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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

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 

Installatiesector uitgedaagd: 
ondersteun financiering energietransitie 
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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.



Nieuws

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 



Interview

Een eigenaar of exploitant 
van een gebouw met een 

bodemenergiesysteem hoe� geen 
verstand van techniek te hebben om 

zijn warmte-/koude-opslag (wko) 
installatie met een goed rendement 

te laten functioneren. “De crux zit 
hem in de uitgangspunten die je 

bij het ontwerp vaststelt. Vraag de 
ontwerpers om de input en output 

vast te leggen en er een �nancieel 
model onder te hangen. Dat kun 

je met maximaal 5 KPI’s goed 
monitoren. Koppel je dat aan een 

goed onderhouds- en beheercontract, 
dan kun je redelijk zorgeloos de 

vruchten van de installatie plukken.”

“Een wko kun je aansturen op
duurzame én financiële resultaten”

Björn Kouwenhoven, senior-adviseur Energie bij NS Stations
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Björn Kouwenhoven, senior-adviseur Energie bij NS Stations, praat 

vanuit een zeer brede ervaring met bodemenergie. Voordat hij bij 

NS Stations verantwoordelijk werd voor de energie- exploitatie 

van al het vastgoed, was hij actief bij een grote landelijke 

technisch dienstverlener en een ingenieursbureau. Hij kent de 

exploitatiemodellen van beide kanten. “Van welke kant je het ook 

bekijkt, het belangrijkste is dat je bij het ontwerp een hele goede 

en gedetailleerde calculatie maakt om de meerwaarde van een 

wko te kunnen bepalen. Ik vind dat we dat toch minimaal van een 

ontwerper mogen verwachten. Het is te gek voor woorden dat 

een adviseur wel alle energiestromen en technische details kan 

bepalen, maar niet de financiële output. “Hoeveel energie heb ik 



Björn Kouwenhoven

Foto's: Christiaan Krop

nodig en wat kost dat om de installatie te laten draaien, 

en hoeveel energie komt eruit, en hoeveel verdien ik er dan 

aan. Een wko-systeem is een -duurzaam- pro ductiemiddel. 

Benader het dan ook zo. Vertaal je energiebesparing naar 

euro’s en je krijgt grip op het functioneren. Een productie-

bedrijf of een industrie accepteert toch ook niet dat men 

een machine ontwerpt en ontwikkelt en wel weet hoeveel 

hij kost, maar niet hoeveel hij jaarlijks oplevert?”

Op weg naar klimaatneutraal

De Nederlandse Spoorwegen zijn een enorme operatie 

gestart om haar bedrijfsactiviteiten honderd procent 

“Goed meten en  
monitoren, dan kun je met 

een wko geld verdienen”

klimaatneutraal te maken. Vandaar dat NS Stations investeert in 

duurzame warmte- en koudeopwekking. Onder praktisch elk groot 

station dat wordt gerenoveerd, wordt een wko-systeem aangelegd. 

"In de eerste plaats dragen wko-systemen bij aan het behalen van 

onze duurzaamheidsdoelstellingen, om uiteindelijk geheel klimaat-

neutraal onze werkzaamheden uit te voeren", geeft Björn Kouwen-

hoven aan. "Tegelijk moeten we voor elke locatie een economisch 

haalbaar model hebben, zodat een concept kan gaan vliegen. Dit 

vraagt enerzijds wel een grote toewijding, maar anderzijds hoef je 

geen techneut te zijn. Waar het om gaat is meten en monitoren. 

Doe je dat goed en gericht, dan kun je met een wko geld verdienen."
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Zes grote stations in Nederland hebben inmiddels allemaal een 

wko. Bij het ene station is die omvangrijker dan bij de ander. 

En ook functioneren de installaties niet allemaal met een even 

hoog rendement. Bij het station Utrecht Centraal waren er extra 

complicerende factoren, omdat de grond onder en in de buurt van 

het station vervuild is. "Uiteindelijk is het ons gelukt om hier een 

wko-installatie te realiseren, maar pas nadat we met de gemeente 

Utrecht een gebiedssysteem konden afspreken. De begrenzing van 

een systeemgebied maakt het mogelijk om binnen een gebied waar-

in ook vervuilingen zitten, wko’s aan te leggen", aldus Kouwenhoven. 

Continu bezig met optimalisatie

Het WKO-systeem in Utrecht voorziet 145.000 vierkante meter 

vloeroppervlak van warmte en koude. De afnemers zijn het stads-

kantoor en de OV-terminal, inclusief de winkels. Het systeem 

beschikt over drie doubletten waarbij de warmtepompen voor 

verwarming een opwekvermogen hebben van 3,75 MW. “Na de 

ingebruikname volgt de optimalisatie. Dit is een continu proces, 

waarin monitoring en het selecteren van de juiste KPI's een sleu-

telrol vervullen.” Volgens Kouwenhoven zijn er in elke fase en in elk 

project belangrijke lessen te trekken. Tijdens een seminar dat het 

Gebruikersplatform Bodemenergie eerder dit jaar organiseerde, 

somde hij de belangrijkste lessen op. "In de ontwerpfase moet je 

voorkomen dat je voorzichtigheid op voorzichtigheid stapelt. Ver-

der moet je er rekening mee houden dat je systeem 90% van de 

tijd in deellast functioneert. Juist in die tijd moet je performance  

optimaal zijn.”



Interview

"Ontwerpers hebben sterk de neiging om 

installaties (veel) te groot te dimensione-

ren. Dat is kostbaar. Bovendien gaat de 

performance in deellast hard onderuit. 

Kies daarom liever een warmtepomp die 

90% van de uren dekt, en selecteer daar-

naast een goedkope piek- en back-upketel 

of andere voorziening. Let ook goed op 

of een warmtepomp in deellast een hoog 

rendement heeft. Dat is veel belangrijker 

dan een hoog rendement op vol vermo-

gen. Zoals gezegd; meer dan 90% van de 

tijd draait een warmtepomp in deellast."

 

In de operationele fase vraagt vooral het 

opstarten tijd en aandacht. "Onze erva-

ring leert dat die er nooit zijn. Daarom is 

monitoring cruciaal. Kies bij monitoring 

de juiste KPI’s. De selectie daarvan is een 

kunde! Onze ervaring is dat het kiezen van 

vijf KPI's wel ongeveer het maximum is." 

Kouwenhoven is elke keer weer verbaasd 

als hij hoort dat eigenaren niet exact 

weten hoeveel elektriciteit de warmte-

pompen verbruiken en hoeveel gas de 

back-upketels gebruiken. Ook de exacte 

hoeveelheden warmte en koude die je 

oppompt of weer terug infiltreert, zouden 

minimaal bekend moeten zijn. “Dit zijn, 

samen met je afname, toch wel de be-

langrijkste KPI’s, wanneer je het financiële 

resultaat van je centrale wilt berekenen. 

Dus dit moet je apart bemeteren. Ver-

volgens kun je gaan nadenken hoe je dat 

rendement, de output, kunt verbeteren. 

Die technische optimalisatie kun je prima 

aan de technische experts overlaten, jij 

hebt tenslotte met je KPI’s in beeld of die 

optimalisaties ook echt nut hebben.”

Zoeken naar verbeterpunten

Bij NS Stations kiest Kouwenhoven over het 

algemeen voor relatief korte - meestal driejarige 

– beheer- en onderhoudsovereenkomsten. “De 

operationele verantwoordelijkheid leggen wij bij 

de technisch dienstverlener. Samen met dat bedrijf 

proberen we ieder jaar drie tot vier verbeterpunten 

te vinden. Op dit moment zien wij dat de perfor-

mance van onze wko’s omhooggaat. En als dat ge-

beurt, gaat ook het financiële rendement omhoog.”

Een lastig onderdeel blijft het afgiftesysteem 

in de gebouwen. Voor NS Stations is dit extra 

complex omdat zij heel veel verschillende klanten 

heeft: van de bloemenkiosk op het station tot 

een kantoortoren en van de Hema tot en met de 

stationsrestauratie. “Al die huurders van vastgoed 

moeten hun eigen installatie aanleggen. Je wilt 

niet weten hoe slecht de afgiftesystemen soms 

worden ontworpen, als ze überhaupt al worden 

ontworpen. Als we de winkeleigenaar of zijn  

installateur vragen of we het ontwerp eens  

mogen zien, dan is dat er vaak niet. Of men 

weet helemaal niet hoeveel warmte en koude er 

nodig is. Wij hebben om die reden een protocol 

opgesteld dat elke huurder van ons ontvangt en 

waarmee wij hen de richtlijnen en randvoorwaar-

den voor een goed afgiftesysteem meegeven.”

Keuzes op basis van exploitatie

Bij NS Stations zijn de ervaringen met de syste-

men erg divers. “Het maakt natuurlijk veel uit of 

Björn Kouwenhoven

Björn Kouwenhoven is na zijn 

studie aan de Universiteit 

Utrecht gaan werken bij Cofely 

Energy Sourcing. Voor deze 

business unit was hij ruim 5 jaar 

lang verantwoordelijk. 

Daarna maakte Kouwenhoven 

de overstap naar technisch 

adviesbureau Deerns, waar hij 

senior adviseur was. 

Sinds eind 2014 is hij als  

exploitatiemanager energie bij 

NS Stations verantwoordelijk 

voor de energie-exploitatie van 

al het vastgoed van NS.
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Wij hebben geleerd dat je de keuzes vooral moet 

maken op basis van de exploitatiekosten van 

een systeem en niet op primaire aanschafkosten. 

Vervolgens moet je er heel goed op letten dat 

je bij de realisatie krijgt wat je hebt besteld. Een 

externe projectmanager kan op een warmte-

pompcentrale heel veel beknibbelen, als hij onder 

druk wordt gezet om geld te besparen. Maar 

dat ga je in de exploitatiefase dubbel en dwars 

terugbetalen.”

“Bij de realisatie van de wko-centrale in Eind-

hoven hebben we, voor we gingen ontwerpen, 

eerst heel uitgebreid onderzocht hoe de centrale 

idealiter moest functioneren. Dan zie je dat we in-

eens hele andere keuzes maken. Een warmtepomp 

die in deellast de hoogste rendementen haalt, 

is ineens de belangrijkste keuze. De centrale in 

Eindhoven presteert nu ook heel erg goed.”

Een andere, belangrijke keuze is die voor monito-

ring. “Maak niet de vergissing om te denken dat je 

met een gebouwbeheersysteem ook de monito-

ring in huis hebt. Dit zijn echt aparte systemen. 

De monitoring heb je nodig om jouw KPI’s te 

monitoren; technische maar ook fi nanciële KPI’s. 

Wij hebben een systeem die heel eenvoudig via 

het stoplichtmodel werkt: groen, oranje en rood. 

Als de KPI’s op groen staan, gaat het prima. Bij 

oranje vereist het onze aandacht, en zodra een KPI 

op rood staat, is er iets goed mis. Op maandbasis 

krijg ik de rapportages op mijn bureau.”

Outsourcen betekent afstand

“Outsourcen van een wko-centrale is altijd een al-

energie. Vertaal die besparing naar euro’s: hoeveel stop ik erin, en hoeveel 

haal ik eruit. Maak dat zichtbaar via een aantal KPI’s en ga daarop sturen. 

En laat het technisch beheer en de optimalisaties over aan je technisch 

dienstverlener.”
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Eind 2016 won Björn Kouwenhoven de WKO Duurzaamheid Award. Deze 

onderscheiding reikt het Gebruikersplatform Bodemenergie jaarlijks uit aan 

een eigenaar of beheerder van een wko-systeem die daarmee bijzonde-

re prestaties verricht. Kouwenhoven ontving de award primair vanwege 

de verbeteringen en optimalisaties van zijn wko-systemen die hij in een 

korte periode van 2 jaar doorvoerde. "Het lukt Kouwenhoven om van elk 

wko-systeem bij NS Stations een succes te maken, vooral door goede 

monitoring. Daarnaast is hij altijd bereid om de techniek, de voordelen en 

de valkuilen van wko- systemen overtuigend en enthousiast naar voren te 

brengen en kennis te delen. Het feit dat hij zijn kennis op méérdere plaat-

sen in Nederland verspreidt, maakt hem een waar ambassadeur van wko en 

duurzaamheid", aldus de jury.

Winnaar van de WKO 
Duurzaamheid Award

“Denk niet dat je met 
een gebouwbeheersysteem 

ook monitoring in huis 
hebt.”

ternatief”, zegt Kouwenhoven. “Maar ergens is het jammer. Je introduceert 

een nieuwe partij. Daarmee introduceer je automatisch meer afstand. En 

ook die nieuwe partij wil geld verdienen, dus je rendement is nooit zo hoog 

je met een bestaand systeem moet ‘dealen’ of 

dat je zelf vanaf het eerste ontwerp verantwoor-

delijk bent voor realisatie en opdrachtverlening. 

als zou kunnen. In de interactie met zo’n partij gaat altijd 

energie verloren. En met een goede monitoring, waarbij 

op ‘Jip en Janneke-niveau’ de randvoorwaarden en KPI’s 

zijn geformuleerd, kan eigenlijk iedereen de exploitatie in 

eigen hand houden.”

 

Afsluitend wil Kouwenhoven op basis van eigen ervaringen 

de eigenaren en beheerders het advies geven dat volgens 

hem op elke centrale, groot of klein, van toepassing is. 

“Beschouw de wko-installatie als een productiemiddel 

waarop je een fi nancieel rendement moet maken. Een 

dergelijke centrale werkt duurzaam, dus hij bespaart 
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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 
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Het belang van goed binnenklimaat 
in woningen

Waarom is het binnenmilieu in woningen belangrijk? Ik 

denk dat iedereen die TVVL Magazine leest weet dat in 

Westerse (Europese) landen bijna 90% van de tijd binnen 

wordt doorgebracht. Maar weet je ook, dat we gemiddeld 

65% van de tijd thuis zijn? [1] Dat is zo’n 13 uur per dag! 

De bouwsector staat voor enorme uitdagingen, zoals 

vermindering van CO2-uitstoot, circulaire economie, van 

het aardgas los… Maar we moeten daarbij vooral niet uit 

het oog verliezen dat een van de belangrijkste doelen en 

uitdagingen binnen een gebouw het creëren van een goed 

binnenmilieu is. Het binnenmilieu in woningen zou wel eens 

de grootste uitdaging kunnen worden.

Waarom? Omdat het op het raakvlak tussen de mens en 

techniek is. Hier gaat het niet alleen maar om technische 

ontwikkelingen. Hier gaat het om de mens. Welke invloed 

heeft het binnenmilieu op mensen en hun gezondheid? 

Hoe kunnen wij het meten? En hoe kunnen mensen zelf 

weten of het binnenmilieu slecht of goed is?

Dit laatste themanummer van TVVL Magazine in 2018 gaat over Wonen.  
Je vindt hier onder andere 4 artikelen die gebaseerd zijn op de lezingen tijdens 
het symposium Binnenmilieu in energie-e�ciënte woningen, dat op 5 april 
2018 door ISIAQ.nl in samenwerking met TU Eindhoven is georganiseerd.

Dr.ing. L. (Lada) Hensen Centnerová, voorzitter ISAIQ.nl en voorzitter redactieraad TVVL Magazine

Vijf zintuigen

Mensen ervaren het binnenmilieu met vier van hun vijf 

zintuigen. We hebben twee oren om te horen (akoestisch 

comfort), twee ogen om te zien (licht comfort), ongeveer 

160.000 thermische sensoren over het hele lichaam 

(vooral het onbedekte gedeelte) [2] voor thermische 

gewaarwording (thermisch comfort) en één neus om te 

kunnen ruiken (luchtkwaliteit). En dit is ook één van de 

“problemen”. Mensen ruiken sommige chemicaliën die 

verdampen uit materialen of tabaksrook, maar fijnstof 

en CO2 kunnen we niet ruiken. Vaak zijn mensen zich niet 

bewust van slechte binnenluchtkwaliteit. We kunnen die 

overigens wel steeds beter meten. Het is een kwestie van 

techniek en die is er al (en wordt steeds goedkoper). Maar 

hoe kunnen we meten wat de invloed van het binnenmilieu 

is op gezondheid? 

In dit themanummer komen verschillende facetten op dit 

gebied aan de orde. Zoals in het artikel over de kwantificering 

van de invloed van CO2-concentratie in slaapkamers op 

mensen. Een ander artikel gaat over problemen met fijnstof 

bij koken in de keuken en de special bevat ook een artikel 

over vochtproblemen in de badkamer. Het laatste artikel 

gaat over oververhitting; dus niet over luchtkwaliteit, maar 

over thermische behaaglijkheid wat een steeds groter 

probleem wordt. Meer lezingen/presentaties over het 

binnenmilieu vind je op www.isiaq.nl. 

Het themanummer Wonen wordt gecompleteerd met een 

artikel over de stand van zaken van verlichting in woningen. 

Auteur

Referenties
1.  ASHRAE, “10 Tips for Home Indoor Air Quality,” 2017. [Online]. Available: https://www.ashrae.org/

resources--publications/free-resources/10-tips-for-home-indoor-air-quality. [Accessed: 08-Feb-2017].
2.  L. Hensen Centnerová, “Thermisch comfort kun je niet kopen,” 2015. [Online]. Available: https://

www.linkedin.com/pulse/thermisch-comfort-kun-je-niet-kopen-lada-hensen-centnerova/.
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Ventilatie en slaapkwaliteit:  
met open of dicht raam of via binnendeur?

De kwaliteit van het binnenmilieu in slaapkamers 

is een van de omgevingsfactoren die als deter-

minant de kwaliteit van slapen beïnvloedt. Die 

kwaliteit kan worden uitgedrukt in bijvoorbeeld 

slaaplatentie. Dat is de tijd nodig om in te slapen 

vanaf het moment dat iemand in bed ligt. Andere 

para meters om slaapkwaliteit te duiden zijn bij-

voorbeeld: de duur van de slaap, hoe diep iemand 

slaapt, het aantal momenten dat iemand nachts 

wakker is en de ervaren vermoeidheid als iemand 

wakker is [3]. Verder is bekend dat een korte slaap 

sterk geassocieerd is met een verhoogd risico op 

cardiovasculaire ziekten, op geestelijke gezond-

heid, obesitas en diabetes [4].

Onderzoek naar de volle omvang van het effect 

van het binnenmilieu (geluid, licht, luchtkwali-

teit en thermisch comfort) op de slaapkwaliteit 

is complex en voor zover ons bekend nog niet 

beschikbaar. Onderzoek vindt momenteel met 

name op onderdelen plaats, waarbij vooral de 

luchtkwaliteit in de slaapkamer de aandacht heeft 

[1]. In de hier beschreven studie is ook de aandacht 

Slapen doen we allemaal. Gemiddeld slapen wij 6 tot 9 uur. 
Dat betekent dat we circa 33% van onze tijd slapend door-
brengen [1]. Slapen doen we om te rusten, om te kunnen 
herstellen van de activiteiten van de dag. Daarnaast hee� 
slapen een positieve invloed op de gezondheid, alertheid 
en stressreductie [2]. Voor een goede slaap is de binnen-
milieukwaliteit van een slaapkamer mede van belang. 
Aandacht voor slaap en het binnenmilieu bestaat al enige 
tijd. Er is aansluiting op de nationale wetenschapsagenda 
vanuit de routes Gezondheidszorg preventie en behande-
ling en vanuit de route Neurolab (zie kader). 

Auteurs Dr. M.G.L.C. (Marcel), Loomans, TU/e, Department of the Built Environment, Building Performance group; 
A.K. (Asit) Mishra, TU/e, Department of the Built Environment, Building Performance group; 
Prof.dr. H.S.M. (Helianthe) Kort, TU/e, Department of the Built Environment, Building Performance group /  
Hogeschool Utrecht, Center for Sustainable and Healthy Living, research group Technology for Healthcare Innovations
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Nationale wetenschapsagenda

De nationale wetenschapsagenda geeft onder meer 

het volgende aan; “om op alle leeftijden optimaal te 

kunnen functioneren is de ‘Schijf van Vijf voor het brein’ 

belangrijk: voldoende slaap, gezonde voeding, optimale 

beweging, een goede sociale inbedding en een goede 

balans tussen stress en ontspanning”. Het belangrijkste 

punt in de schijf van vijf voor het brein is in deze context 

voldoende slaap. Een ieder zal begrijpen dat voldoende 

slaap een subjectieve waarde is. Tegelijkertijd is bekend 

dat slaap wordt beïnvloed door verschillende determi-

nanten. Het gaat dan om persoonsgebonden factoren, 

leefstijl of gedrag en omgevingsfactoren zowel sociaal als 

in de fysieke omgeving.

op de luchtkwaliteit. Het doel van de studie was om het 

onderzoek van Strøm-Tejsen [1] te reproduceren voor de 

Nederlands situatie en om meer inzicht te verkrijgen in de 

relatie tussen binnen klimaat en slaap. Dit artikel vormt een 

samenvatting van dat onderzoek.

