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Verlies en herstel van natuurlijk klimaat
in de architectuur
Onze standaard manier van bouwen in het Westen,
en in toenemende mate in het Oosten, is het in stand
houden van een bijna luchtdicht afgesloten, kunstmatig
klimaat binnen een lichtgewicht glazen omhulling en
met een hoge energievraag. Onze toekomst moet zich een
andere manier van het maken van openbare ruimten
eigen maken, gebruikmakend van een meer intelligente
reeks van dynamische criteria. Vreemd genoeg, onze
voorouders wisten hoe dit moest, maar de oneindig
intrigerende subtiele kennis over hoe grote natuurlijk
geventileerde gebouwen moeten worden gemaakt is
verdwenen, met als dieptepunt een internationale
campagne met een verrassend sinistere oorsprong, om
binnen elke klimaatzone een koel gematigd klimaat te
realiseren.

Lezing Alan Short
Dit artikel is een samenvatting van de lezing die Alan Short
heeft gegeven op het TUD/TVVL-symposium “Hybrid
ventilation, a challenge for the future” van 24 september
2019. Het artikel is gebaseerd op zijn boek “The recovery of
natural environments in architecture” uit 2017, waarvoor hij
historisch onderzoek heeft gedaan en waarin door hemzelf
ontworpen natuurlijk of hybride geventileerde gebouwen
worden besproken. Alan Short is sinds 2001 hoogleraar
architectuur in Cambridge met de focus op duurzaam
bouwen. Hij weet als geen ander onderwijs, onderzoek en
praktijk te combineren. In toekomstige TVVL-magazines zullen
andere artikelen van sprekers op het genoemde symposium
volgen.

In 1621 verklaarde Robert Burton, de zelfbenoemde expert
op het gebied van “Melancholie” in wanhoop:
	“We verafschuwen alles wat goedkoop is….Deze lucht die

elektrische energie. Deze manier van doen heeft een afkeurings-

we inademen is zo gewoon, we bekommeren er ons niet

waardige historische herkomst, gebaseerd op de quasi-wetenschap

om; alleen datgene brengt ons geluk wat kostbaar is [1].”

van milieu determinisme. Het voedde het goedbedoelde doel van
vroege modernisten om warmere omgevingen onder te waarderen,

De interesse in “lucht” had zich ontwikkeld tot een bredere

klimaatverschillen te ontkennen teneinde diegenen te beschermen

fascinatie voor circulatie in de atmosfeer, de “geschiedenis

die als slachtoffer van het klimaat werden beschouwd. Ze namen

van het weer” (wat we “klimaat” noemen), en het zicht-

kritiekloos het negatieve oordeel over van hun deterministische

bare effect op onze fysieke en intellectuele kracht. Deze

tijdgenoten van het effect op menselijke samenlevingen door

constante onderdompeling in lucht, het onvermijdelijke

warme en tropische klimaten. Alleen een koel gematigd klimaat

verschijnsel van “bestaan” in lucht, heeft gedurende meer

bevordert beschaving.

dan twee millennia onderzoekers bezig gehouden.
Gedurende de laatste zeventig jaar zijn we gewend geraakt om in volkomen kunstmatige omgevingen in glazen

Tropen

openbare gebouwen te verblijven, die geen acht slaan op

De leidende klimaat determinist Ellen Semple, volgeling van de

het buitenk limaat. De lucht “die we inademen” is

“antropogeografie” van Friedrich Ratzel (1844-1904), schreef in 1911:

mechanisch gekoeld, ontvochtigd, opnieuw bevochtigd,
verwarmd en wordt naar ons toegeblazen met een einde
loze reeks van ventilatoren met zeer hoge kosten voor
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	“Zodra de mens in de tropen verblijft, heeft hij bijna zonder uitzondering geleden aan een vertraagde ontwikkeling. Vanwege zijn

verzorgende omgeving is hij kind gebleven….

verklaarde in zijn veel verkochte boek “Climate Makes the Man” (1944) dat

zonder het verleende uitstel van een winter

de lezer het lichaam als een machine moest beschouwen, die ongebruikte

seizoen dat hem sterker maakt….[2]”

energie als afvalwarmte afgeeft, wat een effectief koelsysteem vereist:

