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Kees Boekel is BIM 
Programmamanager bij ENGIE 
Services Nederland. Hij is tevens 
lid van de BIM Community van 
TVVL.
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Kees’ ColumnKees’ Column Met trots maakt TVVL bekend dat Alklima officieel de overeenkomst heeft 

getekend voor een 3-jarig Kennispartnerschap bij TVVL. Vanuit de filosofie 

‘samenwerking met meerwaarde’ biedt Alklima al meer dan 20 jaar advies 

en begeleiding aan installateurs, adviseurs en alle andere partijen in de 

bouwkolom. Om deze samenwerking nog verder handen en voeten te 

geven sluit Alklima zich als Kennispartner aan bij TVVL.

John Lens, directeur bij TVVL: “Wij zijn verheugd dat Alklima zich als 

Kennispartner heeft aangesloten bij Bosch Thermotechniek, Carrier, 

Nieman, Orange Climate, Remeha, Systemair, Holland Water en Xigna. 

TVVL Kennispartners kenmerken zich als koplopers in de sector die 

innovatie voorop stellen en actief kennis delen. Alklima is een belangrijke 

speler in de discussie over de energietransitie en vormt daarmee een 

waardevolle aanvulling op de andere Kennispartners.”

Babette van Loon, Operationeel Directeur bij Alklima: “Alklima gelooft 

in kennis, en dan vooral het delen van kennis.  Daarom zijn we reeds 

jaren geleden gestart met Alklima college, omdat we voorzagen dat 

er een tekort zou komen aan technisch goed opgeleide mensen.  Wij 

bieden enerzijds, onder andere samen met NCVB en ROVC, een 1-jarig 

geaccrediteerde MBO3 opleiding aan voor inspectiemonteur, maar ook 

ontwerptrainingen. Met de energietransitie in de gebouwde omgeving zien 

we het tekort in technisch geschoold personeel schrikbarend toenemen. 

Door Kennispartner te worden van TVVL willen we een bijdrage leveren 

aan zowel de technische- als sociale innovatie in de gebouwde omgeving.”

    ALKLIMA NIEUWE KENNISPARTNER TVVL

“BIMt eer ge begint.”

Hoe komen we los van ons traditionele proces? Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat we voordenken in plaats 
van nadenken? Dat degene die het probleem voorkomt 
de heldenstatus krijgt en niet enkel degene die het 
probleem oplost. Dat we binnen een project eerst een 
gedegen voorbereiding kunnen doen, voordat de eerste 
betonwand wordt gestort en de gaten daarna op de 
juiste positie zitten. 
Enigszins overdreven wellicht, maar een ieder die in de 
bouw werkt zal hier ongetwijfeld een beeld bij hebben. 
Soms rennen we keihard, maar komen we maar amper 
vooruit. Kan digitalisering ons helpen hierin verande-
ring te brengen?
 “Met BIM doe je meer digitaal en meer vooraf”. Zo is 
mijn bloemlezing over het BIM proces door een tekst-
schrijver eens samengevat. Meer digitaliseren zodat het 
makkelijker overgedragen, getoetst en (her)gebruikt 
kan worden. En meer vooraf om het risico op fouten te 
verkleinen en de gewenste aanpassingen vroegtijdig in 
het ontwerp door te voeren. Op zich een eenvoudige 
strategie, maar niet echt vernieuwend, waarom kan 
BIM dan toch het verschil maken?
Het is de transparantie die BIM biedt, waardoor het 
traditionele proces doorbroken wordt. Coördinatie 
knelpunten zijn door BIM inzichtelijk voor iedereen. 
De klant kan in de virtuele wereld al vroegtijdig oorde-
len of het ontwerp naar wens is, materiaalgebruik is uit 
het model te halen, raakvlakken kunnen automatisch 
worden gecontroleerd. De transparantie biedt veel 
meer mogelijkheden om vooraf zeker te stellen dat het 
ontwerp meer conform de wens van de klant is dan dat 
we traditioneel gewend zijn. Maar dat vraagt ook wel 
een andere dan de traditionele omgang met elkaar in 
dat proces. En we weten hoe makkelijk we een cultuur 
kunnen veranderen.
Ik pleit voor een wijziging van het bekende spreek-
woord naar “BIMt eer ge begint”. Met de herhaaldelijke 
aandacht voor het BIM-proces kunnen we iedere keer 
een stapje verder komen om het vooraf steeds beter te 
doen. Daar profiteren we uiteindelijk aan de achterkant 
allemaal van.



Nieuws

tvvl magazine / nieuws
nr. 05 / september / 2018 7

Rudy Jansen werkt als accountmanager bij Rensen 

Regeltechniek, een bedrijf dat naast regeltechniek ook 

systeemintegratie levert en energiebeheerproducten op 

de markt zet. Samen met zijn collega's verkoopt Jansen 

gebouwautomatiseringsoplossingen. Om zijn kennis 

over deze snel veranderende markt te vergroten, heeft 

hij de cursus Systeemarchitect Gebouwautomatisering 

bij TVVL gevolgd. Deze opleiding is in samenwerking met 

de Brancheorganisatie Gebouw Automatisering en OTIB 

opgezet.

Vorig jaar juli kwam Jansens leidinggevende met een 

interessante cursus op de proppen: een opleiding tot 

systeemarchitect. "Dat wilde ik wel gaan doen, dat leek me 

leuk", zegt Jansen. "Zodoende ben ik er aan begonnen. Het is 

je kennis verbreden en opleiden richting de toekomst, naar 

wat er allemaal mogelijk gaat worden."

Jansen trok met een tiental medecursisten naar TVVL in 

Woerden. Daarna werden de cursisten getrakteerd op een 

vakkenpakket op HBO+-niveau. Naast installatietechnieken 

voor gebouwautomatisering stonden de vakken 

gebouwbeheer en ICT, en methodieken & skills op de agenda.

Internet of things

Een onderwerp dat systeemarchitecten in de dop bijzonder 

aanspreekt, is Internet of Things. Zo ook bij Jansen: "Dat 

komt nog niet zo ver van de grond als we hadden bedoeld 

in de gebouwautomatisering. Iedereen roept het wel, maar 

er wordt nog weinig concreets mee gedaan. Dan gaat het 

om bestaande systemen te koppelen aan bijvoorbeeld 

camerasystemen."

De raakvlakken tussen technische vakgebieden als 

elektrotechniek, werktuigbouwkunde, ICT en beveiliging 

werden ook zichtbaar in andere thema's die opdoken in het 

lesmateriaal: "Binnen de cursus kwamen ook onderwerpen als 

smart grids, netwerkopbouw en dataverwerking aan de orde. 

We hebben ook een stukje system engineering gehad. Ook 

human skills kwamen aan bod. Hoe acteer je bijvoorbeeld bij 

onderhandelingen. Dat vond ik wel een heel positief iets", legt 

Jansen uit.

Pittige cursus

Jansen wist de opleiding, die uit vijftien lesdagen en 

zelfstudie bestaat, succesvol af te ronden. Daar moest hij wel 

de mouwen flink voor opstropen: "Het was een pittige cursus. 

    “EEN SYSTEEMARCHITECT IS ONMISBAAR"

Je hebt veel tijd nodig om alles te bestuderen 

en leren." Met de opgedane kennis wil hij direct 

aan de slag: "Omdat ik vooral verkoop, wil ik in 

het voortraject systemen beter met elkaar laten 

integreren. De eerste opzet moet gelijk goed zijn. 

Op het moment dat je als projectleider richting 

uitvoering gaat, ligt alles eigenlijk al vast."

Bovendien denkt Jansen dat er in de bouw 

nog veel kan en moet veranderen, en dat een 

systeemarchitect daarbij onmisbaar is: "De bouw 

is een conservatieve markt. Vaak wordt er een 

gebouw neergezet en denkt de aannemer: 'Ik ben 

klaar'. Terwijl de meeste kosten daarna pas komen: 

een derde is de bouw, twee derde is de exploitatie. 

De regeltechniek bepaalt hoe het gebouw de 

rest van zijn leven functioneert. Het is dus een 

belangrijk onderdeel. Er komt langzamerhand 

meer aandacht voor, maar het is nog veel te 

weinig."

Bron: FHI
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Hubrecht van Ginneken, directeur van Deerns:

Auteur

Tijdo van der Zee

Hubrecht van Ginneken

Foto's: Christiaan Krop
Hij werkte bijna twintig jaar bij chipmachinefabrikanten 

ASML en ASM. Maar gevraagd naar wat de de bouw- en 
installatiesector kan leren van de halfgeleiderindustrie, 

komt er geen relaas over chips, IT-technologie en 
automatisering, zoals je misschien zou verwachten.  

Nee, wat Deerns-directeur Hubrecht van Ginneken uit die 
high tech wereld meeneemt is vooral de samenwerking in 
de keten. “We moeten elkaar meer gaan zien als partners. 

Dat is dé manier om innovatie te stimuleren en gezonde 
gebouwen te realiseren.”

“Gezond gebouw  
maak je samen”
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“Als we de beschikking 
krijgen over gebruiksdata, 
gaan we op termijn naar 

risicodragend ontwerpen”

“Wel meer dan twintig chips zitten er tegenwoor-

dig in een smartphone en die moeten allemaal 

sneller, kleiner goedkoper”, zegt Van Ginneken. 

“Chipmachinefabrikanten bouwen elk jaar een 

nieuwe machine. Het gaat zo hard in die wereld.” 

Bedrijven in die keten begrijpen daar dat je elkaar 

nodig hebt, omdat het je anders gewoonweg niet 

lukt. “Intel weet heel goed dat ze zonder ASML geen 

chips meer kunnen maken. Ze proberen hun relatie 

goed te houden, in beider belang.” 

“Die innovatiedrive zie je in de bouwsector wat 

minder terug”, zegt Van Ginneken. “Nieuwe gebou-

wen moeten gezond zijn, energetisch verantwoord, 

comfortabel en in de toekomst wellicht circulair. Om 

dat voor elkaar te krijgen moet je elkaar stimuleren 

en challengen. Het is niet de bedoeling dat iedereen 

zijn eigen stukje oplevert en de boel over het hekje 

gooit als aan de contractvoorwaarden is voldaan.”

BIM is hulpmiddel en obstakel

De keten moet ineen schuiven en een technologie 

als BIM kan daarbij helpen, zegt Van Ginneken. “Ik 

denk dat je moet streven naar zo min mogelijk 

overdrachtsmomenten, omdat dat altijd momenten 

blijken waarin partijen elkaar gaan vertellen dat 

het allemaal niet goed was.” BIM is een hulpmid-

del, maar blijkt soms ook een obstakel voor betere 

samenwerking. De grote belofte van BIM, dat een en 

hetzelfde model de hele keten door kan, dat is nog 

wel eens lastig. “Het loopt spaak op details. Niet alle 

softwareleveranciers hanteren eenzelfde nulpunt 

voor objecten. Als dat gebeurt kun je het  model 

opnieuw maken, zonde van tijd, geld en energie. Je  

moet  van tevoren goede afspraken  maken zodat je 

zoveel mogelijk rework voorkomt.”

WELL

Deerns zet de laatste jaren zwaar in op WELL, de 

beoordelingsmethodiek voor een gebouw die het 

welzijn van de eingebruiker voorop zet. Het bedrijf 

werkt hierbij onder andere samen met het Blue 

Building Institute. Deze non-profit-organisatie 

probeert de randvoorwaarden te scheppen om WELL 

tot een succes te maken. En binnen Deerns hebben 

zich vier medewerkers volledig toegewijd aan WELL 

en mogen zich inmiddels Accredited Professionals 

noemen. Zij weten alles over de certificerings-

methodiek. WELL gaat over veel meer dan alleen 

een gezond gebouw en bestrijkt ook gebieden als 

lichaamsbeweging, voeding en geest. Maar er zit ook 

een flinke installatiecomponent aan.

“We hebben de afgelopen decennia een grote focus 

gezien op duurzaamheid vanuit opdrachtgevers-

kant. Dat leidde in sommige gevallen tot potdichte 

gebouwen en een beperkte invloed van eindgebrui-

kers op het ‘microklimaat’ van hun eigen werkplek. 

We komen nu in een nieuwe fase, waarin het individu 

voorop komt te staan. Dat levert installatietech-

nisch mooie nieuwe uitdagingen op. Bij WELL krijg 

je punten als iemand het raam open kan zetten. Dat 

is belangrijk, niet alleen vanuit het oogpunt van 

frisse lucht, maar vooral omdat mensen anders snel 

het gevoel krijgen de regie kwijt te zijn over hun 

werkomgeving. Mensen moeten zelf een knop aan of 

uit kunnen zetten en zelf het raampje open kunnen 

doen.”

Architect en installatie-adviseur krijgen in de WELL-

systematiek een andere verhouding. Uiteraard was 

die samenwerking er al; het architectonisch ontwerp 

bepaalt immers voor een groot deel de energetische 

prestaties. Maar met WELL is die samenwerking 

nog inniger. “Dan komt de trap bijvoorbeeld in het 

midden van het gebouw en de lift ergens onopval-

lend in een hoek. Zo stimuleer je mensen om de trap 

te nemen.”
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Kwantificeerbaar maken

Volgens Van Ginneken hebben de early adopter 

van WELL andere beweegredenen dan de partijen 

die nog niet zover zijn. “Koplopers voelen instinc-

tief aan dat een WELL-gebouw bijdraagt aan de 

bedrijfsdoelstellingen.” Het probleem is dat er nog 

niet erg veel data beschikbaar zijn over de relatie 

tussen gezonde gebouwen en de prestaties van de 

werknemers die in het gebouw werken. Al begint 

daar nu wel verandering in te komen. Een recent 

onderzoek van CBRE in samenwerking met de UT 

Twente onder 124 deelnemers toont aan dat een 

gezondere omgeving kwantificeerbaar bijdraagt 

aan de productiviteit. Zo leidt betere  - circadiaan-

se – verlichting tot 12% procent betere prestaties. 

Een flink woud aan planten in kantoor en genoeg 

beweging hebben dezelfde positieve effecten. 

Ook het onderzoek van professor Philomena Bluys-

sen in het zogeheten SenseLab van de TU Delft gaat 

waarschijnlijk tot mooie inzichten leiden over de re-

latie tussen gebouw en prestatie. Het is wellicht een 

wat te vaak gebruikt mantra, maar het blijft een feit: 

de stenen in een gebouw zijn niet de kostenpost 

voor een werkgever. Dat zijn de lonen van mensen 

die er in werken. Van Ginneken: “Als nou straks 

onomstotelijk vast staat dat een gezonde omge-

ving leidt tot een 5% hogere productiviteit, dan is 

dat fantastisch en zal iedereen meteen om zijn. Veel 

partijen in de sector hebben deze bevestiging nodig. 

En dat begrijp ik ook wel.”

Happy Building Index

Welzijn van de gebouwgebruikers is niet een 

onderwerp dat doorgaans op het bordje ligt van de 

vastgoedmanager. Dan kom je veel eerder bij de 

HR-manager, of zelfs op het niveau van de CEO. 

“Die moet je raken met dit verhaal. Anders krijg 

je het niet voor elkaar”. Het gaat er dus om dat 

gezondheid een waarde krijgt en dat die waarde 

meetbaar is. Op het moment dat van een gebouw 

de waarde is bepaald, kunnen anderen in de keten 

er mee aan de slag. Dat is dan ook de bedoeling 

van de twee jaar geleden ontwikkelde Nederlandse 

Happy Building Index, waar gebouwgebruikers een 

gebouw een rating kunnen geven. Op portfolio-

niveau bestaan er ook zullke ranglijsten, zoals de 

duurzaamheidslijst van GRESB. In zekere zin is een 

WELL-gecertificeerd gebouw ook een bewijs van 

goede prestaties: naast het feitelijk meten van de 

gebouwpresatatieseist  een WELL-certificaat  ook 

dat jaarlijks een gebruikerstevredenheidsonderzoek 

wordt uitgevoerd. 

“Investeerders willen weten of hun investering 

in het portfolio van een vastgoedbeheerder een 

langdurige waardevaste belegging is. Dan blijkt dat 

een Label A-gebouw echt wel wat meer intersse 

wekt dan een gebouw met label D. Banken zoals 

ING, Rabobank en ABN AMRO zijn belangrijke 

investeerders in vastgoedportefeuilles. Behalve dat 

ze zijn  aangesloten bij het Dutch Green Building 

Council stellen ze tegenwoordig voorwaarden aan 

de financiering (verstrekking van leningen) van vast-

goed. Deze voorwaarden hebben betrekking op de 

duurzaamheid en gezondheid van een gebouw. Zo 

stimuleren zij de bouw van duurzame en gezonde 

gebouwen ”

Portfolio in kaart

Deerns houdt zich hier al lang mee bezig en ook nu 

zijn verkennende gesprekken gevoerd met vast-

goedeigenaren om het hele portfolio in kaart te 

brengen. “Die gesprekken staan nog in de kinder-

schoenen. We kunnen een quickscan doen van al 

hun gebouwen. Dan gaat het al snel om tientallen 

gebouwen. Dan kijken we samen hoe zo’n quickscan 

eruit moet komen te zien, wat we zouden willen we-

ten van de gebouwen en wat voor een parameters 

dan aan de quickscan moeten hangen. Daarna zullen 

we alle gebouwen individueel gaan beoordelen.”

Beeld
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Fotolijstje op bureau

Een duurzaam en gezond gebouw zal altijd techni-

sche installaties bevatten, maar het is volgens Van 

Ginneken niet nodig om daarin door te schieten. 

“Dat je met een pasje of met je smartphone binnen-

komt en dat je meteen een werkplek toegewezen 

krijgt. Ik geloof wel dat we daar op termijn naar toe 

gaan, maar ik besef dat veel mensen daar nu nog 

niet aan toe zijn. Die willen gewoon aan het bureau 

zitten waar ze hun fotolijstje hebben staan, of waar 

de bureaustoel op hun lichaam is ingesteld. Die 

staan er niet op te wachten dat het systeem zegt: 

‘het is vandaag vrijdag, lekker rustig, dus sluiten 

we jouw verdieping vandaag af.’ Hoe energetisch 

verantwoord dat ook is.”

De moderne installatieadviseur moet zich in 

krachtenveld van al deze belanghebbenden kunnen 

bewegen. Dat betekent dus dat hij op de hoogte 

moet zijn van de menselijke behoeftes van de 

gebouwgebruiker, van beloftes van techniek en 

automatisering én van mensen die een ander soort 

taal spreken. Niet alleen de taal van de techneut, 

maar ook die van de mensenmanagers en de 

financieel verantwoordelijken, zegt Van Ginneken. 

“De adviseur moet de beweegredenen van de klant 

kennen. Als wij een dolenthousiast verhaal vertellen 

over installatietechniek aan een HR-manager in 

plaats van iemand van vastgoed, dan is de kans 

groot dat we ons punt niet kunnen maken en dat we 

het stempeltje krijgen van ‘nerd’. Dat zijn we overigens ook 

– nerd - , en daar mogen we trots op zijn, maar we moeten 

wel snappen hoe die afwegingen worden gemaakt binnen een 

bedrijf.”

Feedback loop

Van Ginneken grijpt nog even terug naar de wereld van de 

halfgeleiders. “Van die machines worden wel honderden 

dingen gemeten. De verkregen data gaan door een statisti-

sche procescontrole, waarbij je voortdurend in de gaten kan 

houden of de machine nog normaal functioneert. Als er iets 

verandert, weet je precies hoe je moet handelen. Dan ga je 

naar performance based onderhoud. Je hebt dan wel de data 

nodig om dat te kunnen doen. In de halfgeleiderindustrie 

voerden we deze discussie twintig jaar geleden. Ik zie dat dit 

in de bouwwereld nu pas op gang komt.”

“De installatieadviseur weet wel hoe een ontwerp presteert 

als het gebouw net is opgeleverd, maar dan is het nog leeg. 

Data over hoe een gebouw presteert in gebruik, krijgen we 

nu meestal niet. Dat gaat de komende tijd veranderen. Daar 

ben ik van overtuigd. Afspraken maken over gebruik van data 

doe je niet op een middagje. Daar gaat zo een jaar overheen. 

Maar als het ons vaker lukt om de beschikking te krijgen over 

de data, dan gaan we op termijn naar risicodragend ontwer-

pen. Real time kan dan een verband worden gelegd tussen de 

eisen waarmee het ooit begonnen is op basis van een beoogd 

gebruik, en wat er gerealiseerd is op basis van een werkelijk 

gebruik. Voor het eerst is de loop ontwerp, realisatie en 

gebruik dus volledig gesloten.”

Beeld



Onderzoek & Cases 

Opslag van thermische energie in gebouwen

Een verandering van perspectief

De energietransitie betekent innoveren. In de 

vorige eeuw vonden er veel innovaties plaats. 

Rond 1901 bijvoorbeeld waren elektrische auto’s 

erg populair in Amerika, en hadden diverse 

voordelen ten opzichte van auto’s op stoom. 

Geëlektrificeerd rijden vond men ideaal voor de 

korte ritjes binnen de stad (3). Van alle innovaties 

uit de vorige eeuw, is actieve koeling een van de 

meest invloedvolle innovaties geweest. Al eerder 

in 1851 ontving John Gorrie zijn patent voor een 

van de eerste ijsmachines (4). Rond die tijd was 

de enigste commerciële exploitatie mogelijkheid, 

de productie van ijs (de airco bestond niet). In 

de zoektocht naar financiering, stuitte Gorrie op 

forse oppositie van ijsverladers. Hij werd in het 

bijzonder tegengewerkt door de ijsmonopolist 

De energietransitie stelt ons maatschappelijk voor de 
beantwoording van een complex vraagstuk. Door veel orga-
nisaties in het vakgebied wordt energieconservering als een 
deeloplossing gezien van de transitie (1). Maar ook buiten 
de installatiebranche wordt energieconservering benoemd 
als onderdeel van de transitie (2). Er zijn verschillende 
thermische opslagsystemen die ingezet kunnen worden om 
te energietransitie te versnellen. Echter is het aanbod en 
toepassingen beperkt. Niet iedereen is bekend met thermi-
sche opslag en de toepassingen ervan. Goede normen, richt-
lijnen en afspraken in de installatiemarkt kunnen helpen 
bij de ontwikkeling van betere thermische opslag systemen 
in en rondom de gebouwde omgeving en kunnen hierdoor 
significant bijdragen aan de energietransitie. Waarom 
heeft niet elk gebouw een elektrische en thermische accu?

Auteur Ruben Pelzers MSc

Afbeelding 1:  In de 20e eeuw werden de 

eerste wetenschappelijke airconditioning 

systemen gebouwd. De eerste koelmachines 

waren in de 19e eeuw al in opkomst.
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Frederic Tudoc. Men noemde hem de “Ice King”. Uiteindelijk werd 

Gorrie bestempeld door de New York Daily Globe (krant) als een 

dwaas die dacht dat hij god kon spelen. De meeste mensen geloofde 

destijds niet dat het mogelijk was om ijs te produceren met een 

machine. Hierdoor kwam het dat zijn uitvinding nooit commercieel 

was ingezet (5). Toch wordt John Gorrie gezien als een van de eerste 

pioniers van de moderne airconditioning door de ASHREA (6). Een 

halve eeuw later bouwde Willis H. Carrier in de zomer van 1902 een 

van de eerste wetenschappelijk ontworpen airconditioning in een 

Amerikaanse drukkerij (13). De eerste airconditioningssystemen 



jaren. In elk gebouw is eigenlijk al thermische energie aanwezig. De 

hoeveelheid bruikbare thermische energie kan namelijk worden 

benoemd de werkzame actieve thermische massa (8). Thermische 

energie kan niet alleen installatietechnisch, maar ook bouwkundig 

worden ingezet.

Grootschalige energieopslag kan zorgen voor energiebespa-

ring en peak-shaving of peak-shifting op het elektriciteitsnet. 

Kleinschaligere energieopslagtoepassingen kunnen een bijdrage 

leveren aan energiebesparing, buffering en -conservering op lokaal 

niveau. Door actieve toepassing van thermische massa in een 

gebouw kan het energieverbruik van het gebouw worden vermin-

derd (8).

Met de toenemende inzet van duurzame energie in Nederland 

en de verduurzamingsnoodzaak wordt de behoefte voor deze 

toepassingen groter (9; 10). Het toenemende aanbod van decen-

traal opgewekte energie zorgt voor een minder goede afstemming 

met de vraag op lokaal niveau en lijdt tot een weersafhankelijk 

aanbod (wind, zon, e.d.). Door de inzet en simulering van duurzame 

energie, ook op lokaal niveau, is er behoefte aan energiebuffering en 

ontlasting van het elektriciteitsnet (9; 10). De opslag van deze lokaal 

gegenereerde elektrische energie kan het vraag en aanbod beter 

doen afstemmen. Het huidige percentage hernieuwbare energie van 

Nederland was in 2016 nog maar 5,9% (11): een ruwe 125 PJ volgens 

het CBS (12). In 2017 was dit 6,6% (13). Gezien de doelstellingen 

van het Klimaatakkoord zullen deze percentages nog flink moeten 

stijgen (49% CO2 reductie in 2030 tov. 1990) (14). Hierdoor zal het 

aanbod aan decentraal opgewerkte duurzame elektrische energie 

toenemen.

Daarnaast zal de elektrificatie van ons transport en onze gebouwen 

bijdragen aan de noodzaak om meer elektriciteit beschikbaar te 

hebben. Zo is het gebruik van warmtepompen tussen 2011 en 2015 

toegenomen met 87% (15). Elektrische accusystemen kunnen 

ingezet worden om de stijging van het incidentele aanbod van 

duurzame stroom op het net tegemoet te komen. Toch blijven 

accu’s duur. Gelukkig biedt de gebouwde omgeving mogelijkheid 

om andere energieopslagsystemen, zoals thermische opslag, te 

huisvesten. Helaas blijkt uit de cijfers dat meer dan 95% van alle 

toegepaste warmtepompen zijn uitgevoerd met buitenlucht-

warmte. Waar in tegen de overige 5% zijn warmtepompen met 

bodemwarmte (15). RVO.nl geeft aan dat elektriciteit als bron in de 

gebouwde omgeving flink is toegenomen, al sinds de jaren 90 (15).

Door de toename van duurzame energie op de (elektrische) 

energiemarkt wordt het aanbod sterk variabel. De opslag van 

energie kan de energieprijs drukken en stabiliseren. Op het gebouw 

niveau kan dit door het verbruik en gebruik van energiebuffers af te 
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bevatte een koudemiddel met lage GWP waarden. 

Dit was het begin van de twintigste eeuw.  

Opslag is essentieel voor de transitie

Ook in de 21ste eeuw zal geïnnoveerd moeten 

worden. Veel organisaties zijn het er over eens dat 

energie opslag onderdeel is van de energietransitie 

(1;7). Thermische opslag kan een belangrijkere rol 

spelen in het energielandschap van de komende 



stemmen op de energieprijzen of door de lokaal opgewerkte 

energie direct te gebruiken of op te slaan. Deze zogenaamde 

zelf-consumptie is het directe gebruik van lokaal opgewekte 

energie zonder terug levering aan het net (16). Bijkomende 

effecten van de inzet van zelf-consumptie is energiebespa-

ring doordat een installatiesysteem meer vollast uren kan 

draaien. Op grotere schaal is het delen van energie opslag 

(bijvoorbeeld op wijk niveau) een optie om gezamenlijk 

gebruik te maken van energieopslag voorzieningen. 

Het merendeel is thermisch

Nederland verbruikte in 2013 ongeveer 2800 PJ1  aan energie 

(17), hiervan was ongeveer 516 PJ (2015) gebouw gebon-

den energie (15). Echter is het finale energieverbruik in de 

gebouwde omgeving ligt hoger, dat was becijfert op 680 PJ 

in 2015 (15), dus ongeveer 1/4. Dit zijn grote hoeveelheden 

energie en het merendeel van deze energie wordt verbruikt 

in de vorm van thermische energie (15). Ruimte verwarming 

of koeling en warm tapwater zijn hiervan voorbeelden. 

Het grootste gedeelte van het energieverbruik in de 

gebouwde omgeving is dus thermisch. Zo blijkt dat 68% 

van het energieverbruik (2015) in huishoudens ruimtever-

warming is, 14% is warmtapwater. Overigens is het aandeel 

ruimte verwarming wel dalende. Bij utilitaire gebouwen, 

zoals kantoren, liggen deze verhoudingen anders en komt 

ook een significante vraag aan koude bij.

