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1

Inleiding
Vanwege het COVID-19 virus heeft de Hervormde Gemeente Moerkapelle de kerk
(Dorpstraat 15 Moerkapelle) de afgelopen periode beperkt kunnen gebruiken. De kerk
bestaat uit de oude kerk (één grote ruimte) en een bijgebouw “Nieuwe Rank”. Het bijgebouw
heeft drie zalen en is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem.
De Hervormde Gemeente Moerkapelle vraagt zich af of er bij gebruik van de ruimten sprake
is van een verhoogd risico op overdracht van COVID-19 via de lucht / het ventilatiesysteem.
Daarom is bba binnenmilieu gevraagd om een risico-inventarisatie uit te voeren.
bba binnenmilieu heeft bij het onderzoek gekeken naar risicofactoren voor overdracht van
het COVID-19 virus specifiek via de ‘aerosolroute’. In het onderzoek zijn de kenmerken en
capaciteit van ventilatiesysteem en het volume van de ruimten in kaart gebracht en zijn
eventuele andere risicofactoren voor de overdracht van het COVID-19 via de lucht
geïnventariseerd. Daar waar relevant zijn aanbevelingen gegeven om de besmettingskans via
de lucht te beperken.
1.1

Doel

Doel van het onderzoek was:
• het in kaart brengen van eventuele risico’s op verspreiding van COVID-19 via de lucht in
de het kerkgebouw.
• het geven van advies om eventuele risico’s op verspreiding van COVID-19 via de lucht te
beperken.
De Hervormde Gemeente Moerkapelle heeft zelf maatregelen genomen om de kans op
overdracht via de contactroute (o.a. hygiëne maatregelen) en via de grote druppels (o.a.
maatregelen t.a.v. het houden van minimaal 1,5 meter afstand, bij voorkeur meer i.v.m.
druppelproductie bij zingen) te reduceren1. Die twee besmettingsroutes vallen verder buiten
het kader van het onderhavige onderzoek.
1.2

Aanpak en leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt eerst toegelicht hoe de theoretische aerosol besmettingskans
berekend kan worden met de Wells Riley-methode en welke aspecten van invloed zijn op
deze besmettingskans.
Tijdens een onderzoek ter plekke op 7 oktober 2020 zijn de relevante kenmerken in kaart
gebracht. Hierbij is o.a. gekeken naar de gebouwkenmerken, de indeling en het gebruik van
de verschillende ruimten en de kenmerken van de ventilatievoorzieningen. Deze zijn in
hoofdstuk 3 beschreven en hierbij is aangegeven of deze een verhoogd risico vormen. Ook
zijn loggers geplaatst om de CO2-concentratie te monitoren tijdens bijeenkomsten in de
ruimten. Op basis van de uitkomsten van de survey, debietmetingen van het
ventilatiesysteem en de duurmetingen is vervolgens voor de onderzochte ruimten de kans
op overdracht van het Corona virus via de lucht berekend. Deze berekening is gemaakt met
de Wells Riley-methode voor drie gebruiksscenario’s. Dit wordt verder toegelicht in
hoofdstuk 3 en in bijlage 1. De conclusies en de aanbevelingen van het onderzoek staat
beschreven in hoofdstuk 4.
1

Bij zingen is het aan te raden om meer dan 1,5 meter afstand te houden vanwege de hogere druppelproductie (ook
grote druppels) bij zingen.
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1.3

Disclaimer

In deze rapportage gaat het specifiek over de kans dat een individuele bezoeker (met
gemiddelde gezondheid) besmet raakt via de aerosolroute (via de lucht, voorbij de 1,5 m
grens) dit staat los van eventuele besmettingen die ontstaan als mensen langere tijd op
korte afstand (binnen 1,5 m) van elkaar recht in elkaars gezicht praten of zingen (ook afstand
houden blijft een aandachtspunt). En ook los van besmettingen die op kunnen treden via
direct contact (handhygiëne etc. blijft belangrijk).
In dit rapport is beschreven hoe men gegeven de aanwezige voorzieningen zo veilig
mogelijk kan gebruiken. Daarmee is niet gezegd dat (ook na opvolging van alle in dit rapport
beschreven adviezen) een 100% veilige situatie wordt gecreëerd. Met name zingen in
binnenruimtes tijdens en na een pandemie brengt een zeker risico met zich mee, zeker op
het moment dat regionaal de besmettingsgraad hoog is. Dat is een gegeven waar ook bba
binnenmilieu niets aan kan veranderen. Wat wel kan is maatregelen nemen, voor zover
redelijkerwijs mogelijk om de kans op onderlinge besmetting zo laag as redelijkerwijs
mogelijk te maken (as low as reasonable achievable, alara). In dat licht moeten de in dit
document gegeven adviezen dan ook gezien worden.
Het Corona virus (SARS-CoV-2) is een relatief nieuw virus. Er is nog veel onbekend; dit geldt
zeker in relatie tot bv. besmettingskansen en virusoverdracht mechanismes. bba
binnenmilieu heeft de in dit rapport gepresenteerde Wells Riley-berekeningen zo goed
mogelijk uitgevoerd, naar eer en geweten, rekening houdend met de laatste stand van de
(internationale) wetenschap. Toch kan het eventueel gebeuren dat toekomstig
wetenschappelijk onderzoek tot nieuwe inzichten en conclusies leidt; ook daar waar het gaat
om besmettingsrisico’s via aerosolen o.a. bij zingen binnen. Met name in grotere ruimten
kunnen ventilatie efficiency en luchtstromingen leiden tot meer variatie. In die zin geldt dus
ook enig voorbehoud ten aanzien van de gepresenteerde berekeningsuitkomsten en
conclusies.
Stel dat in de toekomst toch sprake is van een onderlinge COVID-19 besmetting in 1 van de
ruimten dan kan bba binnenmilieu dan ook op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden
voor eventuele schade.
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2

