
Duurzaam
 Gebouwd # 38 | oktob

er 2017

Prestatiecontracten
Met onder meer de gemeente Rotterdam, die 

prestatiecontracten inzet om in 2030 40 procent 

energiebesparing te realiseren en vier tips hoe om 

te gaan met prestatieafspraken.

Menukaart voor verduurzaming 
toekomstbestendig erfgoed

Breda en duurzaamheid: 
goed voorbeeld doet volgen?

Op zoek naar valuecases die 
het verschil maken

Claudia Reiner (UNETO-VNI): 

‘Ik wil een positieve 
impact hebben op 

onze leefomgeving’

Gebouwschil
Met onder meer diverse innovaties in nul-op-

de-meterprojecten, de bijzondere buitenschil 

van  gebouw Pontsteiger en het ronde duurzame 

 gebouw van een verpakkingsproducent. 
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Samenwerking met meerwaarde

+  Verwarming, koeling en warm tapwater tegen 500% rendement
+  Komt in aanmerking voor de ISDE-subsidie en EIA-2016
+  Bewezen concept voor nul-op-de-meter
+  Geen gasaansluiting nodig
+  100% koolmonoxide vrij
+  Compacte plug-and-play installatie
+ Forse EPC-verlaging

WWW.ALKLIMA.NL

Opzoek naar een warmtepomp-oplossing? 
Bestel de brochure via:

ENERGIENEUTRALE
WONING BOUW-CONCEPTEN

ALL-ELECTRIC WARMTEPOMP-OPLOSSINGEN VOOR LAAG- EN HOOGBOUW
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Thema: 

Werkomgeving

Individuele ruimteregelingen 

Integraal ontwerp van gevel  
en installatie

‘‘We worden in toenemende mate de spelbepaler’’



De beste 
warmwateroplossing 
voor elke locatie
Warm water met hoog rendement, zonder concessies aan comfort 

Bij A.O. Smith zijn we al jaren overtuigd van de meerwaarde van hoogrendementsverwarmers. Daarom beschikken we over een 
breed assortiment aan condenserende toestellen, waaronder zonnesystemen die met recht als ‘extreem groen’ bestempeld 
worden. Deze renewables maken namelijk gebruik van een duurzame energiebron in combinatie met condenserende 
hoogrendementtechniek. Beide technieken zijn geïntegreerd in één systeemoplossing waardoor de installatie zeer energiezuinig 
is en het gasverbruik tot een minimum wordt beperkt.

Waterzijdig rendement tot 107% voor SGE en 109% voor SGS 

HR-zonneboilers SGE & SGS:

• Gemiddeld 40% meer zonnebijdrage dan een standaard zonnesysteem

• Rendement van A+ tot A+++ 

• Gepatenteerd terugloopsysteem optimaliseert de levensduur van de 

 installatie

Meer weten over onze renewables en andere condenserende toestellen? 
www.aosmith.nl

w w w.aosmi t h .n l

AOS adv Renewables NL A4 2018.indd   1 20-1-2018   15:32:23

Een gezonde en comfortabele leefomgeving in combinatie met 

een laag energieverbruik dankzij een evenwichtige combinatie 

van basisventilatie, ventilatieve koeling en buitenzonwering. Dat 

is de succesformule voor Duco’s slimme woonconcepten. De 

Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV) van Duco 

zetten de standaard voor ventilatie in elke woning: het Duco CO2 

System, het Duco Comfort (Plus) System en het DucoTronic (Plus) 

System.

DUCO AT HOME

Spakler, Amsterdam (160 klimaatneutrale woningen)

Natuurlijk  ventileren
een verademing!

