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Gezondheidstechniel< -
een begrip dat zich moeilijk

kort laat formuleren -
beoogt een zodanige

technische vormgeving

van het milieu waarin

de mens woont en werkt,

dat voldaan wordt aan

eisen die daaraan uit

g ezond heidsoverweg ing en

moeten worden gesteld.

Om dit te realiseren

gaat het er niet alleen om

de verbl ijfsomstand ig heden

technisch te beheersen,

maar moet daarnaast naar

oplossingen worden gezocht

voor problemen

die hun oorsprong vinden

in de gecompliceerdheid

lnstituut voor Gezondheids

van de relatie tussen

milieu en gezondheid

naar lichaam en geest.

Dit vraagt gedegen kennis

van tal van zaken,

getuige ook de uitspraak die

de gezondheidstechniek

omsch rijft als

,,g€êrì speciale techniek,

maar een verzameling

van allerlei

technische kundigheden

gericht op

een en hetzelfde doel: het menselijk welbevinden"



techniek TNO

. Toenemende

ind ustrialisatie,

' welvaartsstijging

en bevolkingsgroei

zijn aangelegenheden die in
de hedendaagse problematiek

sterk op de voorgrond treden,

mede in verband met

hun onmiskenbare invloed

op de wisselwerking

tussen de mens

en zijn milieu.

Het is daarom

dat steeds meer aandacht

moet worden geschonken aan:

- lozing van afvalstoffen

- produktie van water

voor consumPt¡e

en industriële doeleinden

- arbeidsomstandigheden in

fabrieken en werkplaatsen

- verblijfsomstandigheden

in woningen en kantoren.

Deze veelomvattende

onderwerpen

bergen in zich

legio vraagstukken van

fundamenteel-

specialistische aard,

bij de aanpak waarvan

toegepast wetenschappelij k

onderzoek onontbeerlijk is.

Om die reden werd

het werkprogramma van het

lnstitu ut

voor Gezondheidsstechniek

zeer direct

hierop afgesteld,

waarvan het hiernavolgende

een indruk bedoelt te geven.



zuivering von afvolwoter

Voor het zuiveren van afvalwater zijn installaties

en dus bepaalde investeringen nodig. Nu is het

zo dat de kosten voor het bouwen van een

l<leine installatie volgens het traditionele prin-
cipe niet gering zijn en relatief veel hoger dan

die voor een grote installatie. Dit heeft in
de hand gewerkt dat het in het verleden als

normaal werd beschouwd om het afvalwater

van kleine woonlcernen en afgelegen fabrieken

zonder meer te lozen in ter plaatse aanwezige

openbare wateren. Naarmate de bevolkings-
dichtheid toenam werd deze manier van doen

echter meer en meer ontoelaatbaar en groeide
de vraag naar een systeem dat een nagenoeg

volledige zuivering koppelt aan lage investe-

rings- en onderhoudskosten. Hierin werd voor-
zien door de ontwikl<eling van de oxydatie-
sloot, een biologische methode die veelvuldig
in binnen- en buitenland wordt toegepast,
Naast de al genoemde kwal¡teiten is het met
dit systeem mogelijk om stootsgewijze lozingen
van grote hoeveelheden giftige verbindingen
te verwerken. Deze eigenschap kan onder be-

paalde omstandigheden aanleiding geven tot
de bouw van installaties van veel grotere capa-

citeit dan aanvankelijk werd beoogd. Een spec-

taculair voorbeeld daarvan is de oxydatiesloot
voor de behandeling van de afvalstoffen van

enkele chemische bedrijven van de Staats-

mijnen in Zuid-Limburg.

in het belang van
landbouw en tuinbouw
visserij en veeteelt
recreatie

gegeven toenemende verontfei-
niging van rivieren en
plassen, kanalen en sloten

gevraagd - eenvoudige en betrouw-
bare methode, econo-
misch aantrekkelijk, juist
ook voor kleine en mid-
delgrote installaties

- volledige zuivering



droogbedd* toor surTlus s/ib

300 inwoners

Dreischor

19ó4 Staatsmijnen 250.000 inw. aeq.

rioo/øatcrpomp

Qincipe erytdahzsbol
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1954 Voorschoten

19ó2 Woudenberg 4.000 inwoners



verontreiniging von de

Tegenover de economische voordelen van de

industriële vestigingen en uitbreidingen in ons

land staat een negatief aspect, te weten het

toenemend aantal schoorstenen waardoorheen

verbrandingsgassen en andere afvalstoffen hun

weg naar de atmosfeer vinden.