Besmettingskans berekening
2.1 Wells – Riley formule
Om een indruk te geven hoe groot de kans is (gerekend per individu, dus voor iedereen die
aanwezig is afzonderlijk) om via de (aerosolroute) besmet te raken tijdens het gebruik van de
ruimten, is de Wells Riley-formule gebruikt. Deze formule maakt inzichtelijk dat de
besmettingskans afhankelijk is van het ademvolume en de verblijfsduur van een gezond
persoon en van de virusconcentratie in de ruimte. De virusconcentratie in de ruimte is weer
afhankelijk van het volume en de ventilatie van de ruimte, de activiteit van de gebruikers, de
aanwezigheidsduur en de bronsterkte van de infectueuze persoon. In de Wells-Riley
berekening gaan we er vanuit dat ook grote luchtvolumes (denk aan de kerkzaal in dit geval)
sprake is van ideale menging, ook al weten we dat met name in grote, hoge ruimten dit
(ideale menging) niet altijd het geval is.
De invloed van deze factoren op de virusconcentratie is geïllustreerd in Figuur 1, aan de
hand van verschillende fictieve ruimten wanneer er wordt gezongen (4 ruimten) of wanneer
er wordt gepraat (1 ruimte) in het geval dat één van de aanwezigen infectieus is. Daaronder
wordt in Figuur 2 voor dezelfde scenario’s de theoretische besmettingskans weergegeven.
Hieronder wordt per aspect toegelicht wat de invloed is op de virusconcentratie en
besmettingskans:
• Blootstellingsduur: de tijd die men samen in de ruimte doorbrengt. Des te langer men aan
een verhoogde virusconcentratie blootgesteld wordt, des te groter de kans om besmet te
raken. De invloed van de blootstellingsduur is te zien aan de toename van de
besmettingskans op de (y-as) in de loopt van de tijd (x-as) in Figuur 2.
• Volume van de ruimte: de grote van volume waarin de aerosolen verdeeld worden. In een
ruimte worden infectueuze aerosolen die vrijkomen verdeeld over het volume, waardoor
het in een grote ruimte langer duurt voor de aerosol concentratie in de ademzone
oploopt. Dit is te zien in Figuur 1 aan de vergelijking tussen de grote, middelgrote en
kleine zaal. Gevolg hiervan is dat als er een bron aanwezig is (besmette persoon) die
virussen verspreidt, relatief weinig van deze virussen in de ademzone van de niet
besmette personen terecht komt, wat weer betekent dat de onderlinge besmettingskans
lager is (Figuur 2).
• Verse luchttoevoer: de toevoer van lucht van buiten de ruimte, vrij van virussen2. De
concentratie aerosolen is ook afhankelijk van de luchtverversing in de ruimte, bij een
hoger ventilatievoud wordt de aerosol concentratie meer verdund. De invloed van de
hoeveelheid verse luchttoevoer op de virusconcentratie wordt in Figuur 1 geïllustreerd
aan de hand van het verloop van de concentratie in een fictieve kleine zaal met een
ventilatievoud van 1 en het verloop van dezelfde fictieve kleine zaal met een
ventilatievoud van 5. In Figuur 2 wordt de bijbehorende theoretische besmettingskans
weergegeven.
• Virusemissie/bronsterkte: de virusproductie van een evt. aanwezige infectieuze persoon.
De aerosolproductie bij zingen is zo hoog (30 tot 90 keer zo hoog dan bij stil zijn3), dat de
concentratie in een ruimte waarin gezongen wordt snel toeneemt. Dit is te zien in Figuur

Andere factoren die bijdragen aan de afname van infectueuze aerosolen in de ruimte (zoals het verval van het virus of de
neerslag op oppervlaktes) worden als 0 verondersteld.
3
Buonanno et al. (2020, Juni 2). Quantitative assessment of the risk of airborne transmission of SARS-CoV-2 infection:
prospective and retrospective applications. Opgehaald van https://www.medrxiv.org:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.01.20118984v1
2

5

Risico-inventarisatie COVID-19 overdracht via aerosolen

1 vergelijking tussen zingen (uitgaande van 2/3 van de tijd zingen) en praten/overleggen
in kleine zaal (uitgaande van 25% praten en 75% stil zijn).
• Het ademvolume: ingeademde volume lucht aan de ‘ontvangende kant’ (per gezonde
persoon in de ruimte). Bij zingen ademt men meer lucht in dan bij zitten / staan waardoor
de totale blootstelling sneller toeneemt (Figuur 2 vergelijking zingen in grote zaal en
praten / overleggen in een kleine zaal).
• Aantal besmette personen in de ruimten. Hier gaan we voor de berekening standaard uit
van 1 (althans zolang het groepen betreft van niet meer dan 100 personen): het scenario
dat er meerdere mensen aanwezig zijn in één ruimte terwijl één van de aanwezigen
besmet is en virussen verspreid. Dit aantal staat dus los van de grootte van de ruimte en
de COVID-19-situatie in het land (of de regionale besmettingsgraad).
Door het toepassen van de formule op een ruimte, wordt dus bepaald in hoeverre de ruimte
voldoende ‘COVID-19 aerosol blootstellingsrobuust’ is, los van de momentane
besmettingsgraad in het land. De berekeningen uit deze rapportage hebben dus betrekking
op de theoretische besmettingskans bij aanwezigheid van één besmet persoon in de ruimte .
De kans dat een willekeurige persoon besmettelijk is, half oktober 2020 voor de gemeente
Zuidplas ca. 0,47%. Dus de berekende Wells Riley-kansen (uitgaande van I=1) die we in het
rapport presenteren zou je eigenlijk nog met die 0,47% moeten vermenigvuldigen en het
aantal aanwezigen in de ruimte minus 1, om de werkelijke besmettingskansen te bepalen. Als
er een bijeenkomst met 100 personen georganiseerd wordt, is de absolute kans dat er één of
meer van de aanwezige personen besmet is 38%. Voor verdere uitleg van de diverse
parameters, zie bijlage 1.
Onderstaande figuren (Figuur 1 & 2) zijn ter illustratie en geven fictieve ruimten weer.
De resultaten van de Hervormde Gemeente Moerkapelle worden weergegeven in hoofdstuk 3

Figuur 1: Fictieve ruimten, niet gerelateerd aan de Hervormde Gemeente Moerkapelle. De figuur illustreert het
verloop van de virusconcentratie in fictieve ruimten wanneer één van de aanwezigen infectueus is. Het volume van
de grote zaal is hier 8000 m3, de middelgrote zaal 2500 m3 en de kleine zaal 500 m3.
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Figuur 2: Fictieve ruimten, niet gerelateerd aan de Hervormde Gemeente Moerkapelle. Verloop van de individuele
besmettingskans op basis van de Wells-Riley formule in de fictieve ruimten wanneer één van de aanwezigen
infectueus is. Het volume van de grote zaal is hier 8000 m3, de middelgrote zaal 2500 m3 en de kleine zaal 500 m3.