Methode

Voor deze studie is een experimentele aanpak gekozen, 

waarbij onderzoek is uitgevoerd in bestaande in-situ 

slaapkamers. Deelnemers aan de studie waren studenten 

in de leeftijd van 21 – 27 jaar, die gerekruteerd zijn via de 

eigen netwerken. In totaal hebben uiteindelijk 17 stu-

denten (53% mannen) deelgenomen aan de studie die 

allen in hetzelfde type gebouw wonen, met eenpersoons 



De slaapkwaliteit is zowel kwalitatief als kwantitatief gemeten. 

Voor de kwalitatieve metingen is gebruik gemaakt van de Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI) [5]. Deze vragen zijn voor aanvang van 

het experiment ingevuld, en steeds na afloop van de twee meet-

condities. Daarnaast is de Groningen Sleep Quality Scale (GSQS) 

gebruikt [6]. Dit is een dagelijkse enquête met waar/niet-waar 

vragen waarmee onder meer slaapdiepte wordt onderzocht. De stu-

denten hebben dagelijks gedurende het experiment (online) deze 

vragenlijst ingevuld. Tenslotte konden de studenten in een dagboek 

aangeven wanneer zij naar bed gingen en wanneer zij opstonden. 

Dit behoorde zij elke ochtend gedurende de studie op te schrijven. 

Kwantitatieve gegevens zijn verkregen door onder andere metabo-

lisme en mate van activiteit van de student te meten met behulp 

van een Sensewear Armband [7]. Deze werd in de avond op de rech-

terbovenarm gedragen. Ook is een FlexSensor gebruikt die onder het 

matras was geplaats om bewegingen gedurende de slaap te meten. 

Helaas bleek de positionering ervan problematisch en kon niet in alle 

gevallen relevante data worden gemeten.

slaapkamers. Een van de selectie-eisen was dat geen 

slaapmedicatie gebruikt mocht worden en tijdens 

het experiment mochten de studenten geen alcohol 

drinken. Studenten hebben vrijwillig aan het expe-

riment deelgenomen en konden op ieder moment 

stoppen.

De studie is uitgevoerd van 19 oktober tot en met 6 

december 2015. In iedere slaapkamer is het binnen-

milieu bepaald door CO2-concentratie, tempera-

tuur, achtergrondgeluid en relatieve vochtigheid te 

meten gedurende vijf dagen met daartussen een 

periode van 2 weken dat er geen metingen werden 

uitgevoerd. Metingen zijn uitgevoerd van zondag-

ochtend tot en met vrijdagochtend. In de ene week 

is gemeten in de situatie dat de studenten de ramen 

(met een vaste opening van 0,1 m) of binnendeur 

open hebben om zo de situatie van een hoger 

ventilatievoud te simuleren, de “open-situatie”. In 

de andere week waren de ramen en deuren in de 

slaapkamer gesloten. (zie Figuur 1).

Achtergrondgeluid is gemeten door in de avond 

enkele puntmetingen te nemen gedurende 10 secon-

den met een spectrale geluidsmeter (RION, NL-32). 

Dit is voorafgaand aan de uitvoering van het experi-

ment gebeurd; namelijk bij het kussen, het raam en 

de deur op hoogte van de slaappositie. Daarnaast 

is tijdens het experiment in de slaapkamer van één 

student het achtergrondgeluid gemeten op verschil-

lende momenten in de nacht. De CO2-concentratie, 

temperatuur en relatieve vochtigheid zijn gemeten 

met een interval van vijf-minuten (GW47 CO2, RV 

en temperatuur sensor; ±50 ppm CO2; ±2% RV; 

±0.4°C). De sensoren zijn geplaats op een afstand 

van 1,5 meter van het kussen om te voorkomen dat 

de student direct op de sensor kan ademen. Een 

voorbeeld van de meting in een slaapkamer is te zien 

in Figuur 2. 

Figuur 1: Overzicht onderzoeksopzet

Figuur 2: Voorbeeld van meetopstelling in een slaapkamer

tvvl magazine / onderzoek & cases 
nr. 08 / december / 2018 15

OPENCLOSED

CLOSED2-wk
gap

2-wk
gap

OPEN

Measurement wk Measurement wk

Measurement wk Measurement wk

Random
assignment

17*
sets

Volunteers: 18



Alle verkregen gegevens zijn met behulp van Matlab 

R2014b verwerkt. Voor de statistische analyse is gebruik 

gemaakt van R. Signifi cantie is beoordeeld op p<0.05. De 

hypothese was dat er geen signifi cant verschil in resultaat 

is tussen de open en gesloten situatie in de slaapkamer.

Resultaten  

Een van de belangrijkste vragen is of de twee condities, 

‘Open’ en ‘Gesloten’, resulteerden in verschillende bin-

nenmilieucondities. In Figuur 3 is de cumulatieve verdeling 

weergeven van de CO2-concentratie en de tempera-

tuur voor de verschillende slaapkamers gedurende de 

periodes dat is gemeten. De grafi eken laten zien dat de 

CO2-concentratie in de ‘Gesloten’ situatie hoger oploopt 

(gemiddeld 1147 ppm versus 731 ppm voor de ‘Open’ situ-

atie). Het gevonden verschil is, zoals gewenst, signifi cant. 

Ook de binnentemperatuur is iets (gemiddeld 0,4°C) maar 

signifi cant hoger bij de ‘Gesloten’ situatie. De relatieve 

vochtigheid verschilde niet opzienbarend tussen de twee 

situaties. Het gemiddelde achtergrond geluiddrukniveau 

kende wel een signifi cant verschil (40,5 dB(A) versus 46,1 

dB(A), ‘Gesloten’-‘Open’).

Het gebruik van het raam als middel om de CO2-

concentratie te verlagen leidde tot signifi cant lagere 

CO2-concentraties dan het gebruik van de deur (658 ppm 

versus 791 ppm). Dit was dus effectiever. Bij gebruik van de 

deur lag de binnentemperatuur lager dan bij gebruik van 

het raam (20,5°C versus 18,7°C). Het gebruik van de deur 

zorgde ook voor een kleiner verschil in het achtergrond 

geluiddrukniveau.

De slaapparameters die objectief zijn onderzocht, de 

Sensewear en FlexSensor, lieten geen signifi cante verschil-

len zien tussen de twee condities voor wat betreft tijd 

tot slapen, aantal ontwaakmomenten en slaapeffi ciency. 

Verschillen voor enkele fysiologische parameters die ook 

met de Sensewear werden gemeten (huidtemperatuur en 

‘near body’ temperatuur) waren wel signifi cant, maar klein. 

Het slaaptype/-fase tot slot was signifi cant lager voor de 

‘Gesloten’ situatie. Een hogere waarde van het slaaptype 

Figuur 3: Cumulatieve verdeling CO2-en temperatuur niveau bij 

‘Open’ en ‘Gesloten’ (‘Closed’) situatie voor de ventilatie van de 

slaapkamer (daggemiddelde waarden).
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veronderstelt een diepere/betere slaap.

Voor wat betreft de slaapparameters die 

subjectief zijn onderzocht; In Tabel 1 wordt 

een samenvatting gegeven van de verkregen 

resultaten. Met uitzondering van de slaap-

diepte zijn geen van de gevonden verschillen 

signifi cant. Naast verschillen is ook gekeken 

naar mogelijke correlaties. Uit de data is een 

signifi cante correlatie gevonden tussen de 

(subjectieve) slaapdiepte en het CO2-niveau 

(r = -0,16) en temperatuur (r = 0,21). 

Een negatieve r-waarde betekent dat bij een 

toenemende CO2-concentratie de slaap-

diepte afneemt. Voor de temperatuur is dit 

omgekeerd. 

Van de objectieve data (Sensewear) werd een 

signifi cante correlatie gevonden tussen CO2-

niveau en het aantal ontwaakmoment per 

nacht (r = 0,19) en de dagelijkse slaapeffi ciën-
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metingen goed kunnen representeren wat de subjectieve 

beoordeling van de slaapkwaliteit is. Voor toekomstig 

onderzoek kan dit zeer handig zijn.

Voor de praktijk betekenen de resultaten dat een goede 

geventileerde slaapkamer bijdraagt aan een betere 

slaapkwaliteit. Het gebruik van een open raam bleek wat 

effectiever dan een open (binnen)deur. Het effect van het 

achtergrondgeluiddrukniveau buiten kan hierbij echter een 

verstorende factor zijn. In het onderzoek is dit aspect een 

gegeven en hebben we het effect daarvan niet onderzocht. 

Verondersteld mag worden dat de verkregen resultaten 

daardoor conservatief zijn. In de praktijk blijkt dat het 

gebruik van een open binnendeur dan een prima alternatief 

kan zijn.

Natuurlijk wordt slaap door veel meer zaken beïnvloed dan 

enkel de luchtkwaliteit in de slaapkamer. Door de opzet, 

met studenten, hebben we geprobeerd om de situatie zo 

vergelijkbaar als mogelijk te houden. Met een screening 

vooraf is geprobeerd de overeenkomst verder te vergroten. 

Daarnaast hebben we in het onderzoek vooral gekeken naar 

slaapparameters. Het is zeker ook interessant om te kijken 

wat het effect is van de slaapkwaliteit op de prestaties op de 

volgende dag [1] dan wel op het gezondheidseffect voor de 

lange termijn. Onvoldoende slaap is immers een risicofactor 

voor meerdere ziektes. Het betekent dus dan ook dat er meer 

onderzoek nodig is naar het binnenklimaat en de slaap-

kwaliteit in relatie tot mogelijke bijdrage in de preventie 

van (chronische) ziekten. In het onderzoek zijn we gemaks-

halve uitgegaan van CO2 als maat voor de luchtkwaliteit. In 

vervolgonderzoek zou dit wat meer onderscheidden kunnen 

worden, bijvoorbeeld door ook te kijken naar PM.

Conclusie

Een goed geventileerde slaapkamer, resulterend in een lage 

CO2-concentratie, draagt bij aan een betere slaapkwaliteit. 

tie (r = -0,20). Voor de temperatuur waren deze correlaties 

ook signifi cant (respectievelijk r = -0,16 en r = 0,19). Bij een 

lager CO2-niveau, dan wel hogere temperatuur (binnen de 

onderzochte temperatuurrange) neemt het aantal ont-

waakmomenten dus af. Om te beoordelen in hoeverre de 

objectief bepaalde slaapparameters overeenkomen met de 

subjectief bepaalde parameters is ook hiervoor een verge-

lijk gemaakt middels correlatie. Voor zowel Slaaplatentie, 

Duur en Ontwaken zijn signifi cante correlaties gevonden 

(r = 0.45, 0.87, 0.28) tussen de op verschillende manieren 

verkregen gegevens. Voor Slaapeffi ciency en Slaapkwaliteit 

waren de resultaten niet signifi cant (p = 0,057; 0,052).

Discussie

Er zijn slechts enkele studies die het binnenmilieu onder-

zocht hebben in relatie tot slaap. Het aantal onderzoeken 

waarbij dit ook, zoals in dit onderzoek, op objectieve wijze 

is gemeten is nog beperkter. Overall is de consensus van 

die studies echter wel dat een lager CO2-niveau de (zelf 

beoordeelde) slaapkwaliteit, en daaraan gerelateerde 

parameters, positief beïnvloedt. De meest recente studie 

van Zhang et al. [8], geeft ook weer aan dat de studenten 

meer tevreden zijn bij een CO2-concentratie van 1000 ppm 

of lager.

Het gebruik van zowel een open raam of open deur leidt 

tot het gewenste resultaat om de CO2-concentratie te 

verlagen. Het verschil in concentratie leidt echter niet tot 

signifi cante verschillen in veel van de gebruikte objectieve 

en subjectieve slaapparameters. Alleen voor de subjectieve 

slaapdiepte en de objectief bepaalde slaapfase was het 

verschil signifi cant. De gevonden correlaties ondersteunen 

echter wel de eerder gevonden resultaten [1][9].

In de studie zijn subjectieve resultaten ook vergeleken met 

de objectieve resultaten. Het blijkt dat die ook een goede 

correlatie geven. Dat betekent dat we met objectieve 

Tabel 1: Resultaten van slaapbeoordeling via vragenlijsten (subjectief). O = ‘Open’, C = ‘Gesloten’.

Criterium Situatie Gem. Min Max Criterium Situatie Gem. Min Max

GSQS (0-14)
O
C

3.18
2.96

0
0

13
11

Latentie (min)
O
C

22.53
22.41

0
0

75
75

Slaap kwaliteit 
(1-5)

O
C

3.44
3.38

1
0

5
5

Duur (h)
O
C

8.03
7.86

4.5
4.8

10.3
10

Slaapdiepte 
(1-7)

O
C

4.21
4.6

1
1

7
7

Ontwaken 
(# per nacht)

O
C

0.65
0.62

0
0

3
3

Rust (1-7)
O
C

4.71
4.6

2
1

7
7

Effi ciency (%)
O
C

87.7
88.4

51
62

97.5
100
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Met behulp van het openen van een raam of binnendeur 

kan zo een lagere concentratie gerealiseerd worden. Met 

uitzondering van de zelf-beoordeelde slaapdiepte en de 

objectief bepaalde slaapfase, zijn de gevonden verschillen 

in slaapparameters echter niet-significant. Voor verschil-

lende parameters zijn wel correlaties gevonden die de 

eerder gevonden resultaten ondersteunen. Daarmee wordt 

bevestigd dat een slaapkamer geen sluitstuk hoort te zijn 

als het gaat om ventilatie. Het is een van de belangrijkste 

ruimtes in onze woning, Een goede nachtrust is niet alleen 

belangrijk op het moment zelf, maar is zeker ook nuttig 

voor de dag erna en werkt op de lange termijn positief op 

de gezondheid.
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Oververhitting in BENG-woningen

Natuurlijk bieden airconditioning units een snelle en 

eenvoudige oplossing voor oververhitting. In de afgelo-

pen jaren zijn dergelijke systemen op grotere schaal en 

tegen (relatief) betaalbare prijzen beschikbaar gekomen. 

Uiteraard geven deze systemen een extra belasting op het 

gebruik van elektriciteit. De vraag is of dat een probleem is 

wanneer het aanbod van duurzame energie op dat moment 

voldoende is. Echter, ze hebben ook onderhoud nodig om 

een goede luchtkwaliteit te garanderen, naast het feit dat 

zulke units ook geluidsoverlast kunnen geven.

Maar in het geval er geen mogelijkheid is om een airconditi-

oningsysteem in de woning te brengen, kan oververhitting 

de gezondheid van de bewoners beïnvloeden. Wat betreft 

mortaliteit bestaat er een relatie tussen het sterftecijfer 

als functie van de (buiten)temperaturen boven 20-25oC, 

vooral voor ouderen (> 65 jaar [2]). Garssen et al. [3] 

bespreken het effect van de 2003 hittegolf op het sterf-

tecijfer in Nederland. Verminderde slaapkwaliteit is een 

ander voorbeeld van het effect van oververhitting [4]. 

Energie en oververhitting  

In de afgelopen jaren zijn de energetische eisen met betrek-

king woningen danig opgeschroefd. We komen bijna tot 

een situatie waar er nog maar zeer beperkt energie nodig 

is om een woning in de winter te verwarmen. In het kader 

van de verduurzaming van Nederland en het verantwoord 

gebruik van fossiele (en andere vormen van) energie zijn 

deze ontwikkelingen natuurlijk toe te juichen. Bijna Energie 

Oververhitting is een punt van zorg in woningen en andere 
gebouwen waar mensen verblijven. De veronderstelde ver-
anderingen in het klimaat en daarnaast de lokale gevolgen 
van het zogenaamde ‘urban heat island’ e�ect kan het 
probleem doen toenemen [1]. Is dit een mogelijk probleem 
in laag energie woningen, en hoe kunnen we hierop anti-
ciperen. Dit artikel is een uitgebreide samenvatting van de 
presentatie, die is gegeven op het ISIAQ.nl symposium aan 
de TU Eindhoven op 5 april 2018.

M.G.L.C. Loomans en J.L.M. Hensen, Building Performance Group - Technische Universiteit Eindhoven

Neutrale Woningen (BENG-woning) zijn een feit en met 

een beetje goede wil is het niet meer zo moeilijk om hele-

maal energieneutraal te zijn, hoewel de definitie ruimte 

laat voor interpretatie (continu of op jaarbasis?).

De focus op energiebesparing in woningen heeft zich 

vooral vertaald in het steeds beter isoleren van de woning 

en het luchtdicht maken ervan om de verliezen zo veel als 

mogelijk te beperken. Indien mogelijk met passief gebruik 

van zonnewarmte. Het resultaat is dat een hedendaagse 

woning met enige fantasie als een thermosfles gezien kan 

worden waarbij dan wel een vorm van mechanische venti-

latie is aangebracht om de luchtkwaliteit te kunnen garan-

deren. Natuurlijk zijn er ook ramen in aangebracht ten 

behoeve van daglicht (en zon…). Tot slot biedt thermische 

massa een mogelijkheid om variatie in het energieaanbod 

enigszins op te vangen.

Passiefhuizen zijn een typisch voorbeeld van hedendaagse 

BENG-woningen die met een beperkte hoeveelheid 

energie voor het verwarmen van de woning uit kunnen. 

Metingen aan dergelijke woningen laten echter zien dat in 

de zomer de kans op te hoge temperaturen binnen zeker 

niet ondenkbaar is [5]. Een tweejarige monitoringsstudie 

aan passiefhuis gerenoveerde woningen in Roosendaal liet 

onder andere zien dat de temperatuur in de slaapkamer 

tussen de 8% en 58% van de tijd hoger lag dan volgens de 

gestelde prestatie-eisen gewenst. 

De gebruiker en zijn woning 

De grote variatie tussen de onderzochte woningen was in 

dit geval opvallend. Die grote variatie wordt niet veroor-

zaakt door de woningen zelf, maar door het gebruik van 

die woningen. Wat we zien is dat wanneer we de woning 

steeds meer gaan afsluiten voor zijn omgeving (het doel 

van een thermosfles…) het steeds belangrijker wordt om 

te onderkennen wat er in de woning gebeurt. De gebruiker 

wordt steeds belangrijker en de robuustheid van ont-

werpoplossingen staat of valt steeds meer met het juiste 

gebruik ervan [6].

Auteurs
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Een uitgebreide simulatiestudie [7] laat overigens zien 

dat eigenlijk iedere woning (bestaand, renovatie en 

nieuw) vatbaar is voor hogere temperaturen (zie Figuur 1). 

Nieuwere woningen, lees beter geïsoleerde woningen, laten 

wel een groter risico zien.

temperatuur. In dat geval is het handig om een 

geschikte temperatuursensor buiten en binnen te 

hebben om de vergelijking te kunnen maken. Let 

wel goed op waar je de sensor plaatst. Wanneer 

de buitentemperatuur warmer is dan binnen 

Oplossingen

 Typische oplossingen voor het oververhittingsprobleem zijn op 

zich recht-toe-recht-aan. Het belangrijkste is om de warmte-

bron, in dit geval de zon, zoveel als mogelijk buiten te houden. 

Buitenzonwering is in dat geval de beste optie. Een binnenzon-

wering houdt de zon tegen maar daarmee is de warmte feitelijk 

toch binnen. Daarnaast is het verstandig om zoveel mogelijk te 

ventileren wanneer de buitentemperatuur lager is dan de binnen-

Figuur 1: Risico op oververhitting voor verschillende typen woningen van 

voor 1964 en meer recent tussen 2005-2012, uitgaande van typische uit-

gangswaardes voor de bouwstijl. IOD = Indoor Overheating Risk; combineert 

intensiteit/amplitude en frequentie van de oververhitting inclusief het gebruik 

van de ruimtes over de dag. [7]

dan moet alles dicht zijn. Pas op dat de 

‘gewone’ ventilatie voor luchtkwaliteit in 

alle gevallen blijft functioneren. 

De debieten die kunnen worden bereikt 

door het openen van ramen zijn normaal 

gesproken vele malen groter dan de 

benodigde en geïnstalleerde debieten 

voor het controleren van de luchtkwa-

liteit. Die voorziening draagt daarom 

normaal gesproken niet echt bij aan de 

extra koeling met behulp van vrije koeling. 