Bezoek ons in Hal 3, F.051
10, 11 & 12 oktober 2017 / Den Bosch

20130304_Duurzaam_Gebouwd.indd   18 24/07/17   11:48
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DUURZAME WARMTE IN ARNHEMSE KANTOREN 
DOOR ‘SMART POLDER GEMAAL’ 

Om kantoren te voorzien van duurzame warmte en koude zijn wko-syste-

men heel effectief. Maar wat als het kantoor in een boringvrije zone ligt, 

zoals het geval is in Arnhem? De oplossing is even simpel als uniek: door 

middel van een zogeheten ‘smart polder gemaal’ - en door een collectief 

WKO-systeem net buiten de boringvrije zone te plaatsen - is het wel  

mogelijk een gemeenschappelijk wko-systeem in te zetten voor de energie-

voorziening van alle aangesloten panden. 

Voor dit nieuwe concept gaan ENGIE, Alliander Duurzame Gebieds-

ontwikkeling (DGO), Waterschap Rivierenland en IF Technology dit jaar een 

haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijsterborgh 

Vastgoed moeten de eerste afnemers van dit bronnensysteem worden.

PARKEERGARAGES ALS ‘LONGEN VAN DE STAD’

In de binnenstad van Eindhoven vindt deze maanden een proef plaats, 

waarbij via parkeergarageventilatie fijnstof en roet uit de stadslucht wordt 

gereinigd en schone lucht de stad in wordt geblazen. De luchtkwaliteit in de 

stad kan hiermee substantieel worden verbeterd. 

Nooit eerder ter wereld wordt in de openbare ruimte van een stad weten-

schappelijk onderzoek gedaan naar het op grote schaal reinigen van stads-

lucht. In het project ‘Longen van de Stad’ werkt de TU Eindhoven samen met 

milieu-innovatiebedrijf ENS Urban, de gemeente Eindhoven en Air Liquide. 

Met als doel een grootschalige oplossing te bieden voor de toenemende 

luchtvervuiling in stedelijke gebieden.

Een doorrekening van onderzoekers van de faculteit Bouwkunde van de TU/e 

toonde vorig jaar aan dat het effect op de luchtkwaliteit voor de binnenstad 

van Eindhoven onverwacht groot kan zijn als je fijnstof en roet afvangt in 

ondergrondse parkeergarages en schone lucht de straat op blaast. 

De onderzoekers, onder leiding van hoogleraar bouwfysica Bert Blocken, 

lieten met computersimulaties en modellen zien dat de potentiële verbete-

ring van stadslucht verder reikt dan alleen de directe omgeving waar de lucht 

wordt gereinigd.
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onder windrichting en –snelheid, om de luchtbeweging in kaart te brengen.

Longen van de stad

De reden om de lucht juist op het Stadhuisplein te zuiveren is omdat het een 

windluwe plek is, waar relatief veel luchtvervuiling ophoopt door langzaam 

rijdend autoverkeer. “Dankzij onze innovatieve luchtzuiveringstechnologie is 

de kwaliteit van de lucht die de parkeergarage verlaat aanzienlijk beter dan 

de lucht die de parkeergarage in gaat. Zo fungeren parkeergarages als ‘longen 

van de stad’ en leveren ze een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit van 

de stad”, zegt Roel Gijsbers van milieu-innovatiebedrijf ENS Urban, dat het 

concept ooit bedacht.

In de wijk Vredenburg kunnen voor panden geen WKO-systemen worden 

aangelegd. De wijk ligt namelijk in de boringvrije zone van het lokale grond-

waterwinbedrijf dat het grondwater ter plaatse onttrekt voor drinkwater-

productie. Maar met behulp van een zogenoemd 'smart polder gemaal' - en 

door een collectief WKO-systeem net buiten de boringvrije zone te plaatsen 

- is het wel mogelijk, denken de initiatiefnemers. Met oppervlaktewater 

als regeneratievoorziening, het benodigde transportsysteem en warmte-

pompen voor het leveren van warmte- en koude aan de afnemers is er de 

mogelijkheid deze levering uit te breiden naar andere gebouwen in de wijk 

Vredenburg en omgeving. 

In het najaar van 2018 zijn de onderzoeksresultaten bekend. Dan kan een 

besluit worden genomen door de betrokken partijen. De omvang van de 

kosten wordt in beeld gebracht als onderdeel van het haalbaarheidsonder-

zoek. Uitgangspunt is dat het voor de afnemers niet duurder wordt dan in de 

situatie met voortzetting van de bestaande systemen. 

