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Wat maakt een
woning gezond?

Het gebouw?
De bewoner?

Allebei?



Welkom!

tien
maanden

BIK bouw
TU Delft
Sto Isoned
Itho Daalderop
Kingspan
Climate KIC

2nd Skin pilot



Bewoners houden nog steeds graag ramen open

Bewonersvoorkeuren en globale CO2 doelen

pilot

www.bikbouw.nl



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

3 Office Vitae
Sensorboxen
per huis

• CO2
• temperatuur binnen
• licht
• beweging

ook gemeten:
• temperatuur buiten



Kunt u aangeven of u het nu koud of warm heeft? r>/̂ /y\ 
Zet a. u.b. een kruis hieronder i-^lAlyj J_ 

warm. 

MutraaL 

koud 

^ Datum: 77 / o3 
Tijdstip: l j , • oo 

Hoe komt het dat u het nu'koud of warm heeft? 

Ite tereeg het wflrm,er door. 

é 
È 1 

Iets warm te Een extra Verwarming Iets anders 
eten/drinken laagje aan hoogte (vulin) 

te doen hebben staan 

• • • • • 
te voel w^t Mutraal tewa tem.peratu.w.r door.. 

Dewarmte Het raam/deur Te bewegen En hOe prettig VOelt het nU 
van de zon dicht te hebben 

in huis? 
Zet a.u.b. een kruis hieronder 

Ite tereeg het koudtr door... 

'i 
Iets kouds te Minder kleren Verwarming Iets anders Tocht 
eten/drinken aan te hebben laagte (vulin) 

hebben staan 

• • • • 

11 

erg prettig 

prettig 

lA-let prettig 

Het gordijn Het raam/de deur 
dichtte hebben open te 

hebben staan 
ffl • 

Weinig kleding 

Ite deed... 

Niet 20 actief 

• a • • • 

Kunt u nog iets vertellen over dit moment? 

Ite droeg... vertel a.u.b. Iets over wat u dttd en, hoe u het ervoer: 

Jü Xi J j JIJ J L l JL ....'̂.«̂  Q;.^.a^.èK vy>..e..fc A.v.c.W.^:... 
• 

..:Y:..(M^.r^ 

Erg actief 

• • • 
w a a r was u. tn. huLs? 

Kunt u aangeven of u het nu koud of warm heeft? 
Zet a.u.b. een kruis hieronder 

neutrnaL 

WlOVVlt\A± 2 

Datum: zè I ö'^ 
Tijdstip: l<g ; öö 

Hoe komt het dat u het nu koud of warm heeft? 

Ite tereeg het wnrkvter door... 

è 4 11 
Iets warm te Een extra Verwarming Iets anders oev^^rmte Het raam/deur Te bewegen 
eten/drinken laagje aan hoogte (vulin) van de zon dicht te hebben 

te doen hebben staan 

• • • • • • 
(te voeL ^̂ ê iA,eM.trflflL \zwa tem,per«tu.i/(.r door... 

v;rv.(y. D. . \ ry.. ^.'i^Y ...^K^^. è^.'^.^. 

• 

Ite tereeg het teowder door... 

En hoe prethg voelt het nu 
in huis? 
Zet a.u.b. een kruis hieronder 

iYQ pret±'i.g 

prettig 

i^letpret±lg 

é f! 
Iets kouds te Minder kleren Verwarming Iets anders Tocht 
eten/drinken aan te hebben laagte (vulin) 

hebben staan 

Het gordijn Het raam/de deur 
dicht te hebben open te 

hebben staan 

• • • • • • • 

Kunt u nog iets vertellen over dit moment? 

Ite droeg... 

Weinig kleding ^ Ü ^ # (li Veel kleding 

vertel a.u.b. Iets ov/er wat u dttd en. hoe u htt trvotv. 

....ck.e .i/.'..9S.ï^..!^ 
• H • • • • 

Ite deed... 

Niet zo actief Erg actief 

• • • 
waar was u 'UA, huis,? 