 

RVO.nl geeft geen getallen over elektrische opslagsystemen 

in gebouwde omgeving (15). Er zijn wel cijfers bekend over 

thermische opslag systemen, bodemenergie. In totaal gene-

reerde de bodemsystemen 4017 TJ warme en 1793 TJ koude 

Afbeelding 2: In Utrecht werd in 1933 het eerste warmtenet aangelegd.

in 2016 (12). Een snelle rekensom geeft aan dat dit 0,2% van het 

totale energieverbruik van Nederland was. De branche organisatie 

BodemenergieNL richt zicht op de standaardisatie van bodemener-

giesystemen en ondergrondse energieopslag (18). Bodemenergie is 

trouwens niet hetzelfde als aardwarmte. Het CBS geeft aan dat in 

2016 er nog maar 4065 installaties met warmtepomp actief waren. 

Een kleine hoeveelheid van de systemen werken zonder warm-

tepomp. De organisatie legt zich toe op het bouwen van 20.000 

systemen in 2020.

Er zijn ook andere grootschalige vormen van thermische energie 

met PCMs (Phase Changing Materials). Deze thermische opslag-

systemen bij kunnen dragen aan peak-shaving of peak-shifting op 

het elektriciteitsnet (19).

Onderzoek & Cases 
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Figuur 1: In deze grafiek 

van het CBS is te zien dat 

het energiegebruik van 

fossiele energiedragers 

amper is veranderd.



een hogere retour temperatuur uit een warmtenet, aan de genera-

tiekant een lager rendement worden gehaald, omdat er in deellast 

wordt gedraaid.

 

Tijdens zeer koude dagen kan warmtevraag op een warmtenet 

momentaan erg hoog zijn vanwege de grote behoefte aan CV en 

warmtapwater. Door de relatief lage transportsnelheiden (looptijd) 

in een warmtenet, kan deze vraag niet altijd worden gedekt door 

een zelf. 

Door een vorm van thermische opslag toe te passen kan een 

gedeelte van de genoemde technische uitdagingen oplossen door 

de vraag en het aanbod van warmte op het warmtenet te balance-

ren. De opslag afhankelijk van de aansluiting kan binnen, buiten of 

rondom een gebouw worden geplaatst.

Er wordt ook nagedacht over het toepassen van slimme systemen 

waardoor lokale warmtenetten gebruikt kunnen worden om meer-

Gasloos gaan

Er wordt in Nederland momenteel beleid uitge-

voerd om nieuwbouw wijken gasloos te maken 

(20). Er is nog weinig ervaring met het gasloos 

maken van nieuwbouwwijken in Nederland. 

Ook het gasloos maken van bestaande gebou-

wen vormt een grote uitdaging. Als alternatief 

op het gas voor de gebouwde omgeving zijn er 

alternatieven te bedenken als energiedrager voor 

warmte (koude), bijvoorbeeld waterstof, water 

(stoom) of elektriciteit. Hoewel waterstof erg veel 

potentie heeft (21) en elektriciteit al veelvuldig 

wordt gebruikt voor andere doeleinde zijn warmte 

(en koude) netten al op grote schaal toegepast 

in Nederland voor de levering van thermische 

energie (22).  
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Afbeelding 3: Warmtenetten kun-

nen een gasloos alternatief bieden 

voor de gebouwde omgeving.

Warmtenetten kunnen een gasloos alternatief 

bieden voor de gebouwde omgeving, en kunnen 

diverse bronnen (elektriciteitscentrales, geother-

mie, e.d.) gebruiken om warmte te transporteren 

naar de afnemers. Echter hebben warmtenetten te 

maken met technische uitdagingen. Veel warmte-

netten hebben bij weinig afname (vraag) te maken 

met hoge stilstand en transportverliezen. Hierdoor 

gaat er energie verloren in het net. Verder kan door 

dere afnemers terug te kunnen laten leveren (23). Dit worden ook 

wel 4de generatie warmte netten genoemd of adaptieve warmtenet-

ten. Bij dit soort slimme systemen is thermische opslag essentieel.

Elektrische vs thermisch opslag  

De vorderingen in de ontwikkeling van elektrische opslag vorderen 

snel. Hierdoor wordt de inzet van energieopslag als deeloplossing 

voor de energietransitie langzaam een realiteit. Toch blijven opslag-



vormen zoals Li ion accu’s erg duur. Elektrische opslag in 

Li-ion is wel flink verbeterd in de afgelopen jaren. Toch 

zijn thermische opslag vormen vele malen goedkoper dan 

elektrische opslag. Over het algemeen heeft thermische 

opslag wel een lagere gravimetrische energie dichtheid dan 

elektrische opslag.

den.

Zo is Triple aqua bijvoorbeeld een uitgebreid warmtepompsysteem 

dat door een driepijpsysteem laag temperatuur verwarming en 

hoog temperatuur koeling kan leveren in een gebouw. Het systeem 

maakt gebruikt van twee integrale thermische opslagtanks waarin 

thermische energie met behulp van PCM kan worden opgeslagen. 
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Op plekken waar ruimte minder relevant is, kan thermische 

opslag in potentie een veel betere optie zijn dan elektri-

sche opslag. Grootschalige opslag van energie is hierdoor 

aantrekkelijker. 

Een aantal marktvoorbeelden

Op de Nederlandse markt zijn er diverse productvoor-

beelden te vinden van verschillende thermische opslag 

methodieken voor gebouwen. Elk product is uniek, wordt 

op andere manieren toegepast en kan energie besparen of 

biedt extra comfort. Hieronder staan een aantal voorbeel-

Een van de grote voordelen van 

de opslag mogelijkheid in de bui-

tenunit is dat er in het met name 

in het tussenseizoen thermische 

energie kan worden bespaard en 

zal in de toekomst groter moeten 

worden. Het systeem worden 

toegepast op gebouwniveau en is 

te schakelen of te combineren met 

andere klimaatsystemen rondom 

het gebouw. 

Het kan anders. Autarkis is een 

technische dienstverlener en leve-

rancier van klimaatiserings-con-

cepten en -installaties waarmee ze thermische opslag centraal stelt 

in gebouwen en dit als uitgangspunt gebruikt om thermische energie 

mee te besparen. In een recent artikel geeft de organisatie aan dat 

door het toepassen van PCMs, ze het misschien mogelijk is om een 

datacenters volledig op vrije koeling te laten draaien. Hiermee zou 

de PUE (power usage effectiveness) van een data center dichter 

bij de 1 komen te liggen. De PCMs worden meestal verwerkt in de 

bouwkundige elementen van een gebouw, waardoor het systeem 

voor de gebruiker niet zichtbaar is. 

Voor de opslag op wijkniveau (een of meer gebouwen) biedt Ecovat, 

als thermisch opslagsysteem dat gebruikt maakt van voelbare 

warmteopslag, een oplossing. Meerdere gebouwen kunnen door 

deze thermische buffer voorzien worden van thermische energie. 

Tegelijkertijd is het systeem in staat om restwarmte uit deze gebou-

wen te ontvangen voor opslagdoeleinde. Hiervoor is afstemming 

nodig met vraag- en aanbod profielen van de aangesloten gebou-

wen.

 

Tot slot worden er bij TNO thermische batterijen voor woningen 

ontwikkeld voor lange termijnopslag van thermische energie.. Deze 

batterijen hebben een hoge energie dichtheid en kunnen de thermi-

sche energie over de periode van en seizoen kan worden opgeslagen 

en gebruikt door de woning (26). Door de toepassing van dit soort 

systemen in woningen, wordt er energie bespaard en geconser-

veerd. Er zitten verschillen tussen de benoemde systemen dit biedt 

ontwerpers in een project uitdagingen voor goede inpassing van 

deze oplossingen in het gebouw. Het ontwerpproces wordt hierdoor 

complexer.

Figuur 2: Een vergelijking tussen elektrische opslag (24) en thermische 

opslag (25). Links in het blauw staat de gravimetrische energie dichtheid en 

rechts in het oranje de kosten per kWh energie opslag.
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basis van prestatie eisen kan een thermische opslag product worden 

voorgeschreven. 

Conclusie 

De noodzakelijke inpassing van energiesopslag systemen in de 

gebouwde omgeving wordt erkend. Het huidige energietrends laten 

de relevantie zien van thermische opslag systemen voor de installa-

tiebranche voor de toekomst.

Op dit moment zijn meer normen, voorschriften en praktijkricht-

lijnen nodig in de installatiebranche waarmee ontwerpvraag-

stukken, producten en systeemafstemming van thermische 

opslagsystemen toegepast kunnen worden in de gebouwde omge-

ving. Door het gebrek aan deze middelen zullen de thermische-ener-

gieopslag toepassingen in de gebouwde omgeving beperkt blijven 

terwijl er een maatschappelijke vraag is. De aanwezigheid van deze 

middelen zouden installatiebedrijven in staat stellen om meer ener-

gieopslagsystemen in de gebouwde omgeving te implementeren. 

Door samen te werken, standaardisatie en afspraken te maken met 

elkaar over energieopslag in gebouwen kunnen marktpartijen zich 

beter voorbereiden kunnen marktpartijen zicht beter voorbereiden 

op de maatschappelijke veranderingen die de energietransitie van 

de installatiesector vraagt.
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Betere afspraken en standaardisatie

De energietransitie vraagt marktorganisaties en markt-

vraag in de installatiebranche te doen veranderen. De 

maatschappelijke behoefte aan thermische energie 

opslagsystemen is er en maar naar de toekomst zal groter 

moeten worden. Waar enerzijds de marktwerking en de 

overheden middels subsidies de installatiemarkt in de 

goede richting proberen te trekken, zijn er anderzijds meer-

dere manieren  om de markt te sturen. Het is van belang 

dat deze middelen zekerheid bieden voor alle marktparti-

cipanten. 

De ontwikkeling van standaard classificatie methoden 

maken het gemakkelijk om de prestatie-eisen van de 

beschikbare (thermische) opslag producten op de markt 

te definiëren. Hierdoor kunnen producten onderling beter 

worden vergeleken, kwaliteit worden geborgd en de ont-

wikkelen van nieuwe producten worden simuleert.

De NEN heeft bijvoorbeeld dit jaar de NEN-EN-IEC 

62933-2-1 gepubliceerd (27). Deze richtlijn richt zich op 

het definiëren van unitparameters en testmethoden van 

elektrische energieopslagsystemen (EES). Ook de branche 

organisatie BodemenergieNL richt zicht op de standaar-

disatie van bodemenergiesystemen en ondergrondse 

energieopslag (18). Vanuit dit platform vinden er diverse 

activiteiten plaats waaronder de ontwikkeling van richt-

lijnen voor bodem energie. Recent is er ook een publicatie 

gepresenteerd vanuit de ISSO waarin wordt ingegaan over 

het ontwerpen met PCMs.

De beschikbaarheid van goede praktijkrichtlijnen verge-

makkelijkt de communicatie tussen projectdeelnemers, 

waardoor er bijvoorbeeld specifiek gevraagd kan worden 

naar thermische opslag systemen voor een project. Op 
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Finch Buildings is een modulair bouwsysteem dat voldoet 
aan alle eisen van het Bouwbesluit Nieuwbouw. De gestapelde 
eenpersoonswoningen zijn opgetrokken vanuit massief hout 
en zijn allemaal voorzien van een eigen keuken, badkamer en 
verwarming.
 
De woonstudio’s zijn ‘all-electric’, hebben triplebeglazing, zijn 
volledig van hout gemaakt, zijn prefab ontwikkeld en hebben een 
energie-index van 0,77. Bij tijdelijk gebruik kunnen de woningen 
op een andere locatie opnieuw gebruikt worden. De eerste Finch 
Buildings modules waren in 2016 tentoongesteld in FaBCity in 

Amsterdam. De eerste gerealiseerde woonstudio’s zijn geplaatst 
in de Sumatrastraat in Leiden. Tijdens de ontwikkelingsfase heeft 
Nieman integraal geadviseerd op het gebied van brandveiligheid, 
bouwregelgeving, bouwfysica, akoestiek en energiezuinigheid. Zo 
zijn er in een mock-up opstelling meerdere lucht-contactgeluid 
metingen uitgevoerd om te kunnen vaststellen welk type vloer-
constructie benodigd is om de Finch modules te laten voldoen aan 
de lucht-contact geluidseisen conform Bouwbesluit 2012. Voor de 
modules in Leiden zijn ook luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd.

Wilt u meer weten over ‘all electric’ wonen, neemt u dan contact met ons op.

Hoogwaardige stapelbare ‘all electric’ woningen 
van massief hout
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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.



Onderzoek & Cases 

Sihwa Lake Tidal Power Plant in Zuid-Korea 

Een groep van 20 studenten heeft vorig jaar mei de hoofd-

stad van Zuid-Korea, Seoul, bezocht tijdens de jaarlijkse 

studiereis. S.v.b.p.s. Mollier is de studievereniging van de 

groep Building Physics and Services aan de Technische 

Universiteit Eindhoven. Ieder jaar organiseert de studie-

vereniging een buitenlandse studiereis om ontwikkelingen 

op het gebied van bouwfysica en installatietechniek in het 

buitenland te bestuderen. Tijdens de studiereis worden 

onderzoeken uitgevoerd naar verschillende onderwerpen 

binnen de genoemde vakgebieden. Het onderwerp dat 

van toepassing is op dit artikel is hernieuwbare energie. 

Onderzoek is gedaan naar een in het algemeen vrij onbe-

kende vorm van energieopwekking, namelijk getijdenener-

gie. Deze vorm van energieopwekking wordt op diverse 

plaatsen in Zuid-Korea toegepast en vormt een belangrijk 

onderdeel in de maatregelen om de klimaatdoelstellingen 

te behalen. 

Zuid Korea heeft een energie-intensieve economie. 

Het land staat 11e op de wereldranglijst wat betreft de 

hoogste energieverbruik en 9e op de wereldranglijst wat 

betreft het hoogste olieverbruik. Sinds 1990 is de totale 

energieverbruik in alle sectoren toegenomen door een 

sterke economische groei van het land. De totale energie-

verbruik in Zuid-Korea representeerde in 2010 5,7x106 TJ, 

een dieptepunt in de geschiedenis van het land door een 

Door de gestelde klimaatdoelen voor de komende jaren 
groeit de noodzaak voor hernieuwbare energie en nieuwe 
methoden om energie op te wekken. In het algemeen zijn 
wind- en zonne-energie de meest genoemde bronnen van 
energie, gevolgd door geothermie en waterkracht.  Tot deze 
laatste categorie behoort ook getijdenenergie, waarbij 
energie wordt opgewekt door gebruik te maken van de wis-
selende getijden van de oceaan. De grootste getijdencen-
trale ter wereld, de Sihwa Lake Tidal Power Plant (TPP), 
is gelegen nabij Seoul in Zuid-Korea en wordt toegelicht in 
dit artikel. Vorig jaar mei heeft studievereniging Mollier 
van de Faculteit Bouwkunde, groep Building Physics and 
Services, Seoul bezocht. 

Auteur
T.A. (Lennert) Evers BSc, S.A.M. (Silvie) Schönen BSc, ing. N.A.J. (Nick) Tenbült, E.M. (Marissa) Vos BSc  
(Studenten Building Physics and Services, Technische Universiteit Eindhoven) Studievereniging Mollier

stijging van 7% ten opzichte van 2009 en 24% ten opzichte van het 

jaar 2000. Er wordt verwacht dat de energieverbruik tot 2020 toe 

zal nemen tot 9,2x106 TJ. Onder de landen die zijn aangesloten bij 

de International Energy Agency (IEA) scoort Zuid-Korea dan ook 

zeer laag met de resultaten van energiebesparing in vergelijking tot 

andere westers georiënteerde landen. [1]

Om het primaire energiegebruik verder te verlagen zijn daarom de 

laatste jaren verschillende plannen opgesteld. Het overkoepelende 

Korea Energy Masterplan is een uitgebreid plan dat alle energie-

sectoren in Zuid-Korea omvat en alle energieplannen verbindt op 

een macro schaal. De belangrijkste punten uit dit plan zijn om het 

primaire energiegebruik met 7,6% te verlagen in 2020 en met 12,4% 

in 2030. Een van de middelen om deze reductie te behalen is om het 

gebruik van hernieuwbare energie te verhogen. Momenteel omvat 

hernieuwbare energie slechts 3,7% van de totale energieproductie, 

waarvan 80% bestaat uit hydro-energie en energie uit afvalverbran-

ding. [2]

Het aandeel aan hydro-energie wordt hierbij voor het grootste deel 

geproduceerd door de getijdencentrale gelegen aan het Sihwa meer 

in Seoul, gebouwd als landherwinningsproject in 1994. Na jaren van 

vervuiling is besloten het meer in verbinding te leggen met de zee. 

Tegenwoordig is de centrale gelegen in de betonnen muur die de 

brug vormt tussen twee natuurparken en is de Sihwa TPP de groot-

ste getijdencentrale ter wereld, weergegeven in afbeelding 1. 
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Afbeelding 1: Sihwa Tidal Power Plant in Zuid-Korea



Energieopwekking

Het opwekken van energie door middel van een 

verschil in het zeeniveau kan op vier verschillende 

manieren, namelijk:

1. éénrichting bij eb, enkel bassin;

2. éénrichting bij vloed, enkel bassin;

3. twee richtingen enkel bassin;

4. éénrichting, dubbel bassin.

De eerste twee methoden wekken slechts bij 

één stromingsrichting energie op. Wanneer het 

water in de tegengestelde richting van de turbine 

stroomt, wordt het bassin/meer opgeladen 

 De Sihwa TPP maakt gebruik van éénrichting bij vloed, wat 

betekent dat energie wordt opgewekt wanneer water uit de 

Gele Zee het Sihwa meer instroomt. De toegepaste methode 

van energieopwekking bij de Sihwa TPP heeft de laagste 

energieopbrengst in vergelijking met de andere methoden. 

Toch is voor deze methode gekozen, omdat de Zuid-

Koreaanse autoriteiten het landschap zo minimaal mogelijk 

wilden wijzigen. Tevens was het met deze methode niet 

noodzakelijk om de bestaande dijk extra te verhogen [3]. 

De dam, die de Gele Zee scheidt van het Sihwa meer, bestaat 

uit twee delen. Een deel bevat tien turbines met een indi-

vidueel vermogen van 25,4 MW om energie op te wekken, 

het andere deel bestaat enkel uit een achttal sluizen om het 

water weer terug te laten stromen naar de zee. In figuur 1 is 

de positie van de turbines en sluizen afgezet tegen het zee-

waterniveau. Hierbij wordt het sluisgedeelte aangeduid met 

‘gates’ en het gedeelte met turbines met ‘turbines’. In fase 1 

zijn beide delen gesloten en wordt een verschil opgebouwd 

tussen het zeewaterniveau en het waterniveau van het meer. 

Wanneer het niveauverschil 2 meter bedraagt wordt het 

gedeelte met de turbines geopend en de energieopwekking 

gestart, fase 2. Het water stroomt nu vanuit de zee het meer 

in via de turbines. Nog voordat het waterniveau in het meer 

de gemiddelde zeespiegel bereikt worden de turbines geslo-

ten en bevindt het systeem zich in stand-by mode, fase 3. 
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(volstromen) of juist ontladen (leegstromen). 

Methode drie maakt gebruik van speciale turbines, 

met verstelbare bladen, om ook in de tegenge-

stelde richting energie op te kunnen wekken. Bij 

methode vier worden twee bassins geplaatst 

tussen de dijk en het meer. Tussen deze twee 

bassins zijn de turbines geplaats, die enkel in één 

richting energie opwekken. Door middel van de 

bassins wordt een bufferzone gecreëerd waardoor 

bij zowel het binnenstromen van water als het uit-

stromen van water energie kan worden opgewekt 

met een turbine die slechts één richting opdraait.

Figuur 1: Werking éénrichtings-

centrale bij vloed



Dan wordt er gewacht totdat de zeewa-

terspiegel is gezakt tot het niveau van 

het meer. Vervolgens worden de sluizen 

geopend om het waterniveau in het meer 

weer geleidelijk aan te laten zakken totdat 

het weer in evenwicht is met de zeewa-

terspiegel, fase 4. Er wordt in fase 4 echter 

geen energie opgewekt omdat het hier een 

éénrichtingscentrale betreft. [4]

Figuur 2: Doorsnede bulbturbine, een soortgelijke 

turbine is toegepast bij de Sihwa Tidal Power Plant 

(bron: http://www.gepowerconversion.com)

De Sihwa TPP maakt gebruik van bulbturbines met een 

runner (propeller) diameter van 7,5 meter. Dit is ongeveer 

de maximale afmeting voor een bulbturbine. Een doorsnede 

van een soortgelijke bulbturbine is weergegeven in figuur 2. 

De bulbturbines met horizontale as draaien met een snelheid 

van 64,3 rotaties per minuut. In vergelijking met windtur-

bines zijn de bladen van bulbturbines kleiner en draaien de 

turbines langzamer. Dit is mogelijk door de hogere dichtheid 

van water [5].

Een bulbturbine is de meest geschikte turbine bij het gene-

reren van getijdenenergie, omdat deze een hoge efficiëntie 

heeft bij relatief kleine niveauverschillen. Daarnaast zijn 

de inlaatcondities van het water beter dan in vergelijking 

met een verticale Kaplanturbine [3]. Het binnenkomende 

water stroomt om de bulb head en wordt via begeleidende 

schoepen in de juiste richting gestuurd om de runner aan te 

drijven. De runner drijft op zijn beurt de generator aan. De 

bladen van de Sihwa TPP turbines zijn ‘vast’ gemonteerd 

waardoor er maar in één richting energie opgewekt kan 

worden. Op deze manier kan meer energie worden opgewekt 

[3]. Om de jaarlijkse energieopbrengsten te optimaliseren 

zijn diverse numerieke modellen gemaakt voor de Sihwa TPP. 

Indien de turbines te vroeg worden geactiveerd is het niveau-

verschil kleiner en draait de turbine langzamer, maar wel 

voor een langere duur. Wanneer de turbines later worden 

geactiveerd is het niveauverschil groter en draait de turbine 

sneller, maar nu gedurende een korter tijdsbestek [6]. 

Voordelen getijdenenergie

•  geen CO2-uitstoot;

•  constante en voorspelbare energieopbrengst 

per maand en jaar;

•  geen grote verschillen in energieopbrengst 

tussen de seizoenen;

•  de dijken die benodigd zijn om een bassin/meer 

te creëren vormen een extra bescherming tegen 

overstromingen.

 

Nadelen getijdenenergie

•   er wordt slechts gedurende enkele uren per dag 

energie opgewekt;

•  er zijn relatief grote constructies voor benodigd, 

dit is kostenverhogend;

•  zout zeewater resulteert in hogere onderhouds-

kosten;

•  bij kleine niveauverschillen kunnen de turbines 

niet draaien.
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Ecologische impact

De Siwha TPP is voortgekomen uit een oplossing 

voor een ecologisch probleem: vervuiling van het 

Siwha Lake door afvalwater afkomstig van omlig-

gende industrie. Het bassin was oorspronkelijk 

bedoeld voor landbouw- en irrigatiedoeleinden, 

maar door het ontbreken van een stroming en 

daarmee gepaard gaande verversing van het water, 

raakte het reservoir zwaar vervuild [7]. Hiermee 

verdween de functie van het kunstmatig aange-

legde meer, alsook de aanwezige flora en fauna. 

De Koreaanse overheid besloot het bassin weer 

aan te sluiten op zeewater door de dam nu en dan 

te openen voor circulatie. Uiteindelijk werd er 

gekozen voor een getijdencentrale.

De aanwezigheid van een getijdencentrale bete-

kent dat grote rotorbladen het water doorklieven 

en de eb- en vloedcycli in zekere mate ontregeld 

wordt. De impact hiervan op de lokale ecologie 

is een weinig onderzocht onderwerp, maar de 

IEA-OES (Ocean Energy Systems) benoemt drie 

mogelijke aspecten om rekening mee te houden, 

namelijk fysiek contact tussen dieren en rotor-

bladen, verstoring van de leefomgeving van zeeorganismen door 

geluidsontwikkeling, en het weghalen van energie uit de getijdewis-

seling [8]. Dit laatste aspect heeft vooral invloed op het ecosysteem 

van de zeebodem, waar een verandering plaatsvindt in waterstro-

mingen en soorten sediment. Hierdoor zouden zeeorganismen ont-

regelt kunnen raken. Een andere oorzaak hiervoor is het geluid dat 

de rotorbladen onder water voortbrengen. Voor verwondingen van 

grotere zeedieren zoals dolfijnen door de bewegende rotorbladen is 

nog geen bewijs gevonden [9].

Over het algemeen wordt aangenomen dat de impact van een 

getijdencentrale op de omgeving klein is in vergelijking met andere 

methoden voor energieopwekking uit de oceaan. Er zijn zelfs 

positieve effecten te noemen, zoals het ontstaan van verbeterde 

leefomgevingen voor zeevogels door de opbloei van het gebied rond 

het waterbassin [9].

Potentieel voor Nederland en andere delen in de wereld 

Wereldwijd is de potentie voor getijdenbronnen aanzienlijk. In 

theorie kan viermaal het in Nederland opgestelde vermogen aan 

elektriciteitscentrales uit getijdenenergie opgewekt worden. Dit 

komt neer op 3 miljard kW die continu beschikbaar is. Echter kan 

hiervan maar 2% daadwerkelijk benut worden door geografische 

beperkingen. Toch kan wereldwijd nog altijd zestigduizend MW 

worden opgewekt door middel van getijdenenergie.

Om een goede indicatie te kunnen geven van de daadwerkelijk aan-

wezige bronnen is het noodzakelijk om de details per gebied of land 

weer te geven. De vorm van de kust is ook bepalend voor het getij-

denbereik. Het verschil tussen hoog en laag tij kan oplopen tot 17 
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Figuur 3: Hoogte van de getijden-

amplitude wereldwijd (bron: 

https://sites.google.com/site/

ee535test/ian-furlong)
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meter. Landen met een groot getijdenbereik zijn Argentinië, 

Australië, Canada, Chili, China, Colombia, Frankrijk, Japan, 

Rusland, Zuid-Korea, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de 

Verenigde Staten (Maine/Alaska). Ook de kust van Oost-

Afrika heeft een hoog getijdenbereik en daardoor potentie 

voor een TPP, zie figuur 3.

Vooralsnog is er slechts voor een beperkt aantal landen 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het plaatsen 

van een TPP. Voor landen als Frankrijk, Ierland, Noorwegen, 

Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en delen van de kust 

van China en Canada is al onderzoek gedaan. Landen als 

Australië, Afrika, India en Spanje hebben ook potentie, maar 

hier is pas weinig tot geen onderzoek gedaan. 

Naast de getijdenamplitude en de vorm van de kust is ook 

de snelheid van de stroom van het water van belang. Deze 

dient minimaal 1.5 tot 2 meter per seconde te zijn (m/s). 

In Europa zou minstens 12.000 MW aan energie opgewekt 

kunnen worden met TPP’s [5]. 

Getijdeninstallatie in Oosterschelde 

stormvloedkering

In 2015 zijn vijf naast elkaar gelegen getijdenturbines 

geplaatst in de Oosterschelde stormvloedkering voor 

opwekken van schone energie. Dit is momenteel het 

grootste project voor getijdenstroom in Nederland. Met het 

aanbrengen van de turbines krijgt de Oosterscheldekering 

nu een dubbele functie, namelijk het beschermen van 

Nederland tegen water en het opwekken van energie. Anders 

dan in Zuid-Korea zijn deze getijdenturbines niet in bassis 

geplaatst. project dient vooral als pilot om de potentie van 

getijdenenergie in Nederland te laten zien [10]. 

Westerschelde

Ook voor de Westerschelde is er onderzoek gedaan naar het 

potentieel voor energieopwekking uit getijden. Om in aan-

merking te komen moeten de gebieden in de Westerschelde 

voldoen aan de volgende drie eisen: de stroomsnelheid moet 

groter dan 1 m/s zijn, het gebied mag niet in de vaargeul 

liggen en moet dieper zijn dan 10 meter. Een groot 

deel van de Westerschelde voldoet niet aan deze 

eisen. De meeste locaties die geschikt zouden zijn, 

bevinden zich in de vaargeul. Slechts drie locaties 

lijken geschikt te zijn, en aangezien een van deze 

locaties slechts 6 meter diep is, is die locatie alleen 

geschikt voor een drijvende constructie. De drie 

locaties zouden per jaar 19,5 GWh aan getijden-

energie kunnen opleveren [11].