Afbeelding 2. Uit luchtstromingssimulaties blijkt dat in de parkeergarages 

circa 70% fijnstofreductie (PM10 en PM2,5) te behalen is. Fijnstofconcentraties 

in de stadslucht kunnen lokaal tot 50% worden gereduceerd. Tevens is het 

reinigende effect op zelfs een kilometer afstand waarneembaar.

Afbeelding 1. De 'Aufero', de lucht-

zuiveringsinstallatie van het bedrijf 

ENS Urban, waarvan er bij deze proef 

dertig gebruikt zullen worden.

Nieuws

Wereldprimeur

In de proef die binnenkort van 

start gaat, worden dertig door 

ENS Urban ontwikkelde lucht-

zuiveringsinstallaties geplaatst 

naast de uitgang van de onder-

grondse parkeergarage op het 

Stadhuisplein. “Nooit eerder is in 

de openbare ruimte van een stad 

op deze manier geëxperimenteerd 

met het grootschalig reinigen van 

stadslucht. Het is wat dat betreft 

een wereldprimeur”, zegt Blocken. 

Een uitgebreid netwerk van 

hoogwaardige meetapparatuur 

zal in een groot gebied rondom 

het Stadhuisplein gedurende 

vier maanden de concentraties 

fijnstof meten. Daarnaast worden 

weergegevens verzameld, waar-



Nieuws

Kees’ Column

NIEUWE CO-KENNISPARTNERS TVVL HOLLAND 
WATER EN XIGNA

Holland Water en Xigna hebben eerder dit jaar officieel de overeenkomst 

getekend voor een 3-jarig co- kennispartnerschap bij TVVL. Beide partijen 

staan bekend als waterveiligheidsexperts voor het veilig gebruik van water 

en leveren graag een bijdrage aan het verkleinen van de waterfootprint 

en het verbeteren van de kwaliteit van drink- en proceswater. De nieuwe 

partners zochten speciaal voor het gezamenlijk invullen van het TVVL 

TO BIM OR NOT TO BIM (THAT IS THE QUESTION) 

door Kees Boekel

BIM is inmiddels een begrip in de bouw. Vele bedrijven werken actief aan 

de implementatie van de technologie en het proces om hun dienstver-

lening te digitaliseren en de samenwerking te verbeteren. Het bevordert 

het ondernemerschap: nieuwe tools, consultants en zelfstandigen 

schieten als paddenstoelen uit de grond. Het geeft de bouw een nieuw 

innovatief gezicht! De bouw wordt digitaal en geautomatiseerd. Robots 

en 3D printers geven een geheel nieuwe kijk op het bouwproces en gaan 

in de toekomst een steeds duidelijkere rol spelen in het optimaliseren 

en verduurzamen van de bouw. BIM is dus een welkome drijver om de 

productiviteit van de bouw te verhogen, maar wat drijft de bouw bij deze 

verandering?

Faalkosten, torenhoge faalkosten, vertraagde opleveringen: problemen 

die de bouw al jarenlang typeren als inefficiënte en conservatieve sector. 

Ik heb het helaas ook op projecten mogen ervaren. Partijen die elkaar 

eerder tegenwerken dan meewerken onder grote financiële en juridi-

sche druk. Een situatie die uiteindelijk alleen maar verliezers kent, want 

niemand wordt beter van dit soort projecten. 

Het heeft mij persoonlijk wel de ogen geopend welke rol BIM kan spelen 

om dit te veranderen. Niet alleen omdat we met slimme technologieën 

de informatiestroom kunnen verbeteren, maar bovenal omdat om deze 

informatiestroom te creëren een optimaal proces van samenwerking een 

basis voorwaarde is! Co-creatie als uitgangspunt voor een project, zodat 

de hele keten baat heeft bij het resultaat. 
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Kennispartnerschap de samenwerking op. Als TVVL Kennispartner dragen 

Holland Water en Xigna bij aan kennisontwikkeling binnen hun expertise.

