
1

06-2014

Duurzaam renoveren op Aruba

.SUS.

Een onderzoek naar de mogelijkheden van passieve koelmethoden voor 
de bestaande bouw op Aruba
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In de scriptie 'Duurzaam renoveren op Aruba' wordt naar een 
oplossing gezocht voor een onbehaaglijk binnenklimaat van de 
woningen in de wijken The Village en Esso Heights op Aruba. 
Belangrijke parameters (zie pag.3) die een negatief effect op het 
binnenklimaat hebben zijn tijdens een meetperiode op het eiland 
naar voren gekomen. Dit is een belangrijke basis voor het passief 
klimatiseren van de V1, V2 en V3 woningen van de FCCA. De 211 
woning in The Village en Esso-Heights zijn onder enorme tijdsdruk 
gebouwd waardoor dit  wel in verbeterde woonomstandigheden 
voor de bewoners resulteerde in vergelijking met de oude 
situatie, maar goede aandacht voor het binnenklimaat is er niet 
geweest. Hierdoor ontstonden er problemen, namelijk een 
onbehaaglijk thermisch binnenklimaat.

Door middel van thermische simulaties zijn 18 passieve 
maatregelen met in totaal 31 verschillende uitvoeringen 
gesimuleerd op energie prestatie en effect op het thermisch 
binnenklimaat. Door het maken van combinaties uit deze 
maatregelen aan de hand van een morfologisch overzicht zijn 
uiteindelijk 6 combinaties gemaakt en gesimuleerd. Het resultaat 
hiervan is dat Combinatie F, een hoog albedo tropisch dak, hoge 
albedo gevels, externe zonwering, crossventilatie en verhoogd 
plafond de meest effectieve oplossing zal zijn. Hiermee wordt de 
binnentemperatuur verlaagd tot binnen de ASHREA 55-standard 
behaaglijkheidgrenzen. Er wordt aanbevolen aan de FCCA om 
combinatie F op te nemen in het toekomstig renovatieplan voor de 
wijken The Village en Esso Heights.

"Samenvatting"
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Parameters

Zonnesterkte Warmte accumulatie

Interne warmtelast Zoninval

Interne zonwering Verlaagde plafonds

Belemmering wind Windschaduw
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De wijk Village en Esso Heights (zie fig.1) 
is gelegen in San Nicolaas. San Nicolaas ligt 
aan de zuidkant van het eiland Aruba dat 
ongeveer 23 Km voor de Venezolaanse kust 
ligt. In 1887 voor het eerst genoemd onder 
de naam Boca St. Nicolaas. Pas later werd 
de naam afgeleid naar San Nicolas, een 
beschermheilige onder zeelieden.

De komst van de industrie in 1924, dezelfde 
industrie welke de reden is van het ontstaan 
van het oude Village en Esso Heights, bracht 
nieuwe bouwmaterialen met zich mee. 
Bouwtechnisch, onderhoudstechnisch en 
economisch waren de nieuwe materialen 
betere opties, maar ze hadden een negatief 
effect op het binnenklimaat. Van de traditionele 
Cunucuhuizen die goed op het klimaat waren 
aangepast werd niet veel overgenomen in het 
ontwerp als er gekeken wordt naar passieve 
koelmethode en het materiaalgebruik.

Het grootste gedeelte van de bewoners van 
deze sociale woningen hebben een beperkt 
financieel budget. Tevens is er een 
woningtekort op Aruba. Door deze 
omstandigheden hebben deze bewoners geen  
mogelijkheid tot een actieve koelsysteem of 
het verhuizen naar een woning met een 
behaaglijker binnenklimaat. Hierdoor hebben 
de onderzoekers in samenwerking met de 
FCCA, met een groot verhuurbare woning 
portfolio, de  volgende onderzoeksvraag 
ontwikkeld: 

Welke installatie-arme maatregelen kunnen 
genomen worden om een woningtype op 
Aruba passief te kunnen renoveren, dit om de 
energiebehoefte van dit woningtype van de 
sociale woningbouwvereniging ‘FCCA’ zo klein 
mogelijk te houden, binnen de grenzen van een 
behaaglijk binnenklimaat

fig 1. Locatie The Village en Esso Heights

Het plan
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Woningen maken op Aruba vaak gebruik van 
Airco systemen om een behaaglijk 
binnenklimaat te creëren. Hierbij worden 
oneindige bronnen niet optimaal benut 
waardoor er een relatief hoge energiebehoefte 
is per woning. In Aruba betalen de bewoners de 
kosten van de hoge energierekening, terwijl 
een aircosysteem tot zo’n 70 procent van de 
totale energiebehoefte van een woning 
inneemt. Tevens kunnen airco systemen voor 
een slechte binnenluchtkwaliteit zorgen door 
schimmel en bacteriegroei in de filters, 
leidingen en installaties.