De (pas aan het van zijn leven tot hoogleraar be-

	“De mens in de tropen - meer dan de helft van het menselijk ras - wordt

noemde) Yale academicus Ellsworth Huntington

geconfronteerd met vele nadelen variërend van leven onder een deken van

(1876-1947), een exacte tijdgenoot van Willis

bedroevend makende vochtige warmte…om verlost te worden van hun

Carrier, de “uitvinder” van airconditioning, bracht

traagheid, vuil en ziekte is energie nodig…. [3]”

in de Verenigde Staten klimaatdeterminisme
dicht bij het publiek met een stroom van Yale

terwijl,

University Press-publicaties met woorden en
kaarten die op een ongemakkelijke manier lijken
op die van Duitse Nationaal Socialistische

	“De koelte van het land met gematigd klimaat biedt de mens de kans voor
een uiterst actief bestaan…vitaliteit schiet op alle gebieden omhoog.”

geografen uit de jaren na 1930 (figuur 1).
Na 1945 vermeden respectabele academici eenvoudigweg de discussie over
Airconditioning kon naar een warm klimaat

de mogelijkheid van verschil in samenlevingen en individuen gebaseerd op

getransplanteerde kolonialen als in een cocon in

klimaat. Misschien had de in potentie beschikbare airconditioning,

een kunstmatig gematigd koel klimaat laten leven

mechanische koeling en verwarming, in hun hoofd de discussie een nega-

en daarmee hun morele degradatie tegengaan.

tieve uitstraling gegeven. Maar, in feite, hadden ze zich gevoegd bij een

Het zou ook een progressieve Westerse stijl in

lang verschil in traditie van beoordelen van onthecht menselijk gedrag in

zicht brengen voor een klagende lokale elite.

relatie tot de invloed van het klimaat. Bijvoorbeeld, David Hume’s essay uit

Openlijk racistische advertenties voor airconditio-

1741 “Of national characters”:

ning voor in huis en op het werk bevorderde deze
inzichten in de periode tussen en na de wereld-

“Ik geloof dat niemand het verschil in gewoonten en manieren in Wapping en

oorlogen. Huntingtons tijdgenoot Clarence Mills

St. James toeschrijft aan een verschil in lucht of klimaat [4] .”

Figuur 1: “De verspreiding
van de beschaving”, Fig. 26A,
uit Hfdst.XIII “Duitsland en
haar buren”, in Huntington
E. (1919) ‘World-Power and
Evolution’, Yale University
Press, New Haven.
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Lezers weten wellicht dat Wapping een zeer, zeer

van een ontelbare hoeveelheid korte teksten over een imaginaire in glas

arm deel van Londen was en St. James het ver-

gebouwde wereld (“Glasarchitektur”) en zijn omgeving waaronder Bruno

kwistende huis van de koninklijke familie. Had

Taut, fantaseerde over de Backsteinbakillus, een fictieve microbe die welig

de Internationale stijl diepgaander gevolgen?

in vochtig metselwerk tiert. De naam roept het beeld op van de

Hield een “schoon en esthetisch” omhulsel met

baksteenarchitectuur van de Hanzehavensteden.

een “schone atmosfeer” andere veelbelovende
architectonische ontwerpen tegen [5]? Hygiëne

Het volledig glazen gebouw zou kunnen worden beschouwd as een vat met

en geurloze schone ruimten werd geassocieerd

water, of een translucente blob, volledig afgesloten van de vervuiling van

met transparantie, het volledig glazen gebouw,

de stad eromheen. Het heeft totaal geen veerkracht in wat voor klimaat

een fenomeen met een buitengewoon complexe

dan ook en het binnenklimaat kan alleen worden gewaarborgd door air

herkomst. Mogelijk, zoals Reyner Banham in The

conditioning. De letterlijke herkomst voor de universele praktijk van het

Architecture of the Well Tempered Environment

bouwen van ijzige kristallen torens voor de captains van handel en industrie,

(1969) suggereert, is dit bizarre concept uiteinde-

die de lucht die ze inademen constant verversen, zou het volgende kunnen

lijk afgeleid van een obsessie voor een absoluut

zijn: Nietzsche’s voorstelling van de bevroren lucht op de ijzige top van de

schone omgeving.

