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Een combinatie waar u op kunt bouwen
Totaalpakket op maat 
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• Mobiele airconditioners
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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

Ben jij een BIM Believer?

Wat levert het op? Dat is een veel gehoorde vraag 
als een medewerker bij het management aanklopt 
om de goedkeuring te krijgen voor de investering 
aan een ICT tool. Een vraag die vaak een financiële 
insteek heeft, want wanneer hebben we de investering 
terugverdiend? Echter zijn de euro’s misschien niet 
altijd eenvoudig op de achterkant van een bierviltje 
uiteen te zetten. En als je het dan al doet, welke waarde 
heeft dit dan? Kan je soms niet gewoon geloven in het 
concept en het dan gaan doen?
Een groot voorbeeld van deze aanpak zijn mijn 
Spaanse collega’s. Ze noemen zichzelf de “BIM 
Believers”! Wat ze doen? Ze doen het gewoon! Ik heb 
echt mijn ogen uitgekeken. Hele windmolenparken 
worden uitgewerkt in BIM, inclusief het profiel van de 
grond, alle bekabeling en de verdeelstations. En zegt 
mijn collega dan tegen me: “Dat is heel handig, want 
dan weten we precies hoeveel grond er afgegraven 
moet worden om de kabel te leggen.” Alsof het de 
normaalste zaak van de wereld is! Ze verkondigen het 
“BIM evangalism.” Mensen met een missie: de kracht 
van BIM gebruiken om het werk makkelijker en 
leuker te maken. Dat levert toch energie op?

Gelukkig bespeur ik de BIM Believers-aanpak ook in 
Nederland! We hebben een heleboel nerdies, onder-
nemers, vakidioten, durfallen, specialisten die zonder 
exact de uitkomst te weten, de handschoen oppakken 
en met BIM aan de slag gaan. Sterker nog, ik durf te 
beweren dat deze believers ervoor gezorgd hebben 
dat we tegenwoordig op zo’n hoog niveau kunnen 
bimmen. Zij hebben de managers overtuigd te inves-
teren in BIM en de voordelen uit 3D en data halen. 
Alleen wat levert het dan op? Wordt de bouw produc-
tiever? Gaan de levensduurkosten naar beneden?
Het antwoord op deze vragen is complex, want ook 
de economische en marktomstandigheden spelen 
hier een hele grote rol in. Ik weet echter een ding heel 
zeker: zonder BIM gaan we zeker niet vooruit komen. 
Willen we de kracht van digitaal benutten, dan is BIM 
cruciaal. Daar komt de BIM Believer in mij boven!

door Kees Boekel

Kees Boekel is BIM 
Programmamanager bij ENGIE 
Services Nederland. Ook is hij 
lid van de BIM Community van 
TVVL.

    EERSTE HUIZEN VERWARMD MET WATERSTOF 
KOMEN IN ROTTERDAM ROZENBURG
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Kees’ ColumnKees’ Column In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een proef om woningen 

te verwarmen met 100% waterstof. Dat hebben de bedrijven Bekaert 

Heating, Remeha, DNV GL, gemeente Rotterdam, woningstichting Ressort 

Wonen en netbeheerder Stedin afgesproken. 

De proef is een primeur, want nog niet eerder zijn in Nederland huizen 

verwarmd met HR-ketels op pure waterstof. De betrokken partijen willen 

dit daarom samen met de bewoners in de praktijk gaan ervaren. Volgens 

de partners kan de technologie in dit project een bijdrage leveren aan 

de klimaatdoelstellingen. Bij de verbranding van waterstofgas komt, in 

tegenstelling tot aardgas, geen CO2 vrij. De voorbereiding van de proef is 

dit najaar en gaat begin 2019 van start. 

Vervolg Power2Gas

De proef met waterstof is een voortzetting op het bestaande Power2Gas 

project in Rozenburg. Tot nu toe werd hier synthetisch aardgas geprodu-

ceerd voor de verwarming van een appartementencomplex van Ressort 

Wonen. Vanaf begin 2019 wordt lokaal waterstof geproduceerd met 

groene stroom en via een separaat gasnet van Stedin getransporteerd naar 

het ketelhuis van het appartementencomplex. Zowel een ketel van Bekaert 

Heating als van Remeha verwarmen vervolgens een deel van de woningen. 

Verder onderzoek nodig

De toepassing van waterstof voor verwarming van huizen lijkt potentieel 

te hebben, maar moet nog wel verder onderzocht worden. Met de  

productie, distributie en het gebruik van waterstof is nog geen groot-

schalige ervaring opgedaan. Netbeheerders in Nederland pleiten er 

daarom voor om tot 2030 in te zetten op de ontwikkeling en het gebruik 

van waterstof in de industrie en op een aantal pilots.



Nieuws

oplossingen vaak hoger zijn dan van conventionele koelsystemen. 

