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— 
Kunnen gebouwen denken?  
Uiteraard!

Een gezonder leefklimaat, meer comfort en productiviteit staan centraal,  
slimme automatiseringsoplossingen vormen de basis. Verwarming bijvoorbeeld, 
maar ook verlichting en ventilatie. Producten in een intelligente omgeving,  
voor maximaal gemak en meer vrijheid voor de gebruiker. Maar ook voor extra 
functionaliteiten zoals betere communicatie, beveiliging en optimaal facilitair 
beheer. Energiezuinig bovendien; over vooruitkijken gesproken.
Ontdek gebouwintelligentie volgens ABB op: www.abb.nl/lowvoltage

Het gebouw  
van de  

toekomst... 

...is gebouwd 
rondom  
de gebruiker.
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TVVL Magazine is het officiële orgaan van TVVL Platform voor Mens en Techniek. De vereniging, opgericht op 26 mei 
1959, heeft tot doel de bevordering van wetenschap en techniek op gebied van installaties in gebouwen en vergelijkbare 
objecten. Als lid kunnen toetreden personen, werkzaam (geweest) in dit vakgebied, van wie mag worden verwacht, dat 
zij op grond van kennis en kunde een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de vereniging. Het abonnement op 
TVVL Magazine is voor leden en bedrijfsleden van TVVL gratis. De contributie voor leden bedraagt € 143,00 incl. BTW per 
jaar. Informatie over de bijdrage van bedrijfsleden wordt op aanvraag verstrekt.

REVIEWED: Artikelen in TVVL Magazine zijn beoordeeld ‘door redactieraadleden’. 
De uniforme ‘peer review’ waarborgt de onafhankelijke en kwalitatieve positie van 
TVVL Magazine in het vakgebied. Een handleiding voor auteurs en beoordelingsfor-
mulier voor de redactieraadleden (‘peer reviewers’) zijn verkrijgbaar bij het redac-
tie-adres.
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Nieuws

Netwerk aan netwerken

Het mooie van taal is dat een woord verschillende 
betekenissen kan hebben. Neem nou het woord 
netwerken. Toen ik er op school er voor het eerst 
mee in aanraking kwam was het gelieerd aan ICT. 
Patchkasten vol draden en stekkertjes om een data
netwerk te vormen. 
Toen ik ging werken, werd netwerken ineens de 
activiteit die je verricht om nieuwe (mogelijk) 
interessante mensen te leren kennen en zo je netwerk 
uit te breiden. En tegenwoordig zijn netwerken de 
nieuwe modegrill om velerlei uitdagingen aan te 
pakken. Organisatienetwerken aan professionals, 
groepen en organisaties werken samen om hun doel 
te bereiken. Ik mocht laatst weer de collegebanken in 
om iets te leren over organisatienetwerken. Wat het is, 
wanneer je ervoor kiest als organisatievorm, waar je 
rekening mee moet houden en wat belangrijk is voor 
het succes, onderwerpen die stuk voor stuk aan bod 
kwamen. Alleen iets waar we tegenwoordig allemaal 
mee bezig zijn miste heel nadrukkelijk: de huidige en 
toe komstige digitale technologie!
Er ontstaat een netwerk aan netwerken. Als we een 
expert nodig hebben zoeken we via de ICT verbin
dingen op LinkedIn om vervolgens met diegene in 
verbinding te komen en te verwelkomen in het orga
nisatie netwerk. Een woord met verschillende beteke
nissen die uiteindelijk allemaal bij elkaar komen.
Via het netwerk aan netwerken kunnen de experts 
elkaar vinden en direct gaan samenwerken. Een 
hiërarchie voor het delen van informatie is niet langer 
nodig. De autonomie komt bij de expert te liggen en 
we kunnen met dezelfde mensen veel meer gedaan 
krijgen. En ook nog eens vrij toegankelijk voor een 
ieder. Ik geloof erin dat we door deze netwerken heel 
ver kunnen komen in het verbeteren van onszelf en 
de resultanten die we leveren. Ik kan het helaas niet 
bewijzen aan de hand van wat ik in de collegebanken 
heb geleerd, maar ik kan jou als lezer wel enthousias
meren om al de netwerken aan te boren om het jezelf 
zo makkelijk mogelijk te maken. Begeef je in het 
netwerk aan netwerken en groei ☺!

door Kees Boekel

Kees Boekel is BIM 
Programmamanager bij ENGIE 
Services Nederland. Hij is tevens 
lid van de BIM Community van 
TVVL.