Echter met de aanwezigheid van een 

warmtewisselaar (bijv. bij balansventi-

latie) kan de ‘koude’, bij hoge buiten-

temperaturen, wel langer in huis worden 

vastgehouden. Als de woning voldoende 

thermische massa heeft, in een woning 

met een steenachtig binnenspouwblad is 

dat normaal gesproken wel aan de orde, 

dan is het gebruik van nachtventilatie 

zeker interessant. De lagere temperaturen 

van de nacht kunnen dan ‘opgeslagen’ 

worden en zeker het begin van de dag een 

stukje aangenamer maken en ook later 

op de dag de pieken dempen. Nadeel van 

thermische massa is dat wanneer de hit-

tegolf voorbij is de woning vaak nog iets 

langer warm blijft. Maar ook in dat geval 

is extra ventileren een goede optie om die warmte 

er snel weer uit te krijgen.

Een voorbeeld van het effect van koelen met 

buitenlucht en het effect van thermische massa 

en nachtventilatie is weergegeven in Figuur 2. Het 

laat het resultaat zien van een aantal varianten 

zoals die zijn gesimuleerd voor een voorbeeld van 

een laag-energie/energie-neutrale woning [8]. 

Karakteristiek aan deze woning was overigens de 

relatief lage thermische massa. 

In het voorbeeld biedt de combinatie met thermi-

sche massa dus de oplossing om, zonder actieve 

koeling, de temperatuur binnen de thermische 

comfortband te houden zoals die in dit geval voor 
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Figuur 2: Voorbeeld van het gesimuleerde temperatuurverloop 

in een woning tijdens een warme zomerweek en het gebruik van 

verschillende maatregelen om de temperatuur binnen te verlagen 

(VK: Vrije Koeling)(zie ook figuur hieronder). [8]

woningen op basis van [9] is vastgesteld. Optimalisatie is 

mogelijk door de raamopeningen net wat groter te dimen-

sioneren, danwel echt open te kunnen zetten.

Integraal ontwerpen 

Natuurlijk is het eenvoudig te stellen dat in Nederland 

met goede maatregelen aan de woningen, en goed gebruik 

daarvan, tot op zekere hoogte de effecten van oververhit-

ting in de woning kunnen worden beperkt. Echter, in het in 

Figuur 2 getoonde voorbeeld is het niet echt mogelijk om 

thermische massa achteraf aan te brengen en zorgt in dit 

geval actieve koeling ervoor dat ook in warme periodes de 

woning comfortabel blijft. Om oververhitting het hoofd 

te bieden is een integrale ontwerpaanpak daarom van 

groot belang. Naast thermische massa moeten ook de 

ventilatievoorzieningen (lees te openen ramen of geve-

lelementen) goed uitgedacht en gepositioneerd worden. 

In woningen lijkt dat eenvoudiger dan in appartementen 

omdat daar de hoogte kan worden gebruikt en warmte 

gedreven (buoyancy-driven) stroming goed ingezet kan 

worden. In een appartement is dat minder goed mogelijk 

en is wind gedreven ventilatie de belangrijkste compo-

nent. Als die wind door het appartement kan verlopen is 

dat optimaal, in het geval van openingen aan een zijde van 

de gevel neemt de effectiviteit duidelijk af. 

In alle gevallen geldt dat het openhouden van de 

binnendeuren bijdraagt aan een goede doorstro-

ming van de woning. Daarnaast moet natuurlijk 

rekening gehouden worden met andere zaken 

die het ontwerp daarvan beïnvloeden. Denk 

bijvoorbeeld aan inbraakveiligheid en overlast 

van bijvoorbeeld muggen. Tot slot moeten de 

aanwezige voorzieningen 

natuurlijk wel goed gebruikt 

worden. Voor bepaalde 

locaties waar geluid en de 

buitenluchtkwaliteit een 

punt van aandacht zijn, 

denk bijvoorbeeld aan drukke 

wegen, kan een actieve oplossing de enige 

manier zijn om de oververhitting te beperken.
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De gebruiker (nog een keer) 

Keren we opnieuw even terug naar de passiefhuis 

renovatie-woningen in Roosendaal. Daar hebben 

we ook gekeken naar het raamgebruik. Hier wordt 

duidelijk dat we de gebruiker niet moeten idea-

liseren [10]. Naast het feit dat de volle potentie 

van de lage buitentemperatuur vaak niet wordt 

benut is ook de wijze van het raamgebruik vaak 

niet zodanig dat dit tot optimale en maximale 

debieten leidt. In de analyse van de resultaten 

voor drijfveren voor het openen van ramen staat 

de binnentemperatuur niet hoog in de ranking. 

Luchtkwaliteit en tijd van de dag zijn de meest 

voorkomende redenen om ramen open te zetten 

en te spuien. Het gebruik van ramen om ook de 

thermische condities binnen beter te krijgen wordt 

nog niet goed onderkend. Het gebruikersgedrag vormt daarmee 

een hele belangrijke component in het beperken van de oververhit-

ting in BENG-woningen, maar feitelijk in alle woningen. 

Natuurlijk kan er het nodige geautomatiseerd worden, maar dan 

hebben we het toch vooral over nieuwbouw. Enige informatievoor-

ziening richting bewoners van (BENG-)woningen hoe vrije koeling 

voorzieningen meer optimaal te gebruiken lijkt vooralsnog geen 

kwaad te kunnen. Zeker nu we net een warme zomer achter de rug 

hebben en modellen erop wijzen dat we in de komende jaren meer 

van dergelijke warme zomers kunnen verwachten [11]. Echter, het 

is voor bewoners niet eenvoudig om altijd de juiste keuze te maken. 

Immers (a) praktisch is het niet altijd mogelijk om ramen open te 

zetten bij afwezigheid. (b) Er moet worden geanticipeerd op de ver-

wachtingen en (c) niet iedere woning gedraagt zich hetzelfde, zeker 

niet (d) in combinatie met het gebruik. Hier lijken stappen mogelijk 

Voor woningen zijn weinig handvaten op het gebied van 

thermisch comfort. Het bouwbesluit geeft nagenoeg nog 

geen eisen op dit terrein, hoewel het gezondheidskundige 

aspect uitgangspunt is bij het bouwbesluit.

Vanuit energetisch oogpunt (EPG) is er wel al enige tijd 

oog voor het feit dat een goed geïsoleerde woning in de 

zomer problemen kan geven voor wat betreft de hoge 

binnentemperaturen (zomercomfort). Dat vertaalt zich in 

een extra energiepost wanneer de woning hier niet goed 

op is ontwerpen. De veronderstelling is dat dit zal leiden 

tot extra energiegebruik door gebruik van airconditioning. 

Uitgangspunt is een binnentemperatuur van 24°C. [13]. 

Op het gebied van woningen is er feitelijk nog verrassend 

weinig onderzoek gedaan naar wat als acceptabel wordt 

gevonden wanneer we het hebben over hoge temperaturen 

binnen. Bij de passief huis renovatie was een maximum-

temperatuur gesteld van 25,5°C en zo lijken eisen tamelijk 

willekeurig als deze al vooraf worden vastgelegd voor 

nieuwbouwwoningen.

In onderzoek maken we op dit moment vooral gebruik van 

het werk van Peeters et al. [9] die eisen hebben vastgelegd 

ten aanzien van de maximumtemperatuur in een woning 

Oververhitting en thermisch comfort in woningen

als functie van de buitentemperatuur. Zij maken daarbij 

gebruik van de adaptieve comfort theorie in de veron-

derstelling dat actieve koeling normaal gesproken niet in 

woningen aanwezig is. Doordat in een woning verschillende 

activiteiten plaatsvinden met een verschillend metabo-

lisme en kledingniveau maken ze onderscheid naar een 

aantal situaties (slaapkamer, badkamer, overige ruimtes). 

Deze uitgangspunten zijn onder andere gebruikt voor de 

comfortband zoals die wordt getoond in Figuur 2. Peeters  

et al. [9] stellen bijvoorbeeld een maximum aan de tempe-

ratuur van 26°C voor een slaapkameromgeving.

Oververhitting wordt in al deze situaties simpel vertaald 

naar condities die boven de maximum comfort tempera-

tuur liggen. Het gebruik van een ventilator, voor het 

generen van een hogere luchtsnelheid, zou echter de com-

fortband nog wat omhoog kunnen schuiven en daarmee 

het niveau van oververhitting kunnen beperken. Verder is 

ook bekend dat de relatieve vochtigheid de perceptie van 

de temperatuur sterk kan beïnvloeden waardoor hogere 

temperaturen juist minder acceptabel worden. Al met al 

lijkt het dan ook wenselijk om de eisen ten aanzien van 

het thermisch comfort in woningen nader onder de loep 

te nemen en oververhitting met name ook vanuit gezond-
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met de huidige techniek en ondersteuning via bijvoorbeeld 

een app. Gezien de ervaringen en de verwachtingen lijkt het 

niet onzinnig om de aandacht hier nog wat beter op te gaan 

richten. Want naast gezondheid en comfort, en hoewel 

de beperkt beschikbare onderzoeksresultaten dit nog niet 

direct uitwijzen [12], kan een slechte nachtrust vanwege 

een (te) warme slaapkamer ook iets betekenen voor de dag 

erna en de eventueel te leveren prestaties elders… 

Conclusie

Wanneer we het hebben over (BENG) woningen en over-

verhitting, dan is er sprake van een potentieel probleem. 

De fysiologische effecten zijn bekend en niet te negeren. 

BENG-woningen zijn wellicht iets gevoeliger voor overver-

hitting dan de bestaande woningvoorraad maar ook daar 

is het probleem aanwezig. Beperking van het oververhittingspro-

bleem in woningen is mogelijk door integraal te ontwerpen. Het 

laat zich niet zondermeer oplossen door slechts naar één aspect 

te kijken. Actieve koeling is een optie maar vooralsnog zouden 

we voor de Nederlandse situatie zonder moeten kunnen, of in 

ieder geval beperkt voor de werkelijk gevoelige personen, zoals 

ouderen en de locaties met een minder optimale buitenomge-

ving. Automatisering van de oplossingen voor het beperken van 

oververhitting zijn beschikbaar en bieden mogelijkheden. De vraag 

is echter of deze zich allemaal eenvoudig laten implementeren 

als we het hebben over miljoenen woningen. Vooralsnog blijft de 

cruciale schakel de gebruiker. Maar het lijkt erop dat die soms wel 

wat steun kan gebruiken omdat niet iedere woning hetzelfde is en 

keuzes gemaakt moeten worden op basis van weersverwachtingen 

en gebruikspatronen. Hier is zeker nog wat te winnen!

heidstechnisch oogpunt te definiëren in plaats 

van comforttechnisch. Een onderscheid in type 

bewoner lijkt daarbij ook onvermijdelijk gezien de 

variatie die is terug te vinden en de vatbaarheid.

Onder andere is er het Nationale Hitteplan. 

Inwerkingtreding daarvan wordt gerelateerd aan 

de condities buiten – te beginnen met een meer 

dan 10% kans op een langere periode van warm 

weer (temperatuur reikt tot >27°C) [14]. Engeland 

gebruikt weer net wat andere uitgangspunten ten aanzien van een verge-

lijkbaar hitteplan [15]. Om oververhitting te voorkomen stelt CIBSE dat de 

operatieve temperatuur minder dan 1% van de bewoonde uren >28°C voor 

de leefruimtes en >26°C voor slaapkamers moet zijn. En zo is er nog wel 

een wereld te winnen in een goede afstemming ten aanzien van de eisen. 

Voor nieuwbouwwoningen is het daarom belangrijk om hier in ieder geval 

van tevoren over na te denken en eisen te formuleren op basis waarvan 

ontworpen kan worden. Dat is in ieder geval een eerste stap om te verwach-

ten problemen de baas te zijn. (BENG-)woningen moeten niet meer alleen 

aangenaam zijn in de winter, maar ook in de zomer.
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Veranderende woonhuisverlichting leidt tot 
forse energiebesparing

In Nederland staan inmiddels meer dan 7,7 miljoen 

woningen. Bijna geen enkel huis is op dezelfde 

manier verlicht. De meeste mensen zoeken dit zelf 

uit, ondanks het feit dat ze het veelal wel moeilijk 

vinden en goede voorlichting is in het algemeen niet 

gemakkelijk te vinden. Toch is verlichting belangrijk 

om diverse redenen. Het moet functioneel zijn, om 

te lezen, voor in werkruimten, keuken, garage. Het 

moet zorgen voor veiligheid en in ruimten waarin 

veel geleefd wordt, moet het ook sfeervol zijn. 

Het kan ook zorgen voor bepaalde effecten. Niet 

alleen de aankleding van het interieur, maar ook 

de wijze van verlichten kan een ruimte groter doen 

lijken of juist kleiner. Het kan een ruimte een frisse, 

heldere indruk geven of juist een warme. Daarnaast 

kan verlichting bepaalde kleuren versterken en 

objecten een opvallende plaats en uitstraling geven.

Voor de sfeer, beleving en gebruiksmogelijkheden 

van een ruimte is een aantal factoren van belang, 

zoals:

Om het energiegebruik voor de verlichting te beperken 
heeft de Europese Commissie vanaf 2009 regelgeving 
opgesteld betreffende eisen aan de energie-efficiëntie van 
lampen voor huishoudens. Hierdoor mogen inmiddels 
alle gloeilampen en nagenoeg ook alle soorten halo-
geenlampen niet meer in Europa in de handel worden 
gebracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een enorm snelle 
ontwikkeling van leds heeft plaatsgevonden om voor een 
goed alternatief te zorgen om de uitgefaseerde lamptypen 
te kunnen vervangen. Ook heeft het voor nieuwe mogelijk-
heden gezorgd voor het gebruik ervan, zoals lichtregeling 
in verschillende kleuren. Resultaat van al deze ontwikke-
lingen is dat, zodra alle gloeilampen en halogeenlampen 
zijn vervangen, het energiegebruik door de verlichting in 
de Nederlandse woningen met ongeveer 80% is gedaald.

• lichtkleur van de lampen

• kleurweergave

• verlichtingsniveaus en helderheidsverhoudingen

• richting van het licht

• inpassing van de verlichtingsarmaturen in het interieur

•  keuze uit verschillende lichtscènes en eventueel gewenste 

dynamiek

Een aantal andere keuzemogelijkheden die in veel situaties  

niet minder van belang kunnen zijn betreft: de bedienings

mogelijkheden, milieuaspecten, welzijn, gezondheid en steeds 

meer ook het energiegebruik.

Schakelen

Goede verlichting wordt niet alleen bepaald door de aankoop 

van mooie armaturen, maar vooral ook de wijze waarop ze het 

licht uitstralen. Het belangrijkste is om eerst te bepalen wat het 

doel van de verlichting moet zijn: Moet deze sfeervol zijn en/of 

decoratief, accenten leggen, bepaalde vormen versterken of vooral 

voor een goede werkverlichting zorgen of de veiligheid kunnen 

vergroten. Deze uitgangspunten vormen samen met de gewenste 

inrichting en de afwerking van het interieur de juiste basis voor de 

keuze van armaturen en lampen. De middelen om deze handmatig 

of automatisch afzonderlijk of in bepaalde groepen in en uit te 

kunnen schakelen en eventueel ook te dimmen, zijn bepalend voor 

de gebruiksmogelijkheden. Maatgevend voor de kosten van de 

armaturen zijn design, exclusiviteit en kwaliteit van de uitvoering 

en eventueel de aansluitmogelijkheden. Veelal wordt in mindere 

mate op de hierin toe te passen lampen gelet. Gloeilampen waren 

relatief goedkoop en gemakkelijk in het gebruik, halogeenlampen 

waren iets duurder.

Ze zijn echter wel in sterke mate bepalend voor het energiegebruik. 

Mede reden voor de Europese Commissie om lampen met een 

relatief geringe energieefficiëntie te verbieden. Er voor in de plaats 

zijn de ledlampen gekomen. Deze hebben echter wel ook nog een 

aantal andere eigenschappen, die vooral in eerste instantie niet in 

het voordeel leken. 

Auteur Ing. R.(Rienk) Visser, lid van de redactieraad TVVL Magazine
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Wat zijn de grote veranderingen?

De grotere veranderingen zijn dus niet alleen het voordeel 

van een geringer energiegebruik, maar onder andere ook 

in meer of mindere mate vorm, afmetingen, lichtkleur, 

kleurweergave en mogelijkheden om te dimmen.

Inmiddels worden gloeilampen al niet meer gefabriceerd 

in Europa en ook niet meer verkocht, behalve nog uit 

voorraad. Vanaf september 2018 geldt dit ook voor de 

meeste typen halogeenlampen.

Met betrekking tot het energiegebruik kan worden 

opgemerkt dat ledlampen beduidend energiezuiniger 

zijn dan gloeilampen en halogeenlampen en ook dan 

spaarlampen. In de volgende tabellen is een overzicht 

gegeven van alle genoemde lamptypen. Uitgangpunt 

hierbij is de lichtstroom van de meest gebruikte 

lampvermogens van gloeilampen. De lichtstroom is de 

stralingsenergie, die ons oog waarneemt en de energie-

effi ciëntie de lichtstroom per watt opgenomen uit het 

elektriciteitsnet.

Figuur 1: Voorbeelden 

verschillende uitvoeringen van 

ledlampen als vervangers van 

gloeilampen

Figuur 2: Voorbeelden verschillende uit-

voeringen van ledlampen als vervangers 

voor halogeenlampen

Tabel 1: Overzicht van vermogen, lichtstroom en energie-effi cientie van alle 

genoemde lamptypen

Gloeilampen

Opgenomen vermogen Lichtstroom Energie-effi ciëntie 

25 W 220 lumen 8,80 lumen/watt

40 W 430 lumen 10,75 lumen/watt

60 W 730 lumen 12,16 lumen/watt

75 W 935 lumen 12,47 lumen/watt

Halogeenlampen

Opgenomen vermogen Lichtstroom Energie-effi ciëntie

10 W 100 lumen 10,00 lumen/watt

20 W 320 lumen 16,00 lumen/watt

35 W 500 lumen 14,29 lumen/watt

50 W 930 lumen 18,60 lumen/watt

Spaarlamp

Opgenomen vermogen Lichtstroom Energie-effi ciëntie

5 W 200 lumen 40,00 lumen/watt

7 W 400 lumen 57,14 lumen/watt

11 W 600 lumen 54,55 lumen/watt

15 W 900 lumen 60,00 lumen/watt

Ledlampen

Opgenomen vermogen Lichtstroom Energie-effi ciëntie

2 W 200 lumen 100,0 lumen/watt

5 W 470 lumen 94,0 lumen/watt

8 W 800 lumen 100,0 lumen/watt

10 W 1055 lumen 105,5 lumen/watt

Elektriciteitsverbruik verlichting in woningen

Met betrekking tot het energiegebruik van ruim de 7,7 

miljoen woningen die Nederland telt wordt dit geschat 

op 3000 kWh per jaar, waarvan 14% voor verlichting voor 

rekening komt van de verlichting, dus ca. 420 kWh. Totaal 

is dat dus:

 7.700.000 x 420 = 3.234.000.000 kWh/jaar 

= ca. 3,25 TWh/jaar
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Als alle gloeilampen en halogeenlampen in de 

loop van de komende jaren zijn vervangen door 

ledlampen wordt dit op basis van hetzelfde aantal 

woningen en lampen teruggebracht tot: 

7.700.000 x 84 = ca. 0,64 TWh/jaar

Dus een zeer aanzienlijke beperking van het 

energiegebruik. Hierbij is ook rekening gehouden 

met het feit dat ook een aantal spaarlampen en 

tl-lampen in huis zijn, maar deze worden meestal 

op plekken worden gebruikt waar de verlichting 

relatief kort brandt. 

Lichtkleur

Al eerder is opgemerkt dat onderling vergeleken 

de genoemde lamptypen naast de energie-

efficiëntie niet allemaal dezelfde eigenschappen 

hebben. Met betrekking tot de sfeer en beleving 

van de omgeving spelen met name de lichtkleur 

en kleurweergave een belangrijke rol. 

Direct bepalend voor de sfeer in een ruimte 

is de lichtkleur. In de meeste ruimten in huis 

voldoet de warmwitte lichtkleur (2700 K) van 

gloeilampen uitstekend. Als in een ruimte veel 

licht is gewenst komt, vooral in een wit of 

lichtgetint interieur, de iets wittere lichtkleur 

(3000 K) van halogeenlampen natuurlijker en 

frisser over. 

Waren tot voor enige tijd de meeste ledlampen 

alleen in een koele lichtkleur te verkrijgen, 

tegenwoordig zijn ze ook gelijk aan die 

van gloeilampen en halogeenlampen in de 

handel. Wel moet dan worden opgelet welke 

kleurtemperatuur op de verpakking staat 

vermeld. Bij dimmen van leds verandert de 

kleur van het licht niet zoals bij gloeilampen en 

halogeenlampen het geval is. Inmiddels zijn er 

ook lampen en armaturen verkrijgbaar, waarbij 

het mogelijk is om de lichtkleur af te stemmen 

op sfeer en omstandigheden, zoals wel of geen 

binnenvallend daglicht.