Conclusie

De Sihwa TPP heeft een belangrijk aandeel in 

het behalen van de Zuid-Koreaanse energiedoe-

len voor 2020 en 2035. De huidige vorm van 

energieopwekking is desondanks nog niet ideaal 

en er zullen grote vooruitgangen moeten worden 

geboekt om het rendement van TPP’s te verho-

gen en de kosten te verlagen. De potentie om 

getijdenenergie een onderdeel van de wereld-

wijde hernieuwbare energiebronnen te maken 

lijkt steeds groter te worden. Echter is er op dit 

moment te weinig onderzoek gedaan in landen 

met een groot getijdenbereik. In Nederland is de 

eerste getijdencentrale als pilot geplaatst in de 

Oosterschelde stormvloedkering om de potentie 

van de energieopwekking te onderzoeken. Door 

het kleinere niveauverschil tussen de getijden in 

Nederland is de potentiële opbrengst kleiner dan 

bijvoorbeeld in Zuid-Korea. Echter achten wij het 

land dat bekend is geworden om zijn deltawerken 

in staat om deze manier van energieopwekking op 

een kleinschalige en efficiënte manier te benutten.
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Energierekening bewaken: algoritmes of  
simulatiemodellen?

In energieprestatiecontracten kan worden 

gewerkt met een garantie voor de omvang van 

de energierekening. Dat maakt het mogelijk om 

all-inclusive huurcontracten aan te bieden en zo 

het risico van een hoge energierekening bij de 

huurder weg te halen. All-inclusive huurcontrac-

ten bieden ook de mogelijkheid om de kosten en 

baten van de besparingsmaatregelen bij één partij 

neer te leggen en zo een oplossing te bieden voor 

het zogenoemde ‘split-incentive’ probleem (wel 

de kosten, maar niet de baten). In een all-inclusive 

contract kan door het slim bewaken van de ener-

gierekening ruimte ontstaan voor nieuwe investe-

ringen in energiebesparing. Als je de rekening niet 

slim bewaakt, constateer je na een aantal jaren dat 

de energierekening toch veel hoger is dan gedacht, 

waardoor het rendement van eerder gedane inves-

teringen sterk onder druk komt te staan. 

In eerdere publicaties is aandacht besteed aan 

de mogelijke bijdrage van fysische simulatie-

modellen aan het (vooraf) garanderen van de 

energierekening [1, 2]. Door de snelle opkomst van 

Stel, je bent dertig jaar verantwoordelijk voor de 
energierekening van een groot pand - en je moet die 
rekening ook betalen - dan is het belangrijk een tool of 
methode beschikbaar te hebben om de energierekening 
te bewaken. Als methode kun je gebruikmaken van 
kengetallen, fysische simulatiemodellen of van data-
getrainde algoritmes. In dit artikel wordt een vergelijking 
gemaakt tussen de performance van een fysisch 
simulatiemodel en data-getrainde algoritmes. Hoe 
goed zijn deze technieken in staat om op 24-uursbasis 
de warmtevraag te evalueren? En welke techniek komt 
daarbij als beste uit de bus?

kunstmatige intelligentie is het echter ook interessant te weten wat 

datagetrainde algoritmes kunnen betekenen voor het garanderen 

van de energierekening. Kunnen slimme algoritmes het energie-

gebruik bewaken? En zo ja, hoe presteren die dan in vergelijking 

met fysische simulatiemodellen? Om op deze vragen antwoord te 

krijgen, heeft DWA samen met Rotterdam School of Management 

onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van algoritmes en 

neurale netwerken [3, 4]. Dit artikel presenteert de uitkomst hiervan 

in vergelijking met de resultaten van fysische simulatiemodellen.  
 

Kengetallen schieten te kort

Voor het bewaken van de energierekening kan natuurlijk worden 

gebruikgemaakt van kengetallen en bijvoorbeeld correcties op basis 

van zogenoemde graaddagen. Het concept van graaddagen is echter 

maar zeer beperkt bruikbaar voor het evalueren van de energievraag 

en het vroegtijdig signaleren van afwijkingen. Wat de warmtevraag 

betreft: graaddagen houden alleen rekening met de buitentempera-

tuur. Zonbelasting en de interne warmteproductie moet je dan cor-

rigeren met de weegfactor voor seizoensinvloeden en de stookgrens 

[5]. Maar wie zal zeggen wat je daar moet invullen? Het blijft een 

‘educated guess’. Voor koelenergie is het vraagstuk niet goed aan 

te pakken op basis van dit soort correctiefactoren. Zonbelasting en 

interne warmtebelasting hebben een te grote invloed op het 

eindantwoord. Voor de totale energierekening is ook de 

elektriciteitsrekening, inclusief gebruikersenergie van verlichting en 

apparatuur, een significante factor. Daarmee kom je in de sfeer van 

kengetallen niet veel verder dan een verbruik per m2 vloeroppervlak.  

Bewaken met algoritmes en simulatiemodellen

Als kengetallen onvoldoende zijn om het energiegebruik te 

bewaken, wat kunnen fysische simulatiemodellen en algoritmes 

dan betekenen? Het bewaken van de energieprestatie op basis van 

fysische modellen en algoritmes gaat als volgt. 

Fysische modellen worden tijdens de eerste periode van het 
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gebouwgebruik gekalibreerd op het gebouwgebruik 

en het gebruik van de installatie (zie Figuur 2 en de 

paragraaf ‘Kalibreren van fysische modellen’). Na 

de kalibratieperiode geeft het model steeds een 

‘voorspelling’ van het energiegebruik, parallel aan het 

gemeten verbruik. Op die manier komen afwijkingen 

aan het licht, bijvoorbeeld als er een reset plaatsvindt 

van het gebouwbeheersysteem, er setpoints worden 

gewijzigd of als er faalgedrag van componenten 

optreedt. Dit concept is een vorm van model-based 

continuous commissioning (zie onder andere IEA 

Annex 40 [6]). In dit artikel wordt dit opgesplitst in 

het gebruik van twee soorten modellen: fysische 

modellen en modellen in de vorm van een datag-

etraind algoritme. In een concept van model-based 

continuous commissioning worden de algoritmes 

getraind met meetdata gedurende de eerste periode 

van het gebruik van een gebouw (zie ‘Trainen van 

algoritmes’). Vervolgens worden ze ingezet om de 

energievraag te bewaken. Parallel aan het gemeten 

verbruik geeft het algoritme na de trainingsperiode 

steeds een ‘voorspelling’ van het energiegebruik 

(Figuur 1 en Figuur 4). 

Voor zowel fysische modellen als algoritmes is het 

daarbij wel relevant dit te combineren met zoge-

noemde initial commissioning waarbij de kwaliteit 

van de bemetering wordt gecontroleerd en de meest 

basale fouten in het functioneren van de installatie 

worden gecorrigeerd. Dit dient zo spoedig mogelijk na 

oplevering te gebeuren, zodat er genoeg tijd beschik-

baar is voor het kalibreren en trainen van modellen.

 

Om meer inzicht in de mogelijkheden te krijgen, 

wordt eerst de werkwijze van het kalibreren van fysi-

sche modellen en het trainen van algoritmes verder 

toegelicht. 

Kalibreren van fysische modellen

De werkwijze is als volgt: de hele gebouwgeometrie wordt inge-

voerd in het simulatiepakket. In het geval van dit artikel betreft het 

Vabi Elements. Hierbij worden de uitgangspunten voor de gebouw-

schil, het gebouwgebruik en het gebruik van de installatie ingevoerd 

(zie bijvoorbeeld ISSO 32 voor een overzicht [7]). Het hele gebouw 

wordt vervolgens op uurlijkse basis doorgerekend, een werkwijze 

die op zich bekend is vanuit de veelgebruikte temperatuurover-

schrijdingsberekeningen. Het verschil zit onder meer in de volgende 

elementen:

•   De berekeningen worden uitgevoerd op gebouwniveau, in plaats 

van op het niveau van een individueel vertrek. Meerdere gebouw-

zones worden hierbij tegelijk doorgerekend.

•   In plaats van het standaard klimaatjaar (NEN 5060 referentiejaar 

energie) worden de data van het werkelijke buitenklimaat van het 

dichtstbijzijnde station van het KNMI ingevoerd.

•   In plaats van de gebruikelijke ontwerpwaarden voor verlichting, 

apparatuur en personen worden gebruikersprofielen ingevoerd 

zoals die volgen uit monitoring van het gebouw (‘werkelijk 

gebouwgebruik’ Figuur 2).

•   Er wordt gebruikgemaakt van de setpoints en bedrijfstijden zoals 

die volgen uit de monitoring van het gebouw (‘werkelijk gebruik 

installatie’ in Figuur 2). 

•   Eventueel faalgedrag dat kan worden gemodelleerd, wordt ook in 

het model meegenomen. 

Het model wordt dus gekalibreerd door zoveel mogelijk gemeten 

inputwaardes van het model te hanteren in plaats van ontwerp-

waardes. De output van het model wordt geëvalueerd aan de hand 

van metingen, niet alleen het eindantwoord op jaarbasis, maar 

ook de hoeveelheden op 24-uursbasis (voor verdere resultaten zie 

[1]). Op basis hiervan vindt verdere fine-tuning plaats omdat er in 

bovengenoemde uitgangspunten van het ‘werkelijke gebruik’ altijd 

een zekere bandbreedte zit. Daarnaast zijn er uitgangspunten in 

gebouwsimulatie die je moeilijk met metingen kunt kwantificeren 

(zoals windafhankelijkheid van de infiltratie).  

Figuur 1: Concept: conti-

nuous commissioning op 

basis van modellen en/of 

algoritmes 
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Trainen van algoritmes

Machine learning is een snel opkomend vakgebied waar bij 

andere disciplines snel voortgang in wordt geboekt (robots, 

zelfrijdende auto’s, online marketing). Machine learning 

maakt gebruik van getrainde algoritmes om patronen in 

data te herkennen en is daarom bij uitstek geschikt ook 

grote hoeveelheden data te hanteren. De algoritmes 

worden getraind met data uit het verleden waarbij bekende 

input én output aan het algoritme worden aangeboden. 

Door een groot aantal keer het ‘eindantwoord’ te vertellen 

aan het algoritme, ‘leert’ het algoritme het verband tussen 

de input en de output (zie Figuur 4). De input betreft in dit 

geval: weergegevens, het gebouwgebruik en de tijd. De 

output is dan de warmtevraag of de koudevraag. Als maat 

voor het gebouwgebruik wordt hierbij gebruikgemaakt 

van het elektriciteitsgebruik van het gebouw (exclusief de 

warmteopwekking). 

Algoritmes bestaan er in allerlei ‘soorten en maten’. 

De meest simpele vorm is lineaire regressie. De meest 

uitgeklede vorm daarvan is weer gewoon een rechte 

lijn trekken in het platte vlak door een puntenwolk, een 

techniek die we allemaal wel eens toepassen. In het 

onderzoek is gebruikgemaakt van zowel lineaire regres-

sie als meer geavanceerde vormen. De lineaire regressie 

vormt dan een baseline voor de minimale prestatie die 

een algoritme moet halen. De geavanceerde vormen 

betreffen zogenoemde gradient boosting en neurale 

netwerken (zie tekstkader voor meer uitleg) [3, 4].

Samenvatting verschil fysische modellen en algoritmes

Met bovenstaande achtergrondkennis in het achter-

hoofd kan het verschil tussen fysische modellen en 

algoritmes als volgt omschreven worden. Bij fysische 

modellen wordt de achterliggende wiskundige samen-

hang bepaald door fysische wetten (met betrekking 

tot energiebalans, warmtegeleiding etcetera). Bij het 

kalibreren wordt enkel de input veranderd en wordt 

bepaald in hoeverre de output dan overeen komt met 

datgene wat gemeten wordt. Voor het overige blijft het 

wiskundige model van de fysica tijdens het kalibreren 

ongewijzigd. Bij datagetrainde algoritmes wordt de 

achterliggende wiskundige samenhang bepaald door 

het type algoritme en door de data die aangeboden 

wordt bij training van het algoritme. Tijdens het trainen 

wordt de wiskundige samenhang bepaald die toege-

past wordt voor het doen van voorspellingen in nieuwe 

situaties.

Figuur 2: Fysische simulatie-

modellen worden gekalibreerd 

op basis van onder meer het 

gebouwgebruik en het gebruik 

van de installatie

Figuur 4: Werkwijze algoritmes
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Uitleg algoritmes

Gradient boosting algoritmes

Boosting algoritmes zijn machine learnings algoritmes die 

‘leren’ van de fouten die ze maken. Nu doen de meeste 

machine learning algoritmes dat, maar boosting algorit-

mes maken hierbij gebruik van een speciale techniek. Er 

worden meerdere ‘runs’ gedraaid met een basisvariant van 

het voorspellingsmodel en op iteratieve wijze wordt een 

steeds beter model gebouwd. Het voorspellingsmodel 

wordt steeds accurater, onder andere door ook de fout 

van de vorige ‘run’ te voorspellen. De term ‘Gradient’ heeft 

betrekking op de manier waarop gezocht wordt naar de 

minimale fout.  

Neurale netwerken

Neurale netwerken worden zo genoemd omdat ze zijn 

ontwikkeld in analogie met de werking van de menselijke 

hersenen. Er is sprake van zogenoemde ‘neurons’ die 

met elkaar in verbinding staan en een netwerk vormen. 

De zogenoemde ‘inputlayer’ van neurons bestaat uit de 

inputparameters zoals getekend in Figuur 4. Er is sprake van 

een ‘outputlayer’, wat in dit geval de warmtevraag betreft. 

Al naar gelang de opzet van het neurale netwerk bevinden 

zich tussen deze twee lagen een aantal ‘hidden layers’ 

(Figuur 3). 

Black box?

In vergelijking met een fysisch model (white box) worden 

algoritmes vaak ook wel bestempeld als ‘black box models’. 

Je kunt je er geen voorstelling van maken wat er bijvoorbeeld 

allemaal in de ‘hidden layers’ van een neuraal netwerk gebeurt. 

Wel is het mogelijk algoritmes te laten vertellen welke inputpa-

rameters er veel of weinig invloed hebben op het eindantwoord. 

Je kunt bijvoorbeeld een ‘top-drie’ of ‘top-tien’ laten berekenen 

van parameters die een grote impact hebben op het eindant-

woord. Op die manier kun je weer wel een relatie leggen met 

fysische processen en (tot op zekere hoogte) bepalen of het 

algoritme fysisch relevante resultaten produceert. 

Figuur 3: Voorbeeld structuur van een neuraal netwerk [4]

Vraagstelling uitwerking casus

Om de geschiktheid van modellen en algoritmes voor het 

bewaken van de energieprestatie te beoordelen, is de eerste 

vraag natuurlijk: hoe nauwkeurig kunnen modellen een evalua-

tie geven van de energievraag? Als er een grote bandbreedte zit 

in de voorspelling van de energievraag, dan zou het zo kunnen 

zijn dat de getekende ‘afwijking’ in Figuur 1 wegvalt in de 

onnauwkeurigheid van de voorspelling van het simulatiemodel 

of algoritme. Dit artikel gaat in op de nauwkeurigheid van de 

voorspelling door de uitkomst van het fysisch simulatiemodel, 

het neuraal netwerk en het gradient boosting algoritme te 

vergelijken aan de hand van een casus. De casus die hier wordt 

behandeld, betreft een kantoorpand waarvan de warmtevraag 

wordt geëvalueerd op 24-uursbasis. Er zijn in dit pand energie-

meters in de distributienetten. De opwekking van de warmte 

en het rendement daarvan vallen daarmee buiten de analyse. Een 

tweede kanttekening betreft het woord ‘voorspelling’. Zowel in het 

simulatiemodel als in de algoritmes wordt er gebruikgemaakt van 

bekende weergegevens van het meest nabijgelegen KNMI-station. 

Er is dus geen sprake van een ‘toekomstvoorspelling’, maar eigenlijk 

vindt er een evaluatie plaats van de energievraag op basis van het 

simulatiemodel en de algoritmes. 

Praktische uitwerking vraagstelling

De performance van het simulatiemodel en de algoritmes worden 

voor dit artikel gepresenteerd in de vorm van de evaluatie van de 

laatste anderhalve maand van het jaar 2015. In de referenties [1, 

3 en 4] wordt een verdere vergelijking gegeven op meer gedetail-

leerde criteria.

De algoritmes zijn getraind op data uit het jaar 2016; dit in verband 
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met beschikbaarheid van data van het elektriciteits-

verbruik. Bij werkelijke toepassing van het concept uit 

Figuur 1 vindt dit natuurlijk omgekeerd plaats, maar het 

belangrijkste punt is dat de dataset waarop getest wordt 

niet is gebruikt voor het trainen van de algoritmes. Bij het 

testen van machine learning algoritmes is het van belang 

te trainen op een (onafhankelijke) dataset. Dat is in deze 

evaluatie het geval. 

Een verschil tussen de algoritmes en het simulatiemodel 

is dat het simulatiemodel gebruikmaakt van een statisch 

gemiddeld gebruikersprofiel dat afgeleid is uit het elektra-

verbruik over een periode van drie maanden (half novem-

ber 2015 - half februari 2016). De algoritmes maken gebruik 

van het werkelijk gemeten elektraverbruik op dagbasis. Het 

invoeren van het dagelijkse elektraverbruik in het simu-

latiemodel was praktisch gezien een brug te ver voor de 

gehanteerde software (Vabi Elements 3.2).

Resultaten en discussie

Figuur 5 geeft een vergelijking tussen de metingen en de 

evaluatie van de energievraag (‘predicted’) door respectie-

velijk het neuraal netwerk, het gradient boosting algoritme 

en het fysische simulatiemodel. Het neurale netwerk en 

het gradient boosting algoritme komen daarbij als beste 

uit de bus en geven onderling vergelijkbare resultaten. Het 

neurale netwerk presteert net iets beter en geeft een afwij-

king over de hele periode van slechts 0,3%. Dit betreft het 

verschil tussen het totaal van ‘predicted’ en het totaal van 

‘actual’ over de periode van anderhalve maand. De indivi-

duele ‘plussen’ en ‘minnen’ van de voorspelling middelen 

elkaar uit. Het fysisch model geeft in deze periode over het 

algemeen een onderschatting waardoor de totale afwijking 

tussen de metingen en berekeningen uitkomt op 27%. Dat 

is aanzienlijk slechter. 

Oorzaken van het minder presteren van het fysische model 

zijn onder meer de volgende.

•   Het gebruik van statische patronen per dag voor het 

gebouwgebruik (gemiddelde van drie maanden).

•   Het vereenvoudigingen van de regelstrategie en bedrijfs-

tijden van de verschillende subsystemen in de modelle-

ring. Er is in de casus sprake van een afgiftesysteem met 

vloerverwarming en vloerkoeling. Per vertrek worden de 

vloervelden aangestuurd door middel van een ruim-

tethermostaat. Het gebruik van de ruimtethermostaat 

wordt in het model uitgemiddeld over het gebouw. Wat 

bedrijfstijden betreft is er in de software een koppeling 

tussen de bedrijfstijd van de luchtbehandelingskast en 

de vloervelden. In werkelijkheid ligt dat iets gecompli-

ceerder.

Op het totaal van het jaar 2015 geeft het fysisch model 

een afwijking van 18%, vergelijkbaar met eerder gemelde 

prestaties van het fysisch model op jaarbasis (15% afwij-

king) [1]. 
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Internationaal onderzoek meldt ook de relevantie van de 

modellering van het gebouwgebruik en de complexiteit van 

het modelleren van regelstrategieën. Tevens wordt er in 

ander onderzoek ook een nauwkeuriger resultaat behaald 

met een neuraal netwerk in vergelijking met een fysisch 

model (EnergyPlus) [8]. 

Een kanttekening bij het gebruik van getrainde algo-

ritmes is dat eventueel faalgedrag wordt meegetraind. 

Waarschijnlijk is dat hier ook het geval. Een deel van de 

afwijking van het fysisch model zit ook in de weekendperi-

ode, een verschijnsel dat hoogstwaarschijnlijk samenhangt 

met minder optimale instellingen van setpoints [1,2].

Bij inzet van getrainde algoritmes is een koppeling met 

andere monitoringsgegevens van de installatie van belang 

in verband met mogelijk faalgedrag. Dat is hier niet verder 

uitgewerkt. Voor prestatiecontracten ontbreekt bij algo-

ritmes ook de relatie met de afgesproken prestaties in het 

ontwerpproces. Voor het signaleren van trendmatige afwij-

kingen zoals geschetst in Figuur 1 zijn algoritmes echter het 

meest kansrijk. 

Naast de nauwkeurigheid van de evaluatie van de ener-

gievraag speelt er ook nog een procesmatig aspect. Het 

implementeren van getrainde algoritmes in monitorings-

systemen is eenvoudiger in vergelijking met het steeds 

opnieuw kalibreren van fysische modellen en die vervol-

gens softwarematig koppelen aan monitoringssoftware. 

Samenvattende conclusies

Getrainde algoritmes geven betere resultaten en zijn 

sneller operationeel te maken voor het bewaken van de 

energieprestatie. Het nadeel is dat eventueel faalgedrag 

wordt meegetraind. Combinatie met andere monitorings-

technieken is daarom essentieel. Het is daarbij bovendien 

belangrijk de inzet van algoritmes te combineren met 

zogenoemde initial commissioning waarbij de kwaliteit 

van de bemetering wordt gecontroleerd en de meest 

basale fouten in het functioneren van de installatie worden 

gecorrigeerd. Fysische simulatiemodellen blijven van groot 

belang en bieden een veel meer onafhankelijke referentie, ook 

ten opzichte van wat er in het ontwerptraject als prestatie 

vooraf is afgesproken. 
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Succes en vervolgonderzoek

Dit artikel laat het succes zien van het  evalueren 

van de energievraag op basis van getrainde 

algoritmes. Big data, kunstmatige intelligentie en 

machine  learning zijn technieken waarvan ook de 

installatietechniek de vruchten kan plukken. Het 

zijn ook  technieken met toenemende aandacht, zie 

bijvoorbeeld TVVL eindedaglezing THE (big) DATA 

POTENTIAL. 

In dit artikel hebben wij concrete resultaten laten 

zien. Wat DWA betreft is dit nog maar het begin 

van een veel bredere ontwikkeling. Begin 2018 

zijn er twee studenten van Rotterdam School of 

Management gestart met een vervolgonderzoek. 

Verder heeft DWA een concept ontwikkeld om 

luchtbehandelingskasten te monitoren met behulp 

van getrainde algoritmes. In 2018 is daarmee een 

pilot uitgevoerd waarmee het concept in de praktijk 

wordt getest. De ontwikkelagenda richt zich op 

meerdere niveaus van toepassing (gebouw, portfolio, 

gebiedsniveau).

http://www.mindergas.nl


tvvl magazine / onderzoek & cases
nr. 05 / september / 201830

Onderzoek & Cases 

De invloed van niet-constante luchtuittrede- en 
wateraanvoertemperaturen 

De afleiding en bepaling van deze a* is 

de vierde en vóórlaatste afleiding over 

warmteafgiftekarakteristieken van lucht/water 

batterijen. In de eerste drie artikelen is ingegaan 

op eigenschappen van warmtewisselaars. 

Deze eigenschappen zijn in hoofdzaak het 

temperatuurverschil in deellast [1], de 

gecombineerde warmteafgifte-karakteristiek 

[2] en de keuze van de ideale autoriteit [3]. Zie 

resp. TM 02-2017, TM 04-2017 en TM.. Voor het 

leesgemak en als introductie volgt hieronder een 

korte samenvattingen van deze artikelen.

In het eerste artikel [1] is een afleiding 

gepresenteerd waarmee het waterzijdig-? 

temperatuurverschil in deellast voorspeld 

De huidige kennis op het gebied van de warmteafgifte-
karakteristiek is gebaseerd op de veronderstelling en 
vereenvoudiging dat de luchtuittredetemperatuur en de 
wateraanvoertemperatuur constant zijn. Deze aannames 
zijn ook gehanteerd bij de eerder gepresenteerde afleiding 
in [1]. Echter, in veel installaties in de gebouwde omgeving 
worden deze temperaturen (zowel lucht als water) aange-
past op basis van de buitenluchttemperatuur (compensa-
tie). Beide temperaturen zijn daardoor niet meer constant. 
Wat is de invloed van deze zogenaamde weersafhankelijke 
compensaties en wat betekent dit voor de selectie van de re-
gelklep en klepkarakteristiek? In dit artikel worden nieuwe 
vergelijkingen gepresenteerd, waarbij de eerder gepresen-
teerde warmteoverdrachtsfactor of richtingscoëfficiënt a [1] 
uitgebreid wordt naar een integrale waarde a*. In deze a* 
wordt rekening gehouden met het effect van de weersafhan-
kelijke luchtuittredetemperatuur en wateraanvoertempera-
tuur. Het voordeel is dat de oorspronkelijke grafiek [3] voor 
het bepalen van de combinatie autoriteit A en de klepka-
rakteristiek nog steeds gebruikt kan worden met deze a*.

Auteur ir. A.H.T.M. (Alet) van den Brink, Kropman Installatietechniek B.V.

kan worden. Deze wordt volledig gedefinieerd door de 

richtingscoëfficiënt of warmteoverdrachtsfactor a, die ook de 

vorm van de warmteafgiftekarakteristiek van de voorkoeler 

bepaald. Bij een voorkoeler is de luchtuittredetemperatuur 

constant. Merk op dat deze a (a cursief) een andere waarde 

van a is dan in de literatuur wordt tegengekomen [4]. Een 

negatieve waarde van a (de luchtuittredetemperatuur is hoger 

dan de wateruittredetemperatuur in de ontwerpsituatie) 

resulteert in een stijgend temperatuurverschil in deellast 

en in een boven-lineaire warmteafgiftekarakteristiek. Een 

positieve waarde van a (de luchtuittredetemperatuur is lager 

dan de wateruittredetemperatuur in de ontwerpsituatie) 

resulteert in een dalend temperatuurverschil in deellast en in 

een onder-lineaire warmteafgiftekarakteristiek. Een waarde 

van a=0 (de luchtuittrede-temperatuur is gelijk aan de 

wateruittredetemperatuur in de ontwerpsituatie) resulteert in een 

constant temperatuurverschil in deellast en in een zuiver lineaire 

warmteafgiftekarakteristiek.

In het tweede artikel [2] zijn beide warmteafgiftekarakteristieken 

van de voorkoeler (constante luchtuittredetemperatuur) en 

de nakoeler (constante luchtintredetemperatuur) in 1 grafiek 

gepresenteerd. Het is nu mogelijk de vermogensafgifte voor het 

gehele inzetbereik van de warmtewisselaar voor elk waterdebiet 

weer te geven in één enkele grafiek.

In het derde artikel [3] zijn de mogelijke warmteafgifte-

karakteristieken van de voorkoeler, uitgedrukt in a, gecombineerd 

met de mogelijke keuzes van de autoriteit A. Hieruit is de ideale 

autoriteit bepaald voor elke waarde van a en wordt de meest 

aangewezen grondkarakteristiek, lineaire of een equiprocentuele, 

bepaald. Het resultaat is weergegeven in een grafiek.

Bovengenoemde kenmerken zijn nu bekend en af te lezen op basis 

van 1 kengetal: a. De resultaten van de warmteafgiftekarakteristiek 

en de keuze voor de klepkarakteristiek komen overeen met 

bestaande figuren uit de literatuur [4][6]. Hieruit volgt ook direct 

een vraag ten opzichte van de dagelijkse praktijk. De huidige 

kennis is gebaseerd op een aantal randvoorwaarden. De eerste 

rand-voorwaarde is een constante wateraanvoertemperatuur. 
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In de gebouwde omgeving is deze water-

aanvoertemperatuur vaak juist niet constant. Bij 

een daling van de vermogensvraag (koeling en/

of verwarming) wordt de aanvoertemperatuur 

vaak weersafhankelijk gecompenseerd. Een 

dergelijke correctie kan ook plaatsvinden bij 

de luchtuittredetemperatuur en daarmee is 

dit de tweede randvoorwaarde die afwijkt van 

de dagelijkse praktijk. Maar wat betekent dit 

nu, welke effecten heeft dit en hoe kunnen we 

hier rekening mee houden? Moeten we hier 

überhaupt rekening mee houden?