Mede door de uitlaatgassen van het gemotori-
seerde verl<eer is er dientengevolge een n¡et te
verwaarlozen vervuiling van de buitenlucht te
constateren, die, behalve op de kwaliteit van

materialen, van invloed kan zijn op de gezond-

heid van plant, dier en mens.

Dit is een probleem dat meer en meer de aan-

dacht trekt, te verklaren uit het feit dat ge-

durende de laatste tientallen jaren een aantal

gevolgen van luchtverontre¡n¡ging voor een

ieder waarneembaar zijn geworden.

Daarom wordt het van veel belang geacht de

omvang van dit probleem van ogenblik tot
ogenblik te kennen en het verloop ervan

nauwlettend te volgen. Dit gebeurt door me-

tingen waarbij aard en concentratie der ver-
ontreinigingen worden nagegaan. Daarnaast

worden observaties verricht aan de gezond-
heidstoestand van mensen die door omstandig-
heden genoodzaakt zijn min of meer regelmatig
¡n verontrein¡gde lucht te vertoeven.
Ook worden adviezen uitgebracht over de

wijze waarop het ontstaan van luchtverontrei-
niging kan worden bestreden.

*Ç{

l¡chte verg¡ft¡gings-
verschijnselen na ver-
blijf van slechts enkele
uren op een druk mo-
dern verkeersplein..,

,,dode" vallei in
Frankrijk: planten-
groei verdwenen
dooru¡tlaatgassen...

bronzen paarden op

de San Marco in
Venetiê met onder-
gang bedreigd...

naburige industrie
brengt schade toe
aan tuinbouw-
gewassen . . .

kalkstenen gevels

door atmosferische
corrosie ernstig

aangetast , . .

,,smog"
veroorzaakt
slachtoffers onder
mensen en dieren . .



buitenlucht

bijzondere
aandacht

wordt besteed

aan die gebieden

in ons land waar
de kans op het
ontstaan van

hinder
waarschijnlij ker
moet worden geacht
dan elders het
geval is, zoals

bijvoorbeeld de

streek rond
de Nieuwe Waterweg
en het
mijngebied van

Zuid-Limburg.
Hierbij afgebeeld

zijn enkele
van de in totaal
ru¡m v¡jftig
vaste meetPunten
in het
eerstgenoemde
gebied, gelegen
tussen Rockanie,

Barend recht
.en

's-G ravenhage,

Voor de metingen werd aanvankelijk
. ultsluitend gebruik gemaakt van zogenaamde

verkenn ingsapparaten waarmede lnzicht
kan worden verkregen in de aard en verdeling
van verontre¡n¡gingen, Sindsdien heeft zich echter
een duidelijke ontwikkeling voltrokken naar de

volumetrische bepaling, dat ¡s het meten van de

concentratie van het in lucht aanwezige vuil.
Hiertoe werd in eigen beheer o,a, een apparaat vervaardigd
dat elk half uur automatisch het SOr.gehalte meet en registreert.

entie door

úze produktieproces

keuze brandstof

r¡ ng schoorsteeneffluent

combinatie met

sÞ!s:ÞePq!
p lanolog

rantwoor oorsteen hoogte



zwemwoter

Eén van de factoren die bij de beoordeling van de kwaliteit van het water
in zwembaden een rol spelen is de helderheid, die mede wordt bepaald

door de afwezigheid van algen. Hoewel voor de

bestrijding van algengroei verscheidene produkten in

de handel verkrijgbaar zijn, blijkt de werkzaamheid

ervan nogal uiteen te lopen. Daarom worden
regelmatig nieuwe algiciden en voor dit doel
geschikte onkruidbestrijdingsmiddelen in dit
opzicht beproefd, zowel in het laboratorium als

in de praktijl<. Op grond van aldus verl<regen

waarnemingen worden adviezen verstrekt.