In dit onderzoek worden de  verschillende 
probleemgebieden (zie fig.2) die een negatief 
effect hebben op het binnenklimaat in kaart 
gebracht. Hierdoor kunnen specifieke passieve 
maatregelen toegepast worden. Deze 
probleemgebieden zijn onder andere de 
samenhang tussen de cultuur, woonvorm, 
bouwvorm, gebruikersgedrag, woongedrag, 
relatie tussen wonen en klimaat, 
bouwconstructie en bouwmaterialen. 

Deze problemen dienen opgelost te worden 
met passieve methoden (zie blz. 6+7). Passief 
bouwen / Bio- klimatisch ontwerpen biedt 
oplossingen voor probleemgebieden door 
verwarmen en koelen op een manier waarbij 
energie slurpende en vervuilde technieken 
worden vermeden. 

Passieve koelingstrategieën controleren en 

reduceren de koellast. Hierbij moet gedacht 
worden aan het voorkomen van het opwarmen 
van materialen, het weren van externe 
warmtelasten, het reduceren van de interne 
warmtelast en het koelen door gebruik te 
maken van natuurlijke bronnen. De keuze van 
het juiste passieve koelingsysteem hangt sterk 
af van lokale klimatologische omstandigheden, 
het gebouwtype en bewonersgedrag.

Er is literatuuronderzoek gedaan, naar de 
parameters van passieve systemen, in 
gewaardeerde bouwtechnische instituten zoals 
het NAi en de bibliotheek van de TU-Delft. 
Daarnaast is op Aruba een enquête uitgevoerd 
onder de doelgroep en zijn twee 
casuswoningen gedurende 21 dagen 
doorgemeten om de parameters van het 
huidige binnenklimaat in kaart te brengen.

Aan de hand van dit literatuuronderzoek en 
meting en validatie door interviews met 
experts zijn de probleemgebieden van de 
woningen in kaart gebracht. Hiermee wordt 
duidelijk welke probleemgebieden opgelost 
moeten worden door de passieve maatregelen. 
Naast de probleemgebieden van de 
gebouwschil is het bewonergedrag, door het 
sluiten van de ramen en de toepassing van 
interne zonwering, ook een probleemgebied.  
Hierdoor wordt natuurlijke ventilatie 
belemmerd en kan de interne warmte niet 
worden afgevoerd.

fig 2. Probleemgebieden gebouwschil
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Groendak

-Besparing:
+0,1oC ≈ +60kWh/jaar≈ +23,40Afljaar
-Investering: Onbekend
-Werking: 
De zonnestraling wordt tegenge-
houden door beplanting. De be-
planting absorbeert veel zonnes-
traling maar geleid maar weinig  
warmte de woning in. Daarnaast 
verdampen de planten vocht waar-
door een koelere luchtlaag ontstaat. 

Tropisch dak

- Besparing:   
-0,1oC ≈ -156kWh/jaar ≈ -61Afl/jaar

-Investering:145 Afl/m2

-Werking:    
Het dak wordt thermisch ontkoppelt, 
dit betekend dat er maar zeer weinig 
geleiding kan plaatsvinden tussen de 
twee dakdelen. Daarnaast zorgt spou-
wventilatie voor verdere koeling. 

Hoge albedo

- Besparing:   
-0,4oC ≈ -756kWh/jaar ≈ -295Afl/jaar
-Investering: 3Afl/m2

-Werking: 
De zonnestraling die op het dak valt 
wordt maar zeer weinig geabsorbeert 
door het dakoppervlak. De zonnestral-
ing wordt gereflecteerd waardoor er 
maar zeer weinig hitte de woning in 
komt.