berg als de ideale omgeving voor de exclusief mannelijke figuur die zijn bestemming volledig controleert in “Alzo sprak Zarathustra”, wat een leidend

Banhams terloopse opmerking suggereert een

principe werd van vroege Business Management opleidingen:

andere mogelijke drijfveer voor de interesse in
vrijwel luchtdicht afgesloten kunstmatig geklimatiseerde volledig glazen gebouwen: het niet

	“Het uur waarop ik bevries, dat vraagt en vraagt en vraagt: wie heeft hier
voldoende moed voor? Wie is de baas van de wereld? [6]”

in contact willen zijn met vochtige baksteen die
mogelijk werkelijke of imaginaire pathogenen bevatten. Deze afkeer zou, in sommige situaties, een

Ziekenhuizen

symptoom kunnen zijn van Obsessive Compulsive

Zulke ideeën over de werkplekomgeving zijn het ziekenhuisontwerp

Disorder (OCD). Paul Scheerbart, de schrijver

binnengedrongen. In de loop van de 19e en 20e eeuw volgden innovatieve

A

B

Figuur 2: Isometrie van het digitale model van Folsoms voorstel met luchttoe- en afvoer.
2a: De toevoerlucht wordt vanuit het oosten of westen in twee centrale mengkamers getrokken, onderin de

2b: Luchtafvoerroutes. Voorkomen wordt dat lucht plaatselijk in

centrale schacht op een gebalanceerde manier verdeeld, en of wel via verwarmingselementen dan wel direct

de verpleegafdeling stagneert.

naar twee inblaaspunten aan de oost en westzijde van de centrale schacht geleid.

46

tvvl magazine / onderzoek & cases
nr. 03 / juni / 2020

ziekenhuisontwerpen het geloof dat effectieve

De zeer duidelijk aanwezige schoorsteen rijst vanaf het centrum van de

ventilatie de overdracht van ziekten zou voor-

verpleegafdeling tot ruim boven de top van het pyramidevormige dak op.

komen. Zouden er intelligente oplossingen voor

De luchttoevoeropeningen in de verpleegafdeling bevinden zich aan tegen-

hedendaags ziekenhuisontwerp zijn opgesloten

overliggende zijden aan de voet van de schoorsteen. Folsom voorspelde dat

in deze vergeten voorstellen? Een belangrijk

warme lucht zou opstijgen tot de hoogste vrije ruimte onder het dak en dan

moment in de geschiedenis van natuurlijk zie-

zou gaan circuleren door naar beneden te stromen vanaf het plafond in het

kenhuis binnenklimaat was de uitvinding in het

bed van de patiënt en daarna door afvoeren aan de buitenrand op hoofd

oorspronkelijke Johns Hopkins Hospital (JHH) in

niveau [8, figuur 3]. Sommige lucht, legde hij uit, zal terugstromen naar het

Baltimore tussen 1875 en 1879. De beheerders

centrum van de ruimte voor deze recirculeert. De afvoerlucht wordt via een

geloofden dat “hospitalism”, het plotseling op-

radiaal systeem van kanalen die samenkomen aan de voet van de centrale

treden van bloedvergiftiging door wederzijdse

schoorsteen naar beneden getrokken. Natuurlijke thermiek zal de warmere

besmetting van nieuw aangekomen en aanwezige

afvoerlucht naar de schoorsteenuitgang leiden, ondersteund door de hitte

patiënten zou kunnen worden voorkomen door

van de afvoergassen van de verwarming die daarin ook worden afgevoerd.

sterke en gerichte ventilatie van de patiëntenafdelingen. Van de vijf medische experts die waren
uitgenodigd om ontwerpen te maken, blinkt het

Theaters

voorstel van Norton Folsom M.D., bestuurder van

Zowel Billings als Folsom gebruikten de constructie en architectuur om zeer

het Massachusetts General Hospital (1842-1903),

effectieve laag-energiegebouwen te maken, waarbij de thermische massa

uit in compleetheid van visie op ventilatie van het

werd gecombineerd met een intelligente vorm van ventilatie.