2.2

Theoretische besmettingskans

Om inzichtelijk te maken wat de theoretische besmettingskans per individu is tijdens een
bijeenkomst, is voor de duur van een bijeenkomst (dienst) steeds uitgegaan van 1,5 uur.
Voor elke ruimte is de besmettingskans uitgerekend voor 3 scenario’s, met voor elk scenario
een verschillende verhouding tussen de tijd die men besteedt aan zingen, praten en stil zijn
(Tabel 1)
Tabel 1: Overzicht uitgangspunten voor de virusproductie bij het berekenen van de individuele besmettingskans

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3

Zingen
minuten
30
15
geen zang

Praten
minuten
15
20
30

Stil zijn
minuten
45
55
60

Totaal
minuten
90
90
90

Virusproductie
quanta / uur
170
100
25

In Figuur 2 is te zien dat de combinatie van de grootte van de ruimte en de verse
luchttoevoer hoeveelheid van invloed zijn op de besmettingkans bij zingen. Voor de verse
luchttoevoer zijn, naast ventilatievoorzieningen die tijdens een bijeenkomst goed te
gebruiken zijn, spvoorzieningen (te openen ramen en deuren) van groot belang om
aanwezige verontreiniging in de ruimte na een bijeenkomst zo snel mogelijk weer af te
voeren, zodat een volgende bijeenkomst niet met een verhoogde concentratie begint.
Vuistregel hierbij is dat de tijd die nodig is om 95% van de aanwezige verontreinigingen af te
1
voeren gelijk is aan 3 keer maal (
) (in uren).
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑢𝑑

Tijdens de gebouwinspectie zijn deze aspecten voor de ruimten in kaart gebracht om de
theoretische besmettingskans te berekenen.
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3

Uitkomst gebouwsurvey
3.1

Risicofactoren

Hieronder wordt beschreven wat de uitkomsten zijn van de gebouwsurvey in de kerk van de
Hervormde Gemeente Moerkapelle en of deze een risicofactor vormen voor de
besmettingskans. Per aspect (volume, ventilatie, luchtbehandeling en spuivoorzieningen) is in
Tabel 2 aangegeven of deze in de risicocategorie ‘laag’, ‘middel’ of ‘hoog’ vallen.
Tabel 2: Overzicht risicofactoren voor de overdracht van COVID-19 via aerosolen, inclusief risico-inschatting bij in de
kerk van Gemeente Moerkapelle per thema uitgaande van gebruik voor zangrepetities
Nieuwe Rank
Grote kerkzaal
Grote zaal
Jeugdzaal
Kleine zaal
Volume ruimte
laag
middel
middel
middel
Ventilatievoorzieningen
Luchtbehandeling centraal
Spuiventilatie

middel

laag

laag

laag

Niet van toepassing

laag

laag

laag

middel

laag

laag

hoog

Grote kerkzaal
Volume
Het volume van de grote kerkzaal is bij benadering 3400 m3 (Figuur 3), wat een groot
voordeel is (in vergelijking met kleinere, lage ruimten) als men de ruimte wil gebruiken om te
zingen. Eventuele infectieuze aerosolen die door een deel van de aanwezigen afgegeven
worden kunnen zich dan over een relatief groot volume verspreiden. Wel is het hierbij van
belang dat de lucht in de ruimte goed mengt. Met name in grote, hoge ruimten is dit
meestal niet het gevel. Wel draagt de warmte van mensen en het verwarmingssysteem in de
ruimte hieraan bij doordat de warme lucht zal stijgen en minder in de ademzone blijft
hangen. Op dit aspect beoordelen we de grote kerkzaal als risicocategorie laag.

\
Figuur 3 Plattegrond en foto van de grote kerkzaal

Ventilatievoorzieningen
De ruimte wordt natuurlijk geventileerd en het in de praktijk behaalde ventilatiedebiet is
daardoor afhankelijk van het gedrag van de gebruikers en het weer (bv windsituatie,
momentane buitentemperatuur en het openen/sluiten van de ramen door gebruikers). In de
kerk zijn 6 hoge te openen ramen, 3 in beide zijgevels. Daarnaast zijn er in het dak
ventilatievoorzieningen opgenomen welke via openingen boven de kolommen in verbinding
staat met de kerkzaal (Figuur 4). De ventilatie in de ruimte is sterk afhankelijk van het gedrag
8
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van de gebruikers (wel/niet open zetten van de ramen) en het weer wat zorgt voor
drukverschillen en daarmee luchtstromingen. De ramen hebben een eenvoudig te bedienen
mechanisme (zie Figuur 4). Op dit aspect beoordelen we de grote kerkzaal als risicocategorie
middel.

Figuur 4 Links: te openen raam in de kerk. Rechts: ventilatievoorziening in het dak van de kerkzaal.

Spuivoorzieningen
In de grote zaal zijn twee openslaande deuren in de entree. Daarnaast zijn er voorin de zaal
twee deuren welke naar buiten geopend kunnen worden. De kerk heeft daarmee de
mogelijkheid om de ruimte te spuien na een bijeenkomst. Het aantal te openen delen t.o.v.
het volume van de ruimte is wel relatief laag. Op dit aspect beoordelen we de grote kerkzaal
als risicocategorie middel.
Nieuwe Rank
Volume
De volumes van de zalen in de Nieuwe Rank zijn aanzienlijk kleiner dan het volume van de
grote kerkzaal. Met name tijdens het zingen is dit een risico omdat er dan in korte deel tijd
veel virusdeeltjes vrij kunnen komen (als toevallig 1 van de aanwezigen, of meerdere, besmet
zijn) wat leidt tot een relatief hoge virus concentratie in de ademzones van de niet-besmette
aanwezigen. Op dit aspect beoordelen we de zalen in de Nieuwe Rank als risicocategorie
middel, wanneer men deze wil gebruiken om te zingen.