Leo de Zeeuw, directeur en oprichter van Holland Water: “Voor ons is de 

samenwerking met TVVL een belangrijke stap in het delen van onze kennis 

en expertise op het gebied van koper- en zilverionisatie met de leden en 

de installatiesector. Onze ervaring op het gebied van legionellabestrijding 

is groot. Wij werken nauw samen met onze opdrachtgevers om ervoor te 

zorgen, dat het water in de drink- of koelwaterinstallatie voor eens en voor 

altijd als veilig kan worden aangemerkt.”

Clemens Stemerdink, directeur bij Xigna: “Het delen van kennis en water-

beheer zit ons in het bloed. Onze passie, gedrevenheid en expertise heeft 

ertoe geleid dat niet alleen het aantal legionella besmettingen daalde met 

soms wel 70% maar ook de exploitatiekosten afnamen. De samenwerking 

met TVVL maakt het mogelijk om die ervaringen en expertise te delen met 

de TVVL leden, kennispartners en installatiesector. Erwin Nijlant, technisch 

directeur bij Xigna, gaat actief deelnemen in de TVVL Expertgroep Sanitaire 

Technieken: de kennisautoriteit in de installatiebranche.”

John Lens, directeur bij TVVL: “Wij zijn trots op deze nieuwe invulling van 

het kennispartnerschap, gedeeld door 2 partijen met ieder hun eigen visie 

en kennis. Holland Water en Xigna sluiten als 7e kennispartner aan bij Bosch 

Thermotechniek, Carrier, Nieman, Orange Climate, Remeha en Systemair. 

TVVL Kennispartners kenmerken zich als koplopers in de sector die innovatie 

voorop stellen en actief kennis delen.”

Niet alleen mijn drijfveer, maar gelukkig 

ook steeds meer de drijfveer van vele deel-

nemers in het bouwproces om gezamenlijk 

tot een succesvol project te komen. Het vraagt 

echter veel geduld en doorzettingsvermogen 

voordat de verandering zich echt doorzet! BIM 

is niet iets dat je zomaar even doet. Je kunt BIM 

niet inkopen als kant en klaar product en het 

gaan gebruiken. Het vraagt om een verandering 

in mindset. Het vraagt om een andere aanpak om 

mens en technologie optimaal met elkaar te laten 

samenwerken.

Jij kunt er dus wel voor kiezen om te veranderen, 

maar als de rest niet meedoet is het toch verdomd 

lastig de hele keten te veranderen. En dan is het 

zonde dat de energie die jij erin hebt gestoken, 

later weer teniet wordt gedaan. Ik wil je niet demo-

tiveren met BIM aan de gang te gaan. Nee, juist het 

tegenovergestelde! Word evangelist en verkondig het BIM woord! Kijk naar de 

mogelijkheden die het jou, je team, je partners en je opdrachtgever kan bieden 

en inspireer ze de stap te zetten.

Blijf dus niet wachten op de verandering, maar help de verandering zelf op 

gang. Je zal zien dat je met jouw energie en spirit torenhoge dikke muren kan 

afbreken als je de collectieve kracht weet aan te spreken. Veranderen doe je 

niet alleen, veranderen doe je niet op een afgesproken tijdstip, verandering 

komt als je met geduld de juiste omstandigheden hebt gecreëerd!

Nieuws

Kees Boekel is BIM Program-
mamanager bij ENGIE Services 
Nederland. Hij is tevens lid van 
de BIM Community van TVVL. 
Hij schrijft in deze column niet 
alleen over zijn BIM-ervaringen, 
maar over installatietechniek in 
den brede.



Nieuws

Harmen Weijer

CONNECT 2025 heet de derde toekomstverkenning voor Nederland 
en de installatiebranche, na eerdere onderzoeken in 2004 en 2010. 
De verkenning is opgesteld door Uneto-VNI, OTIB, TVVL, ISSO, KIEN, 
PIT en KvINL. De organisaties laten weten in hun rapport dat de zes 
thema’s nu al spelen en naar verwachting op weg naar 2025 snel aan 
gewicht zullen winnen. “Bovendien zijn het thema’s die nauw met elkaar 
samenhangen. De trek naar de stad wordt bijvoorbeeld mede mogelijk 

gemaakt door slim om te gaan met ICT. Denk aan concepten als ‘smart 
cities’, ‘smart energy’ en ‘smart mobility’ als oplossingen om steden 
leefbaar te houden. En de Parijs-akkoorden dwingen af dat we werken 
aan een schone omgeving. Nul wordt de norm, en om die transitie te 
maken hebben we mensen nodig. Mensen die nieuwe vaardigheden en 
kennis beheersen en toepassen. Het ontwikkelen van nieuwe werkvor-
men en open staan om met alle partijen samen te werken zijn voorwaar-
den voor succes. Technologie heeft immers overal effect: in gebouwen, 
productieprocessen, woningen, voor mobiliteit, in het persoonlijke 
leven van mensen, enzovoorts. Kortom, de thema’s zijn nauw met elkaar 
verbonden”, aldus de zes organisaties in het rapport.

Smart en duurzaam
De gehele verkenning kent twee rode draden – en dat verbaast allerminst: 
in 2025 is de gebouwde omgeving ‘smart’ en ‘duurzaam’. Zoals bij het 
thema ‘De stad Nederland’, want in 2025 woont een nog groter deel van 
de Nederlandse bevolking in de stad. Dat geldt vooral voor de vier grote 
Randstad-steden, waar gemiddeld 15 procent meer inwoners zullen wonen 
dan in 2015. In 2025 zijn verkeersstromen bovendien ‘smart’: een optimaal 
aan de vraag aangepast aanbod om alles in goede banen te leiden. En ook 
de smart ontwikkeling van meer domotica, internettoepassingen en aan-
passingen van woningen zet door, zodat dat ouderen langer thuis kunnen 
blijven wonen. Van de installatiebranche vraagt dat meer en innovatieve 
technische oplossingen.
Smart is als vanzelfsprekend dé rode draad in het thema ‘Data als grondstof’. 
Met behulp van predictive analytics en kunstmatige intelligentie kunnen 
op basis van grote databestanden voorspellingen gemaakt worden over 
het gedrag van personen, de faalkans van apparaten, de kans op file op een 
snelweg of in de stad, de gezondheid van mensen en nog veel meer. Data 
zijn op deze manier een grondstof en een product geworden, omdat met de 
gegevens op zichzelf meerwaarde, of soms zelfs winst gemaakt wordt. En 
vanwege de voorspelbaarheid door deze data kan de installatiebranche zijn 
business veranderen van Design en Build, naar Maintain en Operate.
Op dit vlak zie je nu al nieuwkomers in de markt van installateurs ontstaan, 
al zijn dat wellicht ‘bloedbroeders’ uit de elektrotechnische tak.  
Maar het thema ‘Nieuwkomers’ laat zien welke ‘new kids in town’ in 
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Nederland wordt smart en duurzaam

CONNECT 2025 wijst installateur  
de weg naar de toekomst
Met zes grote thema’s wil de installatiebranche de toekomst van Nederland vormgeven. 

Het gaat om: ‘De stad Nederland’, ‘Nul is norm’, ‘Data als grondstof’, ‘Branche zonder 

grenzen’, ‘Mensenwerk’ en ‘Nieuwe werkwijzen’.
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Vianen B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden

P.O Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com

De VIANERGY II is een hoogstaand, technologische afzuigkap 
die door Vianen met TNO ontwikkeld is. Door het unieke 
ontwerp met een ronde binnenzijde gebogen in verschil lende 
radii, kunnen dampen efficiënter door de afzuigkap worden 
geleid. De klant heeft daardoor de keuze voor een kleiner 
kanaalwerk. 

