aan optimalisering van de regeling vergt verder onderzoek.
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