In dit artikel wordt ingegaan op de effecten van 

de niet-constante waterintredetemperatuur en 

de niet-constante luchtuittredetemperatuur op 

de retourwatertemperatuur, de warmteafgifte-

karakteristiek en de keuze van de regelklep. 

Hiervoor worden de benodigde formules afgeleid 

en gepresenteerd.

Invloed niet-constante luchtuittredetemperatuur

De rekenregels voor een constante 

luchtuittredetemperatuur θa,uit,nom 

[°C] zijn bekend. Indien we willen weten 

wat de invloed van een niet-constante 

luchtuittredetemperatuur is, dan moet er een 

correctie plaatsvinden. Om dit kwantificeren, 

dan is het noodzakelijk om hiervoor een 

vergelijking ter beschikking te hebben. Ter 

illustratie is in Figuur 1 de weerafhankelijke 

luchtuittredetemperatuur weergegeven. 

De retourwatertemperatuur kan als een functie van het vermogen 

P* berekend kan worden met (1)

met al [-] de gecorrigeerde richtingscoëfficiënt en bl [-] de 

gecorrigeerde constante, beide op basis van een weersafhankelijke 

luchtuittredetemperatuur, met:

en

Hierin is:

Als de luchtuittredetemperatuur constant is, wordt met (4) voor 

α een waarde van 0 gevonden omdat θa,uit,0 gelijk is aan θa,uit,nom en 

daarmee de teller 0 wordt:

en vereenvoudigt vergelijking (1) met (2) en (3) tot: 

Dit is dezelfde vergelijking zoals ook gevonden in [1] en is een 

bevestiging dat dit correct is. Het doel is om de invloed van een 

niet-constante luchtuittredetemperatuur inzichtelijk te maken. 

Dus, indien een hogere waarde voor θa,uit,0 wordt ingevoerd dan 

θa,uit,nom, dan daalt de waarde van α. Het gevolg is dat a ook daalt 

en de retourtemperatuur van het water stijgt. Dit is in Figuur 2, 

linker afbeelding, weergegeven door middel van de blauwe lijn 

(constante luchtuittredetemperatuur) en de groene lijn (stijgende 

luchtuittredetemperatuur bij een dalend koelvermogen). 

Weergegeven grafieken zijn berekend voor een watertraject 6-12°C 

waarbij het setpoint van de luchtuittredetemperatuur stijgt van 

15°C naar 17°C in de nullast-situatie. Duidelijk is te zien dat de 

wateruittredetemperatuur stijgt in deellast.

Figuur 1: Weergave van de weerafhankelijke luchtuittredetemperatuur θa,uit
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beschikking te hebben. Ter illustratie is in Figuur 1 de weerafhankelijke luchtuittredetemperatuur 

weergegeven. De afleiding is weergegeven in intermezzo 1. 

 

<hier figuur 1>Figuur 1. Weergave van de weerafhankelijke luchtuittredetemperatuur θa,uit 

<zou je alle volgende formules kunnen overzetten?> 

 

De retourwatertemperatuur kan als een functie van het vermogen P* berekend kan worden met (1) 

𝑇𝑇∗(𝑃𝑃∗) = 𝑎𝑎𝑙𝑙. 𝑃𝑃∗ + 𝑏𝑏𝑙𝑙 (1) 

met al [-] de gecorrigeerde richtingscoëfficiënt en bl [-] de gecorrigeerde constante, beide op basis 

van een weersafhankelijke luchtuittredetemperatuur, met: 

𝑎𝑎𝑙𝑙 =
𝑎𝑎

(1 − 𝛼𝛼) +
𝛼𝛼

(1 − 𝛼𝛼) .
(𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛)

(𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛)
 (2) 

en 

𝑏𝑏𝑙𝑙 =
𝑏𝑏

(1 − 𝛼𝛼) +
𝛼𝛼

(1 − 𝛼𝛼) .
(𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛)

(𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛)
 

(3) 

Hierin is: 

𝛼𝛼 = 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,0 − 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,0 − 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛

 (4) 

Als de luchtuittredetemperatuur constant is, wordt met (4) voor α een waarde van 0 gevonden 

omdat θa,uit,0 gelijk is aan θa,uit,nom en daarmee de teller 0 wordt: 

𝛼𝛼 = 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,0 − 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,0 − 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛

= 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,0 − 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛

= 0 (5) 

en vereenvoudigt vergelijking (35) tot: 

𝑇𝑇∗ = [𝑎𝑎 + 0
1 − 0]𝑃𝑃

∗ + [𝑏𝑏 + 0
1 − 0] = 𝒂𝒂.𝑷𝑷∗ + 𝒃𝒃 (6) 

Dit is dezelfde vergelijking zoals ook gevonden in [1] en is een bevestiging dat (35) correct is. Het doel 

is om de invloed van een niet-constante luchtuittredetemperatuur inzichtelijk te maken. Dus, indien 

een hogere waarde voor θa,uit,0 wordt ingevoerd dan θa,uit,nom, dan daalt de waarde van α. Het gevolg 

is dat a ook daalt en de retourtemperatuur van het water stijgt. Dit is in Figuur 2, linker afbeelding, 

weergegeven door middel van de blauwe lijn (constante luchtuittredetemperatuur) en de groene lijn 

(stijgende luchtuittredetemperatuur bij een dalend koelvermogen). Weergegeven grafieken zijn 

berekend voor een watertraject 6-12°C waarbij het setpoint van de luchtuittredetemperatuur stijgt 

van 15°C naar 17°C in de nullast-situatie. Duidelijk is te zien dat de wateruittredetemperatuur stijgt in 

deellast. 
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beschikking te hebben. Ter illustratie is in Figuur 1 de weerafhankelijke luchtuittredetemperatuur 

weergegeven. De afleiding is weergegeven in intermezzo 1. 
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𝑎𝑎
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 (2) 

en 

𝑏𝑏𝑙𝑙 =
𝑏𝑏
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𝛼𝛼

(1 − 𝛼𝛼) .
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(𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛)
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𝑎𝑎𝑙𝑙 =
𝑎𝑎
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𝛼𝛼
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𝛼𝛼 = 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,0 − 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,0 − 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛

 (4) 

Als de luchtuittredetemperatuur constant is, wordt met (4) voor α een waarde van 0 gevonden 

omdat θa,uit,0 gelijk is aan θa,uit,nom en daarmee de teller 0 wordt: 

𝛼𝛼 = 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,0 − 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
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= 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,0 − 𝜃𝜃𝑎𝑎,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛

= 0 (5) 

en vereenvoudigt vergelijking (35) tot: 

𝑇𝑇∗ = [𝑎𝑎 + 0
1 − 0]𝑃𝑃

∗ + [𝑏𝑏 + 0
1 − 0] = 𝒂𝒂.𝑷𝑷∗ + 𝒃𝒃 (6) 

Dit is dezelfde vergelijking zoals ook gevonden in [1] en is een bevestiging dat (35) correct is. Het doel 

is om de invloed van een niet-constante luchtuittredetemperatuur inzichtelijk te maken. Dus, indien 

een hogere waarde voor θa,uit,0 wordt ingevoerd dan θa,uit,nom, dan daalt de waarde van α. Het gevolg 

is dat a ook daalt en de retourtemperatuur van het water stijgt. Dit is in Figuur 2, linker afbeelding, 

weergegeven door middel van de blauwe lijn (constante luchtuittredetemperatuur) en de groene lijn 

(stijgende luchtuittredetemperatuur bij een dalend koelvermogen). Weergegeven grafieken zijn 

berekend voor een watertraject 6-12°C waarbij het setpoint van de luchtuittredetemperatuur stijgt 

van 15°C naar 17°C in de nullast-situatie. Duidelijk is te zien dat de wateruittredetemperatuur stijgt in 

deellast. 
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beschikking te hebben. Ter illustratie is in Figuur 1 de weerafhankelijke luchtuittredetemperatuur 

weergegeven. De afleiding is weergegeven in intermezzo 1. 

 

<hier figuur 1>Figuur 1. Weergave van de weerafhankelijke luchtuittredetemperatuur θa,uit 

<zou je alle volgende formules kunnen overzetten?> 
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een hogere waarde voor θa,uit,0 wordt ingevoerd dan θa,uit,nom, dan daalt de waarde van α. Het gevolg 

is dat a ook daalt en de retourtemperatuur van het water stijgt. Dit is in Figuur 2, linker afbeelding, 

weergegeven door middel van de blauwe lijn (constante luchtuittredetemperatuur) en de groene lijn 

(stijgende luchtuittredetemperatuur bij een dalend koelvermogen). Weergegeven grafieken zijn 
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(𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛)
 

(3) 

Hierin is: 
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en vereenvoudigt vergelijking (35) tot: 

𝑇𝑇∗ = [𝑎𝑎 + 0
1 − 0]𝑃𝑃

∗ + [𝑏𝑏 + 0
1 − 0] = 𝒂𝒂.𝑷𝑷∗ + 𝒃𝒃 (6) 
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een hogere waarde voor θa,uit,0 wordt ingevoerd dan θa,uit,nom, dan daalt de waarde van α. Het gevolg 

is dat a ook daalt en de retourtemperatuur van het water stijgt. Dit is in Figuur 2, linker afbeelding, 

weergegeven door middel van de blauwe lijn (constante luchtuittredetemperatuur) en de groene lijn 

(stijgende luchtuittredetemperatuur bij een dalend koelvermogen). Weergegeven grafieken zijn 

berekend voor een watertraject 6-12°C waarbij het setpoint van de luchtuittredetemperatuur stijgt 

van 15°C naar 17°C in de nullast-situatie. Duidelijk is te zien dat de wateruittredetemperatuur stijgt in 

deellast. 
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Vervolgens kan ook de warmteafgifte-

karakteristiek, gecorrigeerd voor een niet-

constante luchtuittredetemperatuur, berekend 

worden:

De warmteafgiftekarakteristiek wordt ten gevolge 

van een hogere luchtuittredetemperatuur (bij 

koeling) méér bovenlineair. Dit is in Figuur 2, 

rechter afbeelding door middel van de blauwe 

lijn (constante luchtuittredetemperatuur) 

en de groene (onderste) lijn (stijgende 

luchtuittredetemperatuur bij een dalend 

vermogen) afgebeeld. Dit is intuïtief te verklaren 

doordat het temperatuurverschil tussen de 

(constante) waterintredetemperatuur en de 

luchtuittredetemperatuur stijgt. Hierdoor stijgt 

de drijvende kracht achter de vermogensafgifte 

waardoor er bij een lager vermogen sneller meer 

vermogen wordt afgegeven indien er meer water 

wordt toegevoerd. Het resultaat is dat door 

de niet-constante luchtuittredetemperatuur 

de waarde van al daalt. Hierdoor stijgt de 

wateruittredetemperatuur en wordt de 

warmteafgiftekarakteristiek meer boven-lineair. 

Door vervolgens niet a maar al te gebruiken voor 

de selectie van de combinatie klepkarakteristiek 

en autoriteit, kan de invloed van een niet-

constante luchtuittredetemperatuur op een 

juiste wijze worden verwerkt.

Figuur 2: Waterzijdige uittredetemperatuur T*w,uit (links) en warmteafgiftekarakteristiek (rechts) van een koelbatterij bij een constante (groene lijn) en een stijgende 

luchtuittredetemperatuur (blauwe lijn); a=-0,5; al=-0,83
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Vervolgens kan ook de warmteafgiftekarakteristiek, gecorrigeerd voor een niet-constante lucht-

uittredetemperatuur, berekend worden: 

𝑃𝑃∗(𝑞𝑞𝑚𝑚∗ ) =
𝑞𝑞𝑚𝑚∗ . 𝑏𝑏𝑙𝑙

1 − 𝑞𝑞𝑚𝑚∗ . 𝑎𝑎𝑙𝑙
 (7) 

De warmteafgiftekarakteristiek wordt ten gevolge van een hogere luchtuittredetemperatuur (bij 

koeling) méér bovenlineair. Dit is in Figuur 2, rechter afbeelding door middel van de blauwe lijn 

(constante luchtuittredetemperatuur) en de groene (onderste) lijn (stijgende 

luchtuittredetemperatuur bij een dalend vermogen) afgebeeld. Dit is intuïtief te verklaren doordat 

het temperatuurverschil tussen de (constante) waterintredetemperatuur en de 

luchtuittredetemperatuur stijgt. Hierdoor stijgt de drijvende kracht achter de vermogensafgifte 

waardoor er bij een lager vermogen sneller meer vermogen wordt afgegeven indien er meer water 

wordt toegevoerd. Het resultaat is dat door de niet-constante luchtuittredetemperatuur de waarde 

van al daalt. Hierdoor stijgt de wateruittredetemperatuur en wordt de warmteafgiftekarakteristiek 

meer boven-lineair. Door vervolgens niet a (a cursief) maar al te gebruiken voor de selectie van de 

combinatie klepkarakteristiek en autoriteit, kan de invloed van een niet-constante 

luchtuittredetemperatuur op een juiste wijze worden verwerkt. 

Invloed niet-constante waterintredetemperatuur 
De methode om een combinatie van klepkarakteristiek en autoriteit te selecteren bij een constante 

waterintredetemperatuur, is bekend en omschreven in onder andere [4]. In het vorige hoofdstuk is 

de invloed van de weersafhankelijke luchtuittredetemperatuur inzichtelijk gemaakt. In aanvulling 

hierop wordt in dit hoofdstuk de invloed van de weersafhankelijke waterintredetemperatuur 

inzichtelijk gemaakt. Voordat u verder leest is het goed te realiseren dat hier twee randvoorwaarden 

van toepassing zijn. De eerste is het toepassen van constante debieten (water- en lucht-zijdig ?) en 

de tweede is de toepassing van droge koeling. Hierdoor wordt het koelvermogen geschreven als een 

luchtzijdig temperatuurverschil en niet in een enthalpieverschil (zoals bij toepassing van natte 

koeling). Het voordeel van deze vereenvoudiging is dat alle variabelen in een temperatuur worden 

uitgedrukt. Het resultaat is dat de wateraanvoertemperatuur θw,in [°C] wordt geschreven als een 

functie van het vermogen P* [-] en vervolgens kan worden uitgedrukt in een temperatuurverschil.  
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De methode om een combinatie van klepkarakteristiek 

en autoriteit te selecteren bij een constante 

waterintredetemperatuur, is bekend en omschreven in 

onder andere [4]. In het vorige hoofdstuk is de invloed 

van de weersafhankelijke luchtuittredetemperatuur 

inzichtelijk gemaakt. In aanvulling hierop wordt in 

dit hoofdstuk de invloed van de weersafhankelijke 

waterintredetemperatuur inzichtelijk gemaakt. Voordat 

u verder leest is het goed te realiseren dat hier twee 

randvoorwaarden van toepassing zijn. De eerste is het 

toepassen van constante debieten (water- en luchtzijdig) 

en de tweede is de toepassing van droge koeling. Hierdoor 

wordt het koelvermogen geschreven als een luchtzijdig 

temperatuurverschil en niet in een enthalpieverschil 

(zoals bij toepassing van natte koeling). Het voordeel 

van deze vereenvoudiging is dat alle variabelen in een 

temperatuur worden uitgedrukt. Het resultaat is dat de 

wateraanvoertemperatuur θw,in [°C] wordt geschreven als 

een functie van het vermogen P* [-] en vervolgens kan 

worden uitgedrukt in waterzijdig temperatuurverschil. 

De wateruittredetemperatuur varieert niet ten gevolge 

van de weersafhankelijke compensatie. Dit komt omdat 

bij de afleiding gebruikt is gemaakt van module 5 [4]. 

Bij deze schakeling varieert de klepstand en daarmee de 

waterintredetemperatuur van de koelbatterij. Een variatie 

van de primaire waterintredetemperatuur resulteert in 

dezelfde secundaire wateraanvoertemperatuur, echter 

met een andere klepstand. Het resultaat is dat de 

gewenste luchtuittredetemperatuur wordt gerealiseerd.

De warmteafgiftekarakteristiek varieert wel ten gevolge 
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van de weersafhankelijke compensatie. Voor het 

berekenen van de warmteafgiftekarakteristiek 

wordt vergelijking (23) uit [1] gebruikt:

Het vermogen wordt geschreven worden als het 

verschil tussen de waterintrede- en wateruit-

tredetemperatuur en dit verschil vervolgens 

te vermenigvuldigen met het waterdebiet. De 

integrale warmteafgiftekarakteristiek wordt nu 

gevonden met de volgende vergelijking, waarbij 

de weersafhankelijke waterintredetemperatuur en 

luchtuittredetemperatuur, indien van toepassing, 

zijn verwerkt:

Hierin zijn aw [-] de gecorrigeerde 

richtingscoëfficiënt en bw [-] de gecorrigeerde 

constante op basis van een weersafhankelijke 

wateraanvoertemperatuur, met:

en

Voor een constante wateraanvoertemperatuur 

θw,in,nom = θw,in,0 worden beide tellers 0 en daarmee 

ook aw en bw beide 0.

Met deze vergelijk is het mogelijk om de 

warmteafgiftekarakteristiek te berekenen voor: 

I)   een constante luchtuittrede- en 

waterintredetemperatuur, 

II)   een constante luchtuittrede- en een variabele 

waterintredetemperatuur, 

III)  een variabele luchtuittrede- en een constante 

waterintredetemperatuur en 

IV)  een variabele luchtuittrede- en 

waterintredetemperatuur. 

De genoemde vergelijking heeft daarnaast nog 

een ander voordeel. Wordt de waarde van al-aw 
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De wateruittredetemperatuur varieert niet ten gevolge van de weersafhankelijke compensatie. Dit 

komt omdat bij de afleiding gebruikt is gemaakt van module 5 [4]. Bij deze schakeling varieert de 

klepstand en daarmee de waterintredetemperatuur van de koelbatterij. Een variatie van de primaire 

waterintredetemperatuur resulteert in dezelfde secundaire wateraanvoertemperatuur, echter met 

een andere klepstand. Het resultaat is dat de gewenste luchtuittredetemperatuur wordt 

gerealiseerd. 

De warmteafgiftekarakteristiek varieert wel ten gevolge van de weersafhankelijke compensatie. Voor 

het berekenen van de warmteafgiftekarakteristiek wordt vergelijking (23) uit [1] gebruikt: 

𝑃𝑃∗ = 𝑞𝑞𝑚𝑚∗ . (𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
∗ −𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖∗ ) (8) 

Het vermogen wordt geschreven worden als het verschil tussen de waterintrede- en wateruit-

tredetemperatuur en dit verschil vervolgens te vermenigvuldigen met het waterdebiet. De integrale 

warmteafgiftekarakteristiek wordt nu gevonden met de volgende vergelijking, waarbij de 

weersafhankelijke waterintredetemperatuur en luchtuittredetemperatuur, indien van toepassing, 

zijn verwerkt:  

𝑃𝑃∗(𝑞𝑞𝑚𝑚∗ ) =
𝑞𝑞𝑚𝑚∗ . (𝑏𝑏𝑙𝑙 − 𝑏𝑏𝑤𝑤)

1 − 𝑞𝑞𝑚𝑚∗ . (𝑎𝑎𝑙𝑙 − 𝑎𝑎𝑤𝑤)
 (9) 

Hierin zijn aw [-] de gecorrigeerde richtingscoëfficiënt en bw [-] de gecorrigeerde constante op basis 

van een weersafhankelijke wateraanvoertemperatuur, met: 

𝑎𝑎𝑤𝑤 = 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖,0
𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛

 (10) 

en 

𝑏𝑏𝑤𝑤 = 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖,0 − 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚
𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚 − 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚

 (11) 

Voor een constante wateraanvoertemperatuur θw,in,nom = θw,in,0 worden beide tellers 0 en daarmee 

ook aw en bw beide 0. 

 

Met deze vergelijk is het mogelijk om de warmteafgiftekarakteristiek te berekenen voor:  

I) een constante luchtuittrede- en waterintredetemperatuur,  

II) een constante luchtuittrede- en een variabele waterintredetemperatuur,  

III) een variabele luchtuittrede- en een constante waterintredetemperatuur en  

IV) een variabele luchtuittrede- en waterintredetemperatuur.  

De genoemde vergelijking heeft daarnaast nog een ander voordeel. Wordt de waarde van al-aw 

uitgedrukt in a*, dan komt deze a* 1-op-1 overeen met de waarde a uit [3]. Door gelijk bl-bw te 

vervangen door b* en deze vervolgens te vervangen (1- a*), kan vergelijking (9) als volgt verkort 

geschreven worden: 
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geschreven worden: 

5 
 

De wateruittredetemperatuur varieert niet ten gevolge van de weersafhankelijke compensatie. Dit 

komt omdat bij de afleiding gebruikt is gemaakt van module 5 [4]. Bij deze schakeling varieert de 

klepstand en daarmee de waterintredetemperatuur van de koelbatterij. Een variatie van de primaire 

waterintredetemperatuur resulteert in dezelfde secundaire wateraanvoertemperatuur, echter met 

een andere klepstand. Het resultaat is dat de gewenste luchtuittredetemperatuur wordt 

gerealiseerd. 

De warmteafgiftekarakteristiek varieert wel ten gevolge van de weersafhankelijke compensatie. Voor 

het berekenen van de warmteafgiftekarakteristiek wordt vergelijking (23) uit [1] gebruikt: 

𝑃𝑃∗ = 𝑞𝑞𝑚𝑚∗ . (𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
∗ −𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖∗ ) (8) 

Het vermogen wordt geschreven worden als het verschil tussen de waterintrede- en wateruit-

tredetemperatuur en dit verschil vervolgens te vermenigvuldigen met het waterdebiet. De integrale 

warmteafgiftekarakteristiek wordt nu gevonden met de volgende vergelijking, waarbij de 

weersafhankelijke waterintredetemperatuur en luchtuittredetemperatuur, indien van toepassing, 

zijn verwerkt:  

𝑃𝑃∗(𝑞𝑞𝑚𝑚∗ ) =
𝑞𝑞𝑚𝑚∗ . (𝑏𝑏𝑙𝑙 − 𝑏𝑏𝑤𝑤)

1 − 𝑞𝑞𝑚𝑚∗ . (𝑎𝑎𝑙𝑙 − 𝑎𝑎𝑤𝑤)
 (9) 

Hierin zijn aw [-] de gecorrigeerde richtingscoëfficiënt en bw [-] de gecorrigeerde constante op basis 

van een weersafhankelijke wateraanvoertemperatuur, met: 

𝑎𝑎𝑤𝑤 = 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖,0
𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛

 (10) 

en 

𝑏𝑏𝑤𝑤 = 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖,0 − 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚
𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚 − 𝜃𝜃𝑤𝑤,𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚

 (11) 

Voor een constante wateraanvoertemperatuur θw,in,nom = θw,in,0 worden beide tellers 0 en daarmee 

ook aw en bw beide 0. 

 

Met deze vergelijk is het mogelijk om de warmteafgiftekarakteristiek te berekenen voor:  

I) een constante luchtuittrede- en waterintredetemperatuur,  

II) een constante luchtuittrede- en een variabele waterintredetemperatuur,  

III) een variabele luchtuittrede- en een constante waterintredetemperatuur en  

IV) een variabele luchtuittrede- en waterintredetemperatuur.  

De genoemde vergelijking heeft daarnaast nog een ander voordeel. Wordt de waarde van al-aw 

uitgedrukt in a*, dan komt deze a* 1-op-1 overeen met de waarde a uit [3]. Door gelijk bl-bw te 

vervangen door b* en deze vervolgens te vervangen (1- a*), kan vergelijking (9) als volgt verkort 

geschreven worden: 

(8) (12)

(9)

(10)

(11)

uitgedrukt in a*, dan komt deze a* 1-op-1 overeen met de waarde 

a uit [3]. Door gelijk bl-bw te vervangen door b* en deze vervolgens 

te vervangen (1- a*), kan vergelijking (9) als volgt verkort 

geschreven worden:

Nu kan voor elke waarde a*, de combinatie afgelezen worden 

waarbij een lineaire aansturing resulteert in de meest lineaire 

vermogensafgifte. Hierdoor kan dezelfde grafiek gebruikt worden 

wat de eenvoud ten goede komt. Weergegeven grafieken zijn 

berekend voor een watertraject 6-12°C, waarbij het setpoint van 

de waterintredetemperatuur stijgt van 6°C naar 8°C in de nullast-

situatie, dit bij een constante luchtuittredetemperatuur.

In Figuur 3, links, is te zien dat de wateruittredetemperatuur niet 
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6 
 

𝑃𝑃∗(𝑞𝑞𝑚𝑚∗ ) =
𝑞𝑞𝑚𝑚∗ . (1 − 𝑎𝑎∗)
1 − 𝑞𝑞𝑚𝑚∗ . 𝑎𝑎∗

 (12) 

Nu kan voor elke waarde a*, de combinatie afgelezen worden waarbij een lineaire aansturing 

resulteert in de meest lineaire vermogensafgifte. Hierdoor kan dezelfde grafiek gebruikt worden wat 

de eenvoud ten goede komt. Weergegeven grafieken zijn berekend voor een watertraject 6-12°C, 

waarbij het setpoint van de waterintredetemperatuur stijgt van 6°C naar 8°C in de nullast-situatie, dit 

bij een constante luchtuittredetemperatuur. 

 

<hier figuur 3>Figuur 3. Waterzijdige uittredetemperatuur T*
w,uit (links, blauw) en 

waterintredetemperatuur T*
w,in (links, rood) en de corresponderende warmteafgiftekarakteristieken 

(rechts) van een koelbatterij bij een constante (blauwe lijn) en een stijgende 

waterintredetemperatuur (rode lijn); a=-0,5; aw=-0,33 

 

In Figuur 3, links, is te zien dat de wateruittredetemperatuur niet wijzigt ten gevolge van een 

stijgende waterintredetemperatuur. Merk hierbij wel op dat er sprake is van een mengregeling met 

een constant debiet. Deze afleiding geldt niet voor een 2-weg of smoorregeling (module 6) [4]. In 

Figuur 3, rechts, is te zien dat ten gevolge van de stijgende waterintredetemperatuur de warmte-

afgiftekarakteristiek daalt. Dit betekent dat het “sterke” bovenlineaire karakter van een lucht/water 

warmtewisselaar afneemt door toepassing van een weersafhankelijke regeling. Ter illustratie, in 

Figuur 4 is deze invloed weergegeven voor de verwarmingsbatterij (90°C/70°C /20°C, θw,in,0=50°C). 

Hierbij is bij de ontwerpsituatie de wateraanvoertemperatuur 90°C en bij 20°C buiten is de 

wateraanvoertemperatuur 50°C. 

 

<hier figuur 4>Figuur 4. Waterzijdige uittredetemperatuur T*
w,uit (links, blauw) en 

waterintredetemperatuur T*
w,in (links, rood) en de corresponderende warmteafgiftekarakteristieken 

(rechts) van een verwarmingsbatterij bij een constante (blauwe lijn) en een dalende 

waterintredetemperatuur (rode lijn); a= -2,5; aw= -2 

 

Duidelijk is te zien dat de sterk bovenlineaire “klassieke” grafiek nagenoeg een lineair karakter krijgt 

en de “standaard” toepassing van een equiprocentuele klep niet per definitie de meest ideale is. Ook 

niet voor traditioneel hoog gestookte installaties. Waar een niet-constante luchtuittredetemperatuur 

een beperkt effect heeft, heeft een niet-constante wateraanvoertemperatuur een aanzienlijk effect. 

Het verdient dus aanbeveling om hier rekening mee te houden. 

Figuur 3: Waterzijdige uittredetemperatuur T*w,uit (links, blauw) en waterintredetemperatuur T*w,in 

(links, rood) en de corresponderende warmteafgiftekarakteristieken (rechts) van een koelbatterij bij 

een constante (blauwe lijn) en een stijgende waterintredetemperatuur (rode lijn); a=-0,5; aw=-0,33



wijzigt ten gevolge van een stijgende 

waterintredetemperatuur. Merk 

hierbij wel op dat er sprake is van een 

mengregeling met een constant debiet. 