Over het Europese onderzoeksproject ‘HyLAW’ wordt op 9 november een 

seminar voor marktpartijen gehouden. Dit project, waarbij HyLAW staat 

voor Hydrogen Law, is vorig jaar gestart en gaat over het wegnemen van 

juridische en administratieve belemmeringen bij de uitrol van brandstof-

cellen en waterstoftoepassingen. Het is gericht op het stimuleren van de 

marktintroductie van waterstof- en brandstofceltechnologieën.

Tijdens het seminar bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

komen de ervaringen van afgelopen anderhalf jaar uit de praktijk aan de 

orde. Daarnaast worden geïdentificeerde juridische en administratieve 

belemmeringen en de politieke aanbevelingen voor Nederland en Europa 

gepresenteerd. Verder komen er Europese best-practices en andere bevin-

dingen aan de orde, want aan het project werken 23 partners mee uit 18 

verschillende Europese landen. Het gaat om: Oostenrijk, België, Bulgarije, 

Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Letland, 

Noorwegen, Polen, Roemenië, Spanje, Zweden, Portugal, Nederland en het 

Verenigd Koninkrijk. Een en ander is gecoördineerd door Hydrogen Europe.

Analyse

Vanuit Nederland participeert NEN als werkpakketleider voor het 

ontwikkelen en implementeren van de onderzoeksmethodologie, en het 

opzetten van de database. Op basis van de ervaring en expertise van NEN 

op het gebied van normalisatie, zorgt NEN ervoor dat de ontwikkeling 

en implementatie van de HyLAW methodologie wordt opgezet. Tevens 

wordt er een analyse gemaakt van de nationale situatie NEN adviseert 

over verwijzing naar standaarden, de toepassing van standaarden bij de 

vorming van wettelijke regelingen en over overheidsbeleid op het gebied 

van standaardisatie.

Voor markt en politiek

HyLAW is bedoeld voor de markt en de politiek. Voor de markt is er een 

inventarisatie van de huidige wet- en regelgeving gemaakt en voor de poli-

tiek zijn aanbevelingen geformuleerd voor wet- en regelgeving (nationaal 

en Europees). De aanbevelingen zijn gemaakt om barrières weg te nemen; 

de wet- en regelgeving van de EU en de 18 deelnemende Europese landen 

zijn hiervoor in kaart gebracht en vergeleken. Kijk voor meer informatie 

over seminar op de website van NEN Evenementen.

Bron: NEN
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    SEMINAR OVER  
EUROPEES ONDERZOEKS - 
PROJECT ‘HYLAW’



Nieuws

Het eerste energieneutrale onderwijsgebouw op de campus van de  

TU Delft, Pulse, is onlangs officieel geopend. Het meest bijzondere van het 

gebouw is dat het een van de eerste utiliteitsgebouwen is  waar gelijk-

spanning in het gebouw wordt toegepast. Zodoende wordt de zonnestroom 

van de 490 zonnepanelen direct gebruikt.

 

Het consortium Hurks (bouw) en Kuijpers (W- en E-installaties) realiseerden 

deze nieuwbouw, naar een ontwerp van Ector Hoogstad Architecten. De 

nieuwbouw grenst aan het Teaching Lab, waar docenten kunnen experi-

menteren en werken aan onderwijsinnovatieInnovaties die in het Teaching 

Lab zijn ontwikkeld kunnen in Pulse in de praktijk worden gebracht. Je 

vindt hier dan ook geen klassieke collegezalen maar instructieruimtes vol 

met moderne voorzieningen. Bijna alle wanden kunnen als een whiteboard 

beschreven worden en er hangen veel LCD-schermen, zodat de groepjes 

informatie kunnen delen.

Achter de moderne, technische snufjes bevindt zich een infrastructuur 

van volledig duurzame installatietechniek. Bijzonder is de toepassing van 

gelijkspanning, waardoor gebruikers van elektrische energie direct aange-

sloten zijn op de 490 zonnepanelen (750 m2) op het dak van het gebouw. 

Daarmee heeft TU Delft een van de eerste gelijkstroomnetwerken in de 

utiliteitsmarkt gerealiseerd. 