Figuur 5 Plattegrond van de kleine zaal en grote zaal in de Nieuwe Rank.
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Ventilatievoorzieningen
De zalen in de “Nieuwe Rank” worden mechanische geventileerd. De ventilatie in de ruimte
kan op verschillende standen ingesteld worden, waarbij in stand 3 maximaal geventileerd
wordt. In deze maximale stand zijn de debieten tijdens het onderzoek op locatie gemeten en
verwerkt in de berekening in paragraaf 3.3. De ventilatie in de ruimte moet ingeschakeld
worden met een schakelaar (zie Figuur 6). Er vindt geen recirculatie van de lucht plaats op
ruimteniveau. Op het onderdeel ventilatie geldt t.a.v. de Nieuwe Rank ruimten dat deze
beoordeeld wordt met risicocategorie laag. Hoe deze debieten zich verhouden tot de
besmettingskans, wordt toegelicht in paragraaf 3.2.

Figuur 6 Foto van de grote zaal (links). De gele pijl geeft één van de luchttoevoerroosters aan. Rechts de
schakelaar om de ventilatie in deze zaal in te schakelen (rechts).

Installatie
De lucht (die bij roosters in de hoeken wordt toegevoerd) wordt aangevoerd vanuit
meerdere kleine luchtbehandelingskasten (LBK’s) op het dak (één per zaal). De retourlucht
uit de ruimtes wordt apart afgevoerd via dakventilatoren (op basis van informatie van de
koster en foto’s van google-maps). Bij een aparte LBK voor luchttoevoer en luchtafvoer is er
op centraal niveau geen centrale recirculatie van de lucht mogelijk (op zich gunstig). Op het
onderdeel installatie beoordelen we de risicocategorie als ‘laag’
Spuivoorzieningen
In de grote zaal zijn vier draaikiepramen aanwezig verdeeld over drie gevels. De ramen
kunnen helemaal opgezet worden om te spuien of in kiepstand worden geopend om de
ruimte aanvullend te ventileren. Ook in de jeugdzaal zijn drie draaikiepramen en een
buitendeur aanwezig verdeeld over twee gevels die gebruikt kunnen worden om de ruimte
te spuien en aanvullend te ventileren. In de kleine zaal zijn geen te openen ramen. Op dit
onderdeel beoordelen we het risico als laag voor de grote zaal en de jeugdzaal (‘laag’) maar
wel duidelijk verhoogd voor de kleine zaal (‘hoog’).
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Figuur 7 Foto van de jeugdzaal

3.2

Ventilatiecapaciteit

Op basis van de CO2-concentratie
In drie zalen (kerkzaal, grote zaal en jeugdzaal) is gedurende een week het CO2-concentratie
verloop gemeten (zie Bijlage 2 voor een overzicht). Voor de grote kerkzaal is op basis van de
toename en afname van de CO2-concentratie, het aantal gebruikers en het ruimtevolume de
in de praktijk behaalde ventilatiehoeveelheid ingeschat. Het ventilatievoud is afhankelijk van
de winddruk, de momentane buitentemperatuur, verwarming aan/uit en de ramen open of
dicht. Het in de praktijk behaalde ventilatievoud lag rond de 0,35 per uur (windkracht 1 tot 3
en buitentemperatuur tussen de 14 en 16°C. Dit ventilatievoud is als uitgangspunt genomen
in de berekeningen. Bij hogere windkracht 4 tot 5 bleek uit de metingen dat het
ventilatievoud kan oplopen tot een ventilatievoud van 0,6 tot 1,0 per uur.
Debietmetingen
De zalen in de nieuwe rank worden mechanische geventileerd. Hier kon de verse
luchttoevoer direct bepaald worden en wel met debietmetingen. De metingen werden
uitgevoerd met een gekallibreerde nuldrukgecompenseerde debietmeter (Acin Flowfinder
MK2). De debietmeetuitkomsten zijn weergegeven in kolom 10 van tabel 3. Deze
hoeveelheden zijn gemeten bij de maximale stand van het ventilatiesysteem (stand 3).
Dit betekent dat als de ventilatie tijdens een bijeenkomst in een lagere stand gezet wordt, de
besmettingskansen minder gunstig zijn dan weergegeven in Tabel 3.
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3.3

