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Slim e 'r 'ga-serre' zorgt naam binnenklimaat

Prénatal-flagshipstore
onderdeel geluidswal A1

Langs de A l , ter hoogte van Amersfoort, is Prénatal Hearts in gebruik

genomen. Met het hoofdkantoor van Prénatal, een flagshipstore, audi-

torium, workshopruimten en een café; allemaal onder één glazen dak.

Samen vormen ze een geluidswal tegen de A l . Stedebouwkundige rand-

woordaarden resulteerden in creatieve oplossingen en een mooi inte-

graal ontwerp.

Prénatal Hearts ligt, samen met een aantal aangrenzende pan-

den, in een aarden geluidswal langs de A l . Met deze stede-

bouwkundige ingreep wordt de geluidbelasting door de Al

op de woonwijk achter de gebouwen gereduceerd. Gelijk-

tijdig betekent dit echter dat er sprake is van hoge geluidni-

veaus op de Zuidgevel van het gebouw, geluidniveaus in de

orde van 70 dB(A).

Het complex bestaat uit een in betonbouw uitgevoerde ba-

sis met een auditorium en parkeer- en winkelfuncties. Op de

betonbouwbasis bevinden zich vijf 'huizen' met kantoorfunc-

ties. Het geheel is goed voor in totaal 15.000 m2 winkelruim-

te, werkplekken en leisure. Het architectonisch uitgangspunt

was het realiseren van de huisjes onder een grote serre van

90x27x14 m.

De basis van de klimatisering vormt een mechanisch ven-

tilatiesysteem dat geconditioneerde lucht brengt naar de

kantoor- en winkelfuncties. Verwarming en koeling van de

kantoor- en winkelfuncties vindt plaats via mductieunits en

vloerverwarming- en koeling. De kantoren en winkels storten

hun ventilatielucht over naar de serre. Restwarmte en -koude

wordt zodoende gebruikt voor de conditionering van de ser-

re. De serre zelf wordt geventileerd met een combinatie van

natuurlijke en mechanische ventilatie. De gebouwen zijn niet

voorzien van retourkanalen, de serre fungeert als één groot

retourkanaal. Het gebouw is voorts uitgevoerd met een wko.

Door de omhulling von de serre zijn de huisjes in feite voorzien von een extra thermische schil.

SERRE

Voor de serre moest een aangenaam tussenklimaat in zowe

de zomer als de winter worden gerealiseerd. Het betrof geen

hoogwaardige verblijfsfunctie, maar het gebruik als een aan-

gename leisurefunctie moest in de zomer en winter mogelijk

zijn. Er zijn een aantal basisvoorzieningen getroffen om dit te

bereiken, waaronder standaard zonwerende isolerende be-

glazing en binnenzonwering onder het dak en gevels van de

serre. Vanwege de lichttoetreding bij gesloten zonwering is

daarbij gekozen voor een gedeeltelijk open zonwering.

Vanwege de hoge geluidbelasting aan de Zuidgevel waren

openingen voor natuurlijke ventilatie aan die zijde niet accep-

tabel. De vraag was of alleen openingen aan de Noordgevel

voldoende doorspoeling zouden geven voor de bijna 30 m

diepe serre. Dynamische TO-CFD-berekeningen boden uit-

komst. Een techniek waarmee temperaturen en luchtstromin-

gen in atria nauwkeurig kunnen worden voorspeld.

De serre werd daarbij gemodelleerd in een 3D-CFD-reken-

model, hiermee werd de serre verdeeld in een groot aantal

cellen. Vervolgens werden druk, temperaturen en snelhe-

den voor elke cel bepaald, waardoor een 3D-stromingsveld

zichtbaar werd. Bij het berekenen van de temperatuursont-

wikkeling en luchtstromingen in de serre werd rekening ge-

houden met de omgevingstemperatuur en zontoetreding.

Vanwege de thermische traagheid van het gebouw werden

vijf etmalen doorgerekend waarbij de omgevingscondities

(omgevingstemperatuur, zonnestand, bewolking) in de be-

rekening elk uur opnieuw werden bijgesteld. Zodoende kon

het gebouw zich 'instellen'. Beschaduwing van gebouwen in

de omgeving (indien aanwezig) alsook beschaduwing van ge-

bouwdelen onderling werd onderdeel van het rekenmodel.