gebouw als geheel.
Bij Billings ontstond veel van zijn begrip van de principes en strategieën voor
Zijn voornaamste concurrent was chirurg majoor

goede ventilatie uit generaal Morins handboek “Etudes sur la Ventilation” uit

John Shaw Billings (1838-1913). De twee experts

1863. Morin (1795-1880) was de eerste professor in de mechanica in Metz.

promootten radicaal tegenovergestelde plannen
voor “veilige” verpleegafdelingen. Billings was een
onverwoestbare supporter van Florence Nightin-

Figuur 3: Een CFD-contourplot van de con-

gale’s visie op ziekenhuisontwerp en stelde een

centratie pathogenen van Norton Folsom’s

standaard lineaire Nightingale verpleegafdeling

vierkante verpleegafdeling-ontwerp bij een

voor. Dr. Folsom adviseerde een vierkante afde-

ventilatievoud van circa 6,3. De plek van de

ling waarin bedden in een ring rond een centrale

verse luchttoevoer aan weerszijden van de

luchtafvoer waren geplaatst, zoals eerst was

centrale schacht (donkerblauwe strepen) is

toegepast in het Massachusetts General Hospital

goed zichtbaar.

(Mass General) in 1872 [7]. Folsoms plan laat een
uitgekiend ventilatieontwerp zien rond het Mass
General plan (figuur 2).
De verse lucht voedt het hele systeem en wordt
in twee zijdelingse kanalen in een ondergrondse
verdieping aan de oost- en westzijde getrokken,
een robuust “duw-me-trek-me” ontwerp. Hiermee wordt een drukverschil dat ontstaat door
verandering van windrichting uitgebalanceerd en
een minimum aan verse luchttoevoer onder alle
omstandigheden gegarandeerd.
Verse lucht wordt vanaf beneden binnengelaten in
het centrum van de verpleegafdeling, of direct, of
via een regelmechanisme in en door een verwarmingskamer voordat de lucht naar binnenkomt.

Pathogen
concentration (%)
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Morins ventilatieprincipe voor het Gaity Theatre (figuur

grondige aanpassing en uitbreiding van het oorspronkelijke theater

4) is zelfs nog uitgekiender dan Böhms ruim geventileer-

van de universiteit van Manchester met 350 zitplaatsen, in 1965

de Weense Hofopera (1861-1869), met een veelheid aan

voor haar toneelopleiding gebouwd.

luchttoevoerroutes die de kelder vanaf tegenoverliggende
richtingen passeren om de winddruk te vereffenen.

De oorverdovende mechanische ventilatie van het Contact Theater
werd tijdens de voorstellingen nooit aangezet. Temperaturen

Zou iemand dit natuurlijke principe tegenwoordig opnieuw

van 40 oC werden in december tijdens het pantomime seizoen

kunnen toepassen? Ja, het Contact Theater in Manchester

geregistreerd. Een gift uit de loterij maakte een radicale herbouw

is een volledig operationeel, natuurlijk geventileerd

en uitbreiding mogelijk. De akoestische uitdaging was immens.