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



na

voor

aug2018

aug 2017

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: monitoring binnenklimaat
Resultaten: warme dag voor en na



maart 2018

nov 2017

koele dag voor en na
TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: monitoring binnenklimaat
Resultaten:

na

voor



warme dag koele dag

2018

2018

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: monitoring binnenklimaat
Resultaten:

• 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? 

conclusies 2018

na

na



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

“We controleren
binnenkort de 
systemen … mochten
de bewoners nog
extra uitleg nodig
hebben, nemen we 
dit gelijk mee.”

vanuit de 
techniek
gekeken

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: volgen renovatie
Resultaten:



Onze mooie nieuwe gebouwsystemen:
• zonnepanelen
• warmtepomp

o warm water
o verwarming

• koeling
• ventilatie
• HR+++ glas
• isolatie

De bewoner als
risico voor de 
werking ervan

Techniek

Wonen

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

vanuit de 
techniek
gekeken

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: volgen renovatie
Resultaten:



Prettig wonen

Techniek

Ons huis waarin we 
eindelijk prettiger
willen wonen

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.

vanuit de 
bewoners
gekeken

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: volgen renovatie
Resultaten:



verander proces

ingredienten 
voor kernwaarden

kernwaarden 
voor prettig 
wonen thuis

groeien

controle

kosten

veilig

begrip
no regrets

vertrouwd

gezond-
heid

comfort

gebruiks 
vriendelijk

behapbaar

autonomie

habitatgedrag  
gewoontes

esthetiek
verschil in 
behoeftes

onder-
steunend

gemak betrouw-
baar

verander proces

prettig 
wonen 
thuis

woning als 
reflectie van 

ideeen & 
waarden

zorgeloos 
kunnen wonen

systemen zijn 
behapbaar en 
controleerbaar

woning 
faciliteert 

activiteiten & 
leefstijl 

grip op de 
toekomst 

woning 
ondersteunt 
gezond en 

comfortabel 
leven

verschillende 
klimaatbe-

hoeftes

behoud van 
ruimtelijke 
kwaliteiten

behoefte aan 
adequate 
afzuiging

comfortabel 
koel in de 

zomer

 
contact met 

buiten

 
daglicht 
kunnen 

ervaren en 
reguleren

 
vensterbank 
als gebruiks-

ruimte

temperatuur 
belangrijk 

voor comfort
comfortabel 
warm in de 

winter

systemen 
niet delen 

met de buren

behoefte aan 
minder 

geluidsover-
last

geen 
discomfort 

door nieuwe 
systemen

 
optimaal 
gezond 

binnenkli-
maat

 
vermindering 
van gezond-
heidsklacht-

en  
zintuigen 

leidend voor 
ventileren

 
ergonomisch 

en 
gebruiksvrien-

delijk

 
Gemak dient 

de mens

 
bestaande 
problemen 

opgelost

 
voldoende 

ramen 
kunnen 
openen

 
controle 

uitoefenen 
op omgeving

Gemakkelijk te 
onderhouden

 
hoge 

verwachtingen
 voorstelling 

kunnen 
maken

beschermd 
tegen 

schadelijke 
stoffen

beschermd 
tegen diefstal

 
weinig 

belastende 
renovatie

 
verzekerd 

van schone 
verse lucht

 
gegarandeerd 
geen hogere 

lasten

betrouwbare 
betrokken 

partijen

toegevoegde 
waarde van 
renovatie

inzien

 
rekening 

houden met 
iedere 
situatie

 
meedenken 

in het proces

invloed 
kunnen 

uitoefenen

ontdekken 
en realiseren 
van idealen

behoefte aan 
vertrouwd-

heid

privacy 
gewaarborgd

behoefte aan 
verbonden-

heid

handelen uit 
gewoonte

kosten 
gerelateerd 
aan verbruik

systeem woning daaromheen

prettig
wonen
thuis

vanuit de 
bewoners
gekeken

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: volgen renovatie
Resultaten:
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TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: volgen renovatie
Resultaten:



• Het drie-standen principe
voor ventilatiebediening is te
ingewikkeld voor bewoners

• Bewoners willen controle
over de ventilatie (kunnen
uitzetten bij vakantie, 
calamiteit)

vanuit de 
bewoners
gekeken

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: volgen renovatie
Resultaten:



• 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.

vanuit de 
bewoners
gekeken

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot: volgen renovatie
Resultaten:



• Geef bewoners direct 
relevante informatie in 
alledaagse taal.

• Het duurt een aantal
seizoenen om gewoontes
te veranderen.

vanuit de 
bewoners
gekeken

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot:
Tips

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



• De bedieningselementen
in huis zijn de sleutel -
daarmee kunnen
bewoners voor zichzelf
een gezond huis creëren!

vanuit de 
bewoners
gekeken

TU Delft onderzoek 2nd Skin pilot:
Tips



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
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