Inschatting besmettingskans per ruimte

Op basis van de gebouwsurvey en duurmeting is de besmettingskans voor de verschillende
ruimten ingeschat. De uitkomsten zijn weer gegeven in Tabel 3.
De individuele aerosol besmettingskans (uitgaande van I=1, oftewel het scenario waarbij 1
van de aanwezigen toevallig besmettelijk is) wordt als ‘laag’ gekarakteriseerd (met
kleurcodering ‘Groen’) op het moment de kans niet meer dan 5% bedraagt. Dit is een
standaardpercentage dat door diverse ingenieursbureaus als grenswaarde gehanteerd
wordt; een formele grenswaarde hiervoor (bv. omschreven in een norm) is er nog niet op dit
moment. Wanneer er sprake is van een risicogroep (oudere doelgroep) kan een strengere
grenswaarde van 1% gehanteerd worden.
Is er sprake van een individuele besmettingskans die ligt tussen de 5 en 20%, dan wordt hier
een ‘verhoogde besmettingskans’ (kleurcodering: ‘Geel’) aan toegekend. Ligt de berekende
individuele besmettingskans boven de 20% dan is sprake van een duidelijk verhoogd risico
(kleurcodering ‘Rood’).
Op basis van het model en uitgaande van de aannames zoals vermeld in paragraaf 2.2 ligt de
individuele theoretische besmettingskans in de grote kerkzaal voor een bijeenkomst van 1,5
uur waarbij een derde van de tijd wordt gezongen rond de 5%. Wanneer er korter gezongen
wordt (één zesde van de tijd) of niet wordt gezongen, daalt deze theoretische
besmettingskans tot respectievelijk 2% en <1% (zie ook het verloop van de besmettingskans
gedurende de tijd in Figuur 8).
In de zalen in de “Nieuwe Rank” liggen de theoretische besmettingskansen hoger: de
individuele besmettingskans tijdens een bijeenkomst van 1,5 uur waarbij niet gezongen maar
wel deels gepraat wordt (één derde van de tijd) is in de drie ruimten <5%. Wanneer deze
ruimten gebruikt worden om te zingen neemt de besmettingskans snel toe, tot 34% bij een
derde van de tijd zingen (en totale duur bijeenkomst 1,5 uur) in de kleine zaal (zie Tabel 3).
Wanneer het risiconiveau in de regio (volgens opgave coronadashboard van de
rijksoverheid) hoog is (ernstig (3) of zeer ernstig (4)), neemt de kans dat er één of meerdere
besmette personen aanwezig zullen zijn tijdens een bijeenkomst of dienst aanzienlijk toe. In
die situatie is het wenselijk ook te rekenen met het scenario dat er meer dan één van de
aanwezigen besmet is (zie Figuur 9 voor de theoretische besmettingskans bij 1, 2 en 3
infectueuze aanwezigen). Hierbij is te zien dat wanneer er drie besmettelijke personen
aanwezig zijn, de theoretische individuele besmettingskans >5% is als men tijdens de dienst
15 minuten zingt.
Bij het vergelijken van de gemeten ventilatiedebieten in de Nieuwe Rank met de eisen uit het
Bouwbesluit, is te zien dat de ruimten zowel aan de eisen voor bestaande bouw (ouder dan
2012) en nieuwbouw (vanaf 2012) voldoen (Tabel 4). De grote kerkzaal voldoet bij een
bezetting van 300 man (normale situatie) niet aan de eisen voor uit het bouwbesluit voor
een bijeenkomst functie (op basis van het in de praktijk behaalde ventilatiedebiet op bepaald
aan de hand van de CO2-metingen).
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Tabel 3: Overzicht theoretische individuele besmettingskansen voor de overdracht van COVID-19 via aerosolen op basis van het Wells-Riley model. Per ruimte is
uitgegaan van gebruik zoals beschreven in paragraaf 2.2. (combinatie van zingen, praten en stil zijn).
Hervormde Gemeente Moerkapelle
1

2

Ruimte Ruimte
nr.
scenario bijeenkomst
1
1

Hervormde Gemeente Moerkapelle
3

5

4

6

Aantal bezoekers Breedte Lengte
COVID normaal
[m]
[m]

7,0

Opp.
[m²]

8

9

10

11

Hoogte Te openen Q, totaal
raam?
[m]
[m 3/h]

12

Duur
sessie
[h]

13

14

15

16

1

Adem
volume

BronAantal InfectieWR
Ruimte nr.
sterkte bronnen risico eindscore
[m 3/h pp][quanta/u] [aantal]

Grote kerkzaal

27,0
12,0
324
10,5
Ja
1.200
1,5
1
170
1,5 uur incl 30 min zingen
100
300
27,0
12,0
324
10,5
Ja
1.200
1,5
0,75
100
1,5 uur incl 15 min zingen
100
300
27,0
12,0
324
10,5
Ja
1.200
1,5
0,5
25
1
1,5 uur zonder zingen
100
300
2
Nieuwe Rank grote zaal
12,0
11,0
132
3,5
Ja
2.056
1,5
1
170
2
1,5 uur incl 30 min zingen
14
32
12,0
11,0
132
3,5
Ja
2.056
1,5
0,75
100
2
1,5 uur incl 15 min zingen
14
32
12,0
11,0
132
3,5
Ja
2.056
1,5
0,5
25
2
1,5 uur zonder zingen
14
32
3
Nieuwe Rank jeugdzaal
10,0
9,5
95
3,0
Ja
1.151
1,5
1
170
3
1,5 uur incl 30 min zingen
20
30
10,0
9,5
95
3,0
Ja
1.151
1,5
0,75
100
3
1,5 uur incl 15 min zingen
20
30
10,0
9,5
95
3,0
Ja
1.151
1,5
0,5
25
3
1,5 uur zonder zingen
20
30
4
Nieuwe Rank kleine zaal
7,8
6,4
50
2,9
Nee
625
1,5
1
170
4
1,5 uur incl 30 min zingen
12
20
7,8
6,4
50
2,9
Nee
625
1,5
0,75
100
4
1,5 uur incl 15 min zingen
12
20
7,8
6,4
50
2,9
Nee
625
1,5
0,5
25
4
1,5 uur zonder zingen
12
20
De individuele aerosol besmettingskans is hier groen als deze <5%, geel als deze tussen de 5% en 20% ligt en rood als deze > 20% ligt.
1

1

5%

Groen

1

1

2%

Groen

1

1

<1%

Groen

1

1

12%

Geel

2

1

5%

Geel

2

1

1%

Groen

2

1

20%

Geel

3

1

9%

Geel

3

1

2%

Groen

3

1

34%

Rood

4

1

16%

Geel

4

1

3%

Groen

4

3

4

Tabel 4: Debietmetingen van de ventilatie in de “Nieuwe Rank” in relatie tot de eisen uit het bouwbesluit voor bestaande bouw en nieuwbouw (vanaf 2012).
Hervormde Gemeente Moerkapelle
2

1

Ruimte nr. Type ruimte

17

18

19

20

21

22

23

24

Ventilatie Q per m² Q pp
Q pp
BB eis Voldoet? BB eis Voldoet?
voud
COVID normaal nieuwbw
best. bw.
3
3
3
3
3
[-]
[m /h/m²] [m /h pp] [m /h pp] [m /h pp]
[m /h pp]
0,4
3,7
12
4
14,4
Nee
7,6
Nee

