
Nieuws

Niet alleen met techniek maar ook met slimme 

financierings constructies kan de installatiesector helpen 

om de verduurzaming van de gebouwde omgeving 

mogelijk te maken. Die oproep deed Diederik Samsom, 

voorzitter van de klimaattafel Gebouwde Omgeving in 

zijn keynote op de TVVL Techniekdag medio november in 

Putten. Want, zo maakte hij de vergelijking met auto-

importeurs, “deze sector was allang failliet gegaan als ze 

niet met financiële constructies waren gekomen om auto’s 

van € 50.000,- aan de man te brengen. Dat kan je ook doen 

met duurzame installaties.”

Samsom was slotspreker op een bomvolle Techniekdag, 

en deed uit de doeken waarmee hij in opdracht van het 

kabinet de afgelopen maanden bezig is geweest in het 

kader van het Klimaatakkoord. In juni is in grote lijnen naar 

buiten gekomen waar Samsoms tafel op afstevent: een 

wijkgerichte aanpak, waarin gemeenten wijk voor wijk 

ruim 7 miljoen woningen en ruim 1 miljoen utiliteitsgebou-

wen energetisch op orde maken. Niet geheel onlogisch, zo 

zei hij zelf ook, presenteerde Samsom een en ander in de 

vorm van een huis. Het dak – de wijkgerichte aanpak – was 

al bekend net als een paar mogelijke maatregelen. Maar 

hoe staat het met de rest van het huis? Die bestaat uit ver-

schillende pijlers en verdieping en. De basis wordt gevormd 

door maatregelen om de wijkgerichte aanpak mogelijk te 

maken. “Zoals bekend is, zou dat kunnen met het aanscher-

pen van de energiebelasting: gas 20 ct/m3 duurder maken, 

en stroom 7 ct/kWh goedkoper.”

 

Een andere mogelijkheid is aanscherpen van normen. 

Dat is makkelijker in de utiliteit dan in de koopsector, 

weet Samsom. “Want woningbezit is een groot goed in 

Nederland. Daar moet je niet zomaar doorheen ban jeren 

en eigenaren opzadelen met veel strengere normen: 

niet dwingend, maar dringend maken.” Eveneens al 

bekend is het voorstel van gebouwgebonden financie-

ring. “Warmtepompen en andere duurzame maatregelen 

die genomen moeten worden om deze opgave te halen, 

kosten veel geld. Als je die koppelt aan een huis in plaats 

van aan de woning eigenaar zijn banken sneller geneigd 

deze maatregelen wel te financieren.” Samsom porde de 

installatiesector wel op door hen te wijzen op hun rol als 
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mede-financier. “Op dit moment wordt er door de installatie-

sector nog te weinig gedacht aan lease-achtige financieringscon-

structies. Terwijl blijkt uit de autosector dat dit heel goed kan 

werken. En waarom zou dat niet werken voor warmtepompen?” 

WENG

Meten is wel weten, en daarvoor werd op de Techniekdag de 

nieuwste indicator voor energieprestatie in gebouwen gepre-

senteerd: WENG, oftewel Werkelijk EnergieNeutraal Gebouw. 

De TVVL Expertgroep Klimaattechniek is drie jaar geleden 

gestart met het ontwikkelen van een uniforme methode  om 

de energieneutraliteit te bepalen. “Maar dan wel op basis van 

het werkelijke energiegebruik,” vertelde initiatiefnemer Michiel 

van Bruggen. Hij presenteerde op de Techniekdag deze nieuwe 

indicator. “De WENG-indicator is gebaseerd op het aan de 

hoofdmeters van het gebouw gemeten energiegebruik en het 

gebruiksoppervlak van een gebouw. Dat is objectief en con-

troleerbaar, een groot verschil ten opzichte van het energiela-

bel.” En na flink rekenen is er een formule uitgerold om mee te 

rekenen: 

W = [kWh/m2]
e

a

“Daarbij staat de e voor het gemeten energiegebruik – te halen 

uit de energie meters van het gebouw - en de a voor het gebruiks-

oppervlak, die op te halen is bij het Kadaster. Daar zijn nog wel 

correcties mogelijk voor uitgesloten verbruik, weersinvloeden en 

gebruiksintensiteit. De hier uitkomende indicator deelt gebou-

wen in in verschillende klassen: WENG A tot en met G, variërend 

van W = 0 + 7 tot W >390.” En gezien de overduidelijke interesse 

die deze nieuwe indicator opwekte bij Diederik Samsom, zou 

het zomaar kunnen zijn dat WENG een onderdeel wordt van De 

Grote Verbouwing, zoals Samsom zijn missie noemt.
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PvE Gezonde Kantoren 

Het was niet de enige geboorte van een nieuwe ‘TVVL-telg’: 

Atze Boerstra presenteerde het Programma van Eisen Gezonde 

Kantoren, opgesteld door het Platform Gezond Klimaatklimaat. 

