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Next level klimaatinnovatie vraagt om een integrale benadering, moed en in-
spiratie uit de natuur. Het is een blunder als we een gebouw eerst energieneu-
traal maken en dan pas nadenken over de milieu-impact van de materialen of 
het effect op onze gezondheid. Ook kan het ontwerpvraagstuk niet meer los 
gezien worden van de techniek en het gebruik. De filosofie van EWF-Lab? 
Bouwfysica en installatietechniek smelten samen met de architecturale op-
dracht voor echte verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dit vergt van 
elke stakeholder in het proces innovatiekracht, ketensamenwerking en creati-
viteit. We hebben op dit moment niet voldoende schone energie om in onze 
behoeften te voorzien. Dus het is ongelofelijk belangrijk om elkaar uit te dagen, 
te experimenteren, pilots op te zetten en te onderzoeken wat slimme oplossin-
gen zijn om de oorspronkelijke energievraag van gebouwen fors terug te drin-
gen en transparant te zijn over het werkelijke gebruik op de meter. Alleen op 
die manier kunnen we een echte versnelling brengen in de verduurzamingsop-
gave waar we voor staan.  

 

 

Building Holland Digital: prijsuitreiking & keynote 

Om de doelstellingen extra kracht bij te zetten heeft de stichting de Ben Bronsema-prijs in het leven geroepen. 
De prijs stimuleert de toepassing van natuurlijke krachten voor het verzorgen van het binnenklimaat in gebou-
wen en woningen. Studenten en young professionals kunnen hun studie, toepassing of onderzoek door middel 
van een artikel indienen via EWF-Lab en met behulp van een vakkundige jury zal er elk jaar een winnaar wor-
den geselecteerd. Deze prijs zal dit jaar uitgereikt worden op Building Holland Digital op 1 april. Voorafgaand 
aan de prijsuitreiking zal Yvette Watson, voorzitter van EWF-Lab, een keynote verzorgen en dieper ingaan op 
het klimaatconcept, voorbeelden in de praktijk en hoe we met deze nieuwe kijk op ontwerpen, echt slimme 
gebouwen kunnen maken.  

 
>> Klik hier om je gratis te registreren. 
>> Klik hier voor het programma. 
>> Klik hier voor het verdiepende interview. 

 

 

 
 

Nieuwsbrief Nr. 1 – maart 2021 

mailto:info@ewflab.nl
http://www.ewflab.nl/
https://www.ewflab.nl/inschrijven/
https://registration.gesevent.com/survey/0hww9sdg6ydir?_ga=2.231258463.1773802450.1617024509-1172550865.1614856125
https://registration.gesevent.com/survey/0hww9sdg6ydir?_ga=2.231258463.1773802450.1617024509-1172550865.1614856125
https://www.buildingholland.nl/programma-bhd-1-april-2021/
https://www.buildingholland.nl/programma-bhd-1-april-2021/
https://www.buildingholland.nl/yvette-watson/
https://www.buildingholland.nl/yvette-watson/
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Stichting EWF-Lab (www.ewflab.nl)  
Op 29 mei 2020 is de Stichting EWF-Lab opgericht, een metafoor voor een virtueel laboratorium waarin zowel 
op academisch als op praktijkniveau wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het Earth, Wind & Fire- concept. 
Het EWF-Lab borduurt voort op het werk van Ben Bronsema die in zijn promotieonderzoek (klik hier) het Earth, 
Wind & Fire-concept voor Natuurlijke Airconditioning (EWF) ontwikkelde, dat zorgt voor een energiezuinig, maar 
vooral ook voor een gezond, behaaglijk en productief binnenklimaat in gebouwen. Door gebruik te maken van 
natuurlijk energiebronnen, geothermische energie, wind en zon (“Earth, Wind & Fire”) kan het energiegebruik 
voor de klimaatregeling, en daarmee de CO2-uitstoot, van woningen en gebouwen drastisch worden beperkt. 
Hiervoor is een nieuwe ontwerpmethodologie nodig, waarbij architectuur, bouwmassa, constructies en installa-
ties zodanig samenwerken dat een bouwwerk, met behoud van architectonische en functionele kwaliteiten, 
wordt getransformeerd tot een klimaatmachine, geactiveerd door natuurlijke hulpbronnen. De architect speelt 
bij dit concept een belangrijke rol als technisch en artistiek co-ontwerper van het klimaatsysteem. 
De stichting EWF-Lab wil de ontwikkeling van dergelijke integrale gebouw- en installatieconcepten stimuleren. 
Een van de middelen hiervoor is de jaarlijkse uitreiking van de Ben Bronsema EWF-prijs aan personen of teams 
die hieraan de meest innovatieve bijdrage leveren. Hiervoor komen in aanmerking studenten van hogescholen 
en universiteiten en medewerkers van advies-, ingenieurs- en architectenbureaus. 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Yvette (mw Y.R.) Watson (voorzitter), Kees (ir. A.C.) van der 
Linden (secretaris/penningmeester), Mieke (dr. ir. M.A.R.) Oostra, Fons (prof. ir. A.P.J.M.) Verheijen en Ben (dr. 
ing. B.) Bronsema. De samenstelling van het bestuur is hierdoor een afspiegeling van de integrale EWF-ontwerp-
methodologie: Het gebruik van het gebouw (huisvesting en FM), Bouwfysica, Energietechniek, Architectuur en 
Installatietechniek. 