25

BB
eindscore
Rood

1

Grote kerkzaal

2

Nieuwe Rank grote zaal

4,5

15,6

147

64

14,4

Ja

7,6

Ja

Groen

3

Nieuwe Rank jeugdzaal

4,0

12,1

58

38

14,4

Ja

7,6

Ja

Groen

4

Nieuwe Rank kleine zaal

4,3

12,5

52

31

14,4

Ja

7,6

Ja

Groen

X

Kolom 25: Er geldt een Bouwbesluitscore ‘groen’ als zowel aan de nieuwbouw en de bestaande bouw eisen uit het BB 2012 voldaan wordt. De score is ‘geel’ als wel aan de bestaande bouw eis voldaan wordt
maar niet aan de nieuwbouweis, en ‘rood’ als zelfs niet aan de bestaande bouw eis voldaan wordt.
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Figuur 8 Verloop van de theoretische individuele besmettingskans via aerosolen (y-as) uitgezet tegen de tijd (x-as)
voor de grote kerkzaal uitgaande van respectievelijk 30 minuten zingen, 15 minuten zingen en niet zingen tijdens
de bijeenkomst in het geval dat één van de aanwezigen infectieus is. In de situatie dat er 1,5 m afstand gehouden
moet worden zijn er in totaal ongeveer 100 bezoekers. In de normale situatie kunnen er ongeveer 300 bezoekers
aanwezig zijn.

Figuur 9 Verloop van de theoretische individuele besmettingskans via aerosolen (y-as) uitgezet tegen de tijd (x-as)
voor de grote kerkzaal uitgaande van respectievelijk 15 minuten zingen en niet zingen tijdens de bijeenkomst in
het geval dat één, twee of drie (I=1, I=2 of I=3) van de aanwezigen infectieus is. In de situatie dat er 1,5 m afstand
gehouden moet worden zijn er in totaal ongeveer 100 bezoekers. In de normale situatie kunnen er ongeveer 300
bezoekers aanwezig zijn.
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Discussie & conclusies
In het algemeen is het zo dat tijdens het zingen er in een korte tijd veel, mogelijk
infectueuze, aerosolen vrij komen. Dat heeft er met name mee te maken dat bij zingen een
factor 30 tot 90 meer aerosolen (mogelijk infectieus als 1 van de koorleden besmet is) vrij
komen dan wanneer men stil zit.4,5
Een grote ruimte (zoals de kerkzaal) is hierbij een groot voordeel omdat de aerosolen zich
verdelen over het hele (grote) volume, waardoor het lang duurt voor de aerosol concentratie
in de ruimte (en de ademzone van de niet-besmette aanwezigen) oploopt. Gevolg is dat als
er toevallig een bron aanwezig is (besmette persoon) die virussen verspreidt, er relatief
weinig daarvan in ademzone van de niet besmette personen terecht komt. Dit betekent weer
dat de onderlinge besmettingskans laag is. Hierbij is het nog steeds belangrijk om de ruimte
tussen verschillende bijeenkomsten door goed en voldoende lang te luchten (zie
aanbevelingen).
In een kleine ruimte (zoals de zalen in de “Nieuwe Rank”) worden de aerosolen minder
verdund en is de concentratie (voor de duur van de bijeenkomst) met name afhankelijk van
ventilatie. Door deze hoge momentane productie tijdens het zingen is het bijna niet mogelijk
om de concentratie in kleinere ruimte voldoende laag te houden, ook al is deze goed
geventileerd.
Conclusie
Uit het uitgevoerde onderzoek in de kerk en in de naast gelegen zalen van de “Nieuwe Rank”
van de Hervormde Gemeente Moerkapelle blijkt dat:
• Het volume in de grote kerk een groot voordeel is wanneer men tijdens een bijeenkomst
wil zingen (bijvoorbeeld 15 of 30 minuten in totaal tijdens een 1,5 uur durende dienst).
• De ruimten in de “Nieuwe Rank” relatief klein zijn, maar goed geventileerd worden
(ventilatievoud van 4) waardoor deze in basis zeker geschikt zijn voor bijeenkomsten
waarbij er niet wordt gezongen; gezien het ruimtevolume zijn ze echter beduidend
minder geschikt voor activiteiten waarbij gezongen wordt.

Miller, Shelly L., et al. "Transmission of SARS‐CoV‐2 by inhalation of respiratory aerosol in the Skagit Valley Chorale
superspreading event." Indoor Air (2020).
5
Buonanno, Giorgio, Lidia Morawska, and Luca Stabile. "Quantitative assessment of the risk of airborne transmission of
SARS-CoV-2 infection: prospective and retrospective applications." medRxiv (2020).
4
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Aanbevelingen
Algemeen
• Stel alles in het werk om geïnfecteerde personen buiten te houden (aanpak aan de bron).
Dit betekent dat leden op het hart gedrukt moet worden dat ze thuis blijven als zij zelf (of
als een huisgenoot) COVID-19-symptomen hebben (heeft) en dat als aanwezige mensen
symptomen vertonen dat ze naar huis gestuurd worden. Omdat een aanzienlijk deel van
de mensen die besmettelijk zijn, nog geen symptomen hebben, is deze maatregelen
onvoldoende om in de praktijk te voorkomen dat er een infectieus persoon aanwezig is.
Grote kerkzaal
• Niet zingen tijdens de kerkdienst als de regio volgens de corona besmettingsgraad
volgens het dashboard rijksoverheid op risiconiveau 3 of hoger zit. Wanneer de
besmettingsgraad weer op risiconiveau 2 zit, kan besloten worden om van gemeentezang
af te zien maar om wel met een paar zangers voorin te werken. Of om zingen tot
bijvoorbeeld 15 minuten totaal (bij voorkeur aan het eind van de dienst) te beperken.
Deze adviezen zijn in lijn met de adviezen van de “Protestante Kerk Nederland” (PKN)6, 7.
• Zorg ervoor dat de ruimte na een bijeenkomst goed gelucht wordt. Zet hiervoor alle
ramen en deuren gedurende één uur tegen elkaar open.
• Zolang het risiconiveau in de regio op niveau 2 of hoger is: plan alle zangactiviteiten in de
grote kerkzaal.
Zalen de “Nieuwe Rank”
• Zet het ventilatiesysteem van alle zalen standaard in stand 3.
• Neem het inschakelen van het ventilatiesysteem op in het coronabeleid en communiceer
duidelijk naar gebruikers van de zaal dat het ventilatiesysteem ingeschakeld dient te
worden tijdens en na gebruik. Hang daarnaast een instructie op naast de knop in de zaal.
• Laat controleren of het systeem zo in geregeld kan worden dat het in de hoogste stand
minder geluid maakt. Tijdens de inspectie viel het op dat in de grote zaal alle interne
kleppen (om het systeem in te regelen) relatief ver gesloten zijn. Dit zorgt voor een
verhoogde weerstand in het systeem en daarmee hogere geluidproductie.
• Gebruik de zalen in de “Nieuwe Rank” voorlopig niet om te zingen (zolang de pandemie
voort duurt). Verplaats activiteiten waarbij gezongen wordt zoveel mogelijk naar de
kerkzaal (het grootste luchtvolume dat beschikbaar is).
• Zorgt ervoor dat de ruimte bij tijdens een bijeenkomst elk uur even wordt gelucht door
alle ramen (bij voorkeur 10 minuten) op kiepstand te zetten.
• Beperk de maximale gebruiksduur van de kleine zaal tot 1,5 uur.
• Zorg ervoor dat er tussen de bijeenkomsten minimaal 30 minuten tijd zit om de ruimte
goed te luchten (alle ramen volledig tegen elkaar open zetten) en ventilatiesysteem
volledig ingeschakeld.
• Laat CO2-sensoren met stoplichtfunctie in de ruimte installeren zodat de gebruikers
kunnen zien wanneer er even een raam opgezet dient te worden of wanneer ze vergeten
zijn het ventilatiesysteem in te schakelen. bba binnenmilieu kan advies geven welke
grenswaarden daarbij gehanteerd dienen te worden.

6
7

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-zingen/
https://eerstehulpbijventilatie.nl/wp-content/uploads/2020/10/Zingen-in-de-kerk-3.2-28-sept-2020.pdf
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Bijlagen
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Toelichting Wells Riley-methode
In deze bijlage wordt toegelicht hoe de aerosol besmettingskans is berekend in dit
document. Eerst wordt een algemene toelichting gegeven op de Wells Rileyrekenmethodiek. Vervolgens wordt in detail toegelicht hoe de invoerparameters zijn
afgeleid.
De rekenmethodiek
Bij de start van een pandemie is er weinig bekend over de hoeveelheid virus die personen
uitstoten, de mate waarin het virus overleefd in de lucht en de dosis die gezonde personen
moeten ontvangen voordat ze ziek worden. Speciaal voor deze situatie is de Wells-Riley
formule ontwikkeld (Riley, 1982) zie onderstaand kader.
De Wells Riley formule:
𝑃(𝑖𝑛𝑓) = 1 − 𝑒 −𝑃∗𝑡∗𝐶𝑔𝑒𝑚

P(inf) =
I
=
P
=
t
=
Cgem =

besmettingskans (via aerosolroute)
aanname aantal geïnfecteerde personen
ademvolume
blootstellingsduur
de gemiddelde virusconcentratie
𝐶𝑔𝑒𝑚 =

[-]
[-]
[m3/uur]
[uur]
[q/m3]

1 𝑇
𝑞
1
(1 − 𝑒 −𝑄/𝑉∗𝑇 )]
∫ 𝐶(𝑡)𝑑𝑡 = [1 −
𝑇 0
𝑄
𝑄/𝑉 ∗ 𝑇

Cgem is afhankelijk van:
q =
aanname virusemissie één geïnfecteerd persoon
Q =
totale verse luchttoevoer in de ruimte
V =
volume van de ruimte
T
=
aanwezigheidsduur geïnfecteerde personen

[quanta/uur]
[m3/uur]
[m3]
[uur]

De Wells Riley-formule geeft weer wat de kans is dat iemand geïnfecteerd raakt (P(inf)) als hij
/zij gedurende een bepaalde tijd (t) in een ruimtevolume (V) met een bepaald aantal
geïnfecteerde personen (I) en een bepaalde hoeveelheid ventilatie (Q) verblijft. Hierbij wordt
er vanuit gegaan dat een geïnfecteerd persoon een bepaalde hoeveelheid virus uit stoot (q)
en de gezonde personen met een ademvolume (P) lucht uit de ruimte inademen.
De kracht van de WellsRiley-formule is dat de virusemissie (q) wordt weergegeven in quanta
per uur waarbij één quantum staat voor een virtuele hoeveelheid virus die genoeg is (om
met een waarschijnlijkheid van 63%) een gemiddeld gezonde persoon te infecteren.
Bij de start van een pandemie, zoals in het onderhavige geval bij de COVID-19-pandemie,
kan op basis van besmettingsclusters retrospectief de waarde “q” bepaald worden in
verschillende situaties. Als in situatie A 50% van de aanwezigen besmet raakt en er x
ventilatie was enz. dan is de quantaproductie y achteraf te bepalen. Met de berekende
quantaproductie kan vervolgens voor andere (toekomstige) situaties besmettingskans via de
aerosolroute worden berekend.
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Uiteraard is het uitgangspunt voor “q” aan het begin van een pandemie vrij onnauwkeurig.
Naar mate meer clusters retrospectief bekeken worden, wordt de invoerwaarde voor q
echter steeds betrouwbaarder. Op het moment dat er meer en meer bekend wordt over de
werkelijke virusemissie en de infectieuze dosis, dan kan men ook op basis van die gegevens
de quantaproductie bepalen.
Belangrijk uitgangspunt van de Wells Riley-formule is dat het uitgeademde virus zich
gelijkmatig verspreid door een ruimte. Anders gezegd: de standaard aanname is dat sprake
is van volledige menging van de ruimtelucht. Uit onderzoek is bekend dat deze aanname
redelijk goed klopt met de werkelijkheid zolang sprake is van niet al te grote, niet al te hoge
ruimten (met een volume tot ca. 200/300 m3) en zolang blootgestelde personen minimaal 1
m buiten de ademzone van geïnfecteerde personen blijven (Liu et al, 2017). Dichter bij ga je
wel beduidend hogere concentraties vinden dan wat verder elders aan de ruimten de
basisconcentratie is.
De invoerparameters
De invoerparameters zijn afgeleid uit onderzoek van Buonanno et al. (2020). zij hebben eerst
bekeken binnen welke range waardes voor de virusemissie / quantaproductie zouden
kunnen liggen op basis van:
• De gemeten druppel- / aerosolproductie van personen bij verschillende activiteiten.
• De gemeten SARS-CoV-2-concentratie in de mond van symptomatische en
asymptomatische patiënten.
• Een conversiefactor (de verhouding tussen de hoeveelheid uitgeademd virus en de
infectieuze dosis) tussen 0,01 en 0,1 op basis van de bekende conversiefactoren voor
HCoV-229E en MHV-1.
Omdat er onzekerheid is rondom de exacte waardes van de bovenstaande invoerparameters
hebben Buonanno et al. een hele range aan berekeningen uitgevoerd met verschillende
uitgangspunten voor de bovenstaande parameters. Volgens de zogenaamde Monte Carlomethode is aan de uitgangspunten voor de invoerparameters een mate van
waarschijnlijkheid gekoppeld: hoe extremer de uitgangspunten, des te onwaarschijnlijker dat
dit in werkelijkheid de juiste uitgangspunten zijn. Dit resulteerde in de uitgangspunten voor
de quantaproductie uit tabel B1.1.
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Tabel B1.1. Quantaproductie bij verschillende activiteiten (Buonanno et al, 2020).