Kleurweergave

Meestal minder direct opvallend voor wat betreft 

de sfeer en beleving van ruimten is de kleurweer-

gave van lampen. Gloeilampen en halogeenlampen zijn, evenals 

de zon en kaarsen, temperatuurstralers en geven daarom ook alle 

kleuren op natuurlijke wijze weer. Omdat de lichtkleur van een 

gloeilamp warmer is dan die van een halogeenlamp, is het wel zo 

dat de warmere kleuren zoals rood en oranje bij een gloeilamp 

sterker worden geaccentueerd. Dit geldt in omgekeerde zin voor 

wat betreft de koelere kleuren, zoals blauw en groen. Dat de kleur-

Figuur 3: Regelsysteem voor licht met verschillende lichtkleuren (Bron: Ikea)
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Figuur 4: Voorbeelden van ledverlichting in woningen. (Bron: Ikea)

weergave als natuurlijk wordt ervaren komt omdat 

alle kleuren van het spectrum door deze lampen 

wordt uitgestraald. 

Bij ledlampen is dit echter niet het geval. Deze zijn 

namelijk gebaseerd op blauw licht uitstralende 

leds, die zijn voorzien van meestal een fluorescen-

tiepoeder, zoals deze ook worden gebruikt voor 

tl-lampen. Hierdoor worden niet alle kleuren in de 

ruimte altijd op dezelfde manier als die van gloei-

lampen en halogeenlampen weergegeven, maar 

kunnen hier in meer of mindere mate van afwijken. 

Een maat voor de kleurweergave-eigenschappen 

is de zogenaamde kleurweergave-index Ra. De 

meeste ledlampen die voor woningen worden 

verkocht hebben een Ra van tenminste 80 (100 is 

het maximum). Dit wordt in het algemeen als goed 

gewaardeerd.

In het geval een betere kleurweergave als belang-

rijk wordt geacht, bijvoorbeeld wanneer relatief 

veel rood in het interieur voor komt, is het beter 

om voor lampen met een Ra van ten minste 90 te 

kiezen. Ook deze informatie moet op de verpak-

king staan vermeld. 

Regel- en schakelmogelijkheden

In de meeste gevallen kan de verlichting met 

schake laars in of aan wanden of in snoeren opge-

nomen worden in- en uitgeschakeld. Eventueel kan 

deze ook worden gedimd met dimmers die op dezelfde plaatsen zijn 

aangebracht. Voor het dimmen van armaturen die via een wand-

contactdoos wordt aangesloten, kan gebruik worden gemaakt van 

een snoerdimmer. Voor het dimmen van gloeilampen en halogeen-

lampen dient de dimmer zijn afgestemd op het lamptype en het 

aangesloten vermogen, dat meestal een minimum kent van 40 W en 

een maximum van 600 W. 

Hierop kunnen geen ledlampen worden aangesloten. Bij omwisselen 

van gloeilampen en halogeenlampen naar ledlampen is dus ook een 

nieuwe dimmer nodig. Bovendien zijn niet alle ledlampen dimbaar. 

Of ze wel of niet dimbaar zijn moet ook weer op de verpakking staan 

vermeld.

Naast de opkomst van de ledlampen zijn ook de middelen en  

mogelijkheden om de verlichting comfortabeler te bedienen steeds 

groter geworden. Bij geavanceerde lichtschakel- en regelsystemen  

is zelfs een combinatie mogelijk met de bediening van andere 

elektrische apparatuur in huis en bijvoorbeeld ook met verwarming, 

zonwering en beveiligingsinstallatie. Met dergelijke systemen kan 

bovendien voor diverse situaties het energiegebruik worden beperkt. 

Het is echter ook mogelijk om in een keer voor een vooraf bepaalde 

lichtscène te kiezen. Hierbij worden die armaturen ingeschakeld 

en eventueel ook gedimd, die wat sfeer en plaatselijke hoeveelheid 

licht passen bij het gebruik van de maaltijd, het televisie kijken, het 

ontspannen naar muziek luisteren, lezen, enz. Elke voor het op dat 

moment gewenste lichtscène kan dan met één druk op de knop van 

een bedieningstableau, afstandsbediening, tablet of smartphone 

worden opgeroepen. De verschillende lichtscènes kunnen vooraf 

worden geprogrammeerd.
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Bij sommige lichtscènes, zoals bij het luisteren 

naar muziek of bij een feestje kan het ook wenselijk 

zijn om de verlichting of een deel ervan steeds te 

laten veranderen, bijvoorbeeld door verandering 

van (licht)kleur of richting van spots en/of speciale 

lichteffecten.

Uiteraard kunnen de lichtscènes op elk moment 

worden aangepast aan nieuwe omstandigheden 

of andere wensen. Ook is een tijdelijke aan passing 

mogelijk die naderhand automatisch naar de 

geprogrammeerde situatie wordt teruggebracht.

Zeer geavanceerde uitvoeringen, ook wel aange-

duid met de term domotica, maken ook bediening 

van veel andere technische installaties mogelijk.

Mogelijkheden om het energiegebruik te beperken

Het energiegebruik van de verlichting wordt mede 

bepaald door het aantal uren dat de verlichting 

dagelijks brandt. Een globale schatting hiervan is 

weergegeven in het volgende overzicht. De kans is 

groot dat in een aantal ruimten de verlichting blijft 

branden, ook al is niemand meer aanwezig. Dit kan 

Figuur 5: Lichtregeling via smartphone (Bron: Philips en (r) Ikea) Figuur 6: Voorbeeld van sfeerverlichting in huis (Bron: Philips)

Figuur 7: Voorbeeld van toepassing rgb-ledstrips rondom kopschot ledikant

worden voorkomen door de verlichting automatisch uit te schake-

len of gedimd te laten branden bij afwezigheid van personen.

Bewegingsmelders

Dit is te realiseren met behulp van bewegings melders of -sensors, 

ook wel aangeduid als aanwezigheidsmelders of -sensors en is 

vooral zinvol en gemakkelijk voor ruimten waarin regelmatig 

iemand voor niet al te lange tijd aanwezig is, zoals in hal, gang, 

schuur, enz. Bewegingsmelders zijn beschikbaar voor bevestiging 

aan de muur of tegen het plafond en voor inbouw in de muur of 

plafond. Ze kunnen ook zijn ingebouwd in een verlichtingsarmatuur, 

zoals steeds meer voorkomt bij gevelarmaturen buiten. Hierdoor 

brandt de verlichting alleen als iemand aan de deur is of in de tuin 

en staat ongewild bezoek onverwachts in te kijk.

Schemeringsschakelaars

Verlichting in en om het huis die alleen hoeft te branden als het 

donker is, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen, kan zodra het 

licht wordt automatisch worden uitgeschakeld door middel van een 

Ruimte Aantal branduren per jaar

Woonkamer, eetkamer, keuken 800 - 1300

Slaapkamer, hobbykamer, studeerkamer 300 - 1300

Toilet, badkamer 300 -   500

Kelder, zolder, berging 125

Paden, oprit, terras, tuin 300 - 3000
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schemeringsschakelaar. Met name voor buitenverlichting 

zijn er speciale uitvoeringen verkrijgbaar met ingebouwde 

schemeringsschakelaar al dan niet gecombineerd met een 

bewegingsmelder. 

Tijdsafhankelijk schakelen

Tijdsafhankelijk schakelen is mogelijk met timers en scha-

kelklokken. Hiermee kan vooraf de tijd worden ingesteld 

waarna de verlichting automatisch wordt uitgeschakeld. Dit 

is ook mogelijk met sommige lichtregelsystemen, waarmee 

de periode waarop bepaalde verlichting moet branden met 

behulp van tablet of smartphone kan worden ingesteld. 

Voorlichting consument

Het verloop van de overgang van gloeilampen en halogeen-

lampen naar ledlampen is voor de consument zonder veel 

informatie vanaf de zijde van de fabrikanten gegaan. Dit 

ondanks het feit dat er nog al wat nieuwe begrippen zijn 

geïntroduceerd.

Zo staan in bijlage II van Verordening (EG) nr. 244/2009 

onder andere eisen opgenomen betreffende het verstrekken 

van de in de bijlage aangegeven informatie, die voor eindge-

bruikers zichtbaar moeten zijn alvorens tot de aankoop over 

te gaan. Deze dient op de verpakking te worden aangebracht 

en op vrij toegankelijke websites en betreft:

•  de nominale lichtstroom van de lamp moet afzonderlijk 

worden aangegeven in een lettergrootte die minstens 

tweemaal zo groot is als de vermelding van het nominale 

lampvermogen is geplaatst buiten het etiket van het 

energiegebruik overeenkomstig de van toepassing zijnde 

richtlijn;

• de nominale levensduur in uur;

• het aantal schakelcycli vóór voortijdig lampdefect;

• kleurtemperatuur;

• opwarmtijd tot 60% van de volledige lichtopbrengst;

•  waarschuwing indien de lamp niet kan worden gedimd of 

alleen met specifieke dimmers;

•  indien ontworpen voor optimaal gebruik in niet-standaard-

omstandigheden, informatie over die omstandigheden;

• afmetingen in millimeter (lengte en diameter);

•  als wordt aangegeven dat de lamp equivalent is met een gloeilamp, moet 

het lampvermogen van de equivalent geachte gloeilamp overeenstem-

men met het vermogen dat in tabel 6 van de bijlage is vermeld voor de 

lichtstroom van de lamp in de verpakking;

•  de term spaarlamp of gelijkaardige productgebonden verkoopbevorde-

rende bewering over de efficiëntie van de lamp mag uitsluitend worden 

gebruikt, indien wordt voldaan aan de eisen inzake efficiëntie die van 

toepassing is op niet-heldere lampen in stap 1 overeenkomstig de tabellen 

1, 2 en 3 van de bijlage;

ndien de lamp kwik bevat:

• kwikgehalte van de lamp als X.X mg;

•  aanduiding van de te raadplegen website als de lamp accidenteel breekt 

om instructies te vinden over hoe de brokstukken van de lamp moeten 

worden opgeruimd.

Ook is in de verordening aangegeven welke aanvullende informatie op voor 

publiektoegankelijke websites beschikbaar dient te zijn.

Kennelijk wordt ervan uitgegaan dat deze informatie voor iedereen zodanig 

duidelijk is dat een juiste keuze kan worden gemaakt. Vraag hierbij is natuur-

lijk wel wie deze informatie dan over zou moeten brengen. Met vragen 

hierover kunnen consumenten hiervoor meestal niet terecht in supermark-

ten, warenhuizen en bouwmarkten en in of bij de verpakking is geen bijsluiter 

met informatie hierover. Dit geldt eveneens voor dimmers, regelsystemen 

en armaturen.

Het probleem is dat de consument voor goede informatie niet rechtstreeks 

bij fabrikanten, leveranciers, installateurs terecht kunnen of de weg ernaar toe 

niet weten, er steeds minder verlichtingsspeciaalzaken zijn en er relatief weinig 

onafhankelijke verlichtingsontwerpers zijn die zich op woonhuisverlichting 

hebben toegelegd. Dat terwijl het aantal mogelijkheden en middelen voor 

toepassing en gebruik van de verlichting steeds groter worden en goede ver-

lichting voor woningen wel als heel belangrijk wordt geacht. Hierdoor liggen er 

tal van kansen om hier gebruik van te maken, ook voor de installateur.

Keurmerk

Bij aanschaf van een ledlamp is het ook belangrijk om na te gaan of een 

ledlamp is voorzien van een keurmerk. Gebleken is dat er goedkope ledlam-

pen worden aangeboden, die problemen met draadloze verbindingen in huis 

kunnen veroorzaken, zoals voor digitale radio, televie, telefoon en wifi.

Dit geldt overigens niet alleen voor ledlampen, maar ook voor dimmers en 

ledarmaturen en met name voor deze producten die via buitenlandse web-

sites worden aangeboden.

Referenties
1. Spelen met licht in en om het huis - Rienk Visser - 1997 - ISBN 90 800855 2 9
2. Verlicht wonen - Licht en verlichting in en om het huis - Ankie Vytopil - 1999 - ISBN 90 6255 876 3 - 
3. Licht in huis en tuin (oorspronkelijke titel: Lighting Styles) - Siân Rees – 2001 – ISBN 90 6113 931 7
4. The complete home lighting book - James Davidson - 1997 - ISBN 0 304 35024 9
5. Lighting - Nonie Niesewand - 1999 - ISBN 1 84000 088 0

Publicaties in de serie Lichtwissen van Licht.de (gratis te downloaden via www.licht.de):
No. 14 Ideen für Gutes Licht zum Wohnen / Ideas for Good Home Lighting
No. 15 Gutes Licht am Haus und im Garten / Good Outdoor Lighting fort the Home
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Energieanalyse voor balansventilatiesystemen 
op basis van veldstudies

Balansventilatiesystemen voorzien woningen 

van verse lucht. Laboratoriumtesten zijn veelal 

slechts gericht op warmteterugwinning, maar 

gestandaardiseerde testen voor ventilatiekoeling 

ontbreken. Metingen in woningen over een langere 

periode (minimaal één jaar) worden aanzienlijk 

minder vaak beschreven.Het toenemende gebruik 

van computers voor de opslag van enorme 

hoeveelheden data maakt het mogelijk veldstudies 

over een langere periode te analyseren. Het doel 

van deze studie is te berekenen hoeveel warmte 

en koude per jaar wordt teruggewonnen in 

praktijk-omstandigheden ten opzichte van het 

elektriciteitsverbruik van de ventilatoren.

Systemen voor balansventilatie brengen op gecontroleerde 
wijze voldoende buitenlucht in de woning, zonder daarbij  
a�ankelijk te zijn van steeds wisselend natuurlijke 
krachten. Met gebruik van veldstudies wordt in deze 
studie de automatische regeling van terugwinning en uit-
geschakelde terugwinning uitgelegd. De gemeten waarden 
uit de veldstudies zijn omgezet naar de jaarlijks terug-
gewonnen warmte, jaarlijkse ventilatiekoeling en jaarlijks 
teruggewonnen koude.

Het energetisch voordeel kan worden uitgedrukt in SPF 
(Seizoen Prestatie Factor): de energiewinst gedeeld door 
het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren tijdens de 
betre�ende periode. Tijdens de periode van warmteterug-
winning, ligt de SPF tussen 16 en 47. Tijdens het seizoen 
van ventilatiekoeling ligt de SPF tussen 3,7 en 9,8. En in 
de periode van koudeterugwinning ligt de SPF tussen  
2,0 en maximaal 4,5. Dit artikel toont aan dat door 
toe passing van balansventilatie de benodigde energie 
voor verwarming en koeling van een woning gereduceerd 
wordt. Daarmee kunnen de centrale verwarmings- en 
koelsystemen kleiner gedimensioneerd worden.

In tegenstelling tot warmte- en koudeterugwinning, wordt ventila-

tiekoeling vaak beschreven aan de hand van natuurlijke middelen 

omdat onder gunstige omstandigheden (dankzij wind- en schoor-

steeneffect) de hoeveelheid ventilatie en koeling behoorlijk groot 

kan zijn. Hoeveel ventilatiekoeling door mechanische ventilatie-

systemen in de woning wordt gebracht, is nog niet vaak berekend. 

Deze studie laat aan de hand van data zien in welke omstandigheden 

ventilatiekoeling wordt geleverd aan de woning en evalueert de jaar-

lijkse ventilatiekoeling ten opzichte van de verbruikte elektriciteit.

Opstelling monitoring

Er lopen zes veldstudies die systemen voor balansventilatie 

monitoren in Nederland (met de naam NL01 en “Nulwoning”), 

Duitsland (DE01, DE02 en DE03) en Oostenrijk (WE01). 

Deze ventilatiesystemen zijn identiek qua constructie en 

regeling. Wel zijn er drie maten ventilatoren voor verschillende 

maximumdebieten. Drie systemen (NL01, DE02 en DE03) zijn 

uitgerust met een standaard warmtewisselaar, de overige systemen 

zijn uitgerust met een enthalpiewisselaar. Twee units (DE01 

en “Nulwoning”) gebruiken een aardwarmtewisselaar voor de 

voorbehandeling van toegevoerde buitenlucht (voorverwarmen 

Auteur B. (Bart) Cremers, Kennisadviseur, Zehnder Group Zwolle 

NL01

WE01

DE02

DE03

DE01

Nulwoning

Figuur 1a: Geografische locaties van de veldstudies. 
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tijdens koude periodes en voorkoelen tijdens warme 

periodes). Zie voor aardwarmtewisselaars ook [1], [2] en [3].

Van september 2016 tot augustus 2017 zijn diverse 

parameters gemonitord met een interval van 5 minuten. 

De geregistreerde data werden later geanalyseerd op 

basis van de uurgemiddelde waarden van de parameter. 

De temperatuur wordt gemeten via ingebouwde 

sensoren in de toevoerlucht (SUP), retourlucht (ETA) 

en buitenlucht (ODA). Bij de twee ventilatiesystemen 

met aardwarmtewisselaar wordt ook de “echte” 

buitenluchttemperatuur gemeten, dus vóórdat deze 

wordt voorbehandeld. Ook het toerental van beide 

ventilatoren (toevoer en retour) en het geleverde debiet 

zijn gemonitord. De buitentemperatuur loopt uiteen van 

-13°C in de winter tot 35°C in de zomer.

Functionele beschrijving balansventilatiesysteem

Het belangrijkste doel van balansventilatie is de woning 

te voorzien van voldoende verse lucht. In de koude 

maanden (hierna warmteterugwinperiode genoemd) 

wordt de warmte teruggewonnen uit de retourlucht en 

afgegeven aan de toevoerlucht, waardoor een aangename 

temperatuur van de toevoerlucht wordt bereikt die dicht 

bij die van de retourlucht ligt. Tijdens de meer gematigde 

seizoenen wordt de warmte terugwinning automatisch 

verminderd of helemaal uitgeschakeld via een bypass-

functie (dit wordt ventilatiekoeling genoemd). Zo daalt de 

toevoertemperatuur naar een aangenaam koel niveau. De 

bypass wordt alleen geactiveerd als aan ALLE onderstaande 

voorwaarden wordt voldaan:

•  centrale verwarming in de woning is uitgeschakeld [geen 

energieverspilling], 

•  geen risico op te koude toevoerlucht [geen tocht en/of 

condensvorming op ongeïsoleerde toevoerkanalen],

•  buitenlucht (mogelijk voorgekoeld) is koeler dan retourlucht 

[ventilatiekoeling mogelijk],

•  retourlucht is warmer dan comfortabel [ventilatiekoeling vereist].

Tijdens het warme seizoen, als de buitenlucht warmer is dan de 

retourlucht, wordt koude teruggewonnen: de toevoerlucht wordt 

gekoeld door de retourlucht en zorgt voor aangenaam koele 

toevoerlucht (hierna genoemd koudeterugwinperiode).

Afbeelding 2a laat de uurgemiddelde temperatuur zien van de 

Figuur 2: Retourtemperatuur (geel) en toevoertemperatuur (rood) afhankelijk van 

buitentemperatuur voor veldtest DE03 (a) en veldtest “Nulwoning” (b).

2a

2b

Figuur 1b: Voorbeeld van een Zehnder ComfoAir Q balansventilatietoestel (NL01).
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retour- en toevoerlucht voor het hele jaar in veldstudie 

DE03. In de warmte- en koudeterugwinperiode is de 

toevoertemperatuur bijna gelijk aan de retourtemperatuur 

en bij ventilatiekoeling ligt de toevoertemperatuur vlak bij 

de buitentemperatuur.

Afbeelding 2b toont de gemonitorde temperaturen voor 

het hele jaar in een project met aardwarmtewisselaar 

(“Nulwoning”). Ook de warmteterugwinperiode 

is waarneembaar, maar voorverwarming van de 

buitenlucht door de aarde levert nog meer rendement 

op en dus een toevoertemperatuur die nog dichter bij de 

retourtemperatuur ligt. Wanneer de buitentemperatuur 

lager is dan de retourtemperatuur, is er sprake van 

ventilatiekoeling, net als in afbeelding 2a. Het verschil 

met de situatie zonder aardwarmtewisselaar ontstaat 

als de buitenlucht door de bodem wordt voorgekoeld tot 

een temperatuur die lager is dan die van de retourlucht. 

In dit geval wordt de periode van ventilatiekoeling 

verlengd naar de gehele zomerperiode, met nog lagere 

toevoertemperaturen dan zonder aardwarmtewisselaar.