“Echter gedurende de levensduur van een bouwwerk zijn de totale 

kosten (Total Cost of Ownership) van een verdampingskoeling-

systeem vaak lager dan de kosten van conventionele systemen. 

Dit komt vanwege energie- en onderhoudskosten die optreden 

bij conventionele systemen. Vaak zijn deze kosten hoger dan bij 

ver dampingskoelingoplossingen. De reductie op energiegebruik en 

reductie op onderhoud zijn dan ook de grote voordelen van  

verdampingskoeling”, aldus de onderzoekers.

Angst voor complexe systemen

Bij buitenluchtcondities met een hoge buitenluchttemperatuur én 

een hoge luchtvochtigheid kent een verdampingskoelingsysteem 

beperkingen. Dit komt doordat onder extreem vochtige buitenlucht-

condities de verdamping van water moeilijker gaat en hierdoor er 

minder koelcapaciteit beschikbaar is. Daarom worden vaak gecombi-

neerde oplossingen bedacht met meer conventionele koelsystemen. 

Dit maakt het geheel complexer waarbij meer technische kennis 

noodzakelijk is. Door het teruglopen van deze kennis wordt de  

Bij ontwerpende installateurs en adviseurs blijkt te weinig kennis te zijn op het 

gebied van verdampingskoeling. Een van de belangrijkste redenen hiervoor 

is dat theorie over verdampingskoeling op installatietechnische opleidingen 

minimaal wordt behandeld. En dat terwijl deze methode een flink energiebe-

sparingspotentieel heeft. Een en ander blijkt uit een onderzoek dat ISSO heeft 

gehouden in opdracht van RVO.nl onder zowel leveranciers van verdampings-

koelingsystemen, installateurs, kennisinstellingen en gebouweigenaren.

Verdampingskoeling of bevochtigingskoeling is een koelmethode waarbij 

water het koudemiddel vormt en koeling wordt verkregen door middel van 

verdamping van water. Hierbij is een onderscheid te maken tussen directe en 

indirecte verdampingskoeling. 

•  Directe verdampingskoeling wordt gerealiseerd door waterdamp toe te 

voegen aan de toevoerlucht van een luchtbehandelingsinstallatie. De  

ingespoten waterdamp komt hierbij in de ruimte. 

•   Bij indirecte systemen wordt warmte aan toevoerlucht middels een  

warmtewisselaar onttrokken. Hierbij komt geen waterdamp in de ruimte. 

Het grote voordeel van verdampingskoeling is de mogelijke energiebespa-

ring. Daarnaast is het principe van verdampingskoeling relatief eenvoudig ten 

opzichte van alternatieve koeltechnieken. Waarom zit verdampingskoeling 

dan niet in elk gebouw? In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland heeft ISSO dat onderzocht. 

Investeringskosten

Naast het ontbreken van kennis, dat als grootste barrière naar voren komt in 

het onderzoek, zijn er nog meer hobbels te nemen.  Zo is de focus bij gebouw-

eigenaren nog steeds op investeringskosten, die voor verdampingskoeling-

    ENERGIEBESPARENDE VERDAMPINGS
KOELING TE ONBEKEND BIJ INSTALLATEURS

acceptatie van een gecombineerde oplossing met verdam-

pingskoeling minder waarschijnlijk.

Hygiëne

Volgens de geïnterviewde personen hoeft hygiëne bij ver-

dampingskoelingstechnologieën geen probleem te zijn, als 

dit maar uitgelegd wordt aan de klant, stelt het onderzoek. 

“Echter is dit laatste wel een barrière die overwonnen moet 

worden. Je moet de klant namelijk eerst uitleggen waarom 

hygiëne geen probleem hoeft te zijn. Conventionele koel-

systemen hebben deze uitleg niet nodig. Daardoor heeft 

de acceptatie van verdampingskoeling al een achterstand.” 

Volgens de personen die geïnterviewd zijn is dit te onder-

vangen door certificering en garanties af te geven op de 

installatie.

Om deze barrieres weg te nemen is het volgens ISSO nodig 

om onder andere de kennisachterstand in te lopen. Het 

instituut wil daarom de verschillende doelgroepen aan 

elkaar koppelen en zo kennisdeling op gang te brengen. 

De start is gemaakt met een workshop medio oktober 

in de locatie van de Delftse Poort aan het Weena 505 te 

Rotterdam.
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Interview

Massa’s data uit gebouwen 
blijven ongebruikt op de plank 

liggen. Zonde, want met data 
kun je gebouwen veel beter laten 
presteren. Werner Vink en Dave 
Baas touren dit jaar voor TVVL 

door het land om de kansen en 
mogelijkheden van big data voor 

het voetlicht te brengen.

Dave Baas (l) & Werner Vink (r)

Foto's: Christiaan Krop

 ‘De data liggen voor  
het oprapen’

Werner Vink (Heroes) en Dave Baas (RHDHV) over hun tour ‘The (big) Data Potential’:
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