theater in een druk en lawaaierig stadscentrum. Het is een

De bedoeling was om een volledig natuurlijk geventileerd passief
gekoeld theater te maken. De lucht komt via baksteen en terracotta toevoeren in de buitenrand het gebouw binnen, stroomt vervolgens in plenums en labyrinten onder en naar een auditorium voor
384 mensen, naar de foyers en naar twee verdiepingen erboven,
een kleine zaal voor 120 toehoorders (in figuur 5b is in doorsnede
het bouwkundige plan weergegeven).
De drijvende kracht wordt op gang gebracht door schoorstenen,
die beginnen boven het auditorium en, via de hoeken van de
bovenliggende kleine zaal, hoger eindigen dan de 11 verdiepingen
hoge omringende bebouwing. De schoorstenen hebben aan het
uiteinde een complexe vorm, om optimaal gebruik te maken van
de complexe luchtturbulentie van de stad.
Verse lucht komt het hoofdauditorium alleen van één zijde binnen,
de enig beschikbare oriëntatie. Generaal Morin zou niet onder de
indruk zijn. The thermische massa binnen het betonnen labyrint
koelt de lucht op de warmste momenten in de zomer. De lucht
wordt afgevoerd via een 5 meter hoge kamer opgenomen in de
bestaande dakvorm. Vijf schoorstenen, ieder met een vrije doorsnede van 4 m2, bevinden zich boven de vide, met kleppen en lage
snelheidsventilatoren om stagnatie op warme zomerdagen te voorkomen. Tijdens de periode van in bedrijf stellen is er een proef met
de warmtelast uitgevoerd met 60 kW aan theaterverlichting en
40 kW aan fictieve bezoekers. Er wordt met een zware warmtelast
een goed binnenklimaat gerealiseerd met bijna geen uitgave voor
energie om het gewenste klimaat mogelijk te maken. De uitwisseling
van luchtstromen werkt evenwel op een manier die chirurg majoor
Billings niet met vertrouwen had kunnen voorspellen. De lucht
stroomt door de vier grote schoorstenen aan de top zowel in als
uit, zonder het totale schoorsteeneffect in het gebouw te
verstoren.
Kunnen deze principes een openbaar gebouw in een nog gevoeliger
omgeving van een urban heat island ondersteunen? Londen geniet
van een sub-mediterraan klimaat. Door het urban heat island
effect verschuift de geografische hoogtegraad van een bouwlocatie

Figuur 4: Morin, “Etudes sur la Ventilation”, Afbeelding XV Theatre de la Gaite, plattegrond

op een opmerkelijke manier, enkele tientallen jaren vooruit ten

en doorsnede (gekopieerd met hulp van de bibliotheek van de Cambridge Universiteit).

opzicht van het voorspelde klimaat van de regio als geheel.
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A

Figuur 5: Contact Theater, ventilatieprincipe en
CFD-resultaten.
5a: Werking ventilatieprincipe. In het uiteindelijke
ontwerp is de top van de schoorsteen meer dan 25 m
boven het maaiveld.
5b: Doorsnede Contact Theater. De extra bouwkundige
ruimte voor het ventilatiesysteem is weergegeven.
Hiermee worden ook de foyers, en de kleine zaal twee
verdiepingen daarboven, van verse lucht voorzien.
5c: Luchtstromingen via het plenum onder de zaal naar
vide erboven en de vijf schoorstenen.
5d: Labyrintvormige toevoer onder de zitplaatsen.
5e: Luchttoevoer van buiten naar binnen.

C

B

D

E

Airconditioninginstallaties in lichtgewicht glazen gebouwen
zouden wel eens door een risicomijdende industrie niet te
ruim overgedimensioneerd kunnen zijn, waarvan sommige
critici hen verdenken. De 2012 UK Government Climate
Change Risk Assessment waarschuwde:
	“er is een reel gevaar dat het urban heat island effect in
de toekomst zou kunnen verergeren door autonome verkeerde aanpassingen in de vorm van een wijdverspreide
installatie van airconditioning voor comfortkoeling [9]”
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Universiteitsgebouwen

buitenlucht in de top van een centraal atrium met een transparant dak

Dit leidt tot een serieuze uitdaging met de vraag

(lichtschacht) naar binnen, de vervolgens gekoelde lucht stroomt naar

of en hoe een “comfortabel” laag energie passief

beneden en het atrium vult zich daarna met een reservoir van koele lucht

gebouw in het centrum van een groot urban heat

(figuur 7).

island zou kunnen worden gemaakt. Het kan,
en een oplossing wordt hier gepresenteerd met

Gekoeld water van rond de 15 oC voedt de pijpen onder de inlaatkleppen

de benadering bij het bedenken van de School

om de inkomende lucht te koelen, rekening houdend met de mogelijke

of Slavonic and East European Studies, het

dauwpunttemperatuur om condensatie te voorkomen. De hoeveelheid

SSEES-gebouw (figuur 6).

gekoelde lucht naar de gebruiksgebieden wordt gecontroleerd bij
de toevoeren vanuit de lichtschacht naar de verdiepingen, dit geldt

Dit academiegebouw bereikt zeer lage energie-

voor alle bedrijfswijzen. Warme lucht wordt uit het gebouw gezogen

koeling door een “centraal-in/hoek-uit”

via verschillende typen schoorsteenafvoeren rondom het gebouw.