oocystl's

acL/.-
nd'fru/?7



ln de laatste decennia is het waterverbruik zo

sterk toegenomen dat op zeker moment gecon-
stateerd moest worden dat de natuurlijke aan-

vulling van de grondwatervoorraden begon te-
kort te schieten. Aangezien hiermede gepaard

gaat de dreiging van het landinwaarts verplaat-
sen van de zoutgrens, werd in het jaar 1955

overgegaan tot kunstmatige aanvulling op
grotere schaal door het inbrengen van riv¡er-
water in een aantal duingebieden.
Echter is d¡t water steeds verontreinigd door
organ ische verbi ndi ngen en andere afvalstoffen,

vooral ook van industriêle herkomst,
Daarom is het zaak de aard en mate van veront-
reiniging nauwlettend in het oog te houden en

daarbij te onderzoeken welke chemische en

bacteriologische veranderingen het water op
zijn weg door de bodem ondergaat. Op deze
wijze wordt inzicht verkregen omtrent de
kwaliteitsveranderingen die dientengevolge
zullen optreden en dus ook over de te ver-
wachten uiteindelijke kwal¡teit van het water
op het moment dat dit voor verbruil< naar de
oppervlal<te wordt geponr pt.
Daarnaast is het ook nodig aandacht te schenken
aan hetgeen zich bovengronds aan verande-
ringen voltrekt in flora en fauna door de aan-

wezighe¡d van duinmeertjes, die zich hebben
gevormd na het ¡n werking stellen van het
i nfì ltrat i e p roj ect.

drinkwoter
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bedrijvenluchtverontrein iging IN

ln vele bedrijfstal<ken is het arbeidsproces er oorzaak van dat de lucht irr

de ruimten waar gewerkt wordt verontreinigd raal<t met gassen, damperr,
of vaste stoffen in fìjn verdeelde toestand, die onder bepaalde omstandig,.
heden gevaren voor de gezondheid kunnen opleveren. Hierbij doet zich
de verraderlijke omstandigheid voor dat de schadelijkheid van sommigc
stoffen zich pas op lange termijn openbaart. Voortdurende waakzaamheirl
is dan ook geboden, temeer ook in verband met de intensivering varr cle

produktie en het toenemend gebruil< van nieuwe stoffen met dikwijls nog

niet goed bekende eigenschappen, Met het oog op een en ander worden
in samenwerking met medische researchcentra systematische onderzoc.
kingen uitgevoerd in bepaalde bedrijfstalcken, waardoor fundamenteel
inzicht ontstaat in de relatie tussen deze omgevingsfactor en het welzijrr
van de arbeidende mens.

ln voorgaande jaren werd bijzondere aandacht gegeven aan accufabrielcen
en andere industrieën waar lood in de werkatmosfeer lcan worden ver,.

Het verband tussen expositie aan loodstof en indicatoren van
gezondheid

12
coproporphyrinur¡e (Donarh*chaal)