Naast TVVL werkten hieraan mee: VLA, RVO.nl, Platform Duurzame 

Huisvesting, ISSO, Uneto-VNI, NVDO,  en TNO. Boerstra: “Dit PvE 

Gezonde Kantoren is gebaseerd op PvE Frisse Scholen. Voor nieuwe 

en gerenoveerde kantoren is al veel aandacht om ze energie zuiniger 

te maken, maar we willen ze ook gezonder bouwen, met meer 

comfort en productiviteit voor zijn gebruikers.”

 

Vier binnenmilieuthema’s staan centraal: lucht (binnenluchtkwali-

teit), klimaat (thermische binnenklimaat), licht & uitzicht, en geluid. 

In drie klassen kan men de eigen ambitie vergroten: van de laagste 

C-klasse naar de hoogste A-klasse. Boerstra gaf een voorbeeld: “Om 

in het thema lucht in die A-klasse te komen moet onder andere in 

een gemiddeld kantoor per persoon 60 m3/h aan verse lucht toege-

voerd worden.” Meer over het PvE Gezonde Kantoren is te lezen in 

een van de volgende edities van TVVL Magazine. Het PvE Gezonde 

Kantoren is via TVVL Connect te downloaden. Ook komt in een 

van die edities de uiteenzetting aan de orde van David Smeulders, 

hoogleraar energietechnologie TU/e. Hij gaf een keynote lezing over 

de kosten van energietransitie in de gebouwde omgeving.

TVVL heeft de afgelopen weken niet stilgestaan op het 

gebied van haar Kennispartners. Met twee Kennispartners, 

Nieman Raadgevende Ingenieurs en Systemair, is het part-

nerschap verlengd. Nieuwste loot aan de stam is Grundfos.

Grundfos (links onder) is een pompleverancier die dagelijks 

miljoenen mensen raakt door mondiale wateroplossingen 

te ontwikkelen en de norm te bepalen op het gebied van 

innovatie, effi ciëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. 

“Grundfos gelooft sterk in het delen van kennis en via het 

TVVL Kennispartnerschap willen wij een bijdrage leveren 

aan kennis in pomptechniek en watertechnologie. De snel 

veranderende markt en energietransitie vraagt volgens 

Grundfos ook om een transparante en gezamenlijke 

aanpak. Wij kijken daarom uit naar de samenwerking met 

TVVL, haar leden en de overige Kennispartners!”

Zowel Nieman als Systemair verlengen hun Kennispartner-

schap met TVVL met 3 jaar, nadat ze beide sinds 2015 

kennispartner zijn. Nieman (rechts onder) was destijds de 

vierde kennispartner, maar wel het enige adviesbureau in 

de verder zeer gemêleerde groep kennispartners. 

Systemair (bovenste foto) brengt veel productinnovatie 

in. “Om te komen tot een toekomstbestendige gebouwde 

omgeving zijn integrale installatieconcepten nodig. Dit 

vraagt om nauwe samenwerking binnen de bouwketen. 

Bouwpartners en opdrachtgevers wenden zich daarom 

steeds vaker tot fabrikanten om mee te denken over 

oplossingen.”
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    NIEUWE KENNISPARTNERS TVVL

Zeiler uit. Voor TVVL Magazine waren de respectievelijke 

winnaars geen onbekenden (in editie 7 van dit jaar waren ze 

beiden te bewonderen): Dave Baas en Alet van den Brink. De 

Techniekdag werd knallend afgesloten met de presentatie 

van TVVL Connect, het nieuwe platform dat TVVL heeft 

opgezet om continu online kennis met elkaar te delen. Het is 

bedoeld voor leden én niet-leden, al hebben leden wel meer 

toegang tot bijvoorbeeld artikelen uit TVVL Magazine en 

achtergrond rapporten. “Kijk op www.tvvlconnect.nl, meld je 

aan en doe mee”, besloot TVVL-directeur John Lens.

Dubbele B.J. Max Prijs

Traditioneel is op de TVVL Techniekdag de jaarlijkse B.J. Max Prijs 

uitgereikt, ditmaal voor het eerst aan twee prijswinnaars. “Een 

voor aankomend talent – want de jeugd is nodig in de energie-

transitie - en een voor bewezen expert”, legde juryvoorzitter Wim 