Normaal gesproken draait een gebouw, dat zelf stroom opwekt, op wissel-

stroom. Bij Pulse wekken de zonnecellen gelijkstroom op. Die kan, zonder 

tussenkomst van zware transformatoren, direct en zonder energieverlies 

worden benut voor laptops, tablets, smartphones en verlichting. Het 

gelijkstroomnet in Pulse is ontwikkeld in samenwerking met de onder-

zoeksgroep DC Systems, Energy Conversion & Storage van de faculteit 

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft.

Op dit moment voeden de panelen al rechtstreeks alle ledverlichting. 

Binnenkort worden ook alle nieuwe generatie USB-aansluitingen (tot 100 

Watt vermogen) op het panelennetwerk aangesloten. Daarnaast advi-

seerde Kuijpers de TU Delft om gebruik te maken van ventilatoren die op 

gelijkstroom kunnen draaien. Dan kan de universiteit, zodra de techniek 

zover is, ook de ventilatie rechtstreeks op de zonnepanelen aansluiten. 

Bron: TU Delft

    ONDERWIJSGEBOUW PULSE VAN TU DELFT 
DRAAIT OP GELIJKSTROOM

Er komt een onderzoek naar de oorzaak van branden 
op daken met zonnepanelen. Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft op initia
tief van zonnepanelen brancheorganisatie Holland 
Solar besloten een dergelijk onderzoek uit te voeren.

Een brand van een dak met zonnepanelen wordt al 
snel toegeschreven aan de zonnepanelen of de instal
latie ervan. De branche van zonnepanelen wil weten 
of dat ook daadwerkelijk zo is en wat daarvan dan 
de dieper liggende oorzaak is. Dit is voor de sector 
belangrijk, maar ook bijvoorbeeld voor de brand
weer. Het onderzoek zal moeten worden uitgevoerd 
door een onafhankelijke partij met voldoende exper
tise over zonneenergie. Het ziet er naar uit dat ECN, 
onderdeel van TNO, het onderzoek gaat uitvoeren.

Met de enorme groei van het aantal daken met zon
nepanelen is het niet onlogisch dat er nieuwe vragen 
komen. Branden waarbij zonnepanelen betrokken 
zijn komen weinig voor, stelt Holland Solar, maar 
krijgen in toenemende mate aandacht in de media. 
Volgens RTL Nieuws zijn vooral indaksystemen 
(BiPV) die problemen veroorzaken. Afgelopen 
zomer vatten zeven van dit soort zonneenergie
systemen vlam, op een totaal van twaalf branden 
in zonnepaneelsystemen. In de nieuwbouwwijk 
Hofstede in het NoordHollandse Zwaanshoek zijn 
in korte tijd bij twee van de twintig nieuwbouw
woningen indakzonnepanelen in brand gevlogen. 
Volgens expert die geciteerd worden bij RTL, is dit 
onder andere het gevolg van te slechte warmteafvoer 
aan de achterkant van de zonnepanelen. Daardoor 
kan op warme dagen de isolatie vlam vatten. 
Bron: Holland Solar

   ORIËNTEREND ONDERZOEK 
NAAR OORZAAK BRANDEN OP 
DAKEN MET ZONNEPANELEN
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Interview

Het vak van technisch 
dienstverlener bestaat voor  

80 procent uit mensenwerk. Het 
is daarom niet meer dan logisch 

dat een werkgever - zonder de 
techniek uit het oog te verliezen 
- veel investeert in deze ‘zachte’ 

aspecten, zegt directeur en 
Zakenvrouw van het jaar 2018 
Aukje Kuypers, van technisch 

dienstverlener Kuijpers. “Ik 
wil een omgeving scheppen die 

creativiteit stimuleert.”

Aukje Kuypers

Foto's: Christiaan Krop

‘Ken je klant’

Zakenvrouw van het jaar 2018 Aukje Kuypers, directeur van technisch dienstverlener Kuijpers:
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Tijdo van der Zee
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Hoe ver de energietransitie al is doorgedrongen binnen een 

bedrijf kan je vaak zien als je de parkeerplaats over loopt, in 

de richting van de entree. Bij technisch dienstverlener Kuij-

pers in Den Bosch hangt een aantal hybride’s aan de laad-

paal, en staat een enkele Tesla te glanzen in de zon. Aukje 

Kuypers, algemeen directeur van familiebedrijf Kuijpers, is 

één van die hybride-bezitters. Nu het gesprek hierover gaat 