Teruggewonnen warmte, ventilatiekoeling 
en teruggewonnen koude

Tijdens de warmteterugwinperiode wordt de 

toevoertemperatuur verhoogd, waarmee de 

verwarmingslast van de woning dus aanzienlijk 

omlaag wordt gebracht. De hierdoor vermeden 

verwarmingslast (teruggewonnen warmte) is berekend 

op basis van de vastgelegde gegevens met behulp 

van het buitenluchtdebiet en het verschil tussen de 

toevoertemperatuur en de buitenluchttemperatuur.  

De in dit seizoen teruggewonnen warmte in project DE03 wordt in 

afbeelding 3 weergegeven door de positieve waarden tijdens de 

koude maanden. De uurwaarden verschijnen als twee afzonderlijke 

lijnen die corresponderen met de door de bewoner veelgebruikte 

ventilatorstanden. Hoe lager de buitentemperatuur en hoe hoger 

het debiet, des te groter de besparing op de verwarmingslast.

 

Tijdens de periodes met ventilatiekoeling is de hoeveelheid koeling 

vanuit de buitenlucht berekend op basis van het debiet en het 

verschil tussen de toevoertemperatuur en de retourtemperatuur 

(negatieve waarden geven het koeleffect weer). Afbeelding 3 maakt 

duidelijk dat de ventilatiekoeling rond de 700 W ligt bij een debiet 

van 220-240 m3/h en een buitentemperatuur van circa 10°C. Als de 

buitentemperatuur stijgt, daalt de hoeveelheid ventilatiekoeling 

naar nul zodra de buitentemperatuur en retourtemperatuur gelijk 

zijn (hier ongeveer 22°C).

Tijdens de koudeterugwinperiode is de buiten temperatuur hoger 

dan de retourtemperatuur en kan dus geen ventilatiekoeling meer 

worden gebruikt. Desondanks zorgt de koudeterugwinning wel 

voor verlaging van de koellast van de woning. De hoeveelheid 

teruggewonnen koude is berekend op basis van het debiet en het 

verschil tussen de toevoertemperatuur en de buitentemperatuur 

(negatieve waarden geven het koeleffect weer ten opzichte van 

de situatie zonder terugwinning). Bij een debiet van bijvoorbeeld 

220-240 m3/h bedraagt de teruggewonnen koude maar liefst 300 

W bij een buitentemperatuur van 29°C. Let op: alleen het voelbare 

deel van de teruggewonnen koude is beoordeeld; het latente deel is 

in deze studie niet berekend.

Voor het project met aardwarmtewisselaar (“Nulwoning”) in 

afbeelding 4 wordt de teruggewonnen warmte zichtbaar in vier 

lijnen die corresponderen met de ventilatorstanden afwezig, laag, 

midden en hoog. De aardwarmtewisselaar zorgt voor een goede 

Figuur 3: Teruggewonnen warmte (rode stippen boven de horizontale as), 

ventilatiekoeling (blauwe stippen) en teruggewonnen koude (rode stippen 

onder de horizontale as) voor veldtest DE03.

voorkoeling van de toegevoerde buitenlucht. 

In dit geval is bij een buitentemperatuur lager 

dan 15°C de buitenlucht koeler dan de grond en 

wordt geen aardwarmte gebruikt. Dit wordt in 

afbeelding 4 weergegeven door de diagonale lijnen 

in de blauwe stippen. Is de buitentemperatuur 

boven de 15°C, dan wordt wel voorgekoeld via 

de grond en dit betekent dat de gehele zomer 

gebruik wordt gemaakt van ventilatiekoeling. 
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Figuur 4: Teruggewonnen warmte (rode stippen) en ventilatiekoeling 

(blauwe stippen) als functie van de buitentemperatuur voor veldtest 

“Nulwoning”.

Aangezien de temperatuur van zowel de retourlucht 

als de grond in hetzelfde tempo stijgt als die van de 

buitenlucht (zie afbeelding 2b), is de ventilatiekoeling met 

aardwarmtewisselaar tamelijk stabiel gedurende de zomer 

(hier: circa 700 W bij 330 m3/h).

Prestatiefactoren per seizoen

In deze laatste paragraaf wordt het energetische 

voordeel van het balansventilatiesysteem vastgesteld. 

De energie die vereist is voor deze besparing is gelijk aan 

het elektriciteitsverbruik van de twee ventilatoren in de 

ventilatie-unit. Het elektriciteitsverbruik voor het project 

“Nulwoning” werd rechtstreeks geregistreerd. Voor de 

andere projecten werd het verbruik berekend op basis van 

het toerental van de ventilatoren, het luchtdebiet en het 

gemiddelde ventilatorrendement. Voor de ventilatoren uit 

de veldtesten is deze methode ontwikkeld aan de hand van 

uitgebreide laboratoriummetingen. De totale druk p bij een 

bepaald toerental n wordt als volgt berekend:

duidelijk dat de ventilatiekoeling rond de 700 W ligt bij een debiet van 220-240 m3/h en een 
buitentemperatuur van circa 10 °C. Als de buitentemperatuur stijgt, daalt de hoeveelheid 
ventilatiekoeling naar nul zodra de buitentemperatuur en retourtemperatuur gelijk zijn (hier 
ongeveer 22 °C). 
Tijdens de koudeterugwinperiode is de buitentemperatuur hoger dan de retourtemperatuur en 
kan dus geen ventilatiekoeling meer worden gebruikt. Desondanks zorgt de 
koudeterugwinning wel voor verlaging van de koellast van de woning. De hoeveelheid 
teruggewonnen koude is berekend op basis van het debiet en het verschil tussen de 
toevoertemperatuur en de buitentemperatuur (negatieve waarden geven het koeleffect weer 
ten opzichte van de situatie zonder terugwinning). Bij een debiet van bijvoorbeeld 
220-240 m3/h bedraagt de teruggewonnen koude maar liefst 300 W bij een buitentemperatuur 
van 29 °C. Let op: alleen het voelbare deel van de teruggewonnen koude is beoordeeld; het 
latente deel is in deze studie niet berekend. 
 
<hier figuur 3 plaatsen>Figuur 3. Teruggewonnen warmte (rode stippen boven de horizontale as), 
ventilatiekoeling (blauwe stippen) en teruggewonnen koude (rode stippen onder de horizontale as) voor veldtest 
DE03. 

 
Voor het project met aardwarmtewisselaar (“Nulwoning”) in afbeelding 4 wordt de 
teruggewonnen warmte zichtbaar in vier lijnen die corresponderen met de ventilatorstanden 
afwezig, laag, midden en hoog. De aardwarmtewisselaar zorgt voor een goede voorkoeling 
van de toegevoerde buitenlucht. In dit geval is bij een buitentemperatuur lager dan 15 °C de 
buitenlucht koeler dan de grond en wordt geen aardwarmte gebruikt. Dit wordt in afbeelding 4 
weergegeven door de diagonale lijnen in de blauwe stippen. Is de buitentemperatuur boven de 
15 °C, dan wordt wel voorgekoeld via de grond en dit betekent dat de gehele zomer gebruikt 
wordt gemaakt van ventilatiekoeling. Aangezien de temperatuur van zowel de retourlucht als 
de grond in hetzelfde tempo stijgt als die van de buitenlucht (zie afbeelding 2b), is de 
ventilatiekoeling met aardwarmtewisselaar tamelijk stabiel gedurende de zomer (hier: circa 
700 W bij 330 m3/h).  
 
<hier figuur 4 plaatsen>Figuur 4. Teruggewonnen warmte (rode stippen) en ventilatiekoeling (blauwe stippen) 
als functie van de buitentemperatuur voor veldtest “Nulwoning”. 

 
4 Prestatiefactoren per seizoen 
 
In deze laatste paragraaf wordt het energetische voordeel van het balansventilatiesysteem 
vastgesteld. De energie die vereist is voor deze besparing is gelijk aan het 
elektriciteitsverbruik van de twee ventilatoren in de ventilatie-unit. Het elektriciteitsverbruik 
voor het project “Nulwoning” werd rechtstreeks geregistreerd. Voor de andere projecten werd 
het verbruik berekend op basis van het toerental van de ventilatoren, het luchtdebiet en het 
gemiddelde ventilatorrendement. Voor de ventilatoren uit de veldtesten is deze methode 
ontwikkeld aan de hand van uitgebreide laboratoriummetingen. 
De totale druk p  bij een bepaald toerental n wordt als volgt berekend: 

 p = pref * ( n
nref )

2
 

 
referentiedruk pref = 1040 Pa bij een referentietoerental n ref = 4100 rpm. 
In het relevante werkgebied van de ventilatoren is het rendement η fan ongeveer 50%. Het 
elektriciteitsverbruik Pel kan dan worden berekend met behulp van het luchtdebiet Φv: 

referentiedruk pref = 1040 Pa bij een referentietoerental 

nref = 4100 rpm. In het relevante werkgebied van de 

ventilatoren is het rendement ηfan ongeveer 50%.  

Het elektriciteitsverbruik Pel kan dan worden berekend  

met behulp van het luchtdebiet Φv:

P el = ηfan

(p  ϕ )* v  

 
De uurwaarden voor de warmteterugwinning, de ventilatiekoeling en de koudeterugwinning 
zijn opgeteld naar totale jaarlijkse waarden voor respectievelijk teruggewonnen warmte, 
ventilatiekoeling en teruggewonnen koude. Voor het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren 
zijn ook totalen gemaakt per periode: warmteterugwinperiode, ventilatiekoeling periode en 
koudeterugwinperiode. 
De jaarlijkse hoeveelheid teruggewonnen warmte ligt tussen 1850 kWh en 4570 kWh 
(zie tabel 1). Afhankelijk van het centrale verwarmingssysteem bespaart dit 
verwarmingskosten voor de woning. En bovendien wordt het maximaal vereiste 
verwarmingsvermogen teruggebracht. Een systeem met warmteterugwinning maakt dus een 
combinatie met een kleinere warmtepomp mogelijk. De Seizoen Prestatie Factor SPF in de 
warmteterugwinperiode (verhouding tussen teruggewonnen warmte en verbruikte elektriciteit) 
varieert van 16 tot 47. Deze waarde is het hoogst bij een laag luchtdebiet, omdat de verbruikte 
elektriciteit ongeveer kwadratisch varieert ten opzichte van het luchtdebiet, terwijl de 
teruggewonnen warmte lineair varieert met het luchtdebiet. De waarden geven aan dat 
warmteterugwinning een bijzonder effectieve manier is om tijdens de koudere periodes van 
het jaar de verwarmingskosten laag te houden. 
De ventilatiekoeling door het mechanische ventilatiesysteem en de SPF in die periode 
(verhouding tussen ventilatiekoeling en verbruikte elektriciteit) worden ook weergegeven in 
tabel 1. Veldstudies NL01 en DE01 worden uitgesloten van verdere analyse vanwege 
technische problemen in deze specifieke periode, en de lagere waarden voor ventilatiekoeling 
die daarvan het resultaat zijn. De ventilatiekoeling is afhankelijk van het gemiddelde 
luchtdebiet en ook van het comfortniveau dat de bewoner heeft ingesteld, welke ook bepaalt 
hoe vaak ventilatiekoeling wordt gebruikt. In veldstudie “Nulwoning” is de ventilatiekoeling 
uitzonderlijk hoog, doordat in dit project een aardwarmtewisselaar wordt gebruikt. Vanwege 
het voorkoelende effect van de bodem wordt daar de hele zomer lang ventilatiekoeling 
gebruikt. De SPF-waarden voor ventilatiekoeling liggen tussen 3.7 en 9.8. De hoogste waarde 
hoort bij het laagste ventilatiedebiet. 
 
<kun je de 2 volgende tabellen opnieuw opmaken?> 
Tabel 1: Jaarlijkse waarden voor warmteterugwinning en ventilatiekoeling in zes veldstudies.  

 
Gem. 
debiet 

Verbruik 
ventilator 

Bespaarde 
warmte 

SPF  
WTW 

Verbruik  
ventilator 

Ventilatie-koeli
ng 

SPF  
vent. koeling 

 [m3/h] [kWh el] [kWh th] [-] [kWh el] [kWh th] [-] 
NL01 (HRV) 150 130 2824 22 45 126 2.8 
DE02 (HRV) 160 150 3404 23 145 657 4.5 
DE03 (HRV) 210 251 4117 16 133 497 3.7 
WE01 (ERV) 95 39 1850 47 40 393 9.8 
DE01 (ERV) 220 262 4449 17 181 695 3.8 
Nulwoning 
(ERV) 250 290 4570 16 300 1480 4.9 
 
Wanneer de buitenlucht warmer is dan de retourlucht, wordt de koude van de retourlucht 
overgebracht op de toevoerlucht. Dit geeft niet alleen een aangenamere temperatuur van de 
toevoerlucht, maar ook verlaging van de koellast. Veldstudies NL01 en DE01 worden 
opnieuw uitgesloten vanwege bovengenoemde redenen. Tabel 2 laat zien dat 27 kWh tot 
61 kWh is teruggewonnen. Dit leidt tot een SPF-waarde in de koudeterugwinperiode 
(verhouding tussen teruggewonnen koude en verbruikte elektriciteit) die varieert van 2.0 tot 

De uurwaarden voor de warmteterugwinning, de 

ventilatiekoeling en de koudeterugwinning zijn opgeteld 

naar totale jaarlijkse waarden voor respectievelijk teruggewonnen 

warmte, ventilatiekoeling en teruggewonnen koude. Voor het 

elektriciteitsverbruik van de ventilatoren zijn ook totalen gemaakt 

per periode: warmteterugwinperiode, ventilatiekoelingperiode en 

koudeterugwinperiode.

De jaarlijkse hoeveelheid teruggewonnen warmte ligt tussen 

1850 kWh en 4570 kWh (zie tabel 1). Afhankelijk van het 

centrale verwarmingssysteem bespaart dit verwarmingskosten 

voor de woning. En bovendien wordt het maximaal vereiste 

verwarmingsvermogen teruggebracht. Een systeem met 

warmteterugwinning maakt dus een combinatie met een kleinere 

warmtepomp mogelijk. De Seizoen Prestatie Factor SPF in de 

warmteterugwinperiode (verhouding tussen teruggewonnen 

warmte en verbruikte elektriciteit) varieert van 16 tot 47. Deze 

waarde is het hoogst bij een laag luchtdebiet, omdat de verbruikte 

elektriciteit ongeveer kwadratisch varieert ten opzichte van het 

luchtdebiet, terwijl de teruggewonnen warmte lineair varieert met 

het luchtdebiet. De waarden geven aan dat warmteterugwinning 

een bijzonder effectieve manier is om tijdens de koudere periodes 

van het jaar de verwarmingskosten laag te houden.

De ventilatiekoeling door het mechanische ventilatiesysteem 

en de SPF in die periode (verhouding tussen ventilatiekoeling 

en verbruikte elektriciteit) worden ook weergegeven in tabel 1. 

Veldstudies NL01 en DE01 worden uitgesloten van verdere analyse 

vanwege technische problemen in deze specifieke periode, en de 

lagere waarden voor ventilatiekoeling die daarvan het resultaat zijn. 

De ventilatiekoeling is afhankelijk van het gemiddelde luchtdebiet 

en ook van het comfortniveau dat de bewoner heeft ingesteld, 

welke ook bepaalt hoe vaak ventilatiekoeling wordt gebruikt. In 

veldstudie “Nulwoning” is de ventilatiekoeling uitzonderlijk hoog, 

doordat in dit project een aardwarmtewisselaar wordt gebruikt. 
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Gem. 
debiet
[m3/h]

Verbruik  
ventilator
[kWh el]

Bespaarde
warmte
[kWh th]

SPF 
WTW

[-]

Verbruik 
ventilator
[kWh el]

Ventilatie- 
koeling

[kWh th]

SPF vent. 
koeling

[-]

NL01 (HRV)
DE02 (HRV)
DE03 (HRV)
WE01 (ERV)
DE01 (ERV)
Nulwoning (ERV)

150
160
210
95

220
250

130
150
251
39

262
290

2824
3404
4117
1850
4449
4570

22
23
16
47
17
16

45
145
133
40
181
300

126
657
497
393
695

1480

2.8
4.5
3.7
9.8
3.8
4.9

Tabel 1: Jaarlijkse waarden voor warmte-

terugwinning en ventilatiekoeling in zes 

veldstudies. 

Tabel 2: Jaarlijkse waarden voor koudeterugwinning in zes veldstudies. 

Vanwege het voorkoelende effect van de bodem 

wordt daar de hele zomer lang ventilatiekoeling 

gebruikt. De SPF-waarden voor ventilatiekoeling 

liggen tussen 3.7 en 9.8. De hoogste waarde hoort 

bij het laagste ventilatiedebiet.

Wanneer de buitenlucht warmer is dan de 

retourlucht, wordt de koude van de retourlucht 

overgebracht op de toevoerlucht. Dit geeft 

niet alleen een aangenamere temperatuur van 

de toevoerlucht, maar ook verlaging van de 

koellast. Veldstudies NL01 en DE01 worden 

opnieuw uitgesloten vanwege bovengenoemde 

redenen. Tabel 2 laat zien dat 27 kWh tot 61 kWh 

is teruggewonnen. Dit leidt tot een SPF-waarde 

in de koudeterugwinperiode (verhouding tussen 

teruggewonnen koude en verbruikte elektriciteit) 

die varieert van 2.0 tot 4.5. In veldstudie 

“Nulwoning” wordt geen koude teruggewonnen, 

omdat de voorgekoelde lucht altijd kouder is dan 

de retourlucht.

Verbruik 
ventilator
[kWh el]

Bespaarde 
koeling

[kWh th]

SPF  
KTW

[-]

NL01 (HRV)
DE02 (HRV)
DE03 (HRV)
WE01 (ERV)
DE01 (ERV)
Nulwoning (ERV)

13
24
27
6
7
0

31
61
53
27
10
0

2.4
2.5
2.0
4.5
1.4
-

Conclusies

Deze studie beschrijft een energieanalyse van een balansventi-

latiesysteem gedurende een jaar. Gemonitorde parameters uit 

zes veldstudies zijn gebruikt om de Seizoen Prestatie Factoren te 

berekenen.

De waarden voor de warmteterugwinperiode tonen aan dat 

het ventilatietoestel een grote hoeveelheid warmte terugwint. 

Dit resulteert in een aanzienlijk lagere verwarmingslast voor de 

woning. Vergeleken met waarden voor het rendement van verwar-

ming door warmtepompen, bewijzen de SPF-waarden dat de inzet 

van warmteterugwinning energiebesparend werkt (voor het verla-

gen van de vereiste warmte) in combinatie met een warmtepomp 

(voor de productie van warmte). Als warmteterugwinning wordt 

toegepast, kan een aanzienlijk kleinere warmtepomp worden 

gebruikt.

De waarden voor de ventilatiekoeling wijzen op een effectieve 

manier van koeling met mechanische ventilatie. Als er gebruik 

wordt gemaakt van een aardwarmtewisselaar, wordt de periode 

waarin ventilatiekoeling wordt gebruikt, verlengd van alleen koele 

zomernachten naar de gehele zomerperiode. Andere systemen 

voor ventilatiekoeling (zoals natuurlijke ventilatie of mechanische 

ventilatie met natuurlijke toevoer) hebben in dit seizoen een lager 

elektriciteitsverbruik, maar hiermee vervalt ook de mogelijkheid 

van terugwinning in het verwarmings- én koelseizoen.

Wanneer de buitenlucht warmer is dan de retourlucht, heeft 

natuurlijke ventilatie niet de voorkeur. Koudeterugwinning door 

een balansventilatiesysteem verlaagt de koellast van een woning 

en levert bovendien meer comfort op door een lagere toevoertem-

peratuur van de verse lucht.

Bart Cremers, Zehnder Group Zwolle
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Schimmelrisico’s voorspellen in badkamers

De prestaties van de badkamer omvatten gebruiks-

aspecten, verwarming, ventilatie, warm tapwater en 

daglicht/verlichting. In oudere woningen stellen de 

prestaties van de badkamer vaak weinig voor. Pas vanaf 

1951 werd een wasgelegenheid verplicht, meestal een 

wastafel in een slaapkamer. Vanaf midden jaren ’60 

verscheen een kleine aparte badruimte met lavet. In die 

woningen is inmiddels wel een betere badvoorziening 

aangebracht, maar die voldoet lang niet altijd aan 

genormeerde prestaties. Vanaf eind jaren’70 werd 

de badkamer vaak een inpandige ruimte. Miljoenen 

Nederlanders ondervinden nog de kenmerken van oude 

regelgeving: een kleine douchecel of krappe badkamer, als 

er een wasmachine en intussen ook een droger in staan, 

zonder toilet.