Natuurlijke Airconditioning met Earth, Wind & Fire 
De hiervoor genoemde “klimaatmachine”, wordt ge-
vormd door drie responsieve bouwkundige elemen-
ten:  
▪ Het Ventecdak, dat gebruik maakt van winddruk 
voor toevoer van ventilatielucht via de overdrukka-
mer en afzuig via de venturi-ejector. 
▪ De Klimaatcascade voor het conditioneren van de 
ventilatielucht (koelen en drogen in de zomer, ver-
warmen en bevochtigen in de winter). Hierbij wordt 
tevens overdruk opgewekt voor het luchttransport in 
het gebouw. 
▪ De Zonneschoorsteen voor het afzuigen van de 
ventilatie lucht en het oogsten van zonnewarmte. 

In het EWF-concept zijn geen luchtbehandelingskas-
ten nodig, waardoor aanzienlijk minder techniek-
ruimte nodig is. 

 

Voorgeschiedenis 
De ontwikkelingen in de jaren 2014 – 2018 om het concept in de Nederlandse bouwpraktijk te laten landen zijn 
beschreven in de Nieuwsbrieven EW&F 1 t/m 5 van Bronsema Consult- zie www.bronconsult.org.  

Four Elements Hotel 
Hoogtepunt was de opening van het Four Elements Hotel (v/h hotel BREEZE) in Amsterdam in 2019, waarin het 
EWF-concept inmiddels zijn waarde heeft bewezen 

http://www.ewflab.nl/
https://doi.org/10.4233/uuid:d181a9f2-2123-4de1-8856-cd7da74e8268
http://www.bronconsult.org/
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COLOFON 
            Ontwikkelaar:      Amstelius NV 
             Opdrachtgever:   ECOncept Hospitality 
             Architectuuur:     NwA / OZ Architects 
             EWF-ontwerp:     Bronsema Consult 
             EWF-installateur: Van Delft Groep 

Het is van het begin af aan de bedoeling geweest een 
(bijna)energieneutraal (BENG) hotel te ontwikkelen. 
Om dit te realiseren is in consortiumverband met de 
TU Eindhoven intensief gewerkt aan de ontwikkeling 
van een Powerdak met een aantal Verticale-As-Wind-
turbines in. Teleurstellende testresultaten met een 
turbine in de windtunnel maakten deze optie onmo-
gelijk. Het hierdoor ontstane energetisch deficit is met 
BIPV -zonnepanelen in de gevel en met PV-panelen op 
het dak en in de zonneschoorsteen aangevuld. Het ge-
bouw voldoet hiermee ruimschoots aan de huidige 
BENG-prestatie-eisen. Helaas zonder het karakteris-
tieke Ventecdak.  Four Elements Hotel Amsterdam IJburg 

Het project is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gesubsidieerd in het kader van de Subsi-
dieregeling Energie en Innovatie, EnerGO, sinds 2016 TKI-Urban Energy genoemd. Initiatiefnemer was Amstelius/ 
Dutch Green Company die ook als penvoerder optreedt in het onderzoeksconsortium waarin verder TU Eindho-
ven en Bronsema Consult participeerden. 
Het is het eerste gebouw ter wereld met natuurlijke airconditioning volgens het Earth, Wind & Fire-concept. Het 
hotel heeft de hittegolven in de afgelopen zomers glansrijk doorstaan en kreeg in januari 2020 de prestigieuze 
EZK Energy Award 2019 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat-zie https://www.amstelius.nl/ho-
tel-breeze/. 

Monitoring Prestatie EWF systeem 
Na de oplevering van het hotel in april 2019 is het energiegebruik gedurende het eerste jaar door Green Building 
Engineering gemonitord.  
In vergelijking met een conventioneel klimaatsysteem, uitgevoerd met luchtbehandelingskasten en warmtete-
rugwinning met een warmtewiel, is het energiegebruik van de ventilatoren bij EWF aanzienlijk geringer. De 
warmtebehoefte voor ventilatie is echter door het ontbreken van warmteterugwinning veel groter. Een belang-
rijke les is dat voor optimale energiezuinigheid ook bij EWF warmteterugwinning moet worden toegepast. Daar-
naast worden in het rapport enkele gebreken genoemd die zouden moeten worden hersteld. De malaise in de 
hotelsector door Covid-19 zijn er oorzaak van dat deze vooralsnog niet zijn uitgevoerd. Een opmerkelijk resultaat 
van de energiemetingen is de zeer lage opbrengst van de PV-panelen in de zonneschoorsteen.   

