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1 Inleiding
In opdracht van Wolter & Dros BV/CWF, vestiging Warnsveld heeft Tauw onderzoek verricht naar
de luchtkwaliteit in het Cubicus-gebouw van de UT Twente te Enschede. Wolter & Dros verricht
het beheer en onderhoud van de technische installatie van het gebouw.
Bij de nieuwe gebruikers van het gebouw heerst ongerustheid in verband met in het verleden
(circa 15 à 20 jaar geleden) opgetreden kankergevallen. Er is in 1997 hiernaar onderzoek
verricht, in relatie met de concentratie radon. Op basis van dat onderzoek is geconcludeerd dat
het aantal geconstateerde kankergevallen niet significant verhoogd was.
De huidige gebruiker van het gebouw wenst een nieuw onderzoek naar de volgende aspecten:
stralingsrisico van toegepaste materialen, het vrijkomen van mogelijk kankerverwekkende stoffen
vanuit de bouwconstructie en het uitdampen van stoffen.
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van informatie over de luchtkwaliteit binnen het gebouw.
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2 Opzet en uitvoering van het onderzoek
Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van vluchtige organische stoffen (VOS) en radon, en in
de binnenklimaatfactoren, zijn in twee werkkamers (C323 en B127a) en in één vergaderruimte
(C128) metingen uitgevoerd.
De werkkamers worden geventileerd door middel van ‘dauerlufters’ (ventilatieroosters) in de
buitengevel. De vergaderruimte heeft mechanische ventilatie. Een medewerker in de werkkamer
van B127a heeft gezondheidsklachten. In de andere onderzochte ruimten zijn geen klachten.
De volgende onderdelen in het onderzoek zijn te onderscheiden:
• Binnenklimaatonderzoek (luchttemperatuur, luchtvochtigheid en CO2-gehalte)
• Onderzoek naar vluchtige organische stoffen (VOS)
• Onderzoek naar radon (als maat voor het stralingsniveau)
Deze factoren zijn gekozen, omdat ze mogelijk de oorzaak zijn van de opgetreden klachten.
Naar het vrijkomen van kankerverwekkende stoffen vanuit de bouwconstructie is geen verder
onderzoek verricht. Op basis van beschikbare informatie en visuele inspectie is hierover een
uitspraak gedaan.

2.1

Binnenklimaatonderzoek

Met behulp van een Q-trak-monitor (model 8550) zijn metingen verricht om een indruk te krijgen
van het binnenklimaat. De volgende factoren zijn gemeten:
•
•

De concentratie kooldioxide (CO2) in de lucht (als maat voor de effectieve ventilatie)
De temperatuur van de binnenlucht

•

De luchtvochtigheid van de binnenlucht

De metingen zijn op 15 december 2006 als momentopname uitgevoerd op een hoogte van
ongeveer 1,50 meter boven de vloer.

2.2

Onderzoek VOS

De metingen naar VOS zijn plaatsgebonden uitgevoerd gedurende een periode van circa 72 uur
(van vrijdag 15 december tot en met maandag 18 december 2006). Voor de luchtmetingen is
gebruik gemaakt van constante flow-luchtpompen met welke lucht met een snelheid van circa
100 ml/min is aangezogen over een actief kooladsorptiebuisje in een monsterhouder. De
monsterhouder is op ademniveau bevestigd aan een statief.
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Na monsterneming zijn de actief kooladsorptiebuisjes geanalyseerd op de aanwezigheid van
VOS. Dit betreft een brede screening, waarbij de vijf componenten in hoogste concentratie zijn
gerapporteerd. De analyse vond, na desorptie met 0,5 % methanol in koolstofdisulfide, plaats
door middel van gaschromatografie met massaspectrometrie (GC/MS). De analyse is verricht
door het laboratorium van AL-West te Deventer.

