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De grote stad is een grootgebruiker van energie, water en grond-
stoffen en draagt daardoor bij aan de milieuproblematiek van 
verontreiniging, klimaatverandering en uitputting van natuurlijke 
hulpbronnen. Het kijken naar het stedelijke milieu als ecosysteem is 
een goede invalshoek om de onderlinge relaties te begrijpen tussen 
de vele factoren die samen tot een niet duurzame ontwikkeling 
kunnen leiden. Op deze manier kunnen de verschillende stromen die 
het stadsmilieu beïnvloeden worden gemodelleerd, en de mogelijk-
heden voor een grotere efficiëntie daarvan worden geïdentificeerd. 
Dit boek kan helpen om de bouwwereld, van ontwerper tot manager, 
fundamenteel inzicht te geven in ons stedelijke milieu als systeem. 
Een analytische benadering hiervan is een goed hulpmiddel voor het 
opsporen van ecologische verbeteringen.

Bespreking door ing. Ben Bronsema

Het boek omvat het hele spectrum van ecologische principes op stads-
niveau, stedenbouwkundig, water, energie, grondstofgebruik, lucht-
kwaliteit, gezondheid, leefbaarheid, transport, beheer en management. 
Het biedt een boeiend en samenhangend overzicht van alle aspecten die 
hierbij een rol spelen en is daarmee voor breed geïnteresseerde TVVL-
leden een aanbevelenswaardige publicatie. Het uitstekende hoofdstuk 
Energy in the Built Environment van ‘onze’ Laura Itard zal het gemiddelde 
TVVL-lid het meeste aanspreken. Ook Water Flows and Urban Planning 
van Sybrand Tjallingii met de focus op ‘closing the circle’ en ‘cascading’ is 
voor de ‘hydrologen’ onder ons zeer lezenswaardig. 
TVVL is als Platform voor Mens en Techniek een vereniging van mensen 
die zich toeleggen op de ontwikkeling en implementatie van de techniek 
van gebouw gebonden voorzieningen en de invloed hiervan op de mens 
en zijn/haar functioneren. Gebouwen staan in wisselwerking met het 
buitenmilieu en daarom is het stadsklimaat ook voor TVVL van belang, 
vooral met betrekking tot de luchtkwaliteit, het warmte-eilandeffect en 
daglichttoetreding. Een klimaatactief gebouw, dat adaptief reageert op 

het buitenklimaat, komt het beste tot zijn recht in een klimaatactieve 
stedenbouwkundige omgeving. Deze wordt gekenmerkt door een ste-
denbouwkundige morfologie, die in de eerste plaats optimale afvoer van 
antropogene warmte en luchtverontreinigingen door de wind mogelijk 
maakt. Vele vragen hierover zijn nog onbeantwoord, zoals: wat is de 
invloed van windsnelheid, windrichting en thermiek op de luchtkwaliteit 
boven de stad? Waar is de luchtkwaliteit optimaal? Wat zijn de beste 
condities voor gebruik van de wind voor natuurlijke ventilatie van gebou-
wen? Wat is de relatie tussen de kwaliteit van de buitenlucht en die van 
de binnenlucht? 
De benadering van het stedelijke milieu als ecosysteem is in beginsel 
juist maar geeft op deze actuele vragen geen antwoord. Ook wordt in het 
boek nauwelijks aandacht besteed aan daglichttoetreding, in compacte 
steden toch een belangrijk aspect. Een evenwichtige ontwikkeling in de 
stedenbouwkunde zal met alle genoemde aspecten rekening dienen te 
houden. Dit temeer omdat het overheidsbeleid is in hoge mate gericht 
is op een intensief gebruik van de stedelijke ruimte en versterking van 
stedelijke functies.
Nog breder gezien kan worden gesteld dat duurzaamheid meer is dan 
enkel en alleen de milieuhuishouding van een stad.  ‘Duurzaamheid bete-
kent succes op alle fronten: economisch, ecologisch, menselijk en sociaal. 
Het bij elkaar houden van de stad is de opgave van de toekomst’ (Johan van 
Zoest et al 2007). 
En ten slotte: ‘Urban form can influence the environmental impact, but it 
can only facilitate; it is people and their behavior that ultimately determine 
the negative or positive environmental impact of urban areas’ (Jody Milder 
in hoofdstuk 10).
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Fiscaal voordeel voor LBK
De hele serie Topvex luchtbehandelingskasten van Rucon Systemair 
voldoet aan de voorwaarden voor fiscaal voordeel. Ook de nieuwe 
Topvex SC, die binnenkort op de markt verschijnt. Door toepas-
sing van E- ventilatoren met speciaal ontworpen waaiers heeft de 
Topvex een lager energiegebruik met verbeterde prestaties, aldus de 
fabrikant. Luchtbehandelingskasten, gecertificeerd volgens Eurovent 
Label A, komen sinds begin 2012 in aanmerking voor de Energie-
investeringsaftrek (EIA). Om een juist vergelijk te maken tussen de 
verschillende luchtbehandelingskasten is er een Europese kwali-
teitsnorm vastgesteld. Deze norm classificeert een type luchtbehan-
delingskast op basis van de energieklasse. Behalve de Topvex units 
komen ook de Time en de DV-serie in aanmerking voor de EIA. 

Ventilator nog stiller
Ebm-papst legt de lat hoger met de DV 6300 

compact ventilator (S-Force). 
De DV 6300 levert dezelfde lucht-
prestatie als zijn voorgangers, maar 
dan op een lagere snelheid waardoor 
het geluidsniveau veel lager ligt. 

Daarnaast heeft de waaier van de 
ventilator een innovatief design, wat 

de aerodynamica ten goede komt. Met 
de nieuwe technische mogelijkheden van de 

DV6300 kan deze ventilator de S-Force 6300 TD series (Ø 172x51) en 
de DV 6200 series (Ø 172x51) vervangen.