loodopname verhoogd I loodopn"me onroelaatbaar

Lood kan onder meer de bloed-
bereidende organen zodanig

beinvloeden, dat in de urine een

abnormale hoeveelheid
coproporphyrine wordt u itgescheiden,

Dit is een maat die kan worden
gebruikt als indicator voor

de hoeveelheid lood waaraan
arbeiders zijn blootgesteld,

ó0
exposirle < 0,05 mg lood/m'
n:30



lngeademd kwartsstof kan
de oorzaak ziin van het

ontstaan van silicose. Bíjgaand
afgebeeld is een stoflong, die

kenmerkend is voor deze
beroepsziekte

wacht. Ook werd nagegaan hoe het in de kunststofverwerkende bedrijven
gesteld is, waarbij vooral de invloed van styreen en van fenol werd be-
stud ee rd.
Thans staan gieterijen en de keramische industrie in het middelpunr van
de belangstelling, De aanleiding daartoe vormt het verband tussen stof
en longfunctie, met bijzonder accent op de in deze bedrijven voorlcomende
beroepsziekte silicose, die wordt veroorzaakt door ingeademde kwarts-
deeltjes. Met name in gieterijen werd een zeer uitgebreid prograrnma van
intensieve onderzoekingen uitgevoerd, dat zich over verscheidene jaren
heeft uitgestrel<t.
Daarnaast vinden vele incidentele bepalingen van het stofgehalce plaats,
dikwijls op verzoek van de betrokken bedrijven. Desgewenst worden
ook adviezen uitgebracht over maatregelen ter beperl<ing van de lucht-
verontreiniging, waar nodig in overleg met medici en met bedrijfsdes-
kundigen op de betrokken gebieden.



wormtestro Iing

Wanneer de kl imaatomstandigheden waaronder

arbeid moet worden verricht sterk afwijken van

wat normaal wordt geheten, spreekt men van

extreme klimaten. Hieronder zijn te verstaan

de zeer warme of zeer koude klimaten, die
hoge eisen stellen aan de menselijke const¡tutie

en om die reden in toenemende mate de belang-

stelling trekken van bedrijfsgeneeskundigen
en -technici.

Het vaststellen van de grens tussen wel-toelaat-
baar en niet-toelaatbaar is een fysiologische
aangelegenheid, waardoor het nodig is dat
regelmatig samenspraak plaats vindt met med ici

die op dit gebied werkzaam zijn.

Dit overleg is één der uitgangspunten voor
het t€chnisch onderzoek, dat - algemeen ge-

steld - tot doel heeft het vinden van realiseer-

bare voorzieningen door middel waarvan de

lichamelijke belasting van de arbeider binnen

het toelaatbare wordt gehouden. De bijdrage

van het lnst¡tuut op dit gebied heeft onder
meer bestaan in het ontwikkelen van een

methode waarmede kan worden berekend

welke warmtebelasting door straling in een

bepaalde werksituatie moet worden verwacht.
Toegepast op bijvoorbeeld werkzaamheden
nabij glasovens, waar arbeiders een sterk
plaatselijke en eenzijdige warmtestraling on-

dervinden, is deze methode van grote waarde
gebleken.

in fabrieken en werkPlootsen



Voorbeelden van verdeling van

de warmtebelasting in een tweetal

industriële werksituaties, door

berekening en meting vastgesteld

Met aldus verkregen gegevens

kunnen aan de bedrijfsleiding

adviezen worden verstrekt

oYer aard en omvang

van de te treffen voorzieningen
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Behalve het klimaat speelt ook het geluid een

belangrijke rol bij de beoordeling van de

omstandigheden waaronder moet worden ge-

werkt. ln sommige bedrijfstakken gaan de ver'
richtingen met veel lawaai gepaard, soms zó

veel dat het gehoorvermogen vermindert. Hoe-

wel dit feit reeds lang bekend is, is het nog niet

mogelijk een in elk oPzicht bevredigend ant'
woord te geven oP de vraag welke geluiden

schadelijk zijn en welke niet.

Lowooi bij orbeid

Daarom wordt samen met anderen gewerkt

aan het vermeerderen en verbeteren van de

bestaande kennis op dit gebied, mede bedoeld

om zo de beschikking te krijgen over gegevens

die nodig zijn om een verantwoorde norm te

kunnen bepalen.

Het een en ander speelt zich af in het werk-

verband van de Commissie voor Arbeidsgenees-

kundig Onderzoek en is er op gericht bevoegde

¡nstanties - en in de toekomst ook daartoe in de

gelegenheid zijnde bedrijven - in staatte stellen

zèlf te beoordelen of een bepaalde situatie

veilig of onveilig moet worden genoemd.

ls de uitkomst ,,onveilig" dan zal men zich door

middel van audiometrisch onderzoek dienen te

vergewissen van het eventueel al aanwezig zijn

van gehoorvermindering en de voortschrijding
daarvan, terwijl verder zal moeten worden na-

gegaan door welke technische maatregelen de

situatie kan worden verbeterd'
Waar nodig kan men gehoormetingen ook in

opdracht laten uitvoeren door een oorarts of
door het Nederlands lnstituut voor Praeven-

tieve Geneeskunde. Voor geluidtechnische ad-

viezen kan men zich desgewenst wenden to-t

de Technisch-Physische Dienst TNO en TH.