2.3

Onderzoek radon

De metingen naar radon zijn plaatsgebonden uitgevoerd gedurende een periode van circa
4 maanden (van vrijdag 15 december 2006 tot en met woensdag 2 mei 2007). Voor de metingen
is gebruik gemaakt van een radondetector, welke op een kast is geplaatst in de kamers.
Na monsterneming zijn de radondetectoren geanalyseerd op de aanwezigheid van radon. Deze
analyse is verricht door het laboratorium van KVI te Groningen.
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3 Eerder onderzoek en huidige situatie
3.1

Eerder onderzoek

In 1996 is onderzoek verricht naar de concentraties radon in drie kantoren en in één kruipruimte
(bron: ‘Radonmetingen TWRC gebouw’ met kenmerk 0193.97/EL/RS, uitgevoerd door GGD
Enschede en AMD van de UT, juni 1997). De concentraties lagen op een niveau van circa 45
Bq/m3, terwijl de concentratie in de kruipruimte op 75 Bq/m3 lag.
Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat het aantal geconstateerde kankergevallen niet
significant verhoogd was.
Tauw heeft in de zomer van 2006 onderzoek verricht naar het aanwezige stof op de linoleumvloer
(bron: Tauw ‘Resultaten karakterisering stof’ met kenmerk L001-4462032NLL-pin-V01-NL d.d.
6 juli 2006). Daartoe heeft Tauw veegmonsters genomen op verschillende plaatsen in het
gebouw, en deze vergeleken met de samenstelling van het linoleum. Geconcludeerd is dat het
aanwezige stof op de vloer niet dezelfde samenstelling heeft als het linoleum, en dat het als
gewoon huisstof kan worden beschouwd.
In oktober 2006 heeft Wolter & Dros binnenklimaatmetingen verricht in het gebouw (als
momentopname) en deze vergeleken met de ontwerpwaarden (bron: ‘Rapportage
klimaatmetingen gebouw Cubicus’, M. Gill, Wolter & Dros, 5 oktober 2006). De klimaatsituatie
voldeed aan de gestelde eisen.

3.2

Huidige situatie

Bij de medewerkster van kamer B127a heerst vooral onrust, maar volgens informatie heeft ze
geen gezondheidsklachten. Andere medewerkers hebben eveneens geen klachten.
De kantoorruimten zijn normaal ingericht (alle werkplekken zijn voorzien van computer en
beeldscherm) en hebben een normale bezetting (per kantoorruimte 2 à 3 personen). De vloeren
zijn voorzien van linoleum. De verwarming van de kantoren geschiedt door toepassing van
radiatoren. Tijdens de renovatie zijn alle kantoren en de gangen aan de buitenring van het
gebouw voorzien van ‘dauerlufters’, met mogelijkheid voor het openen van ramen. Het
middengedeelte van het gebouw, waar collegezalen en werk- en vergaderruimten zijn, wordt
mechanisch geventileerd.
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Door middel van de toepassing van afzuigventilatoren en overstroomroosters in de trappenhuizen
is er gebruik gemaakt van mechanische ventilatie. Via deze trappenhuizen wordt er een
onderdruksituatie gecreëerd waarbij vanuit de gang en de spleet onder de deuren van de
kantoren de ‘vervuilde’ ruimtelucht afgevoerd wordt naar buiten.
De aanvoer van verse buitenlucht geschiedt door de aanwezige (en geopende) ‘dauerlufters’ in
de raamconstructies van de buitengevel. Door toepassing van dit principe zal de luchtkwaliteit in
een lege kantoorruimte de buitenluchtsituatie benaderen.
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4 Resultaten van het onderzoek
In onderstaande paragrafen worden de resultaten weergegeven van de verrichte metingen,
tezamen met de grenswaarden of richtwaarden (zie hoofdstuk 5 voor toelichting).

4.1

Binnenklimaatonderzoek

In tabel 4.1 zijn de parameters, die de behaaglijkheid voor het binnenklimaat bepalen,
opgenomen voor de onderzochte kamers.