 

Omdat plafond en wanden kouder zijn dan de 

luchttemperatuur na douchen, veroorzaken deze 

oppervlakken mogelijk condensatie. In slecht 

geïsoleerde woningen is het temperatuurverschil tussen 

constructiedelen en de binnentemperatuur relatief hoog. 

Vanaf 1992 regelt het Bouwbesluit via de f-factor het 

vermijden van koudebruggen. Ook moet vanaf die tijd 

de kruipruimte goed afgedicht zijn. Met andere woorden: 

Schimmels in huis kunnen gezondheidsklachten bij 
bewoners veroorzaken. Een huurder kan zichtbare 
schimmels aangrijpen om de huurverhoging aan te vechten. 
Bouwkundige oorzaken en ventilatiegedrag zijn aanwijsbare 
problemen, die zelden goed worden opgelost. Onder welke 
omstandigheden is schimmelgroei voorspelbaar? Helpt 
ventilatie volgens het Bouwbesluit om schimmelgroei te 
voorkomen? Maakt het in schimmelrisico uit of de badkamer 
inpandig ligt of aan de gevel? Kunnen we schimmelrisico 
verwachten in energiezuinige woningen met moderne 
installaties? Dit artikel schetst deze problemen en hanteert 
een berekeningswijze dat het ontstaan van schimmels in 
badkamers voorspelt, ook in energiezuinige woningen. 
Ventilatie plus de temperatuur vormen de hoeksteen voor 
een gezond badkamermilieu.

Dr.ir. E.(Evert) Hasselaar, gepensioneerd onderzoeker en docent TU-Delft,  
nu actief als filmmaker en architect bij Klimaatbouw BV

bouwkundige vocht oorzaken zijn er niet meer. In nieuwe woningen 

zien we ruimere badkamers, vanwege de vereiste bewegingsvrijheid. 

Door betere isolatie leveren interne warmtebronnen, zoals 

apparaten, koken en personen een grotere bijdrage aan de 

verwarming. De temperatuur zonder verwarming is hoger en de 

stookperiode korter. Kortom, moderne energiezuinige woningen 

zijn droger. Overigens hoeft dat niet te betekenen dat de badkamer 

na douchen snel droogt, want in energiezuinige woningen is het 

ventilatievolume soms tot een (ongezond) minimum teruggebracht. 

Door betere kierdichting is de ongecontroleerde ventilatie 

afgenomen. 

Volgens landelijke woningonderzoeken heeft ruim 15% van de 

woningvoorraad vochtproblemen. De badkamer is de topper en 

daar kunnen we schimmels aantreffen op het douchegordijn, op 

het plafond, in koude hoeken of voegen. Bij natuurlijke afzuiging is 

de capaciteit overwegend gering en moet een open raampje na het 

douchen soelaas bieden. Sinds 1975 zien we mechanische afzuiging 

(bij flats vanaf 1965), vaak in combinatie met een inpandige 

badkamer. De mechanische ventilatie staat over het algemeen op 

de laagste stand [1]. 

Schimmels zijn uit den boze vanuit gezondheids overwegingen 

[2] en er is een goede wettelijke bescherming: schimmelgroei 

resp. vochtproblemen op een kwart vierkante meter mogen in 

woningen niet voorkomen; daarboven is sprake van een ernstig 

gebrek en zijn maatregelen nodig [3]. Zodra de huurder over die 

schimmels een klacht heeft ingediend bij de huurcommissie, 

kan de huur niet verhoogd worden. De huur kan zelfs verlaagd 

worden als wordt aangetoond dat die klacht bekend was en jaren 

onvoldoende behandeld bleef. Voor woningverhuurders betekent 

zo’n bezwaarschrift ellende [4]. Een woninginspecteur komt 

langs, geeft advies en belooft schimmelwerende verf, zelf aan te 

brengen. Soms vervangt men het rooster op de opening van het 

natuurlijke afzuigkanaal door een afzuigventiel. Ziet er goed uit, 

er is weer iets gedaan, maar het is een foute aanpak. Ingrijpender 

en zelfs door een kantonrechter aanbevolen is het monteren 

van een badkamerventilator met na-draaitijd op het natuurlijke 

afzuigkanaal. De motor en de waaier van de ventilator blokkeren een 

deel van het kanaal, waarmee natuurlijke afvoer wordt belemmerd. 

De na-draaitijd is bijna altijd te kort voor voldoende droging, zodat 
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die maatregel de situatie verergert. De favoriete maatregel 

is het ombouwen van natuurlijke naar individuele 

mechanische afzuiging. Daarmee kan de verhuurder 

aantonen dat afzuiging volgens het Bouwbesluit mogelijk 

is. In combinatie met de veronderstelling dat bij dat 

ventilatievolume schimmelgroei niet voor komt, koopt de 

verhuurder de verantwoordelijkheid af: schimmels komen 

in die situatie immers door slecht bewonersgedrag. De huur 

kan weer omhoog. Is dat terecht?

Parameters van schimmelvorming

Den Haag was tot in de jaren ’90 een van de weinige 

gemeenten, die nog ventilatiemetingen deed bij de 

oplevering van woningen. Het databestand is gebruikt 

voor herhalingsmetingen, inclusief opnamen van 

schimmelgroei, type woning en badkamer, omvang 

huishouden, aantal douches en ventilatiemogelijkheden. 

De analyse geeft inzicht in de betekenis van enkele 

kenmerken van schimmelvorming [5]. De belangrijkste 

is dat schimmels veel vaker voorkomen vanaf drie of 

meer douches per dag. De capaciteits-terugval van 

de mechanische afzuiging bleek zo’n 10% per jaar te 

zijn. De afzuiging werd niet alleen slecht gebruikt, ook 

het afzuigvolume was veel minder dan normen eisen. 

Vervolgonderzoek betrof de hoeveelheid vocht die per 

douchebeurt wordt geproduceerd en achterblijft als damp, 

als druppels en (geraamd) als geabsorbeerd vocht. Op 

basis van 500 woningopnamen zijn de bewonings- met 

woningkenmerken in verband gebracht [6]. 

Vochtproductie

Metingen en observaties hebben een vochttabel 

opgeleverd, gebaseerd op [1]. De geproduceerde vochttabel 

wordt door andere onderzoekers verspreid, maar is zover 

bekend niet door derden gevalideerd. De tabel is gebruikt 

voor dit artikel en dat levert het uitgangspunt dat een 

douchebeurt grofweg 1 liter vocht produceert. Naast 

douchen blijkt met name drogen van wasgoed belangrijk. 

Handwasjes worden regelmatig in de badkamer te drogen 

gehangen. Ondanks stevig centrifugeren kan het drogen 

van een volle wasbeurt meerdere liters vocht afgeven. Zie 

Tabel 1. 

Vochtproductie bewoners Woonkamer Keuken Slapen I Slapen II Slapen III Badkamer Overig

cm3 cm3 cm3 cm3 cm3 cm3 cm3

Slapen 8 uur (2, 1, 1, 1 personen) 640 400 200

Douches 2x ochtend 570

Wassen aan de wastafel 1x 60

Thee zetten, elektrische waterkoker 15

Keukenvloer nat afnemen 80 20

Afgifte planten (water(2x/week 1,5 liter)) 500

Een persoon aanwezig 8.00-16.00 uur 600

Wasmachine draaien 4kg 30

Was drogen op zolder 2000

Handwasje van 300gram 30

Drogen handwas aan rekje 100

Drie personen 16.00-18.00 uur 350

Koken tussen 17.30- en 18.00 uur 500

Vijf personen tussen 18.00-22.00 uur 1200

Vaatwas 19:00, thee en koffie 20.00 uur 20 200

Twee natte jassen in de hal 300

Douche 1x rond 21.00 uur 400

Bad 1x om 22.00 uur 300

Natte handdoeken in de badkamer 200

Productie door bewoning 2765 720 640 400 200 1690 2300

Tabel 1: Vocht-

productie per etmaal 

in een woning met vier 

personen
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De veronderstelling is dat 80% RV op koude oppervlakken 

optreedt zodra de luchtvochtigheid in de badkamer boven 

65% stijgt. Via de formule van de concentratieverandering 

kunnen de omstandigheden van dat omslagpunt gevonden 

worden.  Gemiddelde buitencondities in de herfst vormen de 

achtergrondconcentratie van de verse lucht: 85% RV bij 11°C 

gemiddeld. De beginconcentratie van vocht in de badkamer 

is na vier minuten douchen: 100% RV en 3 graden verhoogde 

luchttemperatuur vanwege de warme douchedampen (zie 

figuur 1, op basis van metingen van Piet Jacobs, TNO-Bouw). De 

vochtbelasting van elders in de woning wordt meegewogen, ingeval 

de badkamer inpandig ligt. De vochtconcentratie wordt uitgedrukt 

in gram per m3, waarbij dus relatieve vochtigheid en temperatuur 

samen verdisconteerd zijn. Bij de gekozen ventilatiescenario’s 

is stand 3 van een mechanisch systeem de minimum 

ventilatiehoeveelheid volgens het Bouwbesluit.

De ventilatiehoeveelheid die als invoer in de formule wordt gebruikt, 

is van praktijkomstandigheden afgeleid [7]: CO2 gestuurd: 3 dm3/s; 

mechanische afzuiging stand 1: 4-5 dm3/s, stand 3 oud: 8-10 dm3/s, 

stand 3 nieuw of met vochtsturing 14 dm3/s of meer [7]. De formule 

rekent met ventilatievoud, ofwel luchthoeveelheid bepaald door de 

ruimte-Inhoud per tijdseenheid), terwijl de afzuiging in dm3/sec is. 

Het volume van de badkamer is dus van belang. Gerekend is met een 

ruimte van 15 resp. 25 m3 inhoud (5,76 resp. 9,6 m2 bij 2,6 m hoogte).

De parameters van de berekeningen zijn:

1. achtergrondconcentratie 6,93x10-3 g/m3

2.  eenmalig 1 kg vocht/douche plus extra vochtaanvoer bij ventilatie 

met binnenlucht

3.  beginconcentratie na een douche: 100% RV en 3°C hogere 

temperatuur

4. eindconcentratie bij 65% RV en 18 of 21°C

5. badkamer van 15 of 25 m3 inhoud

6. tijdsduur waarin 65% RV wordt bereikt, in uren

Een volwassene droogt zich na een douche af en 

dan blijft 100 cm3 water in de handdoek achter 

(meer met een forse natte haardos). Damp in de 

lucht draagt minder bij aan de vochthoeveelheid 

dan over het algemeen wordt gedacht: 100 – 200 

cm3. Absorptie vertoont een brede variatie: slechts 

50 cm3 in een goed afgesloten douchecabine tot 

meer dan 500 cm3 bij absorberende oppervlakken. 

Daarbij zijn leemstuc, niet waterafstotend 

behandeld hout en kalkstuc kampioenen in 

absorptievermogen. Een simpele verflaag, 

ook dampopen sauswerk, vermindert het 

absorptievermogen in hoge mate en verhoogt 

Figuur 1: Verloop luchttemperatuur en RV na vier minuten douchen

Vochtproductie van een douchebeurt

Oorsprong
Minimum  

vochtproductie cm3

Maximum  
vochtproductie cm3 

Afdrogen nat lichaam 100 140

Vocht in de lucht 100 200

Absorptie door afwerklagen 50 500

Spatwater 200 600

Totaal 450 1440

Tabel 2

vervolgens weer het risico van oppervlaktecondensatie en 

daarmee van schimmelgroei [5]. Spatwater is de grootste 

vochtbron: 200 tot 600 cm3, vooral met nat douchegordijn 

of natte muren en vloer zonder afscherming. Een badkamer 

begint pas te drogen nadat druppels verdampt zijn. 

Verspreide douches produceren meer vocht dan douches 

kort na elkaar. Een teenager die even lang doucht als drie 

anderen verspreid over een etmaal, veroorzaakt minder 

vochtbelasting.

Berekeningen

Ventilatie en vochtproductie bepalen het risico op 

schimmelgroei. De luchttemperatuur is eveneens van 

belang, maar dan via invloed op het vochtgehalte van de 

lucht. Volgens Adan [6] ontkiemt en groeit schimmel op 

gipsplaat (en naar men mag verwachten ook bij veel andere 

afwerkmaterialen, behalve tegels) bij een “time of wetness” 

van 50% en RV > 80%, ofwel, als op een oppervlak 

meer dan de helft van de tijd een hoge luchtvochtigheid 

optreedt, dan is schimmelgroei voorspelbaar. Bijna altijd 

zijn er schimmelsporen en is er voldoende voedsel. Er is een 

formule gekozen, dat de afname van de vochtigheid in relatie 

brengt met vochtproductie en ventilatie. Zie formule 1.
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VV =  ventilatievoud (aantal keren per uur dat inhoud van de badkamer wordt ververst)

Logn = n-logaritme van vocht-concentratieveranderingen 

Concentratie in gram/m3

Productie in gram toegevoerd via ventilatielucht in de gekozen tijdseenheid

Tijd in uren 

Na hoeveel tijd wordt bij een bepaald ventilatievolume 

en een gegeven eindtemperatuur in de badkamer een 

luchtvochtigheid van 65% RV bereikt, na 1 douchebeurt? 

Als deze tijdsduur bijvoorbeeld vier uur is, en drie 

douchebeurten vinden goed gespreid over een etmaal 

plaats, dan wordt 12 uur “time of wetness’ bereikt en is er 

sprake van schimmelrisico.

Bij een gegeven vochtgehalte in een ruimte, en toevoer van 

droge lucht, is eenvoudig te bepalen hoeveel verse lucht 

theoretisch nodig is om de eindconcentratie te bereiken. 

Delen door de ventilatiecapaciteit per uur levert de 

tijdsduur. Echter, om te benadrukken dat de concentratie 

niet rechtlijnig afneemt, is de n-log functie van de 

concentratieverandering gebruikt. Deze formule is ontleend 

aan het berekenen van ventilatievoud van een ruimte op 

basis van gemeten CO2 concentratie, vanaf de piek tot het 

bereiken van de buitenconcentratie. Inplaats van ppm CO2 

draait het nu om het absolute vochtgehalte van de lucht, 

waarin dan impliciet het tempartuurverloop na douchen 

verwerkt is. Omdat het om de tijdsduur gaat, levert de 

formule het beeld zoals in formule 1.

Resultaten

De resultaten zijn samengevat in tabel 3. Schimmelrisico 

ontstaat bij een lage ventilatiestand (1 en 2) en vanaf 3 

douches per etmaal. In wezen komt dat neer op zo’n 20 

douchebeurten per week, omdat 80% van de bewoners 

dagelijks een douche neemt [7]. Omdat stand 3 met 

oude ventilatorboxen niet meer capaciteit levert dan 

stand 2 bij nieuwe systemen, moet de leeftijd van een 

ventilator meegewogen worden. Vanwege de gekozen 

uitgangspunten in de berekeningen neemt bij CO2 sturing 

het schimmelrisico in de badkamer toe. Er is weinig 

rekenkundig verschil tussen ventilatie met binnen- of 

buitenlucht. Met andere woorden, vocht van elders uit de 

beginconcentratie binnen + productie in badkamer – buitenconcentratie
VV = logn{ } /tijd

eindconcentratie binnen – buitenconcentratie

woning blijkt in de berekeningen 

van weinig invloed op het 

schimmelrisico in inpandige 

badkamers. Dat is verrassend, 

omdat warme  

vochtige lucht minder vochtafvoer 

toelaat dan koele buitenlucht, die droger wordt 

door opwarming.  

Validatie

Piet Jacobs van TNO-Bouw deed metingen 

in zijn badkamer thuis. Zijn woning heeft 

balansventilatie. De resultaten uit het rekenmodel 

sluiten redelijk aan bij zijn bevindingen. Verwacht 

wordt daarom dat de rekenresultaten nader inzicht 

geven in praktijkervaringen. Zie figuren 1 en 2.

In het Monicair onderzoeksproject zijn ook data 

verzameld in badkamers, met als belangrijkste 

conclusie dat 70% RV in de onderzochte woningen 

gemiddeld over het stookseizoen slechts twee uur 

per etmaal wordt overschreden. In een tweetal 

woningen wordt ter illustratie in beeld gebracht 

dat het 65% uitgangspunt regelmatig en langdurig 

wordt overschreden [8]. Met andere woorden: 

schimmelsporen kunnen periodiek ontkiemen. 

Het Monicair onderzoek [8] stelt dat een CO2 

-sensor leidt tot een grotere luchthoeveelheid. 

Dat impliceert meer afzuiging in de badkamer, dus 

minder schimmelrisico. In het Monicair onderzoek 

blijkt CO2 -sturing echter samen te vallen met 

Formule 1

Tabel 3

scenario
Ventilatie

Hoeveelheid 
dm3/sec

Tijdsduur 
grenswaarde 

65% in uur

Ventileren met buitenlucht via  
systeem A (natuurlijke ventilatie)

14 2,25

10 3,15

5 6,2

3 10,4

Ventileren met binnenlucht via 
systeem C (natuurlijke toevoer, 
mechanische afvoer)

14 2,3

10 3,2

5 7

3 10,7

Ventileren via systeem D (balans-
ventilatie ofwel mechanisch toe- en 
afvoer)

14 1,3

10 1,8

5 3,5

3 6
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balansventilatie, waardoor de variabele CO2 

sturing geen uitspraken kan doen over het effect 

op de vochtigheid bij woningen met natuurlijke 

toevoer en mechanische afvoer (systeem C). 

Balansventilatie bevordert in het algemeen een 

droge en schimmelvrije badkamer als de woning 

warm is. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn: ook 

in woningen met balansventilatie hanteren bewoners 

soms een lage temperatuur, van 16 - 18°C.

Conclusie

De vraag, onder welke omstandigheden 

schimmel groei voorspelbaar is, kan op basis van 

praktijkonderzoek, maar ook met een een voudig 

rekenmodel gestaafd worden. Bepalend is de 

“time of wetness” van constructiedelen, die niet 

goed schoon te houden zijn en daarom altijd 

voldoende voedingsstoffen voor schimmel-

groei zullen bevatten. Ventilatie volgens het 

Bouwbesluit vermindert het risico op schimmel-

groei, echter dan moet de ventilatiecapaciteit 

urenlang na het douchen benut worden, en tege-

lijk moet het aantal douches per dag beneden een 

kritisch aantal blijven. Belangrijk is daarbij dat de 

ventilatiecapaciteit door veroudering en vervuiling 

Figuur 2
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terugloopt. De badkamer aan de gevel met ventilatie rechtstreeks van buiten 

lijkt in het voordeel tegenover een inpandige badkamer, vanwege opwarming 

door de zon en daglichtcomfort, maar rekenkundig is het schimmelrisico 

nauwelijks minder. 

Aanbevelingen

Bij een gering aantal douches zijn risico’s gering. Bij drie of meer douches per 

dag is het aan te bevelen om met een rubberstrip de druppels van wanden 

en de vloer naar het afvoerputje te trekken. Dat haalt twee-derde van het 

achtergebleven vocht op gladde oppervlakken weg, van tegels maar ook van 

gladde harde (wegen)verf.  Een badkamertemperatuur hoger dan in slaap-

kamers wordt door bewoners gewaardeerd. De hogere temperatuur helpt 

ook schimmels voorkomen. Een goede luchtcirculatie, die vooral bepaald 

wordt door temperatuurverschillen, zorgt voor snellere droging. Hou 

daarom de deur van de douchecabine en zelfs van de badkamer open. Bij 

balansventilatie past zowel een toevoerventiel als afvoerventiel. Het afzuig-

systeem moet comfortabel bruikbaar zijn op stand drie: met energiezuinige 

ventilatoren en geluiddemping [9]. Tot slot: vochtsturing van de ventilatie in 

de badkamer zou gecombineerd moeten worden met CO2 sturing.

Dr.ir. E.(Evert) Hasselaar, gepensioneerd onderzoeker 
en docent TU-Delft, nu actief als filmmaker en  
architect bij Klimaatbouw BV
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Ventilatiesysteem met kookafzuiging

Veldstudies laten slechte luchtkwaliteit zien

Uit een door TNO uitgevoerde veldstudie in 

9 woningen [1] blijkt dat met name koken tot 

forse fijnstof concentraties in de woonkamer/

keuken kan leiden, met piek concentraties PM2,5 

in de orde grootte van 100 tot bijna 2000 µg/m3. 