Ter vergelijking hebben Buonanno et al. de berekende quantaproducties vervolgens
retrospectief vergeleken met de clusters bij het Skagit Valley-koor (Miller et al, 2020) en bij
het restaurant in Guangzhou (Li et al, 2020). Voor de koorrepetitie in Skagit Valley kwam
men op een quantaproductie van 341 quanta per uur dat overeen kwam met de 92e
percentielwaarde bij ‘light activity, singing’. Bij het restaurant in Guangzhou kwam men op
een quantaproductie van 61 quanta per uur wat overeen komt met de 93e percentiel voor
“light activity, speaking”. Dit wijst erop dat de door Buonanno et al berekende quanta P90/95
waarden realistisch zijn voor situatie waarin er geïnfecteerde personen zijn die
bovengemiddeld veel virus uitscheiden (zogenaamde super emitters / super spreaders).
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat Buonanno et al bij het berekenen van de
quantaproductie alle besmettingen toegerekend hebben aan de overdracht via de
aerosolroute. Het is niet uit te sluiten dat een deel van de besmettingen (ook deels) via
directe druppeloverdracht binnen 1,5m werd veroorzaakt. Hiermee wordt de werkelijke
quantaproductie naar verwachting dus iets overschat. We corrigeren hier verder niet voor
o.a. om een conservatieve aanname te hebben voor de quantaproductie.
Let op: formeel gezien is het zo dat virussen op 3 manieren ‘verwijderd’ worden uit de
binnenlucht (aangenomen dat er een bron / besmette persoon aanwezig is: via ventilatie, via
depositie (neerslaan van virusbevattende aerosolen op bv. vloeren en muren) en via
inactivatie (zeg maar het ‘afsterven’ / niet meer infectieus zijn na verloop van tijd). Normaliter
is het zo dat ‘sink mechanisme nr. 1’ (ventilatie) dominant is ten opzichte van de andere 2,
vandaar dat we bij de Wells Riley-berekeningen er verder vanuit gaan alleen ventilatie een
rol speelt. Ook dit leidt tot een iets conservatievere inschatting van situaties, maar we zitten
liever aan de veilige kant.
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Bij Wells Riley-berekeningen gaan we verder standaard uit van een worst case-situatie daar
waar het de virusproductie tijdens praten en stilzitten betreft. Concreet: we rekenen verder
met de P95-waarden uit de hiervoor genoemde tabel. Qua dat men ook als toevallig sprake
is van een geïnfecteerd persoon die bovengemiddeld veel virussen verspreid (zeg maar een
‘P95-persoon’) men nog steeds een redelijke mate van zekerheid wil hebben dat de andere
aanwezigen niet besmet raken.
Een goede aanname voor de P95-virusemissiewaarde voor stil zitten is volgens Buonanno: 5
quanta per uur. Voor (tijdens) spreken is dit 70 quanta per uur. Nu is het zo dat men tijdens
kantoorwerk / op de kantoorwerplek natuurlijk niet continue aan het praten is. De aanname
is dat men bij regulier kantoorwerk 10% van de tijd praat en 90% van de tijd stil is. De
uurgemiddelde virusemissie komt dan op 8,3 (afgerond: 10 quanta per uur).
Bij verblijf in vergaderruimten is het een ander verhaal. Ga daar uit van gemiddeld bv. met 4
personen overleggen dan is een realistische aanname dat men 25% van de tijd praat en 75%
van de tijd stil is. De gemiddelde virusemissie komt dan op 21,3, hetgeen we afronden op 25
quanta per uur.
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Duurmetingen CO2-concentratie
Gedurende één week zijn duurmetingen uitgevoerd van de CO2-concentratie. De metingen zijn uitgevoerd
met AirVisual Pro dataloggers. In onderstaande grafieken op de zijn de resultaten van de duurmetingen
weergegeven.

Figuur 10 Verloop CO2-concentratie in de grote kerk (3400 m3) gedurende de meetperiode, locatie sensor achterin.
In de grafiek zijn de bijeenkomsten terug te zien: op beide zondagen twee keer 100 personen en op woensdag 60
personen.

Figuur 11 Verloop CO2-concentratie in de grote kerk (3400 m3) gedurende de meetperiode, locatie sensor voorin. In
de grafiek zijn de bijeenkomsten terug te zien: op beide zondagen twee keer 100 personen en op woensdag 60
personen.
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Figuur 12 Verloop CO2-concentratie in de grote zaal (460 m3) van de Nieuwe Rank. In de grafiek zijn de
bijeenkomsten terug te zien: variërend tussen de 6 (1 oktober ochtend) tot 26 personen (27 september en 4
oktober).

Figuur 13 Verloop CO2-concentratie in de jeugdzaal (285 m3) van de Nieuwe Rank. In de grafiek is een bijeenkomst
van maandagavond terug te zien van 9 personen.
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