Deze afleiding geldt niet voor een 2-weg 

of smoorregeling (module 6) [4]. In Figuur 

3, rechts, is te zien dat ten gevolge van 

de stijgende waterintredetemperatuur 

de warmteafgiftekarakteristiek daalt. Dit 

betekent dat het “sterke” bovenlineaire 

karakter van een lucht/water warmte-

wisselaar afneemt door toepassing van 

een weersafhankelijke regeling. Ter 

illustratie, in Figuur 4 is deze invloed 

weergegeven voor de verwarmingsbatterij 

(90°C/70°C /20°C, θw,in,0=50°C). 

Hierbij is bij de ontwerpsituatie 

de wateraanvoertemperatuur 

90°C en bij 20°C buiten is de 

wateraanvoertemperatuur 50°C.

Duidelijk is te zien dat de sterk 

bovenlineaire “klassieke” grafiek 

nagenoeg een lineair karakter krijgt 

en de “standaard” toepassing van een 

equiprocentuele klep niet per definitie de 

meest ideale is. Ook niet voor traditioneel 

hoog gestookte installaties. Waar een 

niet-constante luchtuittredetemperatuur 

een beperkt effect heeft, heeft een niet-

constante wateraanvoertemperatuur 

een aanzienlijk effect. Het verdient dus 

aanbeveling om hier rekening mee te 

houden.

Bijzonder geval 1

Met deze nieuwe kennis zijn er 2 bijzondere gevallen te 

construeren. In de eerste plaats is het mogelijk om het “ideale” 

overdrachtsgedrag te construeren met een willekeurige 

warmtewisselaar via de weersafhankelijke waterzijdige 

regeling. Hierbij resulteert een lineaire aansturing in een 

lineaire vermogensafgifte. Dit wordt gerealiseerd indien de 

richtingscoëfficiënt al-aw = a* = 0. Dit is grafisch weergegeven in 

Figuur 5.

Links zijn de waterzijdige in- (rood) en uittrede temperatuur 

(blauw) weergegeven en deze lopen parallel aan elkaar. Hierdoor 

wijzigt ook de warmteafgiftekarakteristiek. De oorspronkelijke 

warmteafgiftekarakteristiek (rechts, blauw) wijzigt in een zuiver 

lineair warmteafgiftekarakteristiek (rechts, rood). Door nu een 

lineaire klep toe te passen met een autoriteit van 1, wordt de meest 

lineaire vermogensafgifte bij een lineaire aansturing gerealiseerd [3].

Bijzonder geval 2

Figuur 4: Waterzijdige uittredetemperatuur T*w,uit (links, blauw) en waterintredetemperatuur T*w,in (links, rood) en de 

corresponderende warmteafgiftekarakteristieken (rechts) van een verwarmingsbatterij bij een constante (blauwe lijn) en 

een dalende waterintredetemperatuur (rode lijn); a= -2,5; aw= -2

Figuur 5: Waterzijdige uittredetemperatuur- T*w,uit 

(links, blauw) en waterintredetemperatuur T*w,in (links, 

rood) en de corresponderende warmteafgiftekarak-

teristieken (rechts) van een batterij bij een constante 

(blauwe lijn) en een ideale waterintredetemperatuur 

(rode lijn); a= -0,5; aw= -0,5
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Figuur 6: Waterzijdige uittredetemperatuur- T*w,uit 

(links, blauw) en waterintredetemperatuur T*w,in (links, 

rood) en de corresponderende warmteafgiftekarak-

teristieken (rechts) van een batterij bij een constante 

(blauwe lijn) en een ideale waterintredetemperatuur 

(rode lijn); a= -0,5; aw= -0,5

Het tweede geval is meer bijzonder. In praktijksituaties 

wordt regelmatig gebruik gemaakt van een zogenaamde 

aanvoertemperatuur correctie op basis van de klepstand. 

Bij warmtepompen kan zo de aanvoertemperatuur lager 

ingesteld worden waardoor het rendement stijgt en 

het energieverbruik daalt. In deze (theoretisch) ideale 

situatie geldt dat de primaire aanvoertemperatuur gelijk 

is aan de gewenste secundaire aanvoertemperatuur. 

Dit is weergegeven in Figuur 6, links. Ter verduidelijking 

is de primaire temperatuur iets lager ingesteld dan 

de secundaire temperatuur. Links is te zien dat de 

waterintredetemperatuur bij P*=0 nagenoeg gelijk is 

aan de wateruittredetemperatuur. De verticale afstand 

tussen beide lijnen is de gelijk aan het afgenomen 

vermogen, weergegeven op de x-as. Dit betekent ook 

dat het waterzijdig temperatuurverschil daalt. Voor 

opwekkers waarbij een lage (LT-verwarming), of juist hoge 

(HT-koeling), retourwatertemperatuur noodzakelijk is 

om een hoger rendement te halen, dient een dergelijke 

regelstrategie weloverwogen ingezet te worden.

In de rechter figuur is te zien dat de warmteafgifte-

karakteristiek een extreme vorm krijgt. Met andere 

woorden, de klep staat nagenoeg volledig open om het 

gewenste vermogen te leveren. Merk op dat het debiet 

altijd 80% van de ontwerpwaarde of hoger is bij een 

vermogen vanaf circa 10% van het ontwerpvermogen.

Echter, hoe dient de grafiek nu geïnterpreteerd te worden? 

Het debiet q*m is het debiet dat door de regelklep 

stroomt. Het resultaat is dat deze klep effectief weinig 

meer hoeft te regelen of te smoren, de aangeboden 

watertemperatuur en het debiet zijn nagenoeg identiek 

aan de vraag om de gewenste luchtuittredetemperatuur 

te realiseren. Wordt de wateraanvoertemperatuur identiek 

aan de gewenste wateraanvoertemperatuur,  

dan geldt a* = +1. In dat geval heeft de klep geen 

functie, er valt niets meer te regelen. In dat geval blijft 

het waterzijdig debiet gelijk aan 1 en worden hiermee 

alle vermogens tussen 0 en de ontwerpwaarde 

van 1 gerealiseerd. In dat geval heeft de 

weersafhankelijke voorregeling de waterzijdige 

regeling vervangen.

Dé ideale of beste klepautoriteit

De ideale of beste autoriteit is gedefinieerd als [3]:

De ideale klepautoriteit A wordt gedefinieerd als 

die waarde bij een warmteafgiftekarakteristiek a 

waarbij de combinatie van een lineaire sturing en 

een gedefinieerde klepkarakteristiek, resulteert in 

een zo lineair mogelijke vermogensafgifte.

Een meer uitgebreide toelichting staat in [3], deze 

worden kort herhaald:

1.  De “lineaire sturing” is een beperking die met 

de moderne digitale aansturing eenvoudig te 

corrigeren is [3].

2.  Een ideale autoriteit kan niet los worden 

gezien van de keuze van de klepkarakteristiek. 

Er is een altijd een “beste” keuze dat is 

niet altijd een “ideale” zoals hierboven 

gedefinieerd.

3.  De kwalificatie "zo lineair mogelijk” betekent 

dat per gelijke stapgrootte in de aansturing, 

dit resulteert in een constante stapgrootte in 

de vermogensafgifte [3].

In het genoemde artikel is de keuze voor deze 

ideale klepautoriteit en klepkarakteristiek 

bepaald. De hoofdconclusie kan als volgt worden 

samengevat. Voor een warmteoverdrachtsfactor 

a van -7 tot circa -0,9 resulteert een 

equiprocentuele klepkarakteristiek in de meest 

gelijkmatige vermogensafgifte. Van -0,9 tot 

+1 resulteert een lineaire klepkarakteristiek in 
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de meest gelijkmatige vermogensafgifte. Dit 

resultaat is weergegeven in Figuur 7. Hierin is af 

te lezen wat de beste autoriteit is bij de keuze 

van de meest gunstige klepkarakteristiek voor de 

waarden van de warmteoverdrachtsfactor a. 

Maar welke invloed heeft de weersafhankelijke 

compensatie op de waterinttrede- en 

luchtuittredetemperatuur op de selectie 

van de combinatie van autoriteit en de 

klepkarakteristiek? De invloed op de waarde a 

wordt via de waarden al en aw verwerkt in een 

nieuw, enkel kengetal a*. Hierdoor kan dezelfde 

figuur worden gebruikt, door voor a de waarde 

van a* te gebruiken.

 

In [3] is aangegeven dat door de wijziging van 

traditionele temperaturen naar temperaturen 

Door de toepassing van de niet-constante luchtuittredetemperatuur daalt 

de waarde van a* en schuift de selectie in Figuur 7 iets naar links. Door 

de toepassing van de niet-constante waterintredetemperatuur, stijgt de 

waarde van a* en schuift de selectie naar rechts. Zoals eerder vermeldt, is 

de invloed van de luchtzijdige compensatie in de meeste gevallen gering 

terwijl de invloed van de waterzijdige compensatie aanzienlijk kan zijn.

Conclusie

In dit artikel is de invloed van de niet-constante luchtuittredetemperatuur 

en niet-constante waterintredetemperatuur weergegeven. 

Deze situatie doet zich in de praktijk veel voorbij installaties waar de 

belasting afhankelijk is van de buitenluchtemperatuur. Bijvoorbeeld in een 

kantooromgeving of een woonhuis. De toepassing van een niet-constante 

luchtuittredetemperatuur (verhoging) resulteert in een versterking 

van het bovenlineaire karakter van de warmteafgiftekarakteristiek 

en in een verhoging van de retourwatertemperatuur. De toepassing 

van een niet-constante waterintredetemperatuur resulteert juist 

in een minder boven-lineair gedrag. Is de 

invloed van de luchtuittredetemperatuur 

veelal te verwaarlozen, de invloed van de 

waterintredetemperatuur is veel groter. Het 

is theoretisch door een belastingcompensatie 

van de waterintredetemperatuur en de 

luchtintredetemperatuur een zuiver lineaire 

warmteafgiftekarakteristiek te construeren 

waarmee het gewenste lineaire verband tussen 

aansturing en vermogensafgifte gerealiseerd 

kan worden. Door toepassing van de nieuw 

gepresenteerde constanten al en aw, die samen 

resulteren in a*, kan met dit kengetal de 

klepkarakteristiek en autoriteit geselecteerd 

worden met een en dezelfde grafiek. 

Afronding en vooruitblik

Het voordeel van deze volledige set rekenregels, gepresenteerd in de vier 

artikelen is dat deze enerzijds aansluiten bij de huidige kennis [4][6] en 

anderzijds relatief eenvoudig zijn uit te breiden. De volgende uitbreiding is 

de invloed van de niet-constante pompdruk.

behorende bij temperatuurtrajecten van hoog 

temperatuur koelinstallatie (bijvoorbeeld WKO) 

en laag temperatuur verwarmingsinstallatie, 

de waarde van a daalt waardoor de keuze voor 

een equiprocentuele klepkarakteristiek steeds 

minder de standaard wordt. Ten opzichte 

van de constante luchtuittredetemperatuur 

en waterintredetemperatuur, hebben een 

niet-constante luchtuittredetemperatuur en 

waterintredetemperatuur de volgende invloed. 

Figuur 7: De ideale autoriteit A [-] voor een warmteoverdrachtsfactor α* [-]
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Een goede afzuiging is voor de arbeidsomstandig-

heden in de keuken onmisbaar. Wat veel 

organisaties zich nauwelijks realiseren, is hoe 

groot de invloed van de afzuiging is op de totale 

energierekening. Uit Amerikaans onderzoek1 blijkt 

dat in een horeca gelegenheid het ventilatie-

systeem (HVAC) tussen de 24 en 36% van 

het totale energiegebruik op zich neemt. Dit is 

afhankelijk van het buitenklimaat. Het aandeel 

van de keuken ventilatie in het energiegebruik 

van het gehele ventilatiesysteem varieert 

tussen de 75 en 95%. Deze ventilatie via de 

afzuigkappen is bedoeld om de verontreinigde, 

lucht in de keuken én de geuren af te zuigen. Dat 

gebeurt om de arbeidsomstandigheden voor de 

keukenmedewerkers goed en gezond te houden. 

Geen onnodig hoge afzuigdebieten

De leverancier van een dergelijk afzuigsysteem 

komt vaak pas in beeld als de installatietechniek, 

zoals het kanaalwerk, luchtverversing en airco, 

gedimensioneerd is. Dit is een gemiste kans. 

Want meestal worden de kanalen en de centrale 

ventilatoren voor de afzuiging boven de fornuizen 

berekend op conventionele afzuigunits. Hierdoor 

lopen de energiekosten onnodig op. Een afzuigkap 

die namelijk schone kubieke meters lucht afzuigt, 

stuurt de energierekening onnodig omhoog. 

Met schone lucht wordt bedoeld lucht die geen 

Hotels, restaurants, ziekenhuizen en andere gebruikers van 
grootkeukens, kunnen elk jaar fors op hun energiekosten 
besparen door goed naar de afzuiging in hun keuken te 
kijken. Door de afzuiging te optimaliseren, verbeteren 
werkomstandigheden in de keuken, nemen zowel de 
investerings- als operationele kosten af én wint het milieu 
door minder energieverbruik en minder CO2 uitstoot. 

Praktijk

Juiste afzuigkap grootkeukens reduceert  
energierekening met 10% 

Auteur Arne Kranenburg, Vianen Kitchen Ventilation

Franc Coenen, zelfstandig auteur
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verontreinigingen, geur en waterdamp bevat. Elke kubieke meter 

schone lucht die via de kap naar buiten verdwijnt, moet weer 

aangevuld worden met verse lucht van buiten. In de zomer moet 

deze verse lucht gekoeld worden, in de winter verwarmd. Dat vergt 

extra energie en leidt tot onnodige CO2 uitstoot, enkel en alleen 

omdat de afzuigkap teveel schone lucht afzuigt. Hierin schuilt 

een belangrijke oorzaak van onnodig hoge energiekosten bij een 

verkeerde afzuigkap in de keuken. Daarom is het zo belangrijk dat 

met een minimale afzuigcapaciteit verontreinigde lucht maximaal 

uit de keuken verwijderd wordt. 

Optimalisatie samen met TNO

Deze kennis heeft toonaangevende fabrikanten in de industrie 

ertoe aangezet om nog eens heel goed de bestaande technologie 

van luchtafzuiging in de grootkeuken onder de loep te nemen. De 

oplossing om aan de zijkanten en voorkant van de kap lucht in te 

blazen, waardoor de luchtstroom onder de kap, efficiënter wordt, 

is een al langer bestaand systeem. Deze zogenoemde vanglucht 

zorgt voor een constante luchtstroom met hoge snelheid en laag 



volume door sleuven onderin de binnenzijde van 

de kaprand. Deze luchtstroom zorgt ervoor dat 

de dampen van de kookapparatuur beter worden 

opgevangen en onder de kap blijven om te worden 

afgezogen. Onafhankelijk onderzoek van TNO 

toont aan dat dit 9% scheelt in afzuigcapaciteit. 

Samen met TNO hebben marktpartijen onderzocht 

hoe de luchtcirculatie in de afzuigkap verder 

geoptimaliseerd kan worden. Dit heeft inmiddels 

tot wereldwijde patenten geleid. Een van de 

innovaties zit in de ronding van het plaatwerk 

waardoor de opgezogen lucht naar de vetfilters 

wordt geleid. Standaard bij afzuigkappen voor 

grootkeukens zitten er meer of minder scherpe 

hoeken in het plaatwerk. Deze zijn immers 

productietechnisch het meest eenvoudig te maken. 

Ze zorgen echter niet voor een ideale luchtcirculatie. 

Doordat de lucht tegen de hoeken botst, verliest de 

lucht bij traditionele kappen snelheid en warmte-

energie en kan deze onder de kap uitdwarrellen. Bij 

het nieuwe model afzuigkap bestaat de binnenzijde 

van de afzuigkap uit een exact op maat gebogen 

ronde plaat. Deze ronding zorgt in de praktijk voor 

een betere circulatie van de afgezogen lucht. Het 

verschil in effectiviteit is groot, blijkt uit testen die 

TNO heeft uitgevoerd. Een Nederlandse fabrikant 

heeft reeds geïnvesteerd in productietechnologie 

om de grote platen precies in de juiste diameter te 

buigen, zodat de luchtcirculatie optimaal is. 

Efficiëntie van het afzuigdebiet

Stel dat een standaard afzuigkap per uur 1.000 m3 

lucht afzuigt om de luchtkwaliteit in de keuken op 

niveau te houden, dan hoeft een afzuigkap met 

ronde binnenzijde hiervoor slechts 720 m3 lucht af 

te zuigen. Dit betekent dus dat er eveneens 280 m3 

minder verse lucht van buiten naar binnen hoeft te 

worden geleid. Ergo: bijna één derde minder verse 

lucht die verwarmd of gekoeld hoeft te worden. Dit zorgt 

voor het grootste deel van de 28% energiebesparing die 

met dit systeem realiseerbaar is. 

Laboratoriumtesten volgens Amerikaanse standaard

Om de effectiviteit van het systeem te testen, heeft 

TNO laboratoriumtesten gedaan. Deze zijn uitgevoerd 

volgens de Amerikaanse ASTM F1704 standaard. Deze 

standaard is ontwikkeld om op een objectieve wijze de 

werking van afzuigsystemen voor grootkeukens met elkaar 

te vergelijken. De standaard schrijft voor hoe de afvang 

gemeten moet worden en hoe de metingen verwerkt 

worden. De test kan als volgt verlopen:

•  Een Afzuigkap hangt tegen de muur en is aan 3 zijden 

open. 

•   De luchttoevoer aan de testruimte geschiedt door 

een geperforeerde wand tegenover de wand waar de 

afzuigkap tegenaan hangt. 

•   Onder de kap staat kookapparatuur op vol vermogen 

continu aan.

•   Met sensoren worden zowel de luchtvochtig heid als de 

temperatuur net buiten de kap gemeten én in het kanaal 

waardoor de afgezogen lucht wordt afgevoerd.

•   Met ventilatoren die traploos regelbaar zijn, kan de 

hoeveelheid afgezogen lucht worden geregeld.

•   De testmethode gebruikt stromingsvisualisatie en het 

loggen van de meetdata om de grenswaarde van het 

afvangen van lucht tijdens het te bepalen. 

•   De test start met de ventilatoren die op vol vermogen 

draaien. Daarna worden deze teruggedraaid totdat de 

grenswaarden (de maximaal toegestane hoeveelheid 

waterdamp in de lucht) bereikt zijn. Dan berekent men de 

minimale hoeveelheid lucht die hiervoor moet worden 

afgezogen.

Afbeelding 1: Voorbeeld van een afzuigkap boven een 

BBQ van 1,5 meter lang.
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Figuur 1: Energiezuinige afzuigkap met ronde binnenzijde en luchtinblaas 

binnenzijde van de kaprand.



Conclusies uit de testresultaten

TNO heeft op basis van deze genormeerde 

test zowel de effectiviteit van de standaard 

afzuigkappen berekend als ook die met het 

nieuwe, afgeronde ontwerp en deze uitkomsten 

met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat het 

nieuwe ontwerp 28% minder energie verbruikt 

dan standaard afzuigkappen voor grootkeukens. 

Deze uitkomst heeft een aantal gevolgen die 

zowel voor de ontwikkelaars van het vastgoed, 

de installateurs als de eindgebruikers van belang 

zijn. Het belangrijkste gevolg van de nieuwe kap 

is een energiebesparing (zie rekenvoorbeeld). 

Dit is een energiebesparing waar de gebruiker 

van de grootkeuken elk jaar opnieuw van 

profiteert gedurende de hele levensduur van het 

afzuigsysteem (gemiddeld 15 tot 25 jaar). De 

terugverdientijd van de meer-investering hangt 

af van het gebruik van de keuken en de ligging. In 

warmere landen waar airconditioning standaard 

is en de temperatuurverschillen tussen binnen- 

en buitenlucht groot zijn, is de terugverdientijd 

korter dan in Nederland. Gemiddeld is een 

terugverdientijd van 2 jaar reëel. 

Effect op investeringssom

In deze calculaties wordt nog geen rekening gehouden 

met het effect op de investeringskosten van de totale 

luchtbehandelingsinstallatie. Dit is een belangrijk aspect voor 

zowel de vastgoed ontwikkelaar als de installateur. Afzuigkappen in 

grootkeukens worden altijd aangesloten op centrale ventilatoren. 

Als de kap dankzij de ronde plaat bijna 30% minder lucht hoeft 

af te voeren, kunnen de afvoerkanalen dikwijls kleiner worden 

uitgevoerd. Als de ventilatoren alleen voor de afzuiging worden 

gebruikt, kan volstaan worden met ventilatoren die minder 

vermogen vragen. Ook de toevoerkanalen kunnen kleiner 

worden, net als de luchtbehandelingskast met koelbatterij, 

verwarmingsbatterij, filterpakket, ventilator, etc. Kortom: de totale 

luchttechnische installatie kan worden verkleind doordat minder 

volume lucht wordt afgezogen. Dat zijn aanvullende besparingen 

op de investeringskosten die in de voorbeeldberekeningen nog niet 

zijn meegenomen. Daarom is het juist belangrijk dat al in een vroeg 

stadium van de planontwikkeling de keuze voor een energiezuinige 

afzuigkap wordt gemaakt.  

Afbeelding 3: Voorbeeld van een  

eiland afzuigkap in een showkeuken.

Afbeelding 2: Voorbeeld van 

een dubbele eiland afzuigkap
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noodzakelijk dat de leverancier van de afzuigkappen al in 

een vroeg stadium met zowel de opdrachtgever voor de 

bouw als de toekomstige gebruiker van de grootkeuken 

aan tafel zit. Pas dan kun je het totale systeem optimaal 

samenstellen. Dan zijn er zowel financiële besparingen 

te behalen alsook winst voor het milieu realiseerbaar, 

zonder dat er ingeboet wordt op de kwaliteit van de 

werkomstandigheden in de keuken. 
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Rekenvoorbeeld

Afzuigkap: 3000 x 2600 x 600 mm (LxBxH)

Benodigde afzuigcapciteit volgens NEN-16282: 6000 m3/h

Efficentie factor, berekend adhv ASTM F1704: 0.72

Werkelijk benodigde afzuigcapaciteit: 4320 m3/h

Reductie in afzuigcapciteit: 1680 m3/h

Gemiddeld buitenklimaat Rotterdam: T: 16°C, RV:86%

Gewenst klimaat in de keuken: T: 18°C, RV:50%

Reductie koelcapaciteit en verwarmingscapaciteit: 3.8 kW

Openingstijden keuken: 10 uur per dag, 7 dagen per week

Electriciteitsprijs: €0,06 per kWh

Jaarlijkse besparing: €827,30

Vraaggestuurd

De besparing kan nog hoger uitvallen als de kap voorzien 

is van zogenoemde demand controlled ventilation, 

of vraaggestuurde afzuiging. Sensoren meten dan de 

luchtvochtigheid en temperatuur in de kap en regelen 

op basis hiervan de snelheid waarmee de ventilatoren 

draaien. Deze draaien dus niet constant op vol vermogen. 

De besparing die gerealiseerd kan worden bij het toepassen 

van een vraaggestuurd afzuig systeem komt bovenop 

de besparing die behaald wordt bij het toepassen van 

energiezuinige afzuigkappen. 

Conclusie

De meettesten door TNO tonen aan dat de invloed van 

de vorm van de afzuigkap op het totale energieverbruik 

wezenlijk is. Het grootste deel van de kostenbesparing 

zit in de lagere operationele kosten door het lagere 

energieverbruik. Een andere kostenbesparing zit 

in de investeringskosten doordat de volledige 

luchtbehandelingsinstallatie kleiner kan worden 

uitgevoerd. Wanneer een leverancier van afzuigkappen een 

energiebesparende afzuigkap aanbiedt, vraag dan altijd 

om een ASTM testrapport! Het totale energieverbruik 

van een hotel daalt met gemiddeld 10% als de afzuiging 

juist gedimensioneerd is. Uiteraard heeft dit eveneens 

een positief effect op de CO2 uitstoot van de keuken. Om 

te profiteren van de lagere investeringskosten doordat 

het luchtbehandelingssysteem kleiner kan zijn, is het wel 

Figuur 2: Non- airtight testroom according to ASTM F1704,  

bron: F1704-12 Standard Test Method for Capture and Containment 

performance of commercial kitchen exhaust ventilation systems. ASTM 

International, 2112

Referenties
1.  US Department of energy – Guidance on Demand Controlled Kitchen Ventilation, 

October 2015.
2.  F1704 - 12 Standard Test Method for Capture and Containment Performance of 

Commercial Kitchen Exhaust Ventilation Systems ASTM International, 2012
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Foto 1: Voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI: “Er zal niet één technologie zijn die 

ons naar een CO2-neutrale maatschappij zal leiden. Maar gelijkstroom kan, wat ik van de 

experts heb begrepen, ons daarbij in sterke mate helpen.”

“Een dag vol spanning, gelijkspanning wel 

te verstaan”. Dat, zo beloofde dagvoorzitter 

Maarten van den Boon, stond de circa 200 

gasten te wachten op het DC-congres dat werd 

georganiseerd door Stichting Gelijkspanning 

Nederland in samenwerking met KIEN 

Innovatiemeesters, TKI Urban Energy en CityTec. 

De bijeenkomst begon met drie plenaire 

presentaties die elk over een specifiek onderwerp 

rondom gelijkstroom gingen. Opvallend genoeg 

– of misschien wel bewust – hadden de sprekers 

een boodschap die opliep van zorgwekkend 

(door Doekle Terpstra) naar helpende hand 

(Ed Buddenbaum) tot zeer veelbelovend (Rik 

De Doncker). Tussendoor waren er korte 

videoboodschappen van mensen ‘uit het veld’ die 

vooral de praktische en optimistische kant van 

gelijkstroom lieten horen. Om ook de mensen 

in de zaal bij het inhoudelijke programma te 

betrekken, had de organisatie een ‘Data DJ’ 

ingehuurd; een dame die op gezette tijden een 

Na het eerste, nationale congres over Gelijkstroom 
in 2014, vond op 15 juni de tweede editie plaats. 
Alleen de insteek van het DC-congres ‘Groot Gelijk 
2018’ was anders. Ging het in 2014 om de vraag of 
gelijkstroom potentie heeft, tijdens de editie 2018 ging 
het veel meer over de snelheid en de kansen die er zijn 
om op gelijkstroomnetten over te stappen. Gezien het 
grote animo voor het congres en de inhoud van de 
verschillende lezingen, zit het met het enthousiasme 
rondom gelijkstroom wel goed. En de eerste 
pilotprojecten laten bemoedigende resultaten zien.

Energietransitie is sterk gebaat bij 
overstap op gelijkstroomnetten

interactieve poll verzorgde onder de bezoekers. 

Via de mobiele telefoon kon iedereen zijn reactie 

geven op meerkeuzevragen, maar je kon via de 

applicatie ook vragen stellen aan de sprekers. De 

resultaten en de vragen die je intypte, waren dan 

direct te zien op het grote scherm, waarna de 

interactie met de sprekers meteen van start kon 

gaan.

Van onderaannemer naar spelbepaler

Doekle Terpstra, voorzitter van 

brancheorganisatie Uneto-VNI, startte zijn 

betoog met de vaststelling dat het belangrijk 

is om over gelijkstroom na te denken. De 

voorman van de installateurs ziet veel potentie 

voor deze technologie voor de energietransitie 

die voor de deur staat. “Elk voorstel en elke 

technologie die kan bijdragen aan de reductie 

van CO2-uitstoot moeten wij als technische 

installatiebranche omarmen. Er zal niet één 

Praktijk
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technologie zijn die ons naar een CO2-neutrale 

maatschappij zal leiden. Maar gelijkstroom 

kan, wat ik van de experts heb begrepen, ons 

daarbij in sterke mate helpen. Alleen vereist de 

implementatie van deze technologie de komende 

jaren een forse inspanning van onze sector. Daar 

zit meteen ook de bottleneck. Allereerst zullen 

we ons zodanig moeten positioneren dat we niet 

meer als onderaannemer functioneren, maar 

spelbepaler. Technologie wordt steeds meer 

leidend. Dat vereist wel dat we ons kennisniveau 

fors opkrikken. Ook onze sector heeft een 

transitie door te maken. De behoefte aan nieuwe 

disciplines en specifieke kennis groeit zeer snel. 