Het EWF-concept 2.0 
Het EWF-concept zoals uitgevoerd bij het Four Elements Hotel functioneert uitstekend, maar met het oog op 
energiezuinigheid zijn de volgende aanpassingen gewenst: 
▪ Warmteterugwinning uit ventilatielucht: Omdat een warmtewiel niet mogelijk is zal hiervoor een twin-coil 
systeem worden toegepast. 
▪ Vraag gestuurde ventilatie waarmee een substantiële energiebesparing kan worden gerealiseerd, vooral bij 
gebouwen met sterk wisselende ventilatiebehoefte.  
▪ Vermindering van ventilatorenergie door toepassing van 

✓ Water/lucht warmtewisselaars met lage drukverliezen, zoals micro-kanaal-warmtewisselaars (MCHE). 
✓ Efficiënte mist-eliminators in plaats van traditionele druppelvangers aan de voet van de klimaatcascade 

Onderwijsgebouw MFO II te Rotterdam 

De tweeling zonneschoorsteen 

https://www.amstelius.nl/hotel-breeze/
https://www.amstelius.nl/hotel-breeze/
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Binnenkort wordt begonnen met de realisatie van een multifunctioneel onderwijsgebouw voor de Erasmus uni-
versiteit, het tweede gebouw met EWF Natuurlijke Airconditioning.  

Onderwijsgebouw Erasmus Universiteit Rotterdam 

COLOFON 
            Ontwikkelaar:       BAM 
             Opdrachtgever:    Erasmus Universiteit 
             Architectuur:        Paul de Ruiter Architects 
             EWF-ontwerp:      Halmos Adviseurs 
            EWF-installateur: BAM Techniek 

Voor een tender van dit gebouw heeft Halmos Advi-
seurs in samenwerking met de BAM het EWF-sys-
teem voorgesteld. Dit innovatieve systeem is inge-
past in het ontwerp van Paul de Ruiter architects, 
waarmee de opdracht voor de BAM is verworven.  
Het ontwerp is inmiddels uitgewerkt tot een defini-
tief ontwerp en de uitvoering is gestart. De opleve-
ring zal plaatsvinden in de zomer van 2022.  
Er zijn 2 EWF systemen toegepast met een totale 
ventilatiecapaciteit van 135.000 m3.h-1. Met dit sys-
teem wordt ten opzichte van luchtbehandelingskas-
ten een energiebesparing gerealiseerd van ruim 50% 
waarvan 90% op ventilator energie. Dit heeft ertoe 
bijgedragen dat het gebouw energiepositief is on-
danks het relatief kleine dakvlak voor PV-panelen. 
Hiernaast een impressie van de gevel met de zonne-
schoorstenen, de luchtinlaten en daarboven de ven-
turi voor de luchtafvoer. Bij het ontwerp van het kli-
maatsysteem is uitgegaan van het EWF-concept 2.0 

. 

Nieuws over de Stichting EWF-Lab 
▪ De Ben Bronsema EWF-prijs zal voor de eerste keer worden uitgereikt tijdens een online editie van Building 
Holland, gepland op donderdag 1 april. Thema is Slim & Gezond, een toepasselijk frame. 
▪ De stichting heeft inmiddels 2 kennispartners, ABT Ingenieurs in Bouwtechniek en Halmos Adviseurs. Ken-
nispartners zijn advies- en ingenieursbureaus of instellingen die actief bijdragen aan de ontwikkeling van kennis 
en expertise m.b.t. de doelstellingen van de stichting. De stichting biedt hun via haar website en presentaties 
voor potentiële opdrachtgevers een podium om zich te presenteren. Geïnteresseerden kunnen zich met een 
motivatiebrief melden bij het secretariaat. 

Volgende Nieuwsbrief EWF-Lab 
In de volgende editie van de Nieuwsbrief vertellen we meer over enkele nieuwe bouwprojecten en -plannen, 
nieuwbouw en revitalisatie, waarbij het EWF-concept een belangrijke rol speelt. In deze editie gaan we ook in op 
de verwachtingsvolle ontwikkelingen bij de faculteit Bouwkunde van TU Delft, waar drie masterstudenten bezig 
zijn met hun afstudeeronderzoek op EWF. Zou 2021 het jaar van de doorbraak worden? 

 
Wordt vervolgd in Nieuwsbrief Nr. 2  

 


