
Industriële opslaghal voor melkpoeder 
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 Opbouw dynamisch model 

 Ontvochtigingsvarianten 

 Evaluatie van de techn. opties 

 Levenscycluskostenanalyse  



Logisch: melkpoeder moet 
droog blijven 
Energiedesign is niet hetzelfde als energie besparen. Want BOB-

energiedesign houdt zich tot in detail bezig met de klimatologische 

omstandigheden in gebouwen. In de productie en logistiek van 

industriële ondernemingen zijn die van fundamenteel belang voor de 

kwaliteit van productie en opslag.  

 

Een bijzonder lastige opdracht kregen de energiedesigners met het 

nieuwbouwproject van een opslaghal voor melkpoeder in Veghel. Volgens 

ontwerpen van Architectenburo Olieslagers BV ontstond een gebouw met 

een vloeroppervlak van 8.000 m2 en een opslagcapaciteit van ongeveer 

13.400 ton melkpoeder. Het poeder wordt in Big Packs op pallets 

aangeleverd en tussentijds opgeslagen in hoge rekken. De hal is 

onderverdeeld in vier ongeveer even grote opslagruimten en een 

voorruimte voor de overslag van goederen. 

 

Het speciale aan deze opdracht was dat het energiedesign een optimaal 

vochtniveau in de opslagruimte moest realiseren om te voldoen aan de 

professionele eisen voor opslag van melkpoeder. Daarvoor was het nodig 

zowel maatregelen te ontwerpen tegen binnendringend vocht van 

buitenaf als voor ontvochtiging binnen. Met behulp van een dynamische 

simulatie en speciale aandacht voor de dichtheid van de gebouwschil was 

het mogelijk de vereisten van de opdrachtgevers te overtreffen. 

 

Projectomvang: 

4 opslagruimten van 2.000 m2 

Projectduur: 

eind 2013 tot begin 2014 

Opdrachtgever: 

VBV BV, Veghel 

Architect: 

Architectenburo Olieslagers BV 

 

Opdracht energiedesign: 

 Opbouw dynamisch model 

 Ontwikkeling ontvochtigings-

varianten 

 Evaluatie van de technische 

opties 

 Energieconcept 

 Levenscycluskostenanalyse 

 

Efficiëntie energiedesign: 

 Optimaal ontvochtigingscon-

cept 

 Energetische efficiency 

 Optimalisering levenscyclus-

kosten 

Dat 

loont 

De opslaghal     
van de 

melkpoederfabriek 
in 3D-model. Dit 

vormt de basis voor 
de dynamische 

simulatie. 



Goed dicht?  

De energetische eigenschappen van de opslaghal worden voornamelijk 

beïnvloed door de eisen aan het binnenklimaat, de mate van isolatie en 

de dichtheid van het gebouw. Temperatuur en luchtvochtigheid staan 

hierbij rechtstreeks met elkaar in verband.  

 

In de loop van het onderzoek kwamen alle factoren voor het 

binnendringen van vocht in het opslaghal aan bod. Zo bekeken de BOB-

experts niet alleen de kenmerken van de geplande isolatie, de rol- en 

snelpoorten naar de opslaghal, maar ook aspecten zoals verlichting. Uit de 

analyse bleek bijvoorbeeld verrassend genoeg dat de uitvoering van de 

isolatie maar weinig invloed heeft op de luchtvochtigheid. Daarentegen 

vormen de ingangen van de voorruimte en de poorten naar de opslaghal 

problematische punten waarlangs vochtigheid kan binnendringen. Het was 

dus belangrijk om deze extra af te sluiten. Op basis van de 

simulatie zijn vier technische oplossingsvarianten nader 

bekeken en beoordeeld op hun efficiëntie wat betreft 

ontvochtiging. 

Aan het begin van een 

energiedesignproces staat een 

zorgvuldige analyse en een 

dynamische simulatie van het 

gebouw. Op basis van het 

ontwerp van de architect 

ontwikkelen de energiedesigners 

een 3D-model dat de 

verschillende karakteristieken en 

het toekomstige gebruik van de 

ruimtes weergeeft. Op basis van 

lokale weer- en klimaatgegevens 

en de bouwfysische 

eigenschappen is het mogelijk 

een zeer realiteitsgetrouw beeld 

van het gebouw te maken. De 

verkregen gegevens vormen de 

basis voor een beoordeling van 

de technische varianten en 

mogelijke levenscycluskosten, 

met inbegrip van afschrijvingen. 

Technische 
concepten werden 

gesimuleerd en 
beoordeeld op hun 

doeltreffende 
ontvochtiging. 

Verschiedene technische Konzep-

te wurden simuliert und in ihrer 

Wirksamkeit für die Entfeuchtung 

Met melkpoeder 
kan je heel wat 

maken. Het moet 
alleen droog 

blijven ... 
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Betere beslissingen  

BOB-energiedesign is een 

onafhankelijk advies dat moet 

helpen om het werk van 

architecten en 

huistechniekplanners te 

optimaliseren en opdrachtgevers 

meer zekerheid te bieden bij het 

nemen van beslissingen. Hierbij 

zijn vooral het 'samenwerken' en 

het bereiken van een 

gemeenschappelijk doel 

belangrijk: een functionerend 

efficiënt gebouw. Bij het project 

melkpoederopslaghal is men hier 

met vlag en wimpel in geslaagd. 

Aan de opdrachtgever konden 

technische varianten worden 

voorgelegd die hem de juiste weg 

wezen naar zekerheid op het 

gebied van planning. Een ander 

cruciaal element bij BOB-

energiedesign is het onderzoek 

naar de levenscycluskosten van 

alle voorgestelde maatregelen. Dat 

biedt de opdrachtgever 

betrouwbare informatie over 

terugverdientijd en 

energiebesparingen. 

Statement  
"Hoe waardevol dynamische gebouwsimulatie 

is voor het succes van een project, werd met 

name duidelijk bij deze zeer gespecialiseerde 

opslaghal. De BOB-energiedesigners konden de 

tot op dat moment niet opgemerkte, maar vrij ernstig gebrekkige 

luchtdichtheid analyseren en verhelpen met een intelligent concept. Maar 

ook bij dit project bleek eens te meer: pas door nametingen komen zwakke 

plekken aan het licht. Daarom leverde de blowerdoortest een belangrijke 

bijdrage aan de hoge energietechnische kwaliteit van dit gebouw." 

 

Theo Maessen 

Projectleider  

Dicht of niet dicht: dat is de 

vraag 
De waarheid komt vaak pas aan het eind aan het licht. Als het gebouw klaar 

is, blijkt of het de eigenschappen bezit die de opdrachtgever voor ogen had. 

Helaas stellen wij bij veel onderzoeken vast dat gebouwen bijvoorbeeld veel 

meer energie verbruiken dan gepland. Dit is een slechte zaak en kost veel 

geld. In het voorbeeld van deze opslaghal zou door een ontoereikende 

constructie zelfs de kwaliteit van het product in gevaar kunnen komen. Een 

hogere luchtvochtigheid zou een probleem zijn voor het eindproduct en het 

productierendement negatief beïnvloeden. BOB adviseerde daarom een 

blowerdoortest om structurele gebreken en kieren onmiddellijk aan het licht 

te brengen. De tweede fase vormt de ideale aanvulling; BOB voert gedurende 

twee jaar monitoring uit om de gekozen technologie af te stemmen op de 

daadwerkelijke omstandigheden in het gebouw. 

Eens stevig 
doorblazen: de 
blowerdoortest 

verschaft 
duidelijkheid. 