Dataspecialisten bijvoorbeeld zijn voor steeds 

meer activiteiten een discipline die noodzakelijk 

is.”

Bedrijfsleven in het onderwijs

“Maar hoe krijgen wij die mensen binnen onze 

bedrijven? In de installatiesector werken we nu 

met 150.000 mensen. Het tekort is echter nu al 

zo’n 20.000 vakkrachten, van vmbo tot wo-

niveau. En dat loopt de komende jaren op naar 

40.000 mensen. We betalen als maatschappij 

de prijs voor wat we de afgelopen jaren 

hebben nagelaten: investeren en opleiden van 

vakkrachten. We dachten dat het afgelopen was 

met de technici. Maar niets is minder waar. Het 

gevolg is wel dat wij bijna onze hele infrastructuur 

voor het technisch onderwijs hebben opgeblazen. 

En daarom moeten we nu naar onorthodoxe 

maatregelen grijpen. Daarom pleiten wij voor 

het opzetten van een ecosysteem waarin 

bedrijfsleven en onderwijs in elkaar opgaan. Een 

permanente cirkel van mensen uit de bedrijven die 

voor de klas staan, en leerkrachten die met hun 

leerlingen binnen het bedrijfsleven actief worden. 

Samenwerken is het nieuwe concurreren” volgens 

Terpstra. Een motto dat zeker ook in een sector als 

die van de gelijkstroom noodzakelijk zal zijn.

Maak DC volledig doorrekenbaar

Na Terpstra sprak Ed Buddenbaum, werkzaam voor het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat en secretaris 

van de Topsector Energie. Evenals Terpstra behandelde 

Buddenbaum het onderwerp van de dag niet inhoudelijk, 

maar lag de focus van zijn verhaal bij de energietransitie. 

Daarbij maakte hij het publiek duidelijk dat we eigenlijk 

niet over een energietransitie maar een klimaattransitie 

moeten praten. “Het reduceren van ons energiegebruik 

hoeft geen doel te zijn, als we maar de CO2-uitstoot 

radicaal verminderen.” Voor het ministerie zijn de kosten 

daarin heel belangrijk, zo liet Buddenbaum onverbloemd 

merken. Misschien wel belangrijker dan al het andere. Een 

technologie als DC kan best de potentie hebben om in de 

energietransitie een belangrijke rol te spelen, “maar dan 

moet het wel smart zijn”, zo benadrukte Buddenbaum. 

“De technologie en alle projecten die je wilt uitvoeren 

moet volledig doorrekenbaar zijn. Als je daaraan voldoet, 

dan kan de overheid de plannen serieus overwegen. 

Daarvoor is InvestNL opgezet, een nieuw investeringsfonds 

waarin privaat en publiek geld is samengebracht om te 

investeren in projecten die de klimaattransitie versnellen 

en bevorderen.” Buddenbaum adviseerde de Stichting 

Gelijkspanning Nederland zich aan te sluiten bij de 

Topsector Energie, en dan vooral de TKI Urban Energy. Als 

de Roadmap Gelijkspanning verder wordt uitwerkt, dan 

kan deze bij de Topsector Energie en TKI Urban Energie 

onder de aandacht worden gebracht. “Houd daarbij goed 

in de gaten dat we naar missiegedreven innovaties gaan. 

Daarbij moeten we de maatschappelijke uitdaging centraal 

stellen.”

Verdeel de energieopwekking

De laatste keynote spreker kreeg uitgebreid de tijd, en 

dat was terecht. Professor Rik De Doncker, verbonden aan 

verschillende onderzoeksinstellingen en universiteiten, 

mocht uitweiden over de belangrijkste ontwikkelingen 

rondom gelijkspanning. In het dagelijks leven houdt hij 

zich vooral bezig met onderzoek naar netwerken. En zijn 

conclusies zijn op zijn minst opmerkelijk. “Hou op met 

het aanleggen van grote hoogspanningslijnen van noord 

naar zuid en oost naar west, want dat werkt op zijn best 

contraproductief. De energieverliezen over die grote 

afstanden zijn veel te groot, zo is zijn stelling. Investeren 

in middenspanningsnetten en slimme, lokale netten 

is minstens zo belangrijk.” Hij voorspelt dan ook het 

energietransport minstens zo intensief zal plaatsvinden 

in de middenspannings- en laagspanningsnetten. “Ik ben 
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daarom geen voorstander van de visies waarbij we 

in het noorden volop windmolens plaatsen en in 

het zuiden zonne-energie. We zullen windparken 

en zonnepanelen gelijkelijk over de regio’s moeten 

verdelen. De regionale netwerken kunnen die 

elektriciteit veel beter distribueren. Zo ontstaat 

een stabieler energiesysteem met veel minder 

energieverlies.”

Forse uitdagingen

Evenals de andere sprekers en deskundigen die 

deze dag nog aan het woord zouden komen, is De 

Doncker enthousiast over de mogelijkheden van 

gelijkstroomnetten. “Als je de exponentiële groei 

van omvormers en andere vermogenselectronica 

ziet, dan is het toch logisch dat we ervoor moeten 

zorgen dat we die hoeveelheid omvormers uit 

ons systeem halen. Met gelijkstroomnetten, 

eerst op lokaal niveau maar mogelijk ook in de 

middenspanning, kunnen we een stabieler netwerk 

met ingebouwde intelligentie creëren.” Wel 

waarschuwt hij voor te veel optimisme. “Als we en 

masse elektrisch gaan rijden, dan wordt het laden 

van auto’s een forse uitdaging. Laden met 150 of 

350 kW zorgt voor acceptabele laadtijden. Maar 

hoe krijgen we die vermogens in de haarvaten van 

bijvoorbeeld de oude stadscentra. Als maatschappij 

moeten we ons daarom afvragen of het gewenst is 

dat we allemaal een eigen elektrische auto hebben. 

Laadcapaciteit wordt echt een probleem als we alle 

huidige auto’s inruilen voor een elektrisch model.” 

Tegelijk ziet De Doncker ook wel oplossingen. “In 

veel steden liggen al high power DC-netten, in de 

vorm van de bovenleiding van de trein of tram. 

De spanning varieert van 1500 Volt tot 750 volt. 

Mogelijk kunnen we die infrastructuur benutten in 

onze gebouwde omgeving.”

Oplossing voor de ‘dunkelflaute’

Opslag van elektriciteit is een ontwikkeling 

die we volgens De Doncker grotendeels nog 

moeten ontginnen. “Als je flexibele netwerken 

wilt exploiteren, waarin de energie-afname sterk 

fluctueert, dan moeten we ‘low cost storage’ 

ontwikkelen. Onze gasinfrastructuur is daarvoor 

zeer goed te gebruiken. Als we straks een perfecte 

mix hebben van duurzame opwekking, door wind 

en zon, dan zullen we – zo blijkt uit berekeningen – 

nog gedurende 2% van de tijd in een jaar met een 

stroomtekort zitten. Het gasnetwerk kunnen we 

uitstekend benutten om – niet via aardgas maar 

via synthetisch gas, groen gas of waterstof – op 

die momenten elektriciteit op te wekken tijdens 

de ‘dunkelflaute’.”  Met ‘dunkelflaute’ duidt de 

energiesector een periode aan waarin we weinig 

tot geen energie kunnen opwekken via wind en 

zonlicht, wegens gelijktijdig optredende duisternis 

en windstilte. 

Enorme materiaalbesparing

Het feit dat gelijkstroomnetten nog niet breed 

worden omarmd, komt door de terughoudendheid 

van de industrie. Een soort kip-en-ei-situatie, 

denkt De Doncker. “De voordelen zijn 

overduidelijk. De dunnere kabels zorgen voor een 

enorme materiaalbesparing. En met de komende 

schaarste aan koper en aluminium is het van groot 

belang dat we op componenten en bekabeling 

besparen. Ook kun je met gelijkstroomnetten 

overstappen op veel goedkopere materialen. Dat 

is tegelijk nog een reden dat fabrikanten niet 

happig zijn om vol op deze markt in te zetten. 

Toch zou dat moeten, ook vanuit het oogpunt 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Bovendien kunt je 10 tot 20 keer zoveel producten 

Beeld
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Foto 2-1 + Foto 2-2 + Foto 2-3:  

De middag van het DC-congres Groot Gelijk 2018 stond in het teken van 

parallelsessies. De bezoekers hadden de keuze uit 19 deelsessies die over zeer 

uiteenlopende onderwerpen gingen.

verkopen, als je nu al zou starten om jouw 

productontwikkeling op gelijkstroomtechnologie 

te focussen. Het zou zonde zijn als we deze markt 

aan Aziatische fabrikanten verliezen.”

DC als retrofit toepassen

De middag van het DC-congres Groot Gelijk 

2018 stond in het teken van parallelsessies. De 

bezoekers hadden de keuze uit 19 deelsessies 

die over zeer uiteenlopende onderwerpen 

gingen. Deels waren de parallelsessies 

verdeeld over centrale onderwerpen, zoals 

de gebouwde omgeving. Een van die sessies 

ging over de toepassing van gelijkstroom in 

bestaand vastgoed. Oftewel DC als retrofit. Een 

consortium van partijen doet hiernaar onderzoek 

in het project DC-Flexhouse, gesubsidieerd 

door TKI-iDEEGO. Deze partijen zijn ABB, 

Direct Current, IBC Solar, EPM, Siemens en 

de onderzoeksorganisaties van Hogeschool Zuyd en de 

Haagse Hogeschool. “Wij zoeken naar een plug-and-play-

renovatiemethode om op zo eenvoudig mogelijke wijze 

DC-technologie in gebouwen te integreren”, vertelde Arno 

Bronswijk van ABB. 

“Learning by doing”, is het motto in dit project. 

“Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat we met zo 

weinig mogelijk kunstgrepen de bestaande elektrische 

infrastructuur zodanig kunnen aanpassen dat we alle 

bestaande huishoudelijke apparaten op gelijkstroom 

kunnen aansluiten.” Het project doorloopt diverse fases. 

De eerste is een testfase in het laboratorium van de 

hogeschool. In de tweede fase bekijken de partijen welke 

aanpassingen aan apparaten en componenten noodzakelijk 

zijn. De derde fase is het betrekken van eindgebruikers 

bij het project. Daarvoor zoekt men naar early adaptors 

die hun pand beschikbaar stellen. In de vierde fase draait 

het om opleidingen. Zorg ervoor dat er voldoende kennis 

beschikbaar is. De vijfde fase is het installeren van een 

DC-concept in een huis. Naar verwachting zal deze fase 

over ongeveer een jaar zijn aangebroken. Daarna volgen 

nog onderzoekstrajecten voor toepassing in de industrie en 

standaardisering van de technologie ten behoeve van de 

NPR 9090.

Zorg voor producten met WAF

Een bedrijf dat al helemaal anticipeert op een toekomst 

met gelijkstroom is Apple. Bram Elderman, senior engineer 

bij Apple Benelux vertelde dit in een presentatie waarbij 

hij de ontwerpfilosofie van Apple als startpunt nam. “Wij 

Foto 3: Andere parallelses-

sies  gingen in op onderzoeken 

en pilots die nu worden geor-

ganiseerd, zoals op het gebied 

van openbare verlichting 

waar deze stand van CityTec 

onder andere de mogelijkhe-

den van liet zien.
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Praktijk

Keur aan onderzoeken en pilots

De sprekers van veel andere parallelsessies gingen 

in op onderzoeken en pilots die nu worden 

georganiseerd. Wie door het programma van deze 

sessies ‘bladert’ ziet dat gelijkstroomtechnologie al 

in zeer uiteenlopende vakgebieden wordt toegepast. 

Van mobiliteit tot glastuinbouw en van afgelegen 

gebieden in Afrika tot openbare verlichting. Met 

name glastuinbouw en openbare verlichting kennen 

inmiddels enkele succesvolle pilots waaruit blijkt 

dat de businesscases rendabel zijn om grootschalig 

te implementeren. Ook waren er parallelsessies over 

onderwijs en standaardisering. Beide onderwerpen 

vereisen de komende jaren de nodige aandacht. 

Zonder de juist opgeleide mensen en zonder een 

bepaalde mate van standaardisering zal de markt 

maar moeizaam de groei kunnen realiseren die nu 

wordt voorzien. 

Uit andere parallelsessies kwam bijvoorbeeld de 

conclusie dat onder invloed van de stevige groei van 

zonne-energie, de gelijkstroomtechnieken maar ook 

de kennis van DC fors toenemen. Verder blijkt dat 

de ontwerpers van tunnels al erg enthousiast zijn 

over het gebruik van DC. Daar kan men glasvezel 

gebruiken om de tunnel overdag van licht te voorzien 

maar tegelijk ook als communicatiemedium. Dit 

zorgt al snel voor een kostenbesparing van 40 tot 

50 procent. Om die reden werkt men nu aan het 

ontwerp voor een energieneutrale tunnel op het 

traject A13/A16 (Groene Boog). Het doel is om 

deze tunnel in 2023 te realiseren waarbij men de 

installaties in de tunnel via gelijkstroom wil gaan 

voeden maar ook kunnen aansturen. Tegelijk zijn de 

ontwerpers bezig met een onderzoek om de energie, 

die deze tunnel zal kunnen genereren, op te slaan en 

weer te (her)gebruiken. 

Meer informatie over de Stichting Gelijkspanning en 

het congres is te vinden op www.gelijkspanning.org.

maken ‘nerdy’ producten voor gewone gebruikers. 

Producten met WAF; Wife Acceptance Factor. Tegelijk 

zijn wij ook een bedrijf dat nieuwe technologie op een 

positieve manier aanmoedigt. In dat licht moet je ook 

de innovaties in onze nieuwe hardware bezien. Vandaar 

dat wij in onze nieuwe laptops en telefoons alleen 

nog USB-C ondersteunen, de nieuwe, wereldwijde 

standaard voor gelijkstroomconnectoren. In het begin 

betekent dit wel een hoop gedoe, omdat ik met een 

hele etui vol adapters en verloopstekkers rondloop. 

Maar de enige manier om dergelijke technologische 

vernieuwingen door te voeren, is om de oude 

systemen rücksichtsloos niet meer te gebruiken”, 

zegt Elderman. “Maar zorg er wel voor dat iedereen 

ermee kan omgaan. Acceptatie bij de massa is en blijft 

cruciaal.”

Warmtepompen op DC-netwerk

Een stuk bedachtzamer maar ook erg innovatief gaan 

de onderzoeker bij Energyville te werk. EnergyVille is 

een onderzoekconsortium in het Belgische Genk dat 

bestaat uit imec, KU Leuven, Vito en Universiteit van 

Hasselt. Bij EnergyVille werken zo’n 200 onderzoekers 

waarvan circa 15 mensen in een pas gebouwde 

bipolaire low voltage DC-laboratoriumfaciliteit 

(± 500V, 100 kW). Zij ontwikkelen en testen daar 

nieuwe DC-distributiesystemen voor lage voltage 

(LVDC-distributie), inclusief hun beveiligings- 

en besturingsalgoritmen. Daarbij focussen de 

onderzoekers zich met name op utiliteitsgebouwen 

en bedrijfsterreinen. En dan ook nog in het 

bijzonder op HVAC-installaties. “Er zijn nu al 1,6 

miljard aircosystemen in gebruik – steeds vaker 

als warmtepompsysteem – en dat aantal groeit de 

komende jaren wereldwijd naar 5,6 miljard”, vertelde 

onderzoeker Giel van den Broek van de KU Leuven. 

“Om al die nog te installeren warmtepompsystemen 

van energie te voorzien hebben we nogmaals het totale 

huidige energiegebruik van India en China nodig.” Van 

den Broek en zijn collega’s zijn ervan overtuigd dat 

we het energiegebruik fors kunnen verlagen als we die 

systemen aansluiten op een LVDC-netwerk. Dus dat is 

waar hun onderzoek zich primair op focust.
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Joop van Vlerken

Nu de duurzame energietransitie vaart heeft gekregen, is het hoog tijd om de 
resourcetransitie in gang te zetten, vinden hoogleraar Building Physics and Services aan de 
TU Delft Peter Luscuere en Henk Willem van Dorp, directeur van Van Dorp en voorzitter 

van TVVL. Ze schreven er samen met 33 andere auteurs een boek over: Circulariteit: 
Op weg naar 2050? In het boek wordt niet alleen aandacht besteed aan de voor de hand 

liggende aspecten van circulariteit, zoals hergebruik van materialen en andere bronnen. 
Ook de sociale en economische kant van circulariteit komen aan de orde. 

Circulariteit is de  
volgende stap

“De transitie naar duurzame energie is al ingezet en ligt 

voor de hand. Maar de volgende vraag is: hebben we wel 

voldoende tijd en materiaal?” En dat is waar circulariteit 

om de hoek komt kijken, legt hoogleraar Building Physics 

and Services aan de TU Delft Peter Luscuere, uit. “Ik 

definieer circulariteit als de hernieuwbaarheid van alle 

resources: energie, water, lucht, materialen en vruchtbare 

grond. Het gaat dus heel ver, maar het is wel belangrijk. 

Er is dus echt een resourcetransitie nodig.” Om dat te 

bereiken is er volgens Luscuere een verandering nodig 

van een lineaire naar een circulaire economie. Hoe deze 

verandering er tussen nu en 2050 uit gaat zien heeft hij 

samen met Henk Willem van Dorp, directeur van Van 

Dorp en voorzitter van TVVL, vormgegeven in het boek 

Cirulariteit: Op weg naar 2050?. 

Kritische beschouwingen

Luscuere schreef het eerste hoofdstuk van het boek, 

dat als visie door TVVL gedeeld wordt. “Ik heb dit 

hoofdstuk geschreven om een aantal uitdagingen die 

in deze transitie besloten liggen, helder te definiëren. 

Vervolgens heb ik collega’s en bekenden op het gebied 

van duurzaamheid gevraagd een bijdrage van vier 

pagina’s te leveren binnen een periode van twee 

maanden.” 

Aan het boek werkten uiteindelijk 33 auteurs mee 

die in 28 hoofdstukken hun visie op circulariteit 

schetsen. Luscuere: “Het zijn kritische beschouwingen 

over wat we in de komende 30 jaar tegenkomen 

op het gebied van circulariteit. De vragen die ik aan 

de auteurs heb meegegeven zijn: is een dergelijke 

transitie überhaupt mogelijk? En: waar lopen we 

tegenaan indien we dit pad volgen, beschreven vanuit 

jouw eigen perspectief?”

Werk

Van Dorp schreef zelf het hoofdstuk 

Werkgelegenheid en Basisinkomen. “Door de 

vierde industriële revolutie verdampt er veel 

werkgelegenheid. Doordat we afscheid nemen van 

de olie-economie zullen veel banen verloren gaan. 

Neem alleen al de elektrische auto. Die heeft veel 

minder onderhoud nodig, omdat een elektrische 

auto tot wel 40% minder componenten heeft. En 
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het uitlezen van de wagen doen ze online, zodat 

mensen niet om de zoveel tijd naar de garage 

hoeven. Hierdoor zullen veel banen in deze 

branche verloren gaan.” 

Om die reden is het volgens Van Dorp belangrijk 

dat we op een andere manier naar werk, 

werkloosheid en werkgelegenheid gaan kijken.  

“We moeten het werk gaan herverdelen om de 

werkloosheid volledig af te schaffen. Dat kan 

bijvoorbeeld door elke school een extra conciërge 

te geven. De scholen zullen daar heel blij mee 

zijn en de werkzoekenden ook. En het kan ook 

nog eens kostenneutraal, omdat de bedrijven en 

instanties die deze mensen opnemen, geen WW-

premies meer betalen. Zo is iedereen aan het 

werk en de bedrijven zijn veel goedkoper uit.” 

Sociale kant

Luscuere omschrijft deze verandering als de 

sociale kant van circulariteit. “Dat sociale 

aspect is heel belangrijk. Dat zien we nu al in de 

energietransitie. Niet de techniek is de uitdaging, 

want er is voldoende energie beschikbaar. En 

we hebben de techniek om die te oogsten. 

De uitdaging ligt juist op het sociale vlak. Je 

moet de belangen van burgers, overheden en 

bedrijven op een lijn krijgen. Op het eiland 

Samsø in Denemarken is dat heel goed gelukt. 

Door de burgers mede-eigenaar te maken van 

de productie-installaties van duurzame energie, 

voelen ze zich betrokken en wordt het realiseren 

van deze projecten veel eenvoudiger, omdat ze 

niet op weerstand stuiten.” 

Van Dorp gaat nog een stapje verder. “De huidige 

economische orde is gebaseerd op exclusiviteit. Je 

moet je bijvoorbeeld als werknemer concentreren 

op waar je goed in bent. Maar de maatschappij 

moet juist gebaseerd zijn op inclusiviteit, een 

samenleving waar iedereen tot zijn recht kan 

komen.” 

Waterstof

Nog voordat het boek gepubliceerd werd, was 

er al uitgebreide interesse voor het hoofdstuk 

van Ad van Wijk en Chris Hellinga met de titel 

‘Waterstof, de sleutel voor de energietransitie’. 

Luscuere: “EU-vice-president Maroš Šefčovič 

(Energy Union) heeft het hoofdstuk gelezen en is 

bijzonder geïnteresseerd. Ad van Wijk mocht zijn 

visie over de waterstofeconomie nader toelichten ten 

behoeve van de EU.” 

Hoewel zowel Van Dorp als Luscuere blij zijn met 

de interesse uit Brussel, hebben ze twijfels over het 

kennisniveau van politici op dit vlak. Van Dorp: “Ze zien 

waterstof als een bedreiging voor elektrificatie, terwijl 

die twee dingen niet strijdig zijn, maar complementair. 

We hebben beide stromingen hard nodig in de 

energietransitie. De mogelijkheden van elektrificatie zijn 

beperkt, omdat een groot gedeelte van de woningen 

niet geschikt is voor een warmtepomp. Waterstof is om 

die reden een goede optie. Je kunt namelijk cv-ketels 

makkelijk ombouwen om ze voor waterstof geschikt te 

maken.” 

Van bezit naar gebruik

De installatiesector zal er in 2050 behoorlijk anders 

uitzien, voorspelt Van Dorp. “We gaan veel meer naar 

beheer op afstand, doordat apparaten met elkaar 

kunnen communiceren. We zullen dus met veel minder 

mensen meer techniek gaan beheren.” Circulariteit in 

Peter Luscuere



de installatiesector zal zich volgens Luscuere onder 

meer uiten in de trend van bezit naar gebruik. “De 

installaties zullen steeds vaker eigendom zijn van 

het installatiebedrijf zelf of de producent. Dan ga je 

op een heel andere manier om met onderhoud en 

beheer en maak je andere keuzes.” 

Maar op dit moment staat circulariteit in de 

installatiesector nog in de kinderschoenen, 

benadrukt Van Dorp. “Bij TVVL hebben we sinds 

kort een werkgroep circulariteit. Dat houdt onder 

meer in dat we de principes van circulariteit voor 

onze sector definiëren. Het Rijksvastgoedbedrijf en 

andere partijen zijn daar ook bij aangesloten, maar 

we staan echt nog aan het begin.”

Auto-industrie

Ontwikkelingen als BIM helpen volgens Van Dorp bij 

het circulair maken van het bouwproces. “Het wordt 

door BIM makkelijker om alle gebruikte materialen 

in een gebouw te beschrijven en rubriceren. In de 

auto-industrie zijn ze daar al veel verder mee. Daar 

Henk Willem van Dorp

Foto 3: Circulariteit: Op weg naar 2050?

hebben alle auto-onderdelen een nummer, waardoor 

ze traceerbaar zijn en makkelijker hergebruikt kunnen 

worden.” 

Luscuere denkt dat de vraag naar materialen 

problematischer is dan de vraag naar energie. “Het 

energievraagstuk is relatief eenvoudig op te lossen en 

daar zijn we ook al even mee bezig. Maar voor sommige 

materialen lopen we nu al tegen het einde van de 

wereldwijde voorraden aan. Dan ontkomt je niet meer aan 

recycling.” 

Upcycling

Veel van de producten die we weggooien, zitten bomvol 

waardevolle grondstoffen, legt Luscuere uit. “Afval is een 

idioot begrip. Uit drie ton mobieltjes kun je een kilo goud 

halen. Nu zijn de processen daarvoor nog in ontwikkeling 

en is de efficiëntie nog laag. Om dit te faciliteren moet 

je bij het ontwerp van een product al nadenken over 

het hergebruik van de materialen. Nu gebruiken we 

bijvoorbeeld nog veel hybride materialen. Maar die zijn 

achteraf moeilijk te scheiden, wat hergebruik bemoeilijkt.” 

Het ultieme doel van circulariteit is volgens Luscuere 

upcycling. “Dat is nog een stapje hoger dan recycling. Je 

maakt van afval een nog beter product dan het daarvoor 

was. Een voorbeeld is afgevangen CO2 combineren met 

zonlicht en water om zo algen te maken die we weer 

kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld voedselproducten”, 

besluit hij.
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DWA ontwierp installaties in de Bastei

Tijdo van der Zee

Bouwen op oeroude resten

Het duurzame centrum voor natuur- en 
cultuurhistorie de Bastei in Nijmegen 
is grotendeels gebouwd op en over 
fundamenten van middeleeuwse 
verdedigingswerken en restanten van 
Romeinse muren. Dat bracht interessante 
bouwfysische en installatietechnische 
uitdagingen én kansen met zich 
mee. Het installatieconcept dat 
installatieadviesbureau DWA in 
samenwerking met het bouwteam 
uitwerkte, is in alle opzichten verweven 
met deze bestaande situatie.

De ingang van de Bastei ligt aan het begin van 

de Lange Baan, een onopvallend straatje dat 

parallel loopt aan de Waalkade. De Lange Baan ligt 

feitelijk aan de voet van de stuwwal, die vanaf hier 

tientallen meters stijl naar boven loopt. Het plateau 

bovenaan, het Valkhofpark, is strategisch gelegen in 

een bocht in de Waal. Vanaf hier heb je een weidse 

blik over de rivier en het landschap daarachter. Het 

is om die reden altijd bewoond geweest en is het 

meest historische stukje Nijmegen. De Romeinen 

onderkenden het belang van deze plek en bouwden 

hier hun castellum. Eeuwen later stichtte Karel de 

Grote hier zijn palts en ook middeleeuwse heersers 

maakten gebruik van deze strategische plek en 

realiseerden hier hun Valkhofburcht. Het schilderij 

“Gezicht op de Valkhofburcht” van Jan van Goyen 

uit circa 1641 getuigt daarvan.

Foto's: Tijdo van der Zee

Auteur

Historie en geologie. Toen het idee ontstond om 

het bestaande museum De Stratemakerstoren voor 

cultuurhistorie aan de Waalkade samen te laten 

gaan met een drietal andere organisaties, te weten 

het Natuurmuseum Nijmegen, IVN Nijmegen en een 

bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, waardoor 

het bestaande bouwvolume vergroot moest worden, 

wist iedereen dat bouwen op deze plek een uitdaging 

zou worden. Het is bouwen in de binnenstad én met 

een drievoudige bescherming. De locatie is namelijk 

Rijksmonument, Archeologisch Rijksmonument en Rijks 

Beschermd Stadsgezicht. 

Dat er archeologische vondsten gedaan zouden worden, 

dat viel niet uit te sluiten. De vraag was alleen: hoeveel 

en waar precies, en van welke kwaliteit? Uiteindelijk 

had dat behoorlijk wat gevolgen, zo bleek. “Tijdens de 

ontgraving legden de archeologen de ene na de andere 
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Foto 1: Museum de Bastei is gedeeltelijk in de stuwwal 

gebouwd. Op de achtergrond, bovenop de stuwwal, het 

Valkhofpark met de Nicolaaskapel.

bijzonderheid bloot. We troffen gaaf Romeins muurwerk 

aan, waarover en waartegen een 14e-eeuwse gemetselde 

kelder gebouwd was, de 13e-eeuwse stadsmuur kwam 

in zicht en niet te vergeten stuitten we op mergelwerk 

van de achterzijde van de toren -de bastei”, zegt Erik 

Cobussen, bouwmanager van de gemeente Nijmegen. 