Naast hetgeen al genoemd is, onderzoekt het

lG ook de sociaal-psychologische betekenis

van lawaai als factor in het arbeidsmilieu.

pneum. klinke

stille woning
rustig kantoor
druk kantoor
auto oP 15 m

rustige fabriek
rekenmachine
weverij
d ru kkerij
metaalstam Pe rij
scheepswe rf

Ponsmachine
zandstrale n

25 dB

125 dB



gel u idspectru m

rust¡g kantoor

\
o

2000 Hz

gel u idspectru m

scheepswerf

2000 Hz

ln nevenstaande audiogram-
men valt het gehoorverlies

van dr¡el(wart van de onder-
zochte personen binnen het

aangegeven gebied

ó
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Errr-

binnenklimoot tn wontngen ef;

Terwijl bij het werl<verblijf in extreme l<limaten
het medisch toelaatbaar zijn van een s¡tuatie
doorslaggevend is, staat bij het wonen de [:e-

haaglijlcheid geheel voorop. Dit geldt eveneens
voor het verblijf in l<antoren en dergelijlce
werl<ruimten, waarbij echter de hedendaagse
bouwtrant een belangrijl<e rol speelt. Mode¡.ne
gebouwen zijn doorgaans erg rijl< aan glas, dat
zonnewarmte gevrillig doorlaat. Tenzij air.

conditioning en zonwering worden toegepast
kan de binnentemperatuLtr zo oplopen dat vatr

behaaglijl<heid geen spral<e meer is, als ge.

volg waarvan de arbeidsprod ul(tiviteit d uidelijl(
gaat verm¡nderen. Door onderzoel< kan worden
uitgemaai<t well<e van de bestaande bouw-
l<undige en lclimaattechnische voorzieningerr
onder gegeven omstandigheden in aanmerl<ing
lcomen om te worden toegepast, objectief be,,

zien. Evenwel zal de uiteindelijl<e keuze uit dr:

zo vastgestelde mogelijl<heden vaal< het l<aral<.

ter van een compromis dragen. lmmers zullen
van een bepaalde oplossing de installatie- en

bedrijfsl(osten moeten worden afgewogen te-
gen de econornische consequenties van onbe
haaglijl<heid, die ontstaat wanneet' de moge-
lijl<heid ontbreel<t om een optimaal l<limaat te
bewerkstelligen of te handhaven. Het laatste
is eclrter moeilijl< in geld uit te drul<l<en.

Om het binnenl<limaat te leren doorgrondetr
en beheersen wordt fundamenteel speurwerl<

behaaglijk klimaat,

ook binnenshuis,

ontstaat door goede

onderlinge afstemming van

temperatuur, luchtbeweging en vochtgehalte



kontoren

verricht naar de verschijnselen van lucht- en

vochttransport en naar de verschijnselen van

warmte-overdracht tussen mens, gebouw en

omgeving, Van apparaten voor de verzorging
van het binnenklimaat worden aard en eigen-
schappen onderzocht, vooral ook lettend op de

eisen die daaraan in de praktijl( worden gesteld.

proefkamer
Door inrichting en meettechnische voorzienin-
gen kan deze de vergelijking met alles wat op
dit gebied bekend is doorstaan. Enkele algeme-
ne gegevens:

- afmetingen 3,80 x ó,00 x 3,25 m;

- buitentemperatuur van -20 
o tot 440'C

i nstel baar;

- verversing luchtinhoud tot 30 maal per uur,
ln de proefkamer kan een grote verscheiden-
heid van voorzieningen voor verwarming, ven-
t¡latie en koeling worden aangebracht, waar-
mede alle in de praktijk voorkomende com-
binaties kunnen worden nagebootst.
De ,,buitenwand" kan worden voorzien van

spleten voor het infìltreren van koude lucht,
waardoor het ook mogelijk is de invloed van

luchtlek door een raamwand op het binnen-
klimaat na te gaan.

meetbrug

Hieronder wordt verstaan een beweegbaar
stat¡ef met daaraan bevestigde meetapparatuur,
bestaande u¡t thermo-elementen en zelf-ont-
wikkelde anemometers, díe nauwkeurig zijn in
het meetgebied van ó tot 200 cm per seconde,
Door middel hiervan kunnen in ieder punt van

de proefkamer luchttemperaturen en lucht-
snelheden worden gemeten.
De meetbrug wordt op afstand bediend. Vanaf
het zogenaamde meetbureau wordt de brug
automat¡sch gestuurd naar ieder meetpunt van
een vooraf gekozen programma. Dit wordt per
geval samengesteld door een aan het betreffende
probleem aangepaste selectie u¡t de meet-
mogelijkheden,

meetbureau

Centrale meetpost van waaru¡t de metingen
worden geleid en waar de meetu¡tkomsten
binnenkomen. Deze zijn niet alleen op het mo-
ment zelve afleesbaar, maar worden bovendien
gel ij ktijdig vastgelegd voor latere verwerking.

capaciteit

- tot 32 000 luchtsnelheden per programma;

- tot 32 000 temperaturen idem;

- registratie op printer en ponsband voor ver-
werking door computer.
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Een belangrijk actueel probleem waarmede ieder op zijn tijd wel eens

wordt geconfronteerd, is de geluidhinder in woningen. Tegen radio,

televisie, muziekstudie en slaande deuren bieden de gebruikelijke con-

Geluidhinder o 100 %

Uit trappehuizen

Van bovenburen

Van buiten

Van zijburen

Van andere buren

Er bestaat ver-
band tussen de

tevredenheid van

de bewoners en

de geluidisolatie

van de muren

3 dB

verbeteting vân de gelurd¡solarle

geluidhinder



wontngen

struct¡es in de woningbouw onvoldoende be-

scherming. ln tal van flats en etagewoningen
geven deze en overige bewoningsgeluiden dan

ook steeds opnieuw aanleiding tot het ontstaan
van velerlei klachten, ergernis en spanningen.
De dringende noodzaak van verbeter¡ngen op
dit gebied wordt hierdoor wel heel duidelijk
in het licht gesteld.

Als bijdrage tot de oplossing van dit probleem
wordt door het lnstituut gezocht naar het ant-
woord op onderstaande vragen.

Voor dit onderzoek is het nodig geluiden in

verschillende toonhoogtegebieden objectief te
meten. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van

de automatische analysator voor n¡et-constant
geluid, waarmede een statistisch beeld van het
aanwezige geluid wordt verl<regen. Men kan

namelijk met behulp van dit apparaat nagaan

gedurende hoeveel procent van de meettijd het
geluid ó verschillende - van te voren inge-
stelde - niveaus heeft overschreden in 8 ôctâven
van het akoestisch toonhoogtegebied.

Automatische analysator yoor de registrat¡e van n¡et-constant geluid

microfoon versterke r

octaafbandfi lters

versterke rs

tel le rs

Buurmans radio

Verdeling van de piekwaarden van radio-
programma's, De curven geven voor elk der
vier frequentiebanden aan gedurende welke
percentages van de tijd bepaalde niveaus wor-
den overschreden.

710-14OO Hz

2800-5600 Hz

45-90 Hz

1 BO-155
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De bewoonbaarheid en de bruil<baarheid van

verblijfsruimten wordt mede [:epaald door cle

factoren daglicht en zonlicht. De eiselr die in
dit opzicht aan bijv. woningen, fabrie!<en, l<an,

toren, scholen, zie!<enhuizen en winl<els moeterì
worden gesteld zijn nogal uiteenlopend. Daar-
on'ì temeer is het van belang reeds tijdens het
ontwerp van een gebouw te weten well<e be-
zonning en well<e hoeveelheden toetredenc
daglicht men in diyerse vertrel<l<en l<an ver-
wachten. Evenzeer is het belangrijk wanneer
bij het aanleggen vatì een speelplaats of andere

ñ\ñ\\\\:7-r-1777777ñ.

recreatiegelegenheid nagegaan l<an worclen
hoe de bezonning daarvan zal wor.ien bein-
vloed door omliggende gebouv,,en en objccten.
Flet komt dan ook ceregeld voor dat aan het
lrìstituut opdrachten rvorden verstrel<t om in
dit soort gevallen advies uit te brengen.
Echtel zou het onjuist zijn wanneer alle¿lr met
advieswerl< werd volstaan, omdat het van ai-
gemeen belang is dat her zèlf l<unnen be-
palen van de gegevens van bezonning en clag-
verlichting binnen veler bereil< wordt gebracht.
Voor dit doel werden de volgende hulpmidde-

len ontwil<l<eld, waarbij ten dele werd voort-
gebouwd op reeds l¡ei<ende ideeên.

- Voor het beoordelen van bestaande situafies:
de bezonnings- en hemelfactormeter, \r'aâr-
mede men de gewenste informaties ciire ct
ter plaatse afleest.

- Voor hct beoordelerr van bouwkundige oni-
werper'ì: diagra-mmen en daarnaast de be-

zonnings- en hemelfactorliniaal.
Deze hulpmiddelen zijn tegen betaling ver-
l<rijgbaar. Zij worden sreeds meer gebruil<t
door o.a. bouwl<undigen en overheidsdienstcn.
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Bij het beantwoorden van de vraag welke in-

vloed de aanwezigheid van de torenflat oP de

bezonning van het vertrek V in het daartegen-

over gelegen flatgebouw heeft, wordt gebruik
gemaakt van zonnebanendiagrammen. Hier af-

gebeeld is het diagram van de bezonnings-

liniaal. Uit onderstaande figuur blijkt dat in de

maanden maart tot en met september geen

zonlicht wordt onderschept, in de overige
maanden wè|, te weten:
op 23 oktober van 10.15 tot 12.30 uur
op 22 november van 10.05 tot 12,35 uur
op 22 december van 10.00 tot12.40 uur
op 20 januari van 10.05 tot 12.35 uur
op 19 februari van 10.15 tot 12.30 uur
Bij de beoordeling van de daglichttoetreding
in woningen geldt als maat de hemelfactor op

2 m afstand van het raamvlak. Voor de be-

paling hiervan zijn eveneens voor beide instru-
menten d¡agrammen ontworpen, die echter
hier niet zijn afgebeeld. Met behulp daarvan

kan worden nagegaan dat in het onderhavige

geval de hemelfactor ruimschoots voldoet aan

de bestaande norm.

Bij een recent onderzoek
naar de verlichting in
kantoren werd een ver-
band vastgesteld tussen
de verlichtingssterkte op
schrijfbureaus en het per-
centage tevredenen on-
der degenen die daarbij
hun werk moeten ver-
ri chten.
Tevens bleek bij dit on-
derzoek de noodzaak om
bij het ontwerpen van

de verlichting niet slechts
aandacht te schenken aan

de hoeveelheid licht, maar
bovenal aan de kwaliteit,
waarbij in het bijzonder
gelet díent te worden
op de afscherming van
de lichtbronnen en de
juistelichtvalop het werk.
Daarnaast gaat het speur-
werk op dit gebied zich
meer en meer richten
op de speciale eisen die
voortvloeien u¡t de com-
binatie van daglicht en

kunstlicht, die in toe-
nemende mate toepassing
vindt.
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verwarming van woningen
geluidhinder in woningen
geluidhinder door vliegtuigen
bezonning van woningen

onder meer naar de relatie van gezinstype en woningtype

Bestudering van ontwikkelingen in woning- en stedebouw in

verband met de leefbaarheid nu en in de toekomst

- grondslagen woningwaardering

- waardering stedebouwku ndige total iteit
- unificatie gemeentelijke bouwverordeningen
met bijzondere aandacht voor het sociologisch aspect en voor
het toepassen van de speurwerkresultaten in de bouwpraktijk

over woonbehoeften en technische voorzieningen, gericht
op de bevordering van de gezondheid in de ruimste zin
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