Aangekoppeld met het Aangekoppeld met het VeTEC “demand control”, een systeem 
van ingebouwde sensoren, wordt de werking van de afzuigkap 
aangepast en gebalanceerd aan de hand van het 
kookgebeuren. Bij lagere dampuitstoten en warmte, wordt de 
aanzuigkracht verminderd tot een optimaal resultaat. Hierdoor 
gaat er minder geklimatiseerde lucht verloren. 

Via de ECOLOGY Unit, een fi lter unit, worden vet en geuren uit 
de lucht gefiltde lucht gefiltreerd en geneutraliseerd. Met de nieuwste IOT 
(Internet Of Things) toepassing, de VICTORIA, kan het gebruik 
van de gehele keukenventilatie op afstand gemonitord 
worden. Dit VICTORIA systeem zal ook proactief assistentie 
geven betreffende onderhoud en support.

Gebruik van de gecombineerde technologieën leiden tot een 
maximalisatie en optimalisatie van energiegebruik en een 
peper fecte balans met hygiëne, gezondheid en kookcomfort.

Voor meer informatie bezoek onze website www.vianenkvs.nl, 
of voor een echt, unieke inkijk bent u ook welkom om onze 
showroom en ASTM geteste onderzoeksruimte te bezoeken in 
Woerden. Neem hiervoor contact op met één van onze 
technische adviseurs.

vereist, met bijbehorende flexibiliteit en marketingskills.
Diezelfde circulaire economie is een item in het thema ‘Nieuwe 
werkwijzen’, want zogeheten ‘as a service’-proposities zijn in 2025 veel 
gangbaarder dan nu al het geval is. We kennen immers al licht en liften 
als een dienst, maar ook vloerbedekking en meubilair kopen en bezitten 
we niet meer; we betalen voor het gebruik. Maar hoe regelen we straks 
‘climate-as-a-service’; juridisch, maar ook financieel? Voor een grote 
installateur is zo’n model te regelen met inzet van juristen en deskun-
digen, maar voor een kleine partij wordt het al snel heel moeilijk – zeker 
wanneer er dingen misgaan tijdens de levering van de dienst. 
“Dat vraagt om een verandering van het dna van de branche: Technische 
kennis blijft onontbeerlijk, maar een verschuiving van alleen technisch 
denken naar een meer hospitality-achtige houding is cruciaal”, aldus de 
verkenning. 

Samenwerken
“Met CONNECT2025 willen we de techniek achter Nederland 
versterken en vernieuwende oplossingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen waar we voor staan versneld mogelijk maken”, verklaart 
Uneto-VNI voorzitter Doekle Terpstra het toekomstrapport. “We willen 
bedrijfsleven, branches, kennisinstellingen, overheid en klanten, cliënten 
en consumenten met elkaar verbinden en samen laten werken aan zaken 
die ons en komende generaties echt aangaan: een toekomstbestendige 
infrastructuur, de succesvolle transformatie van energie en de vernieu-
wing en verduurzaming van wonen, werken, produceren en met elkaar 
leven in ons mooie Nederland.”

opkomst zijn. Denk aan superplatforms als Apple, Google en Facebook, die 
consumenten aan zich binden met persoonlijke apps en apparaten. En dat 
levert zeker kansen op voor installateurs in de vorm van meer domotica- 
oplossingen.

Circulair
Duurzaam zie je terug in het thema ‘Nul is de norm’. Niet alleen zullen 
we in 2025 veel meer energieleverende woningen en kantoren zien, 
ook met grondstoffen en materialen dient anders omgesprongen te 
worden. Er is een sterke trend zichtbaar naar hergebruik van grondstof-
fen en materialen; de ‘circulaire economie’.  De rol van de installateur 
verandert hierin razendsnel: het werk wordt complexer; en de aandacht 
verandert van apparaten naar systemen. Er zal vaker op systeemniveau 
met partners in de keten moeten worden samengewerkt. Maatwerk is 
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Doekle Terpstra
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‘‘We worden         in toenemende mate  
de spelbepaler’’