“Die vondsten gaven nieuwe inzichten op onze 

geschiedenis en met elkaar vonden we dat we dit 

moesten proberen te behouden. Onze architecten, Marc 

van Roosmalen en Marlène van Gessel, hebben - nog 

voordat alles volledig ontgraven was - hun ontwerp 

herzien. In het nieuwe ontwerp zijn de vondsten 

onderdeel van de expositie geworden en kun je langs, 

door én over de vondsten lopen.  Ook het constructieve 

plan moest om, want de grondkerende wand - essentieel 

om geen verschuiving van de stuwwal te krijgen - was 

alleen goed te verankeren als we die archeologische 

resten zouden weghalen. En dat wilden we niet.”

Extra ruimte

Begin 2011 zijn de architecten gestart met een 

haalbaarheidsonderzoek. Na fiattering daarvan door de 

gemeenteraad werd in 2013 -gelet op deze bijzondere 

en gecompliceerde bouwopgave- een bouwteam 

samengesteld. DWA werd behalve als installatie-adviseur 

ook als bouwfysisch en brandveiligheidsadviseur bij 

het project betrokken. “Toen het plan werd aangepast 

vanwege al die archeologische vondsten, die behoorlijk 

wat vierkante meters in beslag nemen, werd er extra 

ruimte gecreëerd in het entreegebied”, zegt Kees 

Zandijk van DWA. “Dat betekende dat wij een tweede 

luchtbehandelingskast moesten engineeren op het dak 

van het entreegebied.” 

Vanaf het Valkhofpark loopt een pad naar beneden, 

over het begroeide dak van de entree van het museum. 

Twee met rood geroeste met cortenstaal omkiste 

elementen steken hier uit het dak. Eén is een daklicht, 

dat mooi daglicht op de ontvangstbalie laat vallen en 

andersom een verrassende blik biedt op de duizend jaar 

oude Nicolaaskapel boven op de stuwwal. De andere 

is de eerdergenoemde tweede luchtbehandelingskast. 

Zandijk: “We hebben gekozen voor luchtverwarming via 

de luchtbehandelingsinstallatie. Daardoor hoefden we 

niet zoveel aanpassingen te doen in de ruimte. Het was 

echt de bedoeling om installatie-arm te installeren. En 

dat is gelukt.”

Beperkte dimensionering

De gemeente Nijmegen had bij het concertgebouw 

De Vereeniging al ervaring opgedaan met het BaOpt-

systeem. Omdat het daar naar tevredenheid presteerde, 

“We hebben heel 
veel gebouwmassa. 
Het neigt echt naar 

een bunker”
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kwam het systeem ook in de Bastei snel in zicht. 

Zandijk: “Door te kiezen voor BaOpt, in combinatie 

met luchtverwarming, kon de installatie beperkt 

blijven tot een verticaal luchtkanaal in de schacht, 

met roosters op elke verdieping. Dat is alles wat er 

nodig is voor een goed binnenklimaat.” 

De verwarmingsinstallatie werd heel beperkt 

gedimensioneerd, mede omdat de Bastei veel 

massa heeft, deels ondergronds ligt en betrekkelijk 

weinig vensters kent, zegt Zandijk. Uitgangspunt 

was dat er op elk moment in het museum ongeveer 

140 bezoekers waren. “We wilden een basisklimaat 

voor het museum realiseren. De kantoren, daar 

moest het wel comfortabel zijn. Dat basisklimaat 

hebben we gezet op 15 graden. En dat is wel 

een punt van zorg geweest. Want is dat dan wel 

voldoende? Afgelopen winter, toen de installatie al 

was opgeleverd en we een paar heel koude weken 

hadden, is gebleken dat de capaciteit voldoende 

was.”

Mark Notenboom van DWA vult aan: “Door het 

zware muurwerk van de bastei, het monument, 

en de archeologische vondsten is er heel veel 

gebouwmassa. Het neigt echt naar een bunker. 

De thermische massa van de bastei hebben we 

gebruikt. Dat voordeel heb je in de winter, maar 

zeker ook in de zomer. Het is er dan heerlijk koel.” 

Zandijk: “We zijn gelukkig niet te bang geweest 

met dit concept. Je wilt niet overdimensioneren 

als dat niet nodig is, maar onderdimensioneren 

wil je al helemaal voorkomen. Het heeft goed 

uitgepakt.”

Condensgoot

De overgang van de nieuwe vloer naar historische 

wanden is uitgevoerd als goot, gevuld met split. 

Notenboom: “Omdat die muren vaak wat kouder 

zijn dan de omgeving, bestaat de mogelijkheid 

van condens. Je wil natuurlijk niet dat dat van 

de muur zo over de museumvloer stroomt.” 

Overigens valt er van condens op de dag van het 

bezoek weinig te bespeuren. Handig aan de goot: 

onder het split lopen - onzichtbaar voor het oog - 

een stel elektriciteitskabels. 

Foto 2: Ook onderdeel van het museum: de Stratemakerstoren aan de Waalkade. Die 

kreeg een nieuwe bakstenen schil en een uitstulpende glazen erker, vanwaar bezoekers 

een prachtig uitzicht hebben op Waal en achterliggend landschap.

Foto 3: Bij de gasabsorptiewarmtepomp werd naar een optimalisatie gezocht van de noodzakelijke 

openheid voor een goede luchtaanzuiging en geluidsoptimaliserende maatregelen.

Foto 4: De overgang van de nieuwe vloer naar historische wanden is uitgevoerd als goot, gevuld 

met split, waarin eventueel condens kan worden opgevangen. Onder het split lopen, onzichtbaar 

voor het oog, een stel elektriciteitskabels. 

Foto 5: Ruimte tussen de nieuwe en de oude muur van de Stratemakerstoren. Boven is een brand-

scheidend plafond zichtbaar.

 3  4  5
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Het museum kent een aantal sferen. Het nieuwe 

deel, de entree, grenzend aan de Lange Baan, met 

de met cortenstaal bekiste luchtbehandelingskast 

op de daktuin en het deel ter plaatse van de 

oude Stratemakerstoren, waar een nieuwe 

schil omheen gebouwd is met daartussen de 

archeologische zone. Alles samen is het echt 

een labyrintisch museum waarin je je weg moet 

ontdekken. Dat draagt bij aan de beleving die het 

museum wil oproepen. Maar installatietechnisch 

maakt dát het er niet eenvoudiger op. 

Kanalenkoker

De schacht met luchtkanalen loopt parallel aan 

de lift vanaf de kelder naar boven, passeert het 

museumcafé op de vierde verdieping en eindigt 

in de technische ruimte in het dak, waar de 

luchtbehandelingskast geïnstalleerd is en ook 

de 40 kW gasgestookte absorptiewarmtepomp, 

die de lucht verwarmt. Deze schacht lag in de 

eerste ontwerpen op een andere plek. Tijdens de 

Foto 6: Twee met cortenstaal omkiste elementen op het dak: en daklicht en een lucht-

behandelingskast.

Foto 7: Een brandwerende glazen wand ongeveer ter hoogte van deze plek viel om 

esthetische redenen af.

Foto 8: Uitblaasrooster in de ontvangstruimte.

Foto 9: Brandcompartimentering: in het mergelwerk is een gleuf gezaagd, waarin het 

scherm naar beneden gelaten wordt.
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pui. Glas, omdat je niet de zichtlijnen in het museum wil 

onderbreken”, zegt Notenboom Maar esthetisch stuitte deze optie 

op weerstand. Uiteindelijk werd de oplossing gevonden in een 

brandwerend scherm, dat vanuit het plafond tussen profielen in 

de muren naar beneden kan rollen. Ook hier bleek de archeologie 

de nodige inventiviteit te eisen van de engineer en de architect. 

“We hebben nu in het mergelwerk een gleuf gezaagd, waarin het 

scherm naar beneden gelaten wordt. Liever laat je zo’n historische 

bouwsubstantie intact, maar brandcompartimentering was vereist 

en hier had hij de minste impact. Overigens vind ik deze oplossing 

best heel mooi en het is een compliment aan de architecten Marc 

van Roosmalen en Marlène van Gessel dat ze voor elk probleem 

een elegante oplossing hebben kunnen bedenken.”

Akoestiek

Helemaal boven op het dak van het prachtige gebouw, staat de 

warmtepomp. Op het dak uiteraard geen archeologische vondsten 

waar rekening mee gehouden moest worden. Maar er waren 

wel weer andere uitdagingen. Cobussen, wijzend naar de buren: 

“De buitenunit mag op vollast niet teveel geluid produceren.” 

Notenboom: “We hebben naar een optimalisatie gezocht van 

de noodzakelijke openheid voor een goede luchtaanzuiging en 

geluidsoptimaliserende maatregelen. Als mijn berekeningen 

kloppen, dan is iedereen tevreden. Mocht het noodzakelijk zijn, 

dan zijn extra maatregelen nog te nemen.”

Een gasabsorptiewarmtepomp is een beproefde en efficiënte 

techniek. Maar niet gasloos. Zandijk: “Bouwkundig is het zo 

geëngineerd dat er een luchtwarmtepomp geplaatst kan worden. 

De techniek is nu nog niet zover gevorderd dat het kan, maar 

wellicht dat we deze warmtepomp over een jaar of vijftien door 

een elektrische variant kunnen vervangen.”

uitvoering wisselde de trap met de lift en schacht 

van plaats, zegt Cobussen. “Ook weer vanwege de 

archeologische vondsten. Voor een lift moesten 

we nog 1,40 meter dieper graven. Door trap en lift 

van plek te wisselen konden we het historische 

metselwerk van de middeleeuwse Werner-Van 

Heeze-toren door laten lopen in het trappenhuis. 

Daarmee verduidelijk je het verhaal.” 

Probleem was alleen wel dat de technische ruimte 

op het dak niet meer van plek kon veranderen en 

dat betekent dus dat de luchtkanalen helemaal 

boven, weer de oversteek moeten maken. Dat 

heeft op die plek geresulteerd in een lager plafond, 

terwijl er eigenlijk een lichtkoepel voorzien was.

Brandcompartimentering

Ook rond de brandveiligheidseisen moesten 

keuzes gemaakt worden, zegt Notenboom. 

Compartimentering in zo’n niet-alledaags gebouw 

is een echte puzzel. “Wij moesten hier, onder 

de Lange Baan, een brandcompartimentering 

maken. We dachten eerst aan een dikke glazen 

Foto 10: Brandcompartimentering: in het mergelwerk is een gleuf gezaagd, waarin het 

scherm naar beneden gelaten wordt.

Foto 11: Door trap en lift van plek te wisselen kon het historische metselwerk van de 

middeleeuwse Werner-Van Heeze-toren de kelder doorlopen in het trappenhuis. Achter 

lamellendeur bevindt zich een luchtkanaal met rooster.

Foto 12: Onder dit deel van het dak bevindt zich de buitenunit van de warmtepomp en 

de luchtbehandelingskast.
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Meteoroloog Reinier van den Berg is sinds 1989 actief als 
weerpresentator, onder andere bij RTL

Vroeg of laat zal de natuurlijke correctie komen. 

Zeker na zo een lange warme zomer wordt er 

veel zonne-energie opgeslagen in het water. Dat 

leidt tot hoge watertemperaturen met soms 

problemen als blauwalg tot gevolg. Maar al die 

opgeslagen energie wordt uiteindelijk toch ook 

weer aan de atmosfeer terug gegeven. Naarmate 

we richting herfst gaan, wordt de temperatuur 

van de lucht lager terwijl het wateroppervlak nog 

warm is. Daardoor wordt de lucht boven zee en 

bijvoorbeeld ook het IJsselmeer vanaf onderen 

aangewarmd. Dit stimuleert thermiek ofwel 

opstijgende lucht. De stijgende lucht koelt af, en 

uiteindelijk zal het vocht condenseren tot fikse 

buienwolken. Niet zelden zien we na een warme 

zomer juist aan de kust de zwaarste buien. Dus 

uiteindelijk wordt het vast weer dat scenario van 

‘pompen of verzuipen’ met plaatselijke enorme 

piekbuien en alle ongemakken van dien. 

Nu is het zo dat we van natuurlijke processen veel 

kunnen leren. Principes in de natuur worden vaak 

met succes toegepast in de industriële wereld. Er 

zijn bekende voorbeelden in de luchtvaart en de 

scheepvaart. Het is in feite een hele wetenschap 

die zich hiermee bezighoudt. Bekend is ook 

het voorbeeld van termietenheuvels. Door een 

ingenieus stelsels van smalle verticale gangen 

kan de hele woongemeenschap van termieten 

in relatieve koelte overleven in de Afrikaanse 

In de vorige column wees ik al even op de voortvarende start van deze zomer. Toen 
was het echter nog mei en waren er nog geen aanwijzingen dat het allemaal zo uit 
de hand zou gaan lopen met hitte en vooral droogte. Op sommige plekken stond 
de teller eind juli op 50 kurkdroge dagen op rij. Volstrekt uniek voor ons klimaat. 
De woestijn waardig. Zelfs de imponerende cijfers van topzomers als die van 1959 
en 1976 begonnen meer en meer glans te verliezen in het felle licht van de huidige 
superzomer.
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zinderend hete savanne. Deze principes kunnen in bijvoorbeeld 

hoge kantoorgebouwen worden toegepast en zodoende kan er 

enorm op energie en dus uitstoot worden bespaard. 

Het weerkundige principe van overtollige zomerwarmte die wordt 

opgeslagen in grote waterbekkens leent zich ook voor menselijke 

toepassingen. Stel je voor dat we in woonwijken ondergrondse 

waterreservoirs introduceren waar de zomerse warmte in wordt 

opgeslagen. Natuurlijk moeten deze waterbassins goed worden 

geïsoleerd. In de herfst en winter, als de warmtevraag toeneemt, 

kan de warmte dan gebruikt worden. Al dan niet met behulp van 

warmtepompen. Want juist in de gebouwde omgeving ligt een 

enorme taak en uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen te 

verminderen en meer te doen met circulaire concepten. Volgens 

schattingen komt in ons land maar liefst 40% van de uitstoot van 

broeikasgassen op het conto van (de bouw en het gebruik) van 

gebouwen.

In de bouwwereld zal duurzaamheid de norm worden. Technologie 

en vakmanschap maken de omslag mogelijk naar duurzame 

bouw. Maar we staan voor een enorme operatie waarbij veel geld 

nodig is, en vooral veel vaklui. Een deel van het geld zou dus best 

geïnvesteerd mogen worden in goede beroepsopleidingen; ik 

denk dat we de komende tientallen jaren handen te kort komen 

om de gebouwde omgeving snel en efficiënt een stuk duurzamer 

te maken. Een mooie uitdaging. En die ga ik beslist op de voet 

volgen. Ook al omdat ik voor eind volgend jaar een nieuw en 

super duurzaam woonhuis wil hebben gerealiseerd. Dat moet toch 

een beetje een showcase worden van wat er tegenwoordig qua 

techniek en materialen allemaal al mogelijk is!



TVVL-Bedrijfslid

“In 1953 begon mijn schoonvader, Bernhard 

Loohuis, een eenmansinstallatiebedrijf, 

alleen nog maar elektrotechnisch. Maar 

toen het Slochterengas werd ontdekt en 

werd geleverd aan heel Nederland ging 

hij rap de schoolbanken weer in om zich 

op werktuigbouwkundig gebied bij te 

scholen. Vanaf dat moment bood hij zich als 

totaalinstallateur aan.” 

In de eerste 20 jaar richtte Loohuis zich 

vooral woningen, maar met het groeien 

van het bedrijf kwamen ook de grotere, 

utiliteitsprojecten op hun pad. En dankzij een 

collega bouwbedrijf breidde Loohuis zelfs zijn 

blik uit naar de oosterburen. “Dit bouwbedrijf 

ging na de val van de Berlijnse Muur in 

1989 aan de slag in Duitsland. Er moest veel 

gebouwd en gerenoveerd worden en daarbij 

ging Loohuis Installaties mee. Om echter in 

Duitsland werk te mogen aannemen dien je 

een Duitse GmbH op te richten. Sinds begin 

jaren negentig hebben wij daarom ook een 

Duitse vestiging in Rheine.”

Via deze Duitse vestiging heeft Loohuis 

veel ervaring opgedaan in de retailsector, 

één van de doelgroepen waarmee Loohuis 

zich in onderscheidt. “In principe verschilt 

het e- en w-installatiewerk in retail niet 

zoveel van utiliteit, waar we ook flink actief 

in zijn. Het enige is dat het tijdsbestek 

waarin retailprojecten moeten worden 

opgeleverd, fors korter is dan bij utiliteit. 

Een installatieproject in een warenhuis of 

supermarkt moet soms wel binnen 2 weken 

Van een elektrotechnische eenmanszaak naar een fullservice familiebedrijf 

met 500 medewerkers en zelfs een vestiging in Duitsland. Het Overijsselse in-

stallatiebedrijf Loohuis Installatiegroep heeft zich in 65 jaar flink ontwikkeld, 

vertelt directeur Ben Kuipers.

gerealiseerd worden. Dat kan alleen als je 

dag en nacht doorwerkt in verschillende 

ploegen. Zo mochten wij als voormalige 

onderhoudsinstallateur van V&D twee 

panden van de opkoper van V&D, 

Hudson’s Bay, in Breda en Enschede van 

installaties voorzien. Dat moest echt heel 

snel gebeuren. Gelukkig kenden we de 

panden door het onderhoudswerk goed.”

Of het nu woningbouw-, utiliteit- 

of retailprojecten zijn, veelal is de 

engineering in handen bij de Loohuis 

bedrijven zelf. “Vaak zijn we in het 

voortraject betrokken bij de planvorming 

en maken we deel uit van het bouwteam. 

Samen met bouwkundige specialisten en 

architecten kom je door integraal samen 

te werken en denken tot het optimale 

gebouw. Het geeft veel voldoening om op 

die manier te werken maar vraagt wel veel 

van de know-how van onze mensen. Er 

wordt dan ook veel aandacht geschonken 

aan opleidingen zodat medewerkers  zich 

continue kunnen blijven ontwikkelen in 

kennis en competenties.” 

Het familiebedrijf bestaat dit jaar 65 

jaar. En daarbij zal het zeker niet blijven, 

want de kleinkinderen van Bernhard 

Loohuis komen er aan. “Ze doen nog 

de noodzakelijke opleidingen, maar 

dan komen ze net als hun vaders in het 

familiebedrijf werken.” 

aan het woord

Foto: Ben Kuipers - Loohuis Installatiegroep

Mijn TVVL

Als je het hebt over opleidingen in 

de installatiebranche, dan heb je 

het volgens Ben Kuipers over TVVL. 

“TVVL is voor ons van groot belang als 

verlengstuk van de reguliere opleidin-

gen. Mbo- en hbo-opleidingen sluiten 

naar onze ervaring helaas nog niet 

voldoende aan op de huidige praktijk. 

Daarom zijn de cursussen van TVVL zo 

belangrijk, want ze worden gegeven 

door de mensen uit de praktijk.” 

Overigens wordt de aansluiting tussen 

vooral HBO-opleidingen en praktijk 

wel steeds beter. En Kuipers is daarin 

ook heel eerlijk. “We moeten als 

installatiesector de hand in eigen boe-

zem steken, want we hebben te lang 

HBO-opleidingen niet de aandacht 

gegeven die nodig was. We hadden 

veel eerder moeten aangeven wat 

voor soort afgestudeerden we wilden 

hebben. Dat gesprek voeren we inmid-

dels al weer paar jaar nu wel.” 

Kuipers benadrukt dit omdat de 

energietransitie een sterke installa-

tiebranche vraagt. “Als je als sector 

in de energietransitie een leidende 

rol wilt spelen, dan is goed opgeleid 

personeel vereist. En dan nog blijven 

de TVVL-cursussen als aanvulling 

noodzakelijk.”

Ben Kuipers – Loohuis Installatiegroep

Bedrijfslid
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    TERUGBLIK EXPERTGROEP 
KLIMAATTECHNIEK 'SUCCES 
MET DUURZAME ENERGIE

Op woensdag 20 juni jl. organiseerde Expertgroep 

Klimaattechniek een succesvolle middag in 

het teken van duurzame energie: “Succes met 

duurzame energie!” Tijdens het eerste deel van de 

bijeenkomst werd gesproken over geothermie in 

de tuinbouw en de lezingen bevatten veel nieuwe 

informatie voor installatietechnici. De Expertgroep 

Klimaattechniek gaat dieper op dit onderwerp in en 

laat een verkennend onderzoek uitvoeren naar de 

randvoorwaarden om geothermie succesvol toe te 

kunnen passen in de gebouwde omgeving.

Het tweede deel van de middag stond in het teken 

van waterstof, een energiedrager als alternatief 

voor fossiele brandstoffen. Zoek je hier verdieping 

op? Draag ook bij om de (on)mogelijkheden voor 

waterstof voor ons vakgebied in kaart te brengen 

en sluit je aan bij de community. Aanmeldingen, 

suggesties of vragen kun je per e-mail sturen aan 

Daniëlle Dikhoff, d.dikhoff@tvvl.nl. Samen met jullie 

inventariseren we de onderwerpen en plannen we de 

vervolgactiviteiten. 

Tot slot kregen innovators en andere 

enthousiastelingen een podium om hun idee met 

een groot publiek te delen. Onder luid applaus werd 

Saskia van Bohemen van BoTemp de winnaar van 

deze pitchronde. Lees het verhaal van Saskia van 

Bohemen op pagina 63.

    ONDERZOEK BAOPT PRINCIPE 
STOP GEZET 

De Expertgroep Klimaattechniek (KT) heeft het onderzoek 

BaOpt principe c.q. diffuus ventileren stopgezet. We heb-

ben hiervan Climotion op de hoogte gesteld en het bericht 

gestuurd dat KT plaatst in het TVVL Magazine. Climotion 

had de behoefte een reactie daarop te plaatsen. 

De Expertgroep Klimaattechniek (KT) heeft het onderzoek 

naar het onderwerp BaOpt principe c.q. diffuus ventileren 

gestopt. De KT groep was nieuwsgierig naar de werking 

van dit bijzondere systeem. Met Climotion, lid van TVVL 

en leverancier van dit systeem, hebben wij geen overeen-

stemming kunnen krijgen over de reikwijdte van en de op-

zet van het onderzoek. Ook over een mogelijk onderzoek 

naar de gebruikservaringen hebben wij geen overeenstem-

ming kunnen krijgen. De Expertgroep Klimaattechniek 

heeft besloten het onderzoek dus niet verder uit te voeren. 

KT betreurt het bijzonder want de nieuwsgierigheid is er 

nog steeds. Mogelijk wordt over enige tijd een nieuwe 

poging ondernomen.

Reactie Climotion bv

De denkwijze achter en de resultaten van de BaOpt 

software zijn sinds haar eerste introductie reden voor 

onderzoek en discussie. Velen, waaronder meerdere Ne-

derlandse universiteiten en hogescholen, hebben onder-

zoek verricht. Deze zijn altijd openbaar. Het onderzoek 

van de TVVL betrof niet - zoals in de goede traditie van de 

vereniging - het technische principe van de techniek of een 

beschouwing van meetresultaten, maar een grootschalige 

schriftelijke enquête naar beleving. Een novum voor TVVL 

welke naar onze mening geen reëel inzicht kan geven in 

de toegevoegde waarde, laat staan de werking van onze 

software. Wij hebben elkaar dan ook niet weten te vinden 

in een gemeenschappelijke aanpak. Dit vinden we jammer. 

Wij zijn en blijven een betrokken lid van TVVL. Referenties 

en gedane onderzoeken stellen we graag ter beschikking. 

Expertgroepen & Communities
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Saskia van Bohemen - directeur/eigenaar BoTemp



Op school lijkt het vaak zo slecht nog niet,  
maar thuis en onderweg…

TVVL-Estafette

Dat een slechte luchtkwaliteit negatieve effecten kan hebben op de 

gezondheid is bekend. Het kan leiden tot aspecifieke klachten zoals 

hoofdpijn, maar ook ademhalingsproblemen. Zelfs kan het een trigger 

zijn voor allergieën. Maar ook (leer)prestaties kunnen eronder lijden. 

Hoe gezond of ongezond is de lucht die je dagelijks inademt eigenlijk? 

Meten aan luchtkwaliteit biedt inzicht. 

Binnenluchtkwaliteit is één van de speerpunten van het Saxion 

lectoraat Sustainable Building Technology & Material (SBTM). 

Multidisciplinair samengestelde studentengroepen worden nauw 

betrokken bij de onderzoeken van het lectoraat. Studenten van 

industriële vormgeving, informatica en textielkunde vormden het 

projectteam ‘Wearables’ en ontwikkelden een draagbare CO2monitor 

als ‘personal device’. De AirVisual Pro werd door de studenten 

ingezet om de nauwkeurigheid van hun prototype te controleren. Het 

onderzoek eindigde met 24-uurs CO2-metingen waarbij een student 

op de voet gevolgd werd. Conclusie: er valt nog een wereld te winnen!

Calibratie en vergelijkende metingen tijdens een les

Het door team ‘Wearables’ ontwikkelde meet- en data-

acquisitiesysteem verzamelt meetdata over het binnenklimaat 

en de waardering ervan door de drager. Een onderdeel van het 

onderzoek is een betrouwbaarheidsbeoordeling van de verzamelde 

CO2-meetdata. Hiervoor is de monitor AirVisual Pro ingezet, die de 

Sense Air S8 sensor voor CO2-metingen bevat. Volgens de fabrikant 

bedraagt de meetnauwkeurigheid van dit instrument  + 70 ppm en 

+ 3% foutmarge op de meetwaarde; responsietijd 120 seconden. 

‘Wearables’ gebruikt een MH-Z14 CO2-sensor. Volgens de fabrikant 

bedraagt de meetnauwkeurigheid + 50 ppm en + 5% foutmarge op de 

meetwaarde; responsietijd < 90 seconden. De output van de AirVisual 

Pro werd vergeleken met die van MH-Z14 in Wearables. Beide 

apparaten werden in een luchtdicht afgesloten ruimte met 

een constante CO2-concentratie geplaatst. Er is onder de 

geteste stationaire condities een lineair verband tussen de 

output van beide apparaten, met een afwijking binnen de 

verwachte bandbreedte (zie figuur 1).

Vanwege verschillen in responsietijd werd een tweede test 

uitgevoerd onder dynamische omstandigheden. Tijdens een 

les is de CO2-concentratie gemeten met AirVisual Pro en een 

prototype van ‘Wearables’ (zie figuur 2). De gemeten CO2-

concentraties vertonen weinig verschil, behalve in de eerste 

vier à vijf minuten van de les. Als de les start neemt de CO2-

concentratie per tijdseenheid relatief sterk toe omdat er meer 

leerlingen het lokaal in zijn gekomen dan eruit vertrokken 

zijn. AirVisual reageert sneller op deze wijziging dan het 

‘prototype Wearable’. Op basis van de sensor specificaties zou 

dat niet worden verwacht. Een mogelijke verklaring hiervoor 

is het verschil in behuizing. ‘Wearable’ wordt op natuurlijke 

wijze geventileerd via openingen in de omkasting, terwijl 

Auteur
Ir. A.M.S. Weersink en Dr. Ir. C. Struck (lectoraat SBTM Saxion)
R. van Cleef, B. Duraliev, A. Faasen, B. Reiziger (projectgroep Wearables)
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TVVL houdt onder haar leden een estafette met de airmonitor Air-

Visual Pro van IQAir, een continu monitor voor de luchtkwaliteit die 

de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, CO2-concentratie en 

fijnstof PM2.5 meet en intern opslaat. Dit keer is het ‘estafettestokje’ 

voor luchtkwaliteitsmeting overgedragen aan het lectoraat Sustaina-

ble Building Technology & Material (SBTM) van hogeschool Saxion te 

Enschede.  Gedurende een paar weken is de AirVisual Pro ingezet voor 

de monitoring van de binnenluchtkwaliteit en als calibratieinstrument.

Figuur 1: Vergelijking resultaten CO2-metingen met AirVisual en 

Wearable onder stationaire laboratoriumcondities 

Vergelijking CO2-meetresultaten
Wearable vs. AirVisual onder laboratoriumcondities
(stationaire condities)



Figuur 2: Vergelijking resultaten CO2metingen met AirVisual 

en Wearable tijdens een les. De les startte om 11.05 uur. De les 

Figuur 3:  Een student van 

de onderzoeksgroep droeg als 

proefpersoon 24 uur lang de 

Wearable, om de klimaat-

omstandigheden waarin hij 

verkeert in kaart te brengen.
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AirVisual mechanisch geventileerd wordt door een ventilator in de 

omkasting. Deze zorgt voor gedwongen convectie en betere afvoer 

van warmte die wordt ontwikkeld door de elektronica in de behuizing. 

