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Bewoners houden nog steeds graag ramen open
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TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot:
• hele process gevolgd
• monitoring binnenklimaat
• hoe bewoners leven

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: hele renovatie gevolgd

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: monitoring binnenklimaat
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TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: beleving en leven bewoners
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TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: beleving en leven bewoners
Resultaten
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TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: monitoring binnenklimaat
Resultaten: warme dag voor en na
aug 2017
voor
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na
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Resultaten: koele dag voor en na
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voor
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TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: monitoring binnenklimaat
Resultaten: conclusies 2018
warme dag
koele dag
2018
na

• Bij warm weer nog vrij warm
binnen, wel gelijkmatig –
bewoners blij. Kan het toch beter?
• CO2 gemiddeld laag, goed maar er zijn soms uitschieters in
sommige ruimtes. Kan het beter?

2018
na

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: volgen renovatie
“We controleren
Resultaten:
vanuit de
techniek
gekeken

binnenkort de
systemen … mochten
de bewoners nog
extra uitleg nodig
hebben, nemen we
dit gelijk mee.”
“We komen vaak de
gekste dingen tegen,
systemen uitzetten,
stekkers eruit
trekken om stroom
verbruik te besparen
etc etc.”
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Resultaten:
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Techniek
Onze mooie nieuwe gebouwsystemen:
• zonnepanelen
• warmtepomp
o warm water
Wonen
o verwarming
• koeling
De bewoner als
• ventilatie
risico voor de
• HR+++ glas
werking ervan
• isolatie

“We komen vaak
de gekste dingen
tegen, systemen
uitzetten, stekkers
eruit trekken om
stroom verbruik te
besparen etc etc.”

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: volgen renovatie
Resultaten:
vanuit de
bewoners
gekeken

Prettig wonen
Ons huis waarin we
eindelijk prettiger
willen wonen

Techniek

Stabiele
temperatuur – fijn!
Maar geen idee wat
al die knoppen
doen …

We denken veelal
dat we al heel
goede informatie
geven – maar
feitelijk is dat niet
zo.
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TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: volgen renovatie
Resultaten:
vanuit de
bewoners
gekeken
• Het drie-standen principe
voor ventilatiebediening is te
ingewikkeld voor bewoners
• Bewoners willen controle
over de ventilatie (kunnen
uitzetten bij vakantie,
calamiteit)

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: volgen renovatie
Resultaten:
vanuit de
bewoners
gekeken
• Bewoners openen nog steeds
ramen, natuurlijk! Laat ze
weten wanneer wel en niet.
• Match individuele voorkeuren
met de globale CO2 doelen.
Het is tenslotte hun thuis.

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot:
Tips
vanuit de
bewoners
gekeken
• Geef bewoners direct
relevante informatie in
alledaagse taal.
• Het duurt een aantal
seizoenen om gewoontes
te veranderen.

Afstudeerproject
Simone van den Elzen,
samenwerking Itho
Daalderop en TU Delft

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot:
Tips
vanuit de
bewoners
gekeken
• De bedieningselementen
in huis zijn de sleutel daarmee kunnen
bewoners voor zichzelf
een gezond huis creëren!

De bewoner in het gezonde gebouw
Seminar Gezonde Gebouwen 2018

Conclusie: wat maakt een woning gezond?
• De techniek: 2nd Skin pilot levert gezond, stabiel binnenklimaat op
• De communicatie: bewoners meenemen voor en na de renovatie
• De bewoner. Tip: ontwikkel ook vanuit de bewoner - begrijpelijke
en behapbare informatie en bedieningselementen

Stella Boess, s.u.boess@tudelft.nl
Faculteit Industrieel Ontwerpen
TU Delft