Door de hoge luchtdichtheid van de woningen 

blijft het door koken gegenereerde fijnstof uren 

hangen, waardoor de binnen concentratie PM2,5 

langdurig boven de WHO-advieswaarde van 10 

µg/m3 jaargemiddeld kan blijven. Het Longfonds 

heeft in 749 woningen gedurende een half jaar 

gemeten. Met name aan het begin van de avond 

als bewoners gaan koken stijgt de hoeveelheid 

fijnstof in huis. Op basis van deze studie wordt 

geconcludeerd dat in een op de zeven woningen 

de luchtkwaliteit meer dan twaalf uur per dag 

onvoldoende zou zijn [2]. Ook in het buitenland 

worden dergelijke studies uitgevoerd. Een 

Ierse studie [3] liet zien dat na renovatie de 

luchtkwaliteit zelfs verslechterde omdat wel 

de luchtdichtheid was verbeterd, maar niet de 

ventilatievoorzieningen. 

Binnenluchtkwaliteit is nog een zwakke schakel in de 
realisatie van energie-e�ciënte woningen. Veelal wordt 
bij nieuwbouw en renovatie volstaan met de Bouwbesluit 
minimum ventilatie eis van 75 m3/uur afvoer voor een 
keuken. Op basis van metingen en simulaties wordt 
een afzuigkap met minimaal 83 dm3/s (300 m3/uur) 
aanbevolen. Dergelijke debieten vereisen voldoende ruime 
afvoerkanalen die reeds in het ontwerp dienen te worden 
geïntegreerd. Dit artikel laat zien hoe kookafzuiging is 
gecombineerd met een balansventilatiesysteem in de 
NeroZero woning. Dit resulteerde in een zeer geluidarm 
systeem, 23 dB tijdens het koken.

Auteurs Ir. P. (Piet) Jacobs,  Ir. W. (Wouter) Borsboom,  Ir. F. (Frans) Koene, TNO; S. (Sjoerd) van Haaster, Jan van Os, ATAG;  

W. (Willem) Koppen, Koppen Bouwexperts; P.H. (Piet-Hein) Kraakman, Bribus

Mengventilatie of bronafzuiging?

Wie logisch nadenkt weet het antwoord al. Toch zien we in 

veel woningen in de keuken twee afzuigventielen in het plafond 

zitten. Dit is een typisch voorbeeld van afzuiging op basis van 

mengventilatie. De kookdampen mengen eerst op met de lucht 

in de keuken en de woonkamer (bij open keuken), en worden dan 

pas door de afzuiging langzaam afgevoerd. Om met mengventilatie 

wat betreft blootstelling aan fijnstof dezelfde prestatie te 

verkrijgen als een afzuigkap, die met 300 m3/uur afzuiging 95% 

van de verontreinigingen direct afvoert, moet je tijdens en ook 

nog enkele minuten na het koken 3600 m3/uur afvoeren. Dit kan 

door bijvoorbeeld tegelijkertijd een raam en een deur tegen elkaar 

open te zetten. In de winter is dit natuurlijk niet echt comfortabel 

en zeker niet energiezuinig. Op jaarbasis neemt het ventilatie 

energieverlies ten gevolge van koken hierdoor met ruim een factor 

18 toe ten opzichte van bronafzuiging met een afzuigkap [4]. De 

meeste mensen zonder afzuigkap zullen het raam niet openzetten. 

Hierdoor kan de blootstelling aan fijnstof in de eigen woning fors 

toenemen, zie figuur 1. 

Recirculatiekap?

Recirculatieafzuigkappen bevatten in de regel een actief 

koolstoffilter ter bestrijding van kookgeuren. Beproeving van 

een recirculatieafzuigkap gebaseerd op een koolfilter gaf aan dat 

naast geur circa 30% van het PM2,5 wordt verwijderd [5]. Het 

koolstoffilter lost het probleem van fijnstof dus niet op. Om deze 

reden wordt momenteel door ATAG gewerkt aan filters voor 

recirculatiekappen die naast geur ook effectief fijnstof verwijderen.

Bij koken op gas geldt ook dat de gasvlam NO2 en ultrafijnstof 

produceert. De WHO heeft geconstateerd dat in woningen waar 

op gas wordt gekookt, kinderen een 20% hoger risico lopen 

op longklachten dan woningen waar elektrisch wordt gekookt 

[6]. Toegepast bij koken op gas verwijderde een ‘vers’ koolfilter 

ongeveer 60% van het NO2, wat door verzadiging van het actieve 

kool binnen enkele weken zakt naar 20%. Het koolfilter lost het 

probleem van NO2 dus ook niet op en is ook niet eenvoudig 

te verbeteren. Het advies is dan ook om bij koken op gas, 

kookdampen altijd direct naar buiten af te voeren 
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Figuur 1: Jaargemiddelde PM2.5 concentratie-

verhoging bij verblijf in woning door koken [8]. 

De vermelde debieten zijn de mechanische 

debieten tijdens het koken, na het koken is 

gerekend met een ventilatie + infiltratiestroom 

van 100 m3/uur. 

Figuur 2: Opening van NeroZero woning door de burgemeester van 

Heerhugowaard, 8 maart 2018.

NeroZero woning: ventilatiesysteem met kookafzuiging

De NeroZero woning is een demonstratiewoning die 

op 8 maart 2018 officieel door de burgemeester van 

Heerhugowaard is geopend. Hij deed dat door een 

pannenkoek te bakken waarbij fijnstof optimaal werd 

afgezogen, zie Figuur 2. Bribus heeft samen met Koppen 

Bouwexperts de keuken ontworpen. Atag heeft een 

motorloze afzuigkap ontworpen met tiptoetsbediening 

op de afzuigkap om het ventilatiesysteem in de woning 

aan te sturen en de ‘kookstand’ te activeren. TNO heeft 

vanuit kennis verkregen uit laboratoriumexperimenten 

bijgedragen om de vangst efficiëntie hoog te houden 

en de drukval te minimaliseren om geluid en energie 

te reduceren. Daarom is de afzuigkap voorzien van een 

ronde 180 mm aansluiting, zodat geen vernauwing optreedt bij de 

afvoer naar het woningventilatiesysteem, zie figuur 3. Een tweede 

afzuigventiel in de keuken wat vaak gebruikelijk is in Nederlandse 

woningen is achterwege gelaten, alle lucht in de woonkamer wordt 

via de afzuigkap afgezogen.

 

Met deze brongerichte afzuiging wordt maximale afzuigefficiëntie 

bereikt, zie ook voorgaande paragraaf Mengventilatie 

of bronafzuiging? Verontreiniging van de kanalen wordt 

geminimaliseerd omdat de afzuigkap met een A klasse vetfilter is 

uitgerust. Om met een conventionele ventilatieunit 300 m3/uur  

afzuigcapaciteit op het afzuigpunt in de keuken te verkrijgen is 

door Koppen Bouwexperts en TNO het kanalensysteem zorgvuldig 

ontworpen. Om overmatige drukval te vermijden dient het aantal 

bochten zo minimaal mogelijk te zijn en de luchtsnelheid 

in het kanaal zo laag mogelijk te worden gehouden. 

Hier is als kanaaldiameter 180 mm gebruikt. Met het 

kanalenverloop, zoals geschetst in Figuur 4, is 300 m3/uur  

afzuigcapaciteit op het afzuigventiel in de keuken 

behaald met een 400 m3/uur balansventilatieunit. Voor 

dit afvoerkanaal is gebruik gemaakt van een nieuw 

type geluiddempend R-vent kanaal, geleverd door 

Bergschenhoek.  

 



Figuur 3: De motorloze afzuigkap (links) is aangesloten op een 180 mm afvoerkanaal.

Figuur 4: Conceptueel ontwerp lucht afvoerkanalen NeroZero woning.
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Belangrijke voordelen van het in Figuur 4 

geschetste concept zijn dat:

•  een dergelijk ruim ontworpen ventilatie 

systeem bij de bouwbesluit debieten 

vrijwel geluidloos ventileert waardoor 

wordt voorkomen dat bewoners het 

ventilatiesysteem uitzetten vanwege de 

geluidshinder;

•  in de kookstand er in de keuken geen 

hinderlijk geluid is van een afzuigkap, 22,8 dB 

gemeten bij de keukentafel in de woonkamer, 

de motor van de afzuigkap staat immers op 

zolder;

•  het een gebalanceerd systeem betreft, de 

lucht die in de keuken wordt afgevoerd, wordt 

via de balansunit voorverwarmd de woning 

ingeblazen. Bij dergelijke volumes is een goede 

toevoervoorziening van belang, om onderdruk 

en tocht te voorkomen.

•  Vetaanslag in de kanalen en in de 

warmtewisselaar dient te worden voorkomen 

door een voldoende kwaliteit vetfilter te 

kiezen.

Er zijn ook metingen uitgevoerd met een andere 

balansventilatieunit. Het maximum afvoerdebiet van deze unit 

bedroeg 250 m3/uur. Alhoewel dit lager is dan de aanbevolen 

afvoercapaciteit van 300 m3/h voor de afzuigkap, zijn deze 

metingen van belang om te illustreren wat het effect is 

van vraagsturing op de afzuigpunten. De verdeling van de 

afzuigcapaciteit over de woning staat vermeld in tabel 1.  



Tabel 1: Afzuigdebieten in NeroZero lab gemeten met Acin Flowfinder in stand 3 van het 

ventilatiesysteem.
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Hieruit blijkt dat in de kookstand, de hoogstand van 

het ventilatiesysteem, met standaard afzuigventielen 

in de badkamer en toilet 52% van de lucht via de 

afzuigkap in de keuken wordt afgezogen. Toepassing 

van zelfsluitende ventielen van Easyflo verhoogt dit 

tijdelijk naar 92%. Deze zogenaamde JVC ventielen 

kunnen zo worden afgesteld dat ze alleen in de hoogste 

stand dicht springen. Voor een goede werking wordt 

aanbevolen om het ventilatiesysteem zodanig in te 

regelen en de ventielen zodanig af te stellen dat in de 

middenstand reeds aan de in het Bouwbesluit vereiste 

afzuigdebieten in de badkamer en toilet wordt voldaan. 

In de middenstand blijven de ventielen in deze twee 

ruimten dan open. Tijdens het koken, wat in Nederland 

gemiddeld 18 minuten duurt [7], is tijdelijk de ventilatie 

in de badkamer verlaagd. Dit heeft slechts een beperkt 

effect op de droogtijd van een badkamer die typisch 

enkele uren bedraagt. En in het toilet is de lekstroom 

door het zelfsluitende ventiel voldoende om tijdens het 

gebruik van het toilet te garanderen dat de luchtstroming 

naar binnen is gericht, zodat geurverspreiding nog steeds 

wordt tegengegaan. Naast deze eenvoudige mechanische 

methode van vraagsturing is het natuurlijk ook mogelijk om 

elektrische regelkleppen nabij de ventielen of de afzuigkap aan te 

brengen.  Nadeel hiervan zijn de hogere investeringskosten.

Standaard 
ventielen [m3/uur]

zelfsluitende  
ventielen [m3/uur]

keuken 130 235

badkamer 78 11

toilet 42 9

Totaal 250 255

Verantwoording

Het VentKook project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie 

van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, 

Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland.
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De invloed van een niet-constant drukverschil 
op de klepselectie

Vanuit het temperatuurverloop en de hieraan gekoppelde 
vorm van de warmteafgi�ekarakteristiek [1] en de bepa-
ling van de “ideale” autoriteit [2] is de uitbreiding gemaakt 
door de waterintrede- of luchtuittredetemperatuur niet 
langer constant te veronderstellen [3]. Naast de niet- 
constante temperaturen, is het ook aannemelijker dat het 
drukverschil, uitgeoefend door de circulatiepomp, niet- 
constant is. Dit kan veroorzaakt worden door een pomp 
met een constant toerental of door een van de moderne 
pompregelingen. Een voorbeeld van een dergelijke pom-
pregeling is het dalend drukverschil bij een dalend debiet. 
Maar wat is het e�ect van het niet-constante drukverschil 
op de warmteafgi�e en hoe hou je hier, indien mogelijk,  
rekening mee bij de klepselectie? Eerder is ter introductie 
de huidige kennis met betrekking tot een constant druk-
verschil toegelicht [4]. In dit laatste artikel in een serie 
van 6 artikelen wordt de invloed van een niet-constant 
drukverschil op de klepkeuze en de kv-sprong inzichtelijk 
gemaakt aan de hand van een nieuw gepresenteerde  
a�eiding en diverse voorbeelden.

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

bekende vergelijking (1) [5] waarbij de 1 in de teller ook de 

waarde van 1,3 kan bezitten [6].
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Een correct geselecteerde klep is onderdeel van een goed functionerende installatie. Bij de huidige set 

rekenregels wordt uitgegaan van een constant drukverschil van een circulatiepomp. Echter zover bij 

de auteur bekend, het effect op de gelijkmatigheid van de vermogensafgifte en klepkeuze is nog niet 

eerder onderzocht of vertaald in formules of rekenregels voor een niet-constant drukverschil. Het is 

daarom van belang om inzicht te krijgen hoe een niet-constant drukverschil de klepselektie beïnvloed. 

Voor een verdere toelichting en introductie wordt verwezen naar een eerder artikel [4]. 

Het debiet Q* [-] bij een klepstand met waarde kv [m³/h.bar-1/2], een bekende autoriteit A [-] en een 

constant drukverschil wordt berekend met de bekende vergelijking (1) [5] waarbij de 1 in de teller ook 

de waarde van 1,3 kan bezitten [6]. 

𝑄𝑄∗ = 1

√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣2
− 1])
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Verder is kvs [m³/h.bar-1/2] de karakteristieke waarde van de volledige geopende klep. Het constante 

drukverschil is weergegeven in figuur 1 door middel van de rode lijn. De blauwe lijn is een benadering 

van een pompcurve bij een vast toerental en de oranje lijn is de installatiekarakteristiek. Het snijpunt 

van de leidingkarakteristiek en de pompcurve in het punt (Q*=1, Δp*=1) is het werkpunt. Hierop wordt 

Verder is kvs [m³/h.bar-1/2] de karakteristieke waarde van 

de volledige geopende klep. Het constante drukverschil is 

weergegeven in figuur 1 door middel van de rode lijn. De 

blauwe lijn is een benadering van een pompcurve bij een 

vast toerental en de oranje lijn is de installatiekarakteris-

tiek. Het snijpunt van de leidingkarakteristiek en de pomp-

curve in het punt (Q*=1, ∆p*=1) is het werkpunt. Hierop 

wordt veelal de pomp geselecteerd. Een voorbeeld van een 

dalend drukverschil bij een dalend debiet is weergegeven 

door de rood gestippelde lijn.

De resultaten worden onderling met elkaar vergeleken op 

basis van de gelijkmatigheid van de vermogens-afgifte ten 

opzichte van een lineaire aansturing. In [1] is aangegeven 
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en klepkeuze is nog niet eerder onderzocht of 

vertaald in formules of rekenregels voor een 

niet-constant drukverschil. Het is daarom van 

belang om inzicht te krijgen hoe een niet-constant 

drukverschil de klepselektie beïnvloed. Voor een 
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Het debiet Q* [-] bij een klepstand met waarde 

kv [m³/h.bar-1/2], een bekende autoriteit A [-] en 

een constant drukverschil wordt berekend met de 

Figuur 1: Pompcurve (blauw) met aangegeven de installatiekarakteristiek  

(oranje), een constant drukverschil (rood) en een dalend drukverschil bij een 

dalend debiet (rood gestippeld)

(1)
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dat moderne installaties (HT-koeling, LT-verwarming) 

niet vanzelf voldoen aan de bestaande vuistregels en dat 

met name de waterzijdige weersafhankelijke regeling a* 

(a cursief ster) laat stijgen [3]. Maar wat betekent een 

variabel drukverschil nu voor de klepselectie? In dit artikel 

wordt dit uitgewerkt.

LET OP: het is goed om te benadrukken dat alle 

vergelijkingen in dit artikel bij EN a* (zoals gebruikt in 

deze serie artikelen) [1][2][3] EN bij a [5][6] (bestaande 

methode) gebruikt kunnen worden. Dit is mogelijk omdat 

de vergelijkingen de verhouding tussen klepstand en 

debiet weergegeven. Ter herinnering, deze benadering(en) 

is/zijn gemaakt voor een constant waterzijdig debiet en 

constant luchtzijdig debiet [2]. Hierbij wordt verwezen 

naar de bekende module 5 [6].

Resultaat

De ideale autoriteit is gedefinieerd als de meest 

gelijkmatige vermogensafgifte bij een lineaire aansturing 

[2] en een constant drukverschil [3]. Een veranderend 

drukverschil kan dus invloed hebben op de keuze van de 

autoriteit en/of op de keuze van de grondkarakteristiek. 

Bij gedetaillerde berekeningen wordt vanuit de aansturing 

of lichthoogte van de klep de bijbehorende kv-waarde van 

de klep berekend. De invloed van een variabel drukverschil 

op het debiet Q* [-] als functie van de klepstand wordt 

berekend met onderstaande vergelijking.
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De afleiding is gegeven in het intermezzo. Deze vergelijking lijkt sterk lijkt op vergelijking (1). Hierin is 

Δp*0 [-] de verhouding tussen het drukverschil in vollast Δpn [bar] bij Q*=1 en het drukverschil in 0-last 

Δp0 [bar] bij Q*=0 indien er geen debietverplaatsing is (zie Figuur 1, rode stippellijn). Deze wordt als 

volgt berekend: 

∗ =  (3) 

De eenheid Δp is weergegeven in [bar] omdat bij het rekenen met k-waarden veelal met deze eenheid 

wordt gewerkt en om geen gebruik te hoeven maken van correctiefactoren. Dit consequent gebruik 

van eenheden voorkomt vergissingen. Het gebruik van [m] of [kPa] zal resulteren in dezelfde waarde 

van Δp*0. In voorbeeld 1 zijn de drukken dimensieloos ten opzichte van de ontwerpdruk. 

 

<in alle kaders ook graag de betreffende figuren plaatsen met onderschriften> 

ader oor eelden a   i  i uur  

a Bij een constant drukverschil (rode lijn) lees bij Q*=0 het drukverschil Δp0 af: 1 [-]. Lees 

vervolgens i  Q*=1 (vollast) het drukverschil Δpn af: 1 [-]. Met vergelijking (3) wordt voor Δp*0 = 

1/1 de waarde 1 [-] bij een constant drukverschil berekend. Merk op dat vergelijking (2) nu 

reduceert tot de berekende vergelijking (1) (zie ook het intermezzo). 

 Bij een dalend drukverschil (rood gestippelde lijn) lees bij Q*=0 het drukverschil Δp0 af: 0,75 [-]. 

ees vervolgens i  Q*=1 (vollast) het drukverschil Δpn af: 1 [-]. Bij dit dalend drukverschil is de 

waarde Δp*0 = 0,75/1 = 0,75 [-]. 

 

Ideale autoriteit en grondkarakteristiek bij een wijzigende pompdruk 

Voor vijf waarden van Δp*0 wordt de ideale autoriteit en bijbehorende grondkarakteristiek berekend. 

Dit wordt gedaan voor een dalend drukverschil bij een dalend debiet voor Δp*0=0,5, 0,67 en 0,75. 

De afleiding is gegeven in het intermezzo. Deze vergelijking 

lijkt sterk lijkt op vergelijking (1). Hierin is ∆p*0 [-] de 

verhouding tussen het drukverschil in vollast ∆pn [bar] bij Q*=1 

en het drukverschil in 0-last ∆p0 [bar] bij Q*=0 indien er geen 

debietverplaatsing is (zie Figuur 1, rode stippellijn). Deze wordt als 

volgt berekend:
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Resultaat 

De ideale autoriteit is gedefinieerd als de meest gelijkmatige vermogensafgifte bij een lineaire 

aansturing [2] en een constant drukverschil [3]. Een veranderend drukverschil kan dus invloed hebben 

op de keuze van de autoriteit en/of op de keuze van de grondkarakteristiek. Bij gedetaillerde 

berekeningen wordt vanuit de aansturing of lichthoogte van de klep de bijbehorende kv-waarde van 

de klep berekend. De invloed van een variabel drukverschil op het debiet Q* [-] als functie van de 

klepstand wordt berekend met onderstaande vergelijking. 

𝑄𝑄∗ =
∗

√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣2
− 1]) + ∗ − 1
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wordt gewerkt en om geen gebruik te hoeven maken van correctiefactoren. Dit consequent gebruik 

van eenheden voorkomt vergissingen. Het gebruik van [m] of [kPa] zal resulteren in dezelfde waarde 

van Δp*0. In voorbeeld 1 zijn de drukken dimensieloos ten opzichte van de ontwerpdruk. 