De belangrijke conclusie uit deze metingen is dat de twee apparaten 

vergelijkbare resultaten opleveren, maar dat bij toepassingen onder 

dynamische omstandigheden optimalisatie van de luchtdoorstroming 

van ‘Wearable’ noodzakelijk is. Nader onderzoek volgt.

Meten=weten:  

waar is de lucht (on)gezond?

Dagelijks haalt een mens ongeveer 20.000 

keer adem. Wat de kwaliteit is van de inge-

ademde lucht verschilt sterk van plaats tot 

plaats. De AirVisual inspireert consumenten 

om actie te ondernemen door een lachende 

groene, neutrale gele of treurende rode 

smiley op het display van de monitor. Dat 

lijkt geen sinecure. Al ‘CO2-scannend’ met 

de AirVisual en Wearables constateerden 

de studenten forse overschrijdingen van de 

1000 ppm grenswaarde met als extreme 

waarde 3000 ppm in het hok van een 

studievereniging, waar regelmatig te veel 

mensen in een te kleine ruimte vertoeven.

 

In elk gebouw, in elk lokaal verschillen 

de klimaatomstandigheden. Hoe goed is 

het klimaat waarin wij leven? We namen 

de proef op de som. Een student van de 

onderzoeksgroep droeg als proefpersoon 24 

uur lang de Wearable, om de klimaatom-

standigheden waarin hij verkeert in kaart 

te brengen (figuur 3). Opvallend is dat de 

proefpersoon het grootste deel van de dag 

in de studentenkamer vertoeft met onder-

maatse ventilatie (CO2-concentraties 1300 à 

1400 ppm). Opening van het raam verbetert 

de situatie snel. De weg lopend naar school 

is klimaattechnisch gezien een verfrissing 

voor de student. Eenmaal op school wordt 

het binnenklimaat weer slechter. Gelukkig 

heeft de student projectwerk en vertoeft 

niet in een vol lokaal waar de aanbevolen 

grenswaarde van 1000 ppm fors wordt over-

schreden. Af en toe, zoals in het voorbeeld 

van de les van de vergelijkende metingen, 

wordt de aanbevolen 1000 ppm boven-

grenswaarde bereikt, maar dit is voor onze 

student slechts van korte duur. Slechtere 

en betere perioden wisselen elkaar af. Om 

12.00 uur een pauze in de kantine blijkt ok. 

To be continued

Gelukkig bezit onze proefpersoon nog geen 

auto. Want in een testritje in de stad en op 

de snelweg met de AirVisual op de bijrij-

dersstoel in de auto doemden de rode smi-

leys al snel op. Maar wie rijdt er normaliter 

rond met een AirVisual in de auto?  En…. 

hoe zou het zijn in de trein? Er valt nog veel 

te onderzoeken en te doen aan bewustwor-

ding. Zeker ook op fijnstofgebied. Ofwel:  

To be continued.  Hoog tijd om het AirVisu-

al-estafettestokje maar eens door te geven!

sloot zonder pauze aan op een les van een andere groep met minder studenten. Om deze 

reden is de CO2-aanvangs-concentratie van 775 ppm relatief hoog (buiten: 450 ppm).



   TERUGBLIK YOUNG TVVL 
ZOMERFEEST 

 
YOUNG TVVL heeft vrijdag 22 juni weer een knaller 

van een Zomerfeest neergezet! Het was COMPLEET: 

powerkiten, branding raften, BBQ, DJ, fun, zakelijk 

netwerken en inhoud:

•  Workshop Hostmanship door Jeroen van Hattum 

over persoonlijk onderscheidend vermogen. Deze 

workshop was een direct vervolg op de YOUNG 

TVVL Ledenlunch, waar de wensen en behoeften 

van onze community leden werden gepolst. De 

boodschap was 'meer inzetten op de persoonlij-

ke ontwikkeling van jong professionals'. Host-

manship gaat over de kunst mensen het gevoel te 

geven dat ze welkom zijn.

•  TVVL is aangesloten bij de BouwBrancheBrede 

(BBB) Masterclass. Ben jij een jonge ambitieuze 

manager en wil je je voorbereiden op eindver-

antwoordelijkheid? Lees hieronder meer over de 

samenwerking. 

•   Goede communicatievaardigheden hebben tech-

nici en jong professionals niet altijd van nature. 

Praten over de inhoud van je werk, feiten en tech-

niek gaat vaak makkelijk, maar hoe overtuig je je 

gesprekspartner? Zeg je de juiste dingen? Pik je 

signalen goed op? Interesse in één van de 4 nieu-

we TVVL Persoonlijke Groei cursussen? Ga naar 

www.tvvl.nl/cursussen/humanskills. Wil je eerst 

meer informatie of een uitgebreid opleidingsad-

vies, neem dan contact op met ons cursussecreta-

riaat: cursus@tvvl.nl of bel 088 - 401 06 20.

 

Dank aan alle deelnemers en aan de Vrienden van 

het YOUNG TVVL Zomerfeest; VitaTech, TimeSeries 

en HOMIJ! Samen werken we aan de carrière, het 

netwerk en de ontwikkeling van jong professionals in 

een branche zonder grenzen. De vele uiteenlopende 

bloedgroepen die op vrijdag 22 juni aanwezig waren 

lieten dat wel zien.  

   YOUNG TVVL 

YOUNG TVVL helpt jong professionals graag op 

weg met werk, carrière en netwerk. Aansluiten 

bij YOUNG TVVL zorgt voor nieuwe inzichten 

en nieuwe contacten. We willen graag dat jong 

professionals zich thuis voelen binnen TVVL. Ook 

willen wij ze een springplank bieden voor carrière 

en netwerk en hen met vakgenoten en de sector 

verbinden.

Om deze doelen te bereiken brengt YOUNG TVVL 

jong professionals samen in een ongedwongen 

sfeer om gave dingen te doen! Het YOUNG TVVL 

Zomerfeest is hier weer een mooi voorbeeld van. 

Blijf op de hoogte van YOUNG TVVL

Heb jij een jonge collega of ken jij een andere 

jong professional die (nog) geen lid is van  

YOUNG TVVL? Stuur hem of haar dan de link 

www.tvvl.nl/young om zich aan te melden.

   NIEUW: TVVL IS SAMEN
WERKINGS PARTNER VAN DE 
BOUWBRANCHE BREDE (BBB) 
MASTERCLASS

Tijdens het YOUNG TVVL Zomerfeest werd de 

samenwerking tussen TVVL en de BBB Master-

class bekend gemaakt. De BBB Masterclass is een 

persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jonge 

ambitieuze managers die zich willen voorbereiden 

op eindverantwoordelijkheid. Samen met gelijk-

gezinde professionals staat leren door te ervaren, 

luisteren en spreken centraal. TVVL leden krijgen 

fikse korting op deelname aan de Masterclass. 

Voor meer informatie:  

www.tvvl.nl/bbbmasterclass.
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YOUNG TVVL

   WIST JE DAT? 

Studenten en jong professionals tot 26 jaar 

gratis lid kunnen worden van TVVL? 



Nieuw bedrijfslid: Schilt
De Schilt bedrijven in Meerkerk realiseren al meer dan 40 jaar kwalitatief hoogwaardige kli-

maatinstallaties. De werkmaatschappijen Schilt Luchtkanalen, Schilt Luchttechniek en Schilt 

Airconditioning vullen elkaar perfect aan om voor haar opdrachtgever het complete binnenkli-

maatpakket te verzorgen. Voeg hier het exclusieve voorraadhouderschap van de luchttechnische 

componenten van marktleider TROX aan toe en Schilt onderscheidt zich maximaal door een 

uniek en veelzijdig dienstenpakket volgens het one-stop shop principe. Met 120 eigen mede-

werkers en een vaste groep onderaannemers biedt Schilt voldoende flexibiliteit om ook op grote 

projecten professioneel te opereren, maar levert nog steeds de hoogstaande kwaliteit die van een 

familiebedrijf verwacht mag worden.

Nieuwe TVVL leden

Nieuwe TVVL leden
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Nieuw bedrijfslid: Linthorst Techniek
Linthorst Techniek is een dynamisch familiebedrijf, waar ondernemerschap en innovatie van-

zelfsprekend zijn. Als kennisgedreven installateur zijn we continu bezig om zelf technieken te 

bedenken en ontwikkelen zodat we onze toegevoegde waarde kunnen waarborgen. Als een van 

de grotere totaalinstallateurs van Nederland werken we dagelijks met onze bouwpartners aan 

technische oplossingen in de gebouwde omgeving en de industrie. Linthorst is een dynamisch 

en innovatief familiebedrijf, dat gelooft in de kracht van samenwerken. We hechten veel waarde 

aan een lange termijn relatie. Door dichtbij onze opdrachtgevers en bouwpartners te blijven 

staan, weten we wat hen beweegt. Vanuit deze relatie kunnen we gericht vooruit denken en 

samen het verschil maken. Linthorst Techniek. denk vooruit, blijf dichtbij.

Nieuwe Persoonlijke leden
De heer ing. M. (Marcel) Bos MSc.

Bam Bouw en Techniek bv Regio Noord

De heer ing. M. (Marcelino) Gómez González

GK Techniek BV

De heer P.S. (Peter) Crijns MSc.

Crijns Energy Controlling

De heer M.J.C. (Marcel) van Helden

De heer C.M. (Cor) Otterspeer

Lutra_lutra Adviesbureau Legionallepreventie

De heer J. (Jeroen) Scherpenborg

Kropman Installatietechniek BV

De heer M.S. (Marco) Tadema

Technisch Tekenbureau TMT

Nieuwe Bedrijfsleden
Aveco de Bondt

Burgemeester van der Borchstraat 2

7451 CH  HOLTEN

www.avecodebondt.nl

DVP Smart Concepts B.V.

Prinses Alexialaan 6

2496 XA ’s-Gravenhage

www.dvpsmartconcepts.nl

Devriendt Energy  

Consulting & Engineering

Lelienlaan 33

BE-2180 Ekeren België

Graag stellen wij onderstaande personen als lid van de vereniging aan je voor.

DHPS B.V.

Parabool 124

3364 DH  SLIEDRECHT

www.dutchheatpump.nl

HKB Elektro

Valkseweg 69

3771 RD  BARNEVELD



In 2017 stond TVVL voor de eerste keer samen met 
4 kennispartners op Building Holland in de RAI 
in Amsterdam. In 2018 waren dit 14 bedrijfsleden 
en de ambitie is om tijdens Building Holland 2019 
met minstens 25 kennispartners en bedrijfsleden als 
collectief het verschil te maken in deze sterk veran-
derende markt. Doe jij met ons mee?

Building Holland 2019

 
Met Energie voor de toekomst als TVVL 

jaarthema voor 2019 staat het TVVL 

Kennisplein wederom in het teken van 

kennisdelen, kennisoverdracht, ontmoe-

ten en samenwerken. Belangrijke pijlers 

die nu al centraal staan in de voorbe-

reidingen op Building Holland 2019. 

Bedrijfsleden die vroegtijdig aanhaken 

denken mee over de verdere invulling van 

het TVVL Kennisplein. Hoe kunnen we de 

bezoeker van Building Holland prikkelen 

én helpen om zelf een bijdrage te leveren 

aan het thema van Building Holland 

2019: samen bouwen aan een nieuwe 

toekomst van Nederland?

Wil jij daar als bedrijfslid ook je bijdrage 

aan leveren, wil je meer weten over de 

voordelen om als TVVL-bedrijfslid deel te 

nemen en informatie ontvangen over de 

deelnamemogelijkheden of heb je ideeën 

over hoe we als collectief het verschil 

kunnen maken? Neem dan contact op 

met Femke van Egmond via  

088 – 401 06 00 of marcom@tvvl.nl.

“Kennis delen zit in het DNA van Carrier. Dit doen wij via ons eigen  

trainingsprogramma én vanuit onze rol als TVVL kennispartner. 

Het TVVL Kennisplein tijdens Building Holland biedt ons ieder jaar 

weer een unieke kans om professionals in de bouwsector mee te 

nemen in de actuele ontwikkelingen in onze branche.” 

Meta La Gro – Coenen, Carrier Airconditioning

“Als TVVL kennispartner zijn we bewust van de enorme kennis die we 

hebben (over o.a. klimaatbeheersing, luchtbehandeling, faseover-

gangsmaterialen en het vinden van de juiste oplossing door samen-

werking). Het is aan ons om deze kennis te delen. Dit kan het beste via 

een platform dat dit uitstekend faciliteert: het TVVL kennisplein en 

kennispodium op Building Holland.” 

Marijke Pardoel – Orange Climate

Doe mee aan het TVVL Kennisplein tijdens  
Building Holland 2019

Building Holland: jouw verbinding naar  
business met toekomstwaarde!

Building Holland is hét 3-daagse innovatie event voor de bouw-, 

installatie en vastgoed sector. Dit jaarlijks terugkerend event vindt 

plaats in de RAI in Amsterdam. 15.000 bezoekers en 250 standhou-

ders komen van 9 t/m 11 april 2019 samen om kennis te delen, te 

netwerken, zaken te doen en innovatieve producten en concepten 

te komen zien & beleven. 
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BoTemp is actief in koelsystemen voor met name 

binnenstedelijk transport. De oplossing van 

BoTemp is groen, duurzaam, stil, goedkoper en 

bijna onderhoudsvrij. 

De kern van het systeem is een koude batterij 

aan boord van het voertuig. De batterij wordt 

buiten operationele uren opgeladen met kou en 

gedurende de operatie wordt deze kou uit de 

batterij gebruikt om de lading te koelen of te 

vriezen. Dit betekent dat geen energietoevoer 

nodig is gedurende de dag. Geen diesel en nog 

relevanter, geen elektrisch vermogen bij gebruik in 

een elektrisch voertuig. Het elektrisch vermogen 

aan boord kan volledig ingezet worden voor 

een grotere actieradius. Dit scheelt gemiddeld 

30% in energieverbruik. De koeling vindt geheel 

autonoom plaats.

Phase Change Material

De koude batterij is opgebouwd rond beproefde Phase 

Change Material (PCM) technologie, ook wel een eutectisch 

systeem genoemd. Deze technologie maakt gebruikt van 

de thermische opslagcapaciteit van zoutoplossingen. Bij 

overgang van vloeibare naar vaste fase (het invriezen),  

wordt extra energie opgenomen. Bij de PCM-gel die wordt 

toepast, is deze eigenschap geoptimaliseerd. De gel kan niet 

lekken en de opslagcapaciteit vertoont geen afname over 

tijd. Deze batterij gaat makkelijk 20 jaar mee.

Het opladen buiten operationele uren vindt plaats met een 

milieuvriendelijke koudedrager, die gedurende 4 tot 10 uur 

kou “oplaadt” in de batterij. Er is een toepassing met een 

lader die op de thuisbasis blijft, of een lader die aan boord 

van het voertuig is. Deze laatste oplossing wordt toegepast 

bij voertuigen die niet elke avond terugkeren naar een 

basis. De kou wordt gegenereerd met een elektrische koude 

generator (condensor). De koude batterij gaat dus letterlijk 

‘s avonds in het stopcontact. 

Koelvermogen

Gel geeft na opladen, gedurende een lange periode kou 

af. Het benodigde koelvermogen en de capaciteit van 

het oplaadsysteem bepaalt de gebruiker aan de hand 

van de operationele randvoorwaarden, zoals gewenste 

temperatuur van de lading, aard van de lading, oplaadtijd, 

aantal deuropeningen per operatie, isolatiewaarde van de 

laadruimte en de standaard buitentemperatuur. Aan de 

hand hiervan bepaalt BoTemp de maatvoering van de Cold 

Beam of Battery en de Charger. 

De toepassing van Botemp wordt al op diverse plaatsen 

in de wereld gebruikt en er is een groeiende aanhang. Met 

name omdat dit systeem gewoon doet wat het belooft en 

zelfs in de meest extreme omstandigheden zijn waarde al 

heeft bewezen.

De wereld kent twee grote uitdagingen. We moeten meer 
doen met minder energie en de wereldwijde veiligheid 
van de voedseldistributie staat onder druk. Dit leidt tot 
een grotere behoefte aan duurzame oplossingen voor de 
gekoelde voedseltransport. Regelgeving maakt het verder 
noodzakelijk dat transport in steden zonder uitstoot en stil 
plaatsvindt. 

Koude batterij met PCM voor mobiele koeling



We zien regelmatig dat er in een cursusgroep meerdere deelnemers 

van één bedrijf zitten. Samen met je collega een cursus volgen is 

niet alleen gezelliger, je kunt ook ervaringen uitwisselen en elkaar 

helpen. Dat juichen wij natuurlijk van harte toe. Maar wist je dat 

het ook mogelijk is dat wij een cursus exclusief voor jouw bedrijf 

verzorgen? Dit noemen wij een inhouse of incompany cursus. 

Speciaal voor jouw bedrijf komen we de cursus op jullie locatie 

verzorgen. We kunnen de cursusinhoud aanpassen naar jullie wen-

sen om het maximale rendement voor jouw bedrijf te behalen. En 

bij meerdere deelnemers is het daarnaast vaak ook nog financieel 

aantrekkelijker. Een win-win situatie dus! Al onze cursussen kunnen 

inhouse uitgevoerd worden. 

De voordelen van een inhouse cursus op een rij:

 Train meerdere collega’s tegelijk

 Behandelt bedrijfsspecifieke voorbeelden

 Aangepast aan jullie werksituatie

 Bespaar op reiskosten en reistijd

 Op data die in jullie agenda passen

 Cursus in een vertrouwde omgeving

 Vaak goedkoper dan een open training

 Een hechter team

 Je bepaalt in overleg de optimale groepsgrootte

  Deelnemers ontvangen ook een diploma, certificaat of  

bewijs van deelname

Het bedrijf zorgt voor de cursuslocatie, catering en planning.  

Wij zorgen voor de docent en het lesmateriaal. Samen maken 

we er een geslaagde en leerzame cursus van. Interesse of 

meer weten? Neem contact met ons cursussecretariaat op via 

cursus@tvvl.nl of bel 088 – 401 06 20.

POST-HBO OPLEIDINGEN STARTEN 

Een boost geven aan je kennis en loopbaan? 

Wil je dit jaar nog starten met een TVVL post-hbo 
opleiding? Kom dan nu in actie! Bij TVVL volg je bij 
de SPHBO (Stichting Post Hoger Beroepsonderwi-
js Nederland) geregistreerde opleidingen. De door 
SPHBO getoetste opleidingen krijgen het predicaat 
registeropleiding. Als je als cursist van één van deze 
cursussen een diploma ontvangt, wordt je opgenomen 
in het Landelijke Register van Deelnemers dat de 
SPHBO namens alle instellingen bijhoudt. 

Dit zijn de post-hbo geregistreerde  
TVVL cursussen en hun startmoment:
Kijk op onze website www.tvvl.nl/cursussen voor 
meer informatie of om je direct in te schrijven. Let op, 
mogelijk zijn de groepen al vol of hebben we nog een 
paar laatste plaatsen. Heb je interesse? Onderneem dan 
nu actie!

TVVL TALENT ACADEMY

Ben jij een technisch talent werkzaam in de installat-
ietechniek en ben je op zoek naar nieuwe kennis en 
inzichten? Is het voor jou belangrijk om te investeren 
in je toekomst door een technische vervolgopleiding 
te volgen, je vakkennis uit te breiden of je persoonlijke 
vaardigheden verder te ontwikkelen? Maak dan kennis 
met de TVVL Talent Academy. 

Vanaf februari 2019 biedt TVVL een nieuw opleid-
ingstraject aan. Binnen 1,5 jaar begeleiden we je van 
een stevige basis naar een post-hbo diploma Hogere 
Elektrotechniek of Luchtbehandelingstechniek (spe-
cialisatie binnen Werktuigkunde). De opleiding is zó 
opgebouwd dat je werken en leren kunt combineren. 
Daarnaast biedt de opleiding je een netwerk met an-
dere technisch professionals, met wie je, tijdens én na 
de opleiding, ervaringen uit kunt wisselen.

Ben je benieuwd of wil je je graag inschrijven? Kijk op 
onze website www.tvvl.nl/cursussen voor meer infor-
matie of neem contact met ons op via 088 – 4010620.

Een cursus samen  
met collega’s

TVVL-Cursussen
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TVVL-Cursussen

ISSO MASTERCLASS NAAR TVVL
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Aan het woord is een anonieme cursist, werkzaam bij een 

raadgevend ingenieursbureau. 

 

Voor welke projecten gebruikt u de cursus?

‘Ons ingenieursbureau is gespecialiseerd in onder meer thermisch 

binnenklimaat. Dan heb je altijd te maken met hydraulische 

schakelingen. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de klachten 

over temperatuur in kantoren of schoolgebouwen. De hydraulische 

schakelingen in een woning zijn redelijk overzichtelijk. In kantoren 

of in schoolgebouwen is dat lastiger. We enquêteren de gebruikers 

van een gebouw op hun temperatuurbeleving. Zo kunnen de 

gebruikers op de vijfde verdieping meer klachten hebben over 

kou dan in de rest van het gebouw. Wat is daarvan de reden? Dat 

kan het moment zijn om naar het hydraulische ontwerp of de 

hydraulische schakelingen te gaan kijken.’

Wat heeft u geleerd? 

‘De cursus heeft mij een kapstok gegeven. Alle elementen van 

een ingewikkelde hydraulische schakeling worden teruggebracht 

naar basisprincipes. Zo kan bijvoorbeeld een radiator(groep) in 

de regel op 8 standaard manieren (schakelingen) worden gevoed 

vanuit de cv-ketels. Die leer je te herkennen. Nu kan ik een complex 

hydraulisch ontwerp op twee manieren benaderen. Eerst keek 

ik alleen vanuit de klachtenkant: na veel praktijksituaties raak 

je bekend met de fouten van een installatie. Nu weet ik hoe een 

goede hydraulische schakeling is opgebouwd en kan ik ook vanuit 

die invalshoek afwijkingen constateren. Daarbij leer je van mede-

cursisten. De praktijkgerichte vragen van installateurs en adviseurs 

zijn voor mij als raadgevend ingenieur minstens zo interessant. Nu 

zie ik ook hoe andere professionals in hetzelfde vakgebied bepaalde 

situaties aanvliegen.’

Kunt u de rekentools uit de cursus goed gebruiken?

‘De tools maken bepaalde praktijktoepassingen makkelijker. 

Zo krijg je bijvoorbeeld een tool om de grootte van een 

verwarmingsblok in de luchtbehandelingskast te berekenen 

wanneer je binnen een temperatuur wilt bereiken van bijvoorbeeld 

20°C als het buiten 5°C vriest. Vervolgens kun je de werking 

daarvan bekijken bij verschillende bedrijfssituaties. Voor 

installateurs of adviseurs zijn dat handige tools.’

Deelnemen

Heb je interesse om de cursus ‘Hydraulische schakelingen voor 

verwarmen en koelen’ te volgen? Aanmelden kan via  

https://www.tvvl.nl/cursussen/hydraulischschakelen.

De ISSO Masterclass Hydraulica: Hydraulische Schakelingen voor 

verwarmen en koelen wordt voortaan in samenwerking met TVVL 

georganiseerd. Rob van Bergen (directeur ISSO) en John Lens 

(directeur TVVL) ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst 

op de beurs Building Holland. Per september organiseert TVVL 

deze cursus in de TVVL-leslokalen. Het les- en docentmateriaal 

wordt door ISSO beheerd. 

Rob: “Deze 5 daagse cursus over hydraulische schakelingen 

voor verwarmen en koelen is niet eenvoudig, maar heeft 

grote belangstelling. De cursus (op hbo-niveau) is gericht op 

installatieontwerpers en projectleiders die betrokken zijn bij het 

ontwerpen en beoordelen van cv- en koude-installaties. Met 

rapportcijfer 8,6 krijgt de cursus een hoge waardering”. 

John Lens is blij met de samenwerking; “We zien er naar uit om deze 

cursus te gaan organiseren. Deze cursus heeft de afgelopen jaren 

bewezen erg waardevol te zijn en wij zien dit als een mooie verrijking 

van, en passend binnen, ons aanbod cursussen. Het enige dat gaat 

verdwijnen is de naam ‘Masterclass’ en wij zullen de cursus gaan 

verzorgen met onze eigen docenten. Wij zijn blij dat ISSO betrokken 

blijft bij de kwaliteitsbewaking en het onderhoud van de cursus”. 

Wat vinden cursisten

De cursus hydraulische schakelingen is een aanbeveling voor 

nieuwe cursisten, vinden praktisch alle ex-deelnemers. Zij 

zijn in hoge mate tevreden over de inhoud, de presentatie en 

de deskundigheid van de docent. Opgeleid zijn onder meer 

medewerkers van de Nederlandse Gasunie, Strukton Worksphere, 

Heijmans, Installatiebedrijf Unica, Cofely Zuid Nederland, HOMIJ 

en ROC Tilburg. 



Agenda

   TVVL Cursussen

Luchtbehandeling Speciale Ruimten 19 september 2018

Persoonlijke groei - Presenteren en 20 september 2018

overtuigen met lef

Hogere Meet- en Regeltechniek 26 september 2018

Duurzaamheid in de   2 oktober 2018

Gebouwde Omgeving 

Luchtbehandelingstechniek groep A 4 oktober 2018

Luchtbehandelingstechniek groep B 5 oktober 2018

Systeemarchitect 5 oktober 2018

Luchtbehandelingstechniek groep C 11 oktober 2018

Luchtbehandelingstechniek groep D 12 oktober 2018

Bouwkunde voor Installatietechnici 30 oktober 2018

Persoonlijke groei Adviesvaardigheden 1 november 2018

Persoonlijke groei - Presenteren en  7 november 2018

overtuigen met lef 

Hydraulische Schakelingen voor  14 november 2018

Verwarmen en Koelen 

Geluid in Technische Installaties 19 november 2018

Sanitaire Installaties in Gebouwen -  20 november 2018

gehele cursus 

Sanitaire Installaties in Gebouwen -  20 november 2018

Module Gas 

Persoonlijke groei - Gespreksvaardigheden 8 januari 2019

Luchtbehandeling Speciale Ruimten 9 januari 2019

Werktuigkunde voor Elektrotechnici 14 januari 2019

Sanitaire Installaties in Gebouwen -  22 januari 2019

gehele cursus 

   TVVL Evenementen

Woensdag 19 september 2018 

TVVL eindedaglezing Nieuwe regelgeving luchtfil-

ters, theorie en praktijk, regio Brabant

Dinsdag 25 september 

TVVL Masterclass Gebouw Automatisering #2

Donderdag 27 september 2018

TVVL Elektrotechniek Symposium 

Woensdag 3 oktober 2018

TVVL eindedaglezing Nieuwe aangescherpte  

EU-verordening ventilatiesystemen (ErP 2018),  

regio Brabant

Woensdag 14 november 

TVVL Techniekdag

   En verder

International Symposium on  

Contamination Control 2018

(23 t/m 26 september 2018)
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Sanitaire Installaties in Gebouwen -  22 januari 2019

Gebouwriolering 

Commissioning 23 januari 2019

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen                 29 januari 2019

Hydraulische Schakelingen voor  31 januari 2019

Verwarmen en Koelen 

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving       26 februari 2019

Persoonlijke groei - Presenteren en  27 februari 2019

overtuigen met lef 



duurzaam , comfortabel en betaalbaar wonen

info@earthandeternity.nl        www.earthandeternity.nl

duurzame nom woningen  
met lage total cost of ownership
Earth and Eternity biedt een totaalconcept voor betaalbare en 
comfortabele Nul-Op-de-Meter woningen. Woningen die circulair 
gebouwd worden met duurzame, onderhoudsarme materialen.  
De energiebehoefte is laag door een hoogwaardig isolatiepakket  
en de eigen energie wordt opgewekt met zonnepanelen en 
zonnecollectoren. Samen met een gunstige groene hypotheek staat  
dit voor lage lasten over de gehele levensduur van de woning.

Meer informatie? Bel Erik Schampers 06-12044418

Circulair bouwen
Innovatieve droogbouw

Lage Total Cost of Ownership
Lage energiekosten en onderhoudsarm

Alles onder 1 dak 
Van ontwikkeling tot realisatie
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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