Overstekken

- Besparing:    
-0,3oC ≈ -336kWh/jaar ≈ -131Afl/jaar
-Investering: 42 Afl/m2

-Werking:
De zonnestraling die naar binnenvalt 
door openingen in de gevel wordt 
omgezet in hitte op het moment dat 
een object wordt geraakt. De over-
stekken voorkomen dat zonnestralen 
binnen de woning hitte afgeven.
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Dakisolatie

- Besparing:   
+0,1oC ≈ -636kWh/jaar ≈ -248Afl/jaar
-Investering: 84 Afl/m 2
-Werking:   
Door meer isolatiemateriaal aan te 
brengen wordt de warmteweerstand 
verhoogt. In andere woorden wordt 
stroom warmte-energie door het da-
koppervlak trager. Dit maatregel is 
gunstig bij de toepassing van een ac-
tieve koelsysteem.

Thermische massa

- Besparing:   
0oC ≈ +84kWh/jaar ≈ +33/jaar
-Investering: 51 Afl/m2

-Werking:    
Door meer thermische massa toe te 
voegen kan er meer warmte worden 
vastgehouden. Extreme temperaturen 
in de middag zullen binnen niet direct 
worden gevoelt omdat de warmte-en-
ergie wordt gebufferd en vertraagd. 

Geventileerde zolder

- Besparing: -0,8oC ≈ -1156kWh/jaar 
≈-450Afl/jaar
-Investering: 69 Afl/m2

-Werking:   
Hitte stijgt op, door voldoende venti-
latie-afvoer aan te brengen in de gevel 
kan opgebouwde warme lucht in de 
nok van het dak worden afgevoerd. 
Het effect hiervan is een koeler effect 
op verblijfsniveau.

- Besparing:   
-0,3oC ≈ -576kWh/jaar ≈ -225Afl/jaar
-Investering: 15 Afl/m2

-Werking:    
Beplanting kan een belemmering vor-
men voor de zonnestralen waardoor 
schaduw ontstaat. Hierdoor wordt 
voorkomen dat zonnestraling bou-
wdelen opwarmen. Daarnaast zorgen 
planten ook voor verdampingskoeling.

Beplanting
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- Besparing:    
+0,1oC ≈ +396kWh/jaar ≈ +154Afl/jaar
-Investering: 70 Afl/m2

-Werking:    
De gebouwschil wordt beschermt 
tegen zonnestraling door een tweede 
schil. De houten gevel kan maar 
weinig energie opnemen en geleiden, 
daarnaast wordt hij ook nogeens 
geventileerd. 

- Besparing:   
+0,5oC ≈ -336kWh/jaar ≈ 131 Afl/jaar
-Investering: 59 á 63Afl/m2

-Werking:   
Door meer isolatiemateriaal aan te 
brengen wordt de warmteweerstand 
verhoogt. In andere woorden wordt 
stroom warmte-energie door het 
geveloppervlak trager. Deze oplossing 
werkt positief bij de toepassing van 
actieve koelsystemen. 

- Besparing:    
-0,4oC ≈ -516kWh ≈ -201 Afl/jaar
-Investering: Onbekend
-Werking:   
Een groene gevel absorbeert veel 
zonnestraling maar geeft maar weinig 
warmte-energie door aan de kam-
ers, dit komt doordat beplanting maar 
weinig warmte geleid. Daarnaast 
zetten planten vocht om in damp wat 
voor koeling zorgt. 

Isolerende beglazing

- Besparing:+0,1oC ≈ -144 á188kWh 
≈ -56 á 70Afl/jaar
- Investering: 89 á 265 Afl/m2

- Werking:   
Door isolerende beglazing toe te pas-
sen wordt de warmteweerstand van 
de gevelopeningen verhoogt. Hier-
door wordt stroom warmte-energie 
door de gevelopeningen trager. Deze 
oplossing werkt positief bij de to-
epassing van actieve koelsystemen.  

2de huid huidfaçade Groene gevel

Gevel isolatie
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- Besparing:   
-0,9oC ≈ -3588kWh/jaar ≈ -1400Afl/
jaar
-Investering: 41 Afl/m2

-Werking:   
Externe zonwering zorgt ervoor dat de 
zonnestralen buiten worden tegenge-
houden, hierdoor wordt voorkomen 
dat hitte als gevolg van zonnestralen 
binnen worden gevormd. 

- Besparing: Onbekend
-Terugverdientijd: Onbekend
-Investering: 354Afl/m2

-Werking:   
De orientatie van een kamer is belan-
grijk voor behaaglijk binnenklimaat. 
Slaapkamers op noorden zijn bijvoor-
beeld eerder koel. Dit heeft te maken 
met de zonsverloop van het oosten 
naar het westen. 

- Besparing: Onbekend
-Terugverdientijd: Onbekend
-Investering: afhankelijk van de won-
ing 
-Werking:    
Hitte stijgt op, in de oude situatie wordt 
warme lucht vastgehouden onder het 
plafond. Door het plafond te verhogen 
zal de warme zone zich op een hogere 
plek bevinden waar de bewoners er 
minder last van hebben.

Windtower 0,5x0,5m

- Besparing:   
-1,4oC ≈ -588kWh/jaar ≈ -229Afl/jaar
-Investering: 52 Afl/m 2

-Werking:    
Een windtower werkt op basis van 
een temperatuurverschil. Hierdoor 
ontstaat een constante luchtstroom. 
Ook in de orkaanperiode als er nor-
maal geen wind staat kan er d.m.v. 
deze methode warmte uit de woning 
worden onttrokken.

Externe zonwering Plafond verhogen

Woningindeling
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Turbineventilator(afvoer woonkamer)

- Besparing:-1,4oC ≈ -2508kWh/jaar ≈ 
-978Afl/jaar
-Investering: 18 Afl/m2

-Werking:   
Een turbineventilator werkt als afzuig-
kap zonder elektra. Doordat de roter in 
beweging gebracht d.m.v. wind wordt 
binnen een luchtstroom opgang ge-
bracht die warmte afvoert en de ge-
voelsteemperatuur doet dalen.

Crossventilatie

- Besparing: -1,4oC ≈ -1476kWh/jaar 
≈-576Afl/jaar
-Investering: 50 Afl/m 2 
-Werking:    
Crossventilatie is een windstroom  die 
bijv. de passaatwind dwars door het 
huis ventileerd. Als gevolg hiervan 
wordt warmte onttrokken uit de won-
ing en wordt de gevoelstemperatuur 
naar beneden gebracht. 
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Combinaties

Uit de analysefase zijn 18 passieve maatregelen 
overgebleven die toegepast kunnen worden op de 
woningen in de wijk The Village & Esso Heights. Uit 
deze maatregelen kunnen in totaal 816 
combinaties worden gemaakt. 

Niet al deze combinaties zijn in het bouwfysisch 
simulatieprogramma Bink gesimuleerd om de 
optimale combinaties in kaart te brengen. Er is in 
het onderzoek gebruik gemaakt van een 
morfologisch overzicht. Morfologische overzichten 
worden in de praktijk  toegepast om mogelijke 
combinaties van ontwerpen af te bakenen. 

In een morfologisch overzicht worden de 
maatregelen geordend op functies. Voor elke 
functie is een aantal mogelijkheden. De 
combinaties (zie fig5.) worden gemaakt uit één 
maatregel per functie op grond van een evaluatie. 
De toegepaste afbakeningspunten binnen het 
morfologisch overzicht zoals de gangbare discipline 
in de bouw op Aruba, het verband tussen de 
maatregelen van de verschillende 
probleemgebieden en de prioriteit van de 
probleemgebieden. 

Er zijn verschillende thema’s gehanteerd 
zoals, oppervlakte temperaturen verlagen 
(combinatieA), de thermodynamica van de 
materialen en lucht (combinatie B), het weren 
van de zonnestraling (combinatie C), 
multifunctionele maatregelen (combinatie D) 
en de zon weren en wind benutten (combinatie 
E). Tevens is er één combinatie gemaakt aan de 
hand van de hypothese van de onderzoekers 
(combinatie F). Hierbij zijn keuzes gemaakt 
aan de hand van hun bouwfysische kennis 
en voorgevoel uit de analysefase. 
Koelstrategieën (directe koeling) worden 
aan de hand van het koelvermogen aan de 
combinatie bijgevoegd.

Uit dynamische simulaties blijkt dat 
uitsluitend combinatie F en F' (zie fig.3+4) 
de gemiddelde binnenluchttemperaturen 
van de woning verlaagt tot binnen de 
behaaglijkheidgrens. Tevens verlaagt deze 
combinatie het energieverbruik van de 
woning. Hierdoor heeft combinatie F een 
terugverdientijd van circa 5 jaar. 

 
 
 
 
 

 

 
 

fig 4. Exploited view van combinatie F'fig 3. Exploited view van combinatie F 
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fig 5. Exploited views van de verschillende combinaties met temperatuurprestatie.

Tigem=30,3oC



13

������������

��
���

�������
�

�Tigem=29,5oC

������������

��
���

������
�

�Tigem=29,7oC

������������

��
���

�������
�

�Tigem=31,0oC



14

In dit onderzoek worden de onderzochte 
passieve maatregelen door middel van een 
bouwfysisch simulatieprogramma doorgerekend. 
De simulatie berekent het binnenklimaat niet 
exact, maar geeft bepaalde trends aan. De 
aanwezige V3 woning wordt is in deze simulaties 
als casus (nulvariant) genomen. 

De nulvariant in deze simulatie is een V3 
woning. Deze vrijstaande woning van circa 65 m2 
heeft 3 kamers,1 woonkamer/ keuken, 1 douche 
en 1 verkeersruimte (gang). De nulvariant heeft 
een gemiddelde jaarlijkse binnenlucht 
temperatuur van 31,6oC en een totaal gesimuleerd 
benodigd koelvermogen van 16.428kWh/jaar. De 
afwijking tussen de simulatie en praktijkmeting 
bedraagt maximaal 0,3oC en valt binnen de marges 
van de toegepaste meetinstrumenten.

Uit de simulaties blijkt dat de isolatietechnieken 
een negatief effect op de binnentemperatuur 
hebben. Deze technieken verlagen de 
energiestroom door de gebouwschil, maar de 
woning kan hierdoor ook moeilijker zijn warmte 
kwijt. De oplossingen met een hoog albedo 
hebben een groot effect en verlagen de 
temperatuur van de woning omdat de 
zonnestraling de gebouwschil niet kan opwarmen. 
Het thermisch ontkoppelen van het dak door 
middel van een tropisch dak resulteert ook in een 
daling van de binnentemperatuur. Het vergroten 
van het overstek en het planten van beplanting 
heeft ook een positieve uitwerking op de 
binnentemperatuur. Deze maatregelen 
voorkomen dat opwarming plaats vindt van de 
gebouwschil waardoor in vergelijking met de 
nulvariant een lagere binnentemperatuur 
ontstaat. Verder hebben ventilatiestrategieën ook 
een gewenst effect op de binnentemperatuur.

Het combineren van passieve oplossingen zal er 
voor zorgen dat een nog grotere daling van de 

binnentemperatuur mogelijk zal zijn. 
Oplossingen kunnen samen gaan werken 
waardoor een combinatie effectiever zal 
werken dan vooraf verwacht wordt. In totaal 
zijn er door middel van het morfologisch 
overzicht 6 combinaties ontstaan. Deze 
combinaties zijn gesimuleerd waarna ze zijn 
vergeleken met de Nulvariant. 

Het behaaglijkheidmodel van de ASHREA-55 
standard geeft temperatuurgrenzen aan van 

Aanbeveling

fig 6.Situatie tekening van de wijk The village 
met daarbij aanbevolen renovatieplan.
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van buitenaf weren waardoor het 
bewonersgedrag onaangepast blijft. Doordat 
deze problemen worden verholpen zullen 
bewoners niet meer hun ramen hoeven te 
sluiten en interne zonwering hoeven toe te 
passen. Echter dient op de locatie zelf 
vastgesteld moeten worden welke kansen 
en bedreigingen (belendingen m.b.t. wind) 
aanwezig zijn. Dit om kritisch te bepalen of 
combiantie F of F' toegepast moet worden. 

tussen de 23 en 29,5oC aan. De resultaten van 
de simulaties geven aan dat het toepassen van 
combinatie F zal leiden tot de grootste 
temperatuurdaling. De gemiddelde 
temperatuur zal dalen tot 29,5oC, dit zal een 
temperatuurdaling opleveren van 2,10C ten 
opzichte van de Nulvariant. 

Ten slotte spelen verschillende passieve 
maatregelen in op de randvoorwaarden zoals 
de veiligheid en privacy vergroten en het geluid 

Combinatie F

Combinatie F' (incl. turbineventilator) 

Verhuurde woningen
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