ventilatieprincipe. De innovatie is het omkeren

Luchtdichtheid is een absolute voorwaarde voor succes. Het werkt en

van de luchtstromen afhankelijk van het seizoen

beter dan verwacht. Er zijn meer dan 300 regelbare elementen die open

zodat het gebouw een toevoer op laag niveau

en gesloten kunnen worden in dit “apparaat”, ramen en kleppen, en deze

heeft in de winter en het koudere tussenseizoen,

zijn allemaal kritisch. Een storingspercentage van 3% tijdens gebruik,

waarbij het schoorsteeneffect de voornaamste

zoals in de periode van bedrijfstelling is voorgekomen, is al voldoende

rol speelt, maar als de temperaturen stijgen keert

om het hele ventilatieregime te destabiliseren. Het risico kan worden

de strategie om en Passive Downdraught Cooling

verkleind door een aandachtige periode van in bedrijf stellen. Elk kantoor

(PDC) wordt toegepast [10]. Hierbij komt de

is tevens voorzien van te openen ramen. De enige beperking bij het

Figuur 6: Het SSEESgebouw, gevel aande Taviton
Street (foto Peter Cook).
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gebruik daarvan is de periode van Downdraught Cooling
teneinde verstoring van dit principe te voorkomen.

Conclusie
Waarom hebben moderne westerse maatschappijen en
hun architecten de verantwoordelijkheid van het leveren
van “goede” lucht in hun gebouwen uitbesteed aan een
gespecialiseerd deel van de bouwindustrie, de wereld van
werktuigbouwkundige en elektrotechnische ingenieurs
en aannemers? Deze positie wordt gerechtvaardigd door
de aanklacht dat de voor-moderne praktijk “onveilig”,
“oncomfortabel” en “primitief” zou zijn, een klassieke
(Whiggish) houding waarbij ervan wordt uitgegaan dat de
geschiedenis alleen maar vooruitgang laat zien. Architecten zijn hieraan medeplichtig. Maar een ontwerp kan de
behoefte aan deze kunstmatige wereld doen verdwijnen.
Een hoog ontwikkelde kennis en kunde in realiseren van
een natuurlijk klimaat in openbare gebouwen, gebruik
makend van het architectonisch ontwerp zelf, had zich in
de negentiende en vroege twintigste eeuw ontwikkeld.
Het ontwerp van ziekenhuizen in het bijzonder zorgde
voor een stimulans. De ironie wil dat de inspanningen die

Figuur 7: The SSEES Building, zomerventilatiebedrijf, Passive Downdraft Cooling:

men deed om een toen onbekende ziektebron te verwij-

1. Toevoerkleppen in de transparante top van het atrium/lichtschacht open,

deren, die “miasma” werd genoemd, ook de concentratie

2. louvres boven de koelelementen open,

bacteriën in de lucht verdunnen en weg-ventileren.

3. het atrium kan worden beschouwd als een reservoir met gekoelde lucht,
4. kiepramen met de opening naar het atrium,

Het gedrag en de houding aan de aanbodzijde leiden tot

5. geluiddempende doorvoeren naar de kantoren,

verschrompeling, met een vasthoudende sociale praktijk,

6. afgevoerde lucht via per verdieping gecompartimenteerde schoorstenen,

een saaie herhalende manier van bouwen met dezelfde

7. d e afvoerwarmte van een koelmachine wordt naar de schoorstenen gevoerd

principes, inclusief wat betreft het binnenmilieu. De
historische bedoeling en wortels zijn lang vergeten en vast
gaan zitten in de geest van een onverschillige klasse van
bedrijven. Dit wordt gehandhaafd door netwerken van
risicomijdende adviseurs, gebonden aan sterk defensieve

om de thermische trek te versterken,
8. d e schoorsteen kan worden geopend aan de voet van elke sub-schoorsteen om
het mogelijk te maken koele afvoerlucht af te voeren,
9. d e afvoer aan de straatkant is onder het niveau van de koele luchttoevoer naar
de lichtschacht.

contractuele afspraken en bediend door een agressieve
industrie gedreven door een grote interesse in het hand
haven van de status quo. Dit alles zal moeten veranderen
om tegen het midden van deze eeuw een nul-CO2-emissie
te realiseren.
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