Tabel 4.1 Overzicht temperatuur, luchtvochtigheid en gehalte CO2 in diverse kamers van Cubicus gebouw

Meetlocatie/persoon

Tijdstip
(hh:mm)

(ºC)

(%)

(in ppm)

Kamer C323

13:30

22,3

36,4

550 – 600

Met ‘dauerluft’ open; 2 personen

Kamer B127 a

13:20

21,0

34,6

360

Met ‘dauerluft’ open; 0 personen

Kamer C128

13:05

19,0

44,0

500

Met ‘dauerluft’ open; 1 persoon

Buitenlucht

13:25

7,4

76*

ca. 350

20-24

30-70

< 1.000

Behaaglijkheidgebied

Temperatuur

RV

CO2

Situatie

* Informatie KNMI-station Enschede; 12.00 uur

4.2

Onderzoek VOS

Op grond van de bemonsteringsgegevens (bijlage 1) en de analyseresultaten (bijlage 2) zijn de
luchtconcentraties berekend. In tabel 4.2 zijn de resultaten weergegeven, samen met de
grenswaarden.
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Tabel 4.2 Concentraties VOS
Monstercode

Locatie

Meetduur

Luchtconcentratie
3

(mg/m )

(min)
Limoneen

Ethanol

Aceton

OCG 001

Kamer B127a

4260

0,0050

-

-

OCG 002

Kamer C323

4245

-

0,013

0,018

OCG 003

Kamer C232

4235

-

0,0068

0,018

Grenswaarde voor werksituaties

1)

110

1900

2)

1)

Grenswaarde Duitsland

2)

Advieswaarde Gezondheidsraad als tijdgewogengemiddelde (TGG) over 15 minuten

3)

MAC-waarde 2006

4.3

1210

3)

Onderzoek radon

In tabel 4.3 zijn de resultaten opgenomen van radon. In bijlage 3 zijn de volledige resultaten
weergegeven.

Tabel 4.3 Concentraties radon
Locatie

900581

Kamer B127a

59

900583

Kamer C323

8

900579

Kamer C232

6

Grenswaarde
1)

16\24

3

Monstercode

Luchtconcentratie radon (Bq/m )

1)

200

Bovengrens voor radon in woongedeelte van nieuw te bouwen woningen (World Health Organisation, WHO)
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5 Interpretatie van de meetresultaten
5.1

Inleiding

Ten aanzien van de gemeten waarden dient opgemerkt te worden dat er variaties kunnen
optreden ten gevolge van variaties in weersomstandigheden, zoninstraling, aantal personen in de
ruimte, ventilatiemogelijkheden en dergelijke. Op andere dagen/tijdens andere meetperioden
kunnen dan ook andere waarden worden gemeten. De fysische parameters betreffen een
momentopname, en zijn sterk afhankelijk van het aantal personen in de kantoorruimten.

5.2

Binnenklimaatonderzoek

In het Arbobesluit zijn algemene bepalingen opgenomen over het binnenklimaat. In artikel 6.1 is
aangegeven dat de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van de
werknemers mag veroorzaken. In artikel 6.2 staat dat er voldoende niet-verontreinigde lucht
aanwezig dient te zijn en dat de werknemers niet aan hinderlijke tocht mogen worden
blootgesteld. In beleidsregel 6.2 is voor kantoorruimten een minimale luchtverversing van
30 m3/uur per persoon aangegeven. Regels voor het realiseren van een behaaglijk en gelijkmatig
klimaat zijn per december 2006 vervallen. Afspraken hierover dienen door werkgevers en
werknemers te worden gemaakt. Bij de beoordeling van het binnenklimaat is daarom uitgegaan
van algemeen gehanteerde richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld.
Anders dan bij blootstelling aan extreme warmte of koude, is voor werkzaamheden in kantoren de
ervaring van het binnenklimaat van belang in termen van behaaglijkheid. De behaaglijkheid is
onder andere afhankelijk van:
•
•

De luchttemperatuur
De luchtvochtigheid

•

De luchtsnelheid

• Het CO2-gehalte (mate van ventilatie)
Daarnaast zijn de stralingstemperatuur, de uit te voeren activiteiten en de te dragen kleding van
invloed op de behaaglijkheid. Deze aspecten zijn niet in het onderzoek meegenomen.
De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR CR 1752) geeft richtlijnen aan voor een behaaglijk en
gelijkmatig klimaat. In NPR CR 1752 wordt onderscheid gemaakt in drie klassen. De drie klassen
worden als volgt gekwalificeerd:
• Klasse A: ‘zeer goed’ – hoog verwachtingspatroon ten aanzien van de kwaliteit van het
binnenmilieu; het doel is een aangename binnenluchtkwaliteit die de gezondheid van
medewerkers bevordert, het infectierisico verlaagt en gunstig werkt op de prestaties
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•

Klasse B: ‘goed’ – gemiddeld verwachtingspatroon ten aanzien van de kwaliteit van het
binnenmilieu; het doel is een redelijk aangenaam binnenmilieu, een redelijke goede
gezondheid
Klasse C: ‘acceptabel’ oftewel ‘minimaal noodzakelijk vanuit het oogpunt van

•

volksgezondheid (circa niveau wettelijk minimum)’; er is een matig verwachtingspatroon ten
aanzien van de kwaliteit van het binnenmilieu, de gezondheidskwaliteit is acceptabel
Op deze manier kunnen voor de verschillende binnenmilieuparameters verschillende
kwaliteitseisen worden gekozen, afhankelijk van het gewenste kwaliteitsniveau, de ‘gevoeligheid’
en de ‘belastbaarheid’ van de gebouwgebruikers en de budgettaire randvoorwaarden.
In tabel 5.1 zijn voor de onderzochte parameters per kwaliteitsklasse de prestatie-eisen voor
kantoren weergegeven.

Tabel 5.1 Overzicht binnenmilieu prestatie-eisen voor kantoren, per klasse (aan de genoemde eisen dient
tijdens gebruikstijd minimaal 90 % van de tijd te worden voldaan)

Klasse
A

B

C

zeer goed

goed

acceptabel

Thermisch binnenklimaat
7

•

Operatieve temperatuur – winter
7

•

Operatieve temperatuur – zomer

20-23 ºC + IB
23-26 ºC + IB

1,2
1

20-23 ºC + IB

1

23-26 ºC

19-25 ºC

3

22-27 ºC

3

Vocht
•

Relatieve luchtvochtigheid – winter

30 - 50 %

< 50 %

< 60 %

•

Relatieve luchtvochtigheid – zomer

40 – 60 %

< 60 %

< 70 %

Tocht
•
•

Luchtsnelheid – winter

4

< 0,13 m/s

< 0,16 m/s

< 0,19 m/s

Luchtsnelheid – zomer

5

< 0,16 m/s

< 0,20 m/s

< 0,23 m/s

< 800 ppm

<1.000 ppm

Luchtkwaliteit
1.

CO2 concentratie

2.

Toevoer verse buitenlucht per persoon

< 600 ppm
3

3

45 m /h/p.p + IB
1

3

60 m /h/p.p of

3

45 m /h/p.p of
6

3

30 m /h/p.p + IB

30 m /h/p.p
6

IB betekent ‘individuele beïnvloeding’. Hiermee wordt bedoeld dat er op werkplekniveau een voorziening is

waarmee de luchttemperatuur, de hoeveelheid verse luchttoevoer, zon- en/of helderheidswering ed. aan de
individuele (momentane) behoefte zijn aan te passen. Bij IB van temperatuur wordt een regelbereik van +/- 3 ºC
aangehouden
2

In verband met kans op klachten over de luchtkwaliteit wordt aanbevolen om de luchttemperatuur ’s winters te

beperken tot 21 ºC
3

18\24

Deze binnentemperatuureisen gelden niet op dagen met een maximum buitenluchttemperatuur boven 30 ºC

Luchtkwaliteit Cubicus-gebouw UT Twente

Kenmerk R001-4488490NLL-pws-V02-NL

4

Maximale luchtsnelheid bij een luchttemperatuur van 20 ºC

5

Maximale luchtsnelheid bij een luchttemperatuur van 23 ºC

6

IB betekent in dit geval dat is voorzien in een mogelijkheid tot beïnvloeding van de hoeveelheid verse luchttoevoer.

Dit kan een te openen raam zijn (minimaal 1 per 2 medewerkers) of een bedieningsmogelijkheid waarmee de
hoeveelheid mechanische verse luchttoevoer op kamerniveau is te beïnvloeden
7

De operatieve temperatuur is het gemiddelde van de lucht- en de stralingstemperatuur. In goed geïsoleerde

gebouwen is het verschil tussen de lucht- en de stralingstemperatuur klein, zodat de operatieve temperatuur vrijwel
gelijk is aan de luchttemperatuur. Dit is echter niet het geval wanneer men in de directe zon zit of (in de winter)
vlakbij een enkelglasraam of dicht bij een verwarmingsbron

Temperatuur
De gemeten temperatuur zal worden getoetst aan de criteria voor de winterperiode. De gemeten
temperatuur voldeed in de onderzochte ruimten aan de grenzen voor klasse C ‘acceptabel’.
Mogelijkheden voor beïnvloeding zijn in de ruimten aanwezig (radiatoren).
Relatieve luchtvochtigheid
De relatieve luchtvochtigheid in alle ruimten bevond zich grofweg in de range van 30 tot 50 %. De
relatieve luchtvochtigheid valt hiermee in de klasse A ‘zeer goed’.
Bij lage buitentemperaturen is het een normaal natuurlijk verschijnsel dat de relatieve
luchtvochtigheid binnen laag is. Koude buitenlucht bevat weinig vocht en bij opwarming binnen
wordt dan een lage relatieve luchtvochtigheid gemeten (warme lucht kan meer waterdamp
bevatten). De relatieve luchtvochtigheid heeft overigens weinig invloed op het thermische
comfort. Eventuele klachten over te droge lucht heeft in algemeen niets te maken met de
relatieve luchtvochtigheid maar zijn mogelijk een gevolg van onvoldoende luchtkwaliteit in
combinatie met te hoge luchttemperaturen. Luchtbevochtiging is dan geen remedie tegen
dergelijke klachten.
Ventilatie
De concentratie CO2 wordt vaak als maat genomen voor de luchtkwaliteit in een ruimte, omdat de
CO2-productie van de mens gelijk oploopt met de productie van andere bio-effluenten
(bijvoorbeeld lichaamsgeuren). Zolang de mens de voornaamste bron is van verontreiniging in
een ruimte, is de CO2-concentratie een goede indicator van de luchtkwaliteit. In kantoorruimten is
dit het geval.
De concentratie CO2 lag in alle onderzochte ruimten beneden 600 ppm. Hiermee is de situatie als
zeer goed te kwalificeren (klasse A). Tijdens het onderzoek werd dus goed geventileerd.
De CO2-concentratie is sterk afhankelijk van de bezetting van de kantoorruimten. De
kantoorruimten worden gemiddeld door twee personen bezet, zodat het ophopen van CO2 in de
kantoorruimten beperkt zal zijn.
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5.3

Onderzoek VOS

Voor de beoordeling van de gezondheidsrisico’s worden de gevonden concentraties vergeleken
met geldende grenswaarden. In verband met de per 1 januari gewijzigde systematiek, zijn, indien
er geen Nederlandse wettelijke grenswaarde beschikbaar is, in voorkomende gevallen de in 2006
geldende bestuurlijke grenswaarden (MAC-waarden) of buitenlandse grenswaarden toegepast.
Voor kantoorsituaties zijn deze waarden in feite niet direct van toepassing, omdat er normaal
gesproken geen werkzaamheden worden verricht waarbij deze stoffen worden toegepast of
kunnen vrijkomen. De genoemde grenswaarden zijn hier wel gebruikt om de gemeten
concentraties mee te vergelijken.
De luchtgrenswaarde of MAC-waarde is de maximaal aanvaarde concentratie van een gas,
damp, nevel of stof in de lucht op een werkplek, die gedurende het hele arbeidsleven (40 jaar,
5 dagen per week, 8 uur per dag) dagelijks door een gezonde werknemer kan worden
opgenomen bij inhalatoire blootstelling (blootstelling via de ademhalingswegen), zonder
schadelijk effect op de gezondheid of voor het nageslacht te verwachten zijn. Bij overschrijding
van de luchtgrenswaarde dient geconcludeerd te worden dat er een gezondheidsrisico is voor de
werknemer en is het nemen van maatregelen noodzakelijk.
De grenswaarde TGG 8 uur (Tijdgewogen Gemiddelde) geeft de grenswaarde aan voor de
gemiddelde concentratie over de werkdag (8 uur). De grenswaarde TGG 15 minuten geeft de
grenswaarde aan voor de gemiddelde concentratie over iedere willekeurige periode van 15 minuten
gedurende de werkdag.
De gemeten concentraties lagen allemaal ver beneden de grenswaarden (zie tabel 4.2). De
stoffen zijn vermoedelijk afkomstig van reinigingsmiddelen. Limoneen wordt bijvoorbeeld
toegepast als natuurlijke geurstof (ook in luchtverfrissers).

5.4

Onderzoek radon

In Nederland zijn (nog) geen voorschriften of eisen met betrekking tot radon in woningen. In 1995/
1996 is door RIVM een landelijk onderzoek uitgevoerd naar radonconcentraties in Nederlandse
woningen (zie tabel 5.1 voor referentiewaarden).
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Tabel 5.1 Referentiewaarden radon

Situatie

Gemiddelde radonconcentratie
3

(Bq/m )
Gemiddelde Nederlandse woonkamer

30 (range 5 – 400)

Kruipruimte

70

Buitenlucht gemiddeld
Bovengrens in woongedeelte van nieuw te bouwen woningen
1)

7 (1 – 10)
1)

200

WHO – tevens Europese norm

De radonconcentraties lagen allemaal beneden de bovengrens die door WHO wordt gehanteerd
voor nieuw te bouwen woningen. In de kamer B127a lag de concentratie wel boven het
gemiddelde voor Nederlandse woonkamers, terwijl in de andere ruimten deze op het niveau van
de buitenlucht lagen. Een duidelijke oorzaak is hiervoor niet te geven.
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6 Conclusies
In opdracht van Wolter & Dros BV/CWF, vestiging Warnsveld heeft Tauw BV onderzoek verricht
naar de luchtkwaliteit in het Cubicus-gebouw van de UT Twente te Enschede.
Ten aanzien van de gemeten waarden dient opgemerkt te worden dat er variaties kunnen
optreden ten gevolge van variaties in weersomstandigheden, zoninstraling, aantal personen in de
ruimte, ventilatiemogelijkheden en dergelijke. Op andere dagen kunnen dan ook andere waarden
worden gemeten. De fysische parameters betreffen een momentopname, en zijn sterk afhankelijk
van het aantal personen in de kantoorruimten.
Op basis van de tijdens het onderzoek verkregen resultaten, kan geconcludeerd worden dat:
•

Temperatuur: De gemeten temperatuur voldeed in de onderzochte ruimten aan de grenzen

•

voor klasse C ‘acceptabel’
Relatieve luchtvochtigheid: de relatieve luchtvochtigheid in alle ruimten bevond zich grofweg
in de range van 30 tot 50 %. De relatieve luchtvochtigheid valt hiermee in de klasse A ‘zeer

•

•

goed’. De relatieve luchtvochtigheid heeft overigens weinig invloed op het thermische comfort
Ventilatie: de concentratie CO2 lag in alle onderzochte ruimten beneden 600 ppm. Hiermee is
de situatie als zeer goed te kwalificeren (klasse A). Tijdens het onderzoek werd dus goed
geventileerd
VOS: de gemeten concentraties lagen allemaal ver beneden relevante grenswaarden. De
stoffen zijn vermoedelijk afkomstig van toegepaste reinigingsmiddelen

•
•

Radon: de radonconcentraties lagen allemaal ver beneden de bovengrens die door de WHO
wordt gehanteerd voor nieuw te bouwen woningen
Kankerverwekkende stoffen: in de verrichte onderzoeken zijn geen kankerverwekkende
stoffen aangetroffen

Geconcludeerd kan worden dat (op basis van dit en eerder uitgevoerd onderzoek) er geen
factoren zijn gevonden die aanleiding kunnen geven voor het optreden van gezondheidsklachten.
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Analyseresultaten VOS
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Resultaten radon KVI