Dat gold ook voor de warmteoverdracht door convectie en

straling. Ten opzichte van een traditionele CFD-berekening

konden veel parameters, zoals de in de tijd variërende zon-

belasting, interne en externe beschaduwing, ventilatierege-

ling en interne warmtelast automatisch geregeld worden in

het rekenmodel. Zo leidde de berekeningen tot een tijdsaf-

hankelijke 3D-weergave van temperaturen en snelheden in

de serre.
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Zonwerende
schermen in
dak en gewis

Diverse uitvoeringvarianten zijn onderzocht. Daarbij is geva-

rieerd in het type zonwering en de verdeling en afmetingen

van openingen over de gevels en het dak. Uit de bereke-

ningen bleek dat voor wat betreft de ventilatie kon worden

volstaan met goed over het dakvlak verdeelde openingen en

openingen alleen in de geluidluwe noordgevel. Dit is als zo-

danig gerealiseerd. Inmiddels zijn er in afgelopen zomer een

aantal zeer warme dagen geweest. Daarbij is al gebleken dat

de serre goed functioneert.

Sturing van het geheel van mechanische ventilatie, ventilatie-

openingen en zonwering vindt geheel automatisch plaats van-

uit het GBS-systeem dat ook op afstand uitleesbaar en beïn-

vloedbaar is. Voor deze sturing worden de condities buiten

het gebouw en op een aantal plaatsen in de serre continu

gemeten en doorgegeven aan het GBS-systeem.

AKOESTIEK

Het volume van de serre is aanzienlijk. Met de harde afwer-

king in de vorm van glas en hout ligt het risico van een on-

aangenaam galmende ruimte op de loer. Om deze reden is

de planken afwerking van de gevels van de huisjes uitgevoerd

met een spatiënng met daarachter minerale wol. Deze func-

.

(T; Afvoer relatief
koffie iucht uit atrium

'ï Eerste <oe!lng van
buitenlucht vie

| @ Koeling via warmte-
koude-opslag in bodem
rr'iftt warmtepomp

(<v Inb'aas kantoren en
winkals

(ïl Overstort naar atrium

I

Meervoudig ru mts-
gebrwk: het cebouv^
is oncGfdöe! van de
geluidswal

.#
• ' : • • • • . - ' • •

Sturing van het geheel van mechanische ventilatie, ventilatieopeningen en zonwering vindt

geheel automatisch plaats vanuit het GBS-systeem dat ook op afstand uitleesbaar en beïn-

vloedbaar is.

tioneert als akoestische absorptie. Vanwege de bouwfase en

beheer van het gebouw is de minerale wol afgewerkt met

een waterkerende folie. Diverse folies zijn in een l:l-mockup

van de gevel, in het Peutz-laboratorium voor akoestiek, getest

op akoestische eigenschappen. Het betrof een aantal folies

variërend van zeer dun en zeer luchtdicht tot dikkere, half-

open, folies. Uit een selectie van folies is uiteindelijk een ma-

teriaal geselecteerd dat een goede waterkering combineerde

met een akoestisch open karakter. Om te voorkomen dat de

leisurefuncties in de serre tot overlast zouden kunnen leiden

voor de kantoren zijn de overstortroosters vanuit de kanto-

ren tenslotte uitgevoerd als akoestisch gedempte roosters.

Door de omhulling van de serre zijn de huisjes in feite voor-

zien van een extra thermische schil.

Als gevolg daarvan is een effectieve Rc-waarde gerealiseerd

van circa 5,8 m2.K/W. Met de overige voorzieningen (wko,

warmtewiel) heeft dit geresulteerd in een EPC-reductie tot

35 procent onder de Bouwbesluiteis,

De serre is gemodelleerd in een 3D-CFD-rekenmodel.

Het gebouw is volledig voorzien van een sprinklerinstallatie.

Deze is ook doorgetrokken naar de parkeergarage. De par-

keergarage is voorzien van een viervoudige op CO en LPG

gestuurde installatie. Een brandventilatiesysteem kon vanwege

de sprinkler achterwege blijven.
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