 

<in alle kaders ook graag de betreffende figuren plaatsen met onderschriften> 

ader oor eelden a   i  i uur  

a Bij een constant drukverschil (rode lijn) lees bij Q*=0 het drukverschil Δp0 af: 1 [-]. Lees 

vervolgens i  Q*=1 (vollast) het drukverschil Δpn af: 1 [-]. Met vergelijking (3) wordt voor Δp*0 = 

1/1 de waarde 1 [-] bij een constant drukverschil berekend. Merk op dat vergelijking (2) nu 

reduceert tot de berekende vergelijking (1) (zie ook het intermezzo). 

 Bij een dalend drukverschil (rood gestippelde lijn) lees bij Q*=0 het drukverschil Δp0 af: 0,75 [-]. 

ees vervolgens i  Q*=1 (vollast) het drukverschil Δpn af: 1 [-]. Bij dit dalend drukverschil is de 

waarde Δp*0 = 0,75/1 = 0,75 [-]. 

 

Ideale autoriteit en grondkarakteristiek bij een wijzigende pompdruk 

Voor vijf waarden van Δp*0 wordt de ideale autoriteit en bijbehorende grondkarakteristiek berekend. 

Dit wordt gedaan voor een dalend drukverschil bij een dalend debiet voor Δp*0=0,5, 0,67 en 0,75. 

De eenheid ∆p is weergegeven in [bar] omdat bij het rekenen met 

k-waarden veelal met deze eenheid wordt gewerkt en om geen 

gebruik te hoeven maken van correctiefactoren. Dit consequent 

gebruik van eenheden voorkomt vergissingen. Het gebruik van [m] 

of [kPa] zal resulteren in dezelfde waarde van ∆p*0. In voorbeeld 1 

zijn de drukken dimensieloos ten opzichte van de ontwerpdruk.

Ideale autoriteit en grondkarakteristiek 
bij een wijzigende pompdruk

Voor vijf waarden van ∆p*0 wordt de ideale autoriteit en 

bijbehorende grondkarakteristiek berekend. Dit wordt gedaan voor 

een dalend drukverschil bij een dalend debiet voor ∆p*0=0,5, 0,67 

en 0,75. Verder wordt dit ter vergelijking gedaan voor een constant 

drukverschil ∆p*0=1 wat overeen komt met de huidige rekenwijze. 

Als laatste is dit gedaan om de invloed van een stijgend drukverschil 

voor ∆p*0=1,25. Dit laatste is een benadering van een pomp met 

een constant toerental, waarbij de pompcurve wordt benaderd 

door een stijgend drukverschil bij een dalend debiet. De resultaten 

voor de keuze van de ideale autoriteit en klepkarakteristiek zijn 

weergegeven in Figuur 2. Hierbij zijn alleen praktische waarden 

van a*=-3 tot a*=+1 weergegeven. Merk op dat de ideale 

autoriteit gedefinieerd is de meest gelijkmatige vermogensafgifte 

bij een lineaire aansturing [2]. Een waarde van a*=-2,5 (zie 

voorbeeld 2) komt overeen met een luchtverwarmer met een 

constante wateraanvoer- en inblaastemperatuur geselecteerd op 

90°C/70°C/20°C. Deze waarde geeft een praktische bovengrens van 

het toepassingsgebied in ons vakgebied weer.

1a Bij een constant drukverschil (rode lijn) lees bij Q*=0 het 

drukverschil ∆p0 af: 1 [-]. Lees vervolgens bij Q*=1 (vollast) het 

drukverschil ∆pn af: 1 [-]. Met vergelijking (3) wordt voor  

∆p*0 = 1/1 de waarde 1 [-] bij een constant drukverschil 

berekend. Merk op dat vergelijking (2) nu reduceert tot de 

berekende vergelijking (1) (zie ook het intermezzo).

Voorbeelden 1a & 1b (bij Figuur 1)

1b Bij een dalend drukverschil (rood gestippelde lijn) lees bij 

Q*=0 het drukverschil ∆p0 af: 0,75 [-]. Lees vervolgens bij  

Q*=1 (vollast) het drukverschil ∆pn af: 1 [-]. Bij dit dalend druk-

verschil is de waarde ∆p*0 = 0,75/1 = 0,75 [-].

(2)

(3)
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Figuur 2 laat zien dat de invloed van een niet-constant 

drukverschil van invloed is op de keuze van de 

autoriteit A (y-as, verticaal) bij een berekende waarde 

van a* (x-as, horizontaal). De grafiek geeft ook de 

wijzigende basiskeuze van de grondkarakteristiek 

van de regelklep weer. Links in de grafiek resulteert 

de equiprocentuele grondkarakteristiek in de meest 

gelijkmatige vermogensafgifte. Rechts in de grafiek 

resulteert een lineaire grondkarakteristiek in het meest 

lineaire verband tussen aansturing en vermogensafgifte. 

De scheiding tussen de equiprocentuele en de lineaire 

grondkarakteristiek wordt telkens weergegeven door de 

verticale sprong in de grafiek. Deze sprongen verschuiven 

naar links bij een dalende waarde van ∆p*0.

Ten opzichte van de bekende grafiek van een constant 

drukverschil ∆p*0=1 (paars), resulteert een dalend 

drukverschil, bijvoorbeeld ∆p*0=0,5 (blauw) in een groter 

toepassingsgebied waarin de lineaire grondkarakteristiek 

een meer gelijkmatige vermogensafgifte oplevert dan de 

equiprocentuele grond-karakteristiek. Dit wordt toegelicht 

aan de hand van voorbeeld 2.

Een dalende aanvoertemperatuur door een weer-

afhankelijke compensatie resulteert in een stijgende 

waarde van a* waardoor het inzetbereik van Figuur 2 

meer naar rechts verschuift op de x-as [3]. Ter herinnering, 

moderne installaties met LT-verwarming en/of HT-koeling 

hebben al een hogere a* van zichzelf [1]. Dit betekent 

sneller de keuze voor een lineaire grondkarakteristiek. 

Een stijgend drukverschil (∆p*0=1,25; groen) resulteert ook in een 

verschuivend toepassingsgebied van de equiprocentuele klep. 

Bij een constant drukverschil en a*=0 en A=1 is aangetoond dat 

hier het meest lineair verband wordt gevonden tussen aansturing 

en vermogensafgifte bij een lineaire klepkarakteristiek [2]. Hier 

is de vermogensafgifte het meest gelijkmatig. Bij een stijgende 

waarde van a* resulteert een dalende autoriteit in een verbetering 

van dit lineair verband. Dit wordt weergegeven door de paarse 

lijn vanaf het punt (0,1) naar het punt (1,0). Hier wordt later op 

teruggekomen aan het einde van de volgende paragraaf.

Gelijkmatige vermogensafgifte

In de vorige paragraaf is in Figuur 2 het eindresultaat weergegeven 

met betrekking tot de niet-constant drukverschil van de 

circulatiepomp. Figuur 3 (∆p*0=1) en Figuur 4 (∆p*0=0,5) geven 

achterliggende informatie over hoe het drukverschil van invloed 

is op de keuze van de grondkarakteristiek en de autoriteit. 

Figuur 3 (∆p*0=1) ligt aan de basis van de paarse lijn en Figuur 

4 (∆p*0=0,5) is de basis van de blauwe lijn, beide in Figuur 2. 

Ondanks het feit dat de lijnen in Figuur 2 de gelijkmatigheid van 

de vermogensafgifte tonen bij verschillende drukverschillen, zijn 

de lijnen niet uitwisselbaar.

Figuur 2: Keuze ideale autoriteit A [-] voor ∆p*0=0,5 (blauw); 0,67 (oranje); 

0,75 (geel); 1 (paars) en 1,25 (groen) voor een equiprocentuele en een lineaire 

grondkarakteristiek Voorbeeld 2 (bij Figuur 2)

Een warmtewisselaar met een luchtuittredetemperatuur 

van 20°C en een constant watertraject van 90-70°C 

wordt ingezet met een dalend drukverschil waarbij 

∆p*0=0,5. De waarde van a* is:

Kijk op de x-as bij a* = -2,5 (rode pijl) zoek lijn ∆p*0=0,5 

(blauw), aflezen ideale autoriteit: A=1, rechts van de 

sprong: kies lineaire grondkarakteristiek. Nu is de keuze 

van de grondkarakteristiek lineair en resulteert een autori-

teit van 1 in de meest gelijkmatige vermogensafgifte. Dit 

voorbeeld wijst uit dat ook hoog gestookte installaties 

met een constante aanvoertemperatuur maar met een 

dalend drukverschil, niet langer default een equipro-

centuele grondkarakteristiek bezitten.
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grondkarakteristiek een meer gelijkmatige vermogensafgifte oplevert dan de equiprocentuele grond-

karakteristiek. Dit wordt toegelicht aan de hand van voorbeeld 2. 

kader oor eeld  i  i uur  

Een warmtewisselaar met een luchtuittredetemperatuur van 20°C en een constant watertraject van 

90-70°C wordt ingezet met een dalend drukverschil waarbij Δp*0=0,5. De waarde van a* is: 

 

Kijk op de x-as bij a* = -2,5 (rode pijl) oek li n Δp*0=0,5 (blauw), aflezen ideale autoriteit: A=1, rechts 

van de sprong: kies lineaire grondkarakteristiek. Nu is de keuze van de grondkarakteristiek lineair 

en resulteert een autoriteit van 1 in de meest gelijkmatige vermogensafgifte. Dit voorbeeld wijst uit 

dat ook hoog gestookte installaties met een constante aanvoertemperatuur maar met een dalend 

drukverschil, niet langer default een equiprocentuele grondkarakteristiek bezitten. 

∗ = −
− = −

− = −  (4) 

Een dalende aanvoertemperatuur door een weerafhankelijke compensatie resulteert in een stijgende 

waarde van a* waardoor het inzetbereik van Figuur 2 meer naar rechts verschuift op de x-as [3]. Ter 

herinnering, moderne installaties met LT-verwarming en/of HT-koeling hebben al een hogere a* van 

zichzelf [1]. Dit betekent sneller de keuze voor een lineaire grondkarakteristiek.  

 

Een stijgend drukverschil (Δp*0=1,25; groen) resulteert ook in een verschuivend toepassingsgebied 

van de equiprocentuele klep. Bij een constant drukverschil en a*=0 en A=1 is aangetoond dat hier 

het meest lineair verband wordt gevonden tussen aansturing en vermogensafgifte bij een lineaire 

klepkarakteristiek [2]. Hier is de vermogensafgifte het meest gelijkmatig. Bij een stijgende waarde 

van a* resulteert een dalende autoriteit in een verbetering van dit lineair verband. Dit wordt 

weergegeven door de paarse lijn vanaf het punt (0,1) naar het punt (1,0). Hier wordt later op 

teruggekomen aan het einde van de volgende paragraaf. 

 

kader oor eeld  i  i uur  

Een warmtewisselaar met een luchtuittredetemperatuur van 20°C heeft een watertraject van 50-

40°C waarbij de watertemperatuur weersafhankelijk daalt van 50°C naar 30°C. De waarde van a* is 

nu 0. Bij een constante opvoerhoogte (Δp*0=1; paars) resulteert een lineaire grondkarakteristiek 

met een autoriteit A=1 in de meest gelijkmatige vermogensafgifte (groene pijlen). Bij een dalende 

opvoerhoogte (Δp*0=0,67; oranje) geeft de lineaire grondkarakteristiek ook de meest gelijkmatige 

vermogensafgifte maar nu i  een autoriteit van 0,61. 

 

(4)
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Figuur 3: Weergave mate van gelijkmatigheid van vermogensafgifte (of standaard-

deviatie s) en de keuze van de beste grondkarakteristiek en bijbehorende autoriteit bij 

een constant drukverschil: Δp*0=1

In Figuur 3 zijn de lijnen van de gelijke standaard deviatie s 

of de “mate van gelijkmatigheid van de vermogensafgifte” 

[2], voor combinatie van warmteoverdrachtcoëfficiënt a* 

en autoriteit A voor een constant drukverschil: Δp*0=1 

gegeven. Een kleinere waarde van s betekent een meer 

gelijkmatiger vermogensafgifte bij lineair aansturing. 

In de grafiek is rechts  voor een lineaire klep  te zien 

dat de contourlijnen vrij dicht bij elkaar lopen (rode 

cirkel). Dit betekent dat de betekent dat de mate van 

gelijkmatigheid vrij snel afneemt bij een stijgende a*. Ter 

illustratie, vergelijk dit met hoogtelijnen op een kaart: 

waar de lijnen dicht op elkaar staan, is de helling het 

steilste. Het gewenste 1op1 verband tussen aansturing en 

vermogensafgifte daalt hier dus snel. In de praktijk betekent 

dit dat de gelijkmatigheid van de vermogensafgifte van het proces 

terugloopt. Links in de grafiek zijn de lijnen van een equiprocentuele 

grondkarakteristiek weergegeven. De scheiding tussen beide is 

weergegeven door middel van de zwart gestippelde lijn.

Ter vergelijking is in Figuur 4 het resultaat van een nietconstant 

drukverschil Δp*0=0,5 weergegeven. In de eerste plaats is te 

zien dat het punt van de meest gelijkmatig vermogensafgifte 

(standaarddeviatie s=0) naar links is verschoven van (0,1) naar 

circa (1,1). Dit punt is in beide grafieken weergegeven door een 

rode punt. Dus is de gelijkmatigheid van de vermogensafgifte 

belangrijk, dient de invloed van het drukverschil tijdens de 

klepselectie beoordeeld te worden.

In de tweede plaats is te zien dat de onderlinge afstanden tussen 

de contourlijnen groter zijn. In vergelijking met de helling van 

een berg, deze is nu minder steil. Dit betekent dat er in een groter 

gebied een klep te selecteren is met een vergelijkbare of betere 

gelijkmatige vermogensafgifte. Praktisch gezien, de klepselectie 

wordt minder kritisch. Dit is toegelicht in voorbeeld 4.

In de derde plaats laat Figuur 4 zien dat voor veel waarden van a* 

een lineaire klep met een hogere autoriteit de meest aangewezen 

Voorbeeld 3 (bij Figuur 2)

Een warmtewisselaar met een luchtuittredetemperatuur 

van 20°C heeft een watertraject van 5040°C waarbij 

de watertemperatuur weersafhankelijk daalt van 50°C 

naar 30°C. De waarde van a* is nu 0. Bij een constante 

opvoerhoogte (Δp*0=1; paars) resulteert een lineaire 

grondkarakteristiek met een autoriteit A=1 in de meest 

gelijkmatige vermogensafgifte (groene pijlen). Bij een  

dalende opvoerhoogte (Δp*0=0,67; oranje) geeft de 

lineaire grondkarakteristiek ook de meest gelijkmatige 

vermogensafgifte maar nu bij een autoriteit van A≈0,61.

Voorbeeld 4 (bij Figuur 3  
en Figuur 4)

Een warmtewisselaar met a*=0,5 resulteert met een  

lineaire klep en een autoriteit van A=0,4 in een gelijk

matigheid in de vermogensafgifte bezitten van s≈0,1 

(Figuur 3, blauw cirkel) indien het drukverschil constant is:  

Δp*0=1 (Figuur 3, blauwe lijn). 

Dezelfde warmtewisselaar met a*=0,5 zal met dezelfde 

autoriteit A=1 maar bij een dalende drukverschil van 

Δp*0=0,5 een gelijkmatigheid in de vermogensafgifte 

bezitten van ca. s>0,75 (Figuur 4, blauwe pijl). Volle

digheidshalve, hoe kleiner s is, des te gelijkmatiger de 

vermogensafgifte bij een lineaire aansturing. Een dalende 

opvoerhoogte en gelijke autoriteit resulteert dus in dit 

voorbeeld in een minder gelijkmatige vermogensafgifte.
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grondkarakteristiek is. Voor het praktische toepassings-

gebied in ons vakgebied, van a*=-2,5 (zie voorbeeld 1) tot 

a*=+1, betekent dit dat bij ∆p*0=0,5 een lineaire grond-

karakteristiek veelal resulteert in de meest gelijkmatige 

vermogens afgifte. De scheidslijn tussen lineair en equi-

procentueel is de zwart gestippeld lijn. Dit specifiek voor 

warmtewisselaar aangesloten volgens module 5 [6].

Figuur 4: Weergave mate van gelijkmatigheid van vermogensafgifte (of 

standaarddeviatie s) en de keuze van de beste grondkarakteristiek en bij-

behorende autoriteit bij een constant drukverschil: ∆p*0=0,5

een hoge autoriteit gekozen wordt. De contourlijnen 

lopen hier snel op van s=0,2 naar s=0,75. Dit betekent dat 

zonder aanvullende maatregelen, een dalend drukverschil 

in dit gebied een verslechtering geeft van het gezochte 

lineaire verband.De conclusie van deze paragraaf is dat 

een dalend drukverschil kansen biedt, maar ook onbedoel-

de risico’s kan hebben. In ieder geval is voor een optimale 

Figuur 3: een warmtewisselaar met a*=0, geregeld met een lineaire 

klep en een autoriteit van A=1, resulteert in een gelijkmatigheid in de 

vermogensafgifte van s=0 indien het drukverschil constant is: ∆p*0=1 

(Figuur 3, rode punt).

Figuur 4: dezelfde warmtewisselaar, met een dalende drukverschil van 

∆p*0=0,5 met een autoriteit van A=1, heeft een gelijkmatigheid van 

s=0,4 (rode cirkel). Deze gelijkmatigheid kan verbeterd worden door 

de autoriteit te verlagen van A=1 naar A≈0,45 (rode pijl) waarbij s  

daalt tot ongeveer 0,09. De lagere autoriteit resulteert hier in een 

meer gelijkmatige vermogensafgifte.

Voorbeeld 5 (bij Figuur 3 en Figuur 4)

regelstrategie een equiprocentuele grond-karakteristiek 

en een zo hoog mogelijke autoriteit niet langer de beste 

default keuze in ons vakgebied.

We komen terug op een eerdere opmerking dat bij 

een stijgende waarde van a* een dalende autoriteit  

resulteert in een verbetering van dit lineair verband. 

Een voorbeeld van een grote waarden van a* is een 

wateraanvoertemperatuur welke wordt gecorrigeerd op 

basis van de klepstand [3]. Ook werd er boven gesproken 

over aanvullende maatregelen. In Figuur 3 en Figuur 4 zijn 

in de gebieden rechtsboven geen contourlijnen getekend. 

Dit betekent dat s>0,75. Dit zou geïnterpreteerd kunnen 

worden als dat een lineaire grondkarakteristiek met een 

dalende autoriteit altijd beter zou zijn. Dit is niet het geval. 

Dit speciale gebied vraagt om aanvullende maatregelen. 

Deze maatregelen kunnen zijn dat a) er een klep met een 

bovenlineaire grondkarakteristiek geselecteerd dient te 

worden of b) dat de lineaire aansturing in combinatie met 

een lineaire klep gecorrigeerd dient te worden door een 

bovenlineaire correctie. Er zijn fabrikanten op de markt die 

deze mogelijkheid hebben. Hopelijk kan met dit artikel 

hier ook praktische invulling aan gegeven worden.

Kv-sprong

Naast een lineair verband tussen aansturing 

en vermogensafgifte, is ook de minimale 

regelbaarheid van belang bij de selectie van een 

regelklep. Deze minimale regelbaarheid wordt ook 

wel de kv-sprong genoemd, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de kv0 waarde. Dit is de opgegeven 

niet werkelijk optredende volumestroom door 

een gesloten regelafsluiter onder genormeerde 

condities [6]. Met deze kv0-waarde wordt nu 

het minimum debiet berekend door vergelijking 

(2) met behulp van kv0 om te schrijven naar de 

onderstaande vergelijking:
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optredende volumestroom door een gesloten regelafsluiter onder genormeerde condities [6]. Met 

deze kv0-waarde wordt nu het minimum debiet berekend door vergelijking (2) met behulp van kv0 om 

te schrijven naar de onderstaande vergelijking: 

𝑄𝑄∗ =
∗

√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣 2 − 1]) + ∗ − 1

 
(5) 

Met de huidige spreadsheet programma’s is een verdere vereenvoudiging niet noodzakelijk. Echter, in 

de literatuur is dit wel gedaan en voor de volledigheid wordt deze lijn hier gevolgd. Hierdoor wordt er 

tevens een verband gelegd tussen de uitgebreide vergelijking (5) en de vereenvoudigde vergelijking 
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Vergelijking (6) geeft ook aan hoe de vermogenssprong gereduceerd kan worden. Dit kan door een 
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een verdere vereenvoudiging niet noodzakelijk. 

Echter, in de literatuur is dit wel gedaan en voor 

de volledigheid wordt deze lijn hier gevolgd. 

Hierdoor wordt er ook een verband gelegd 

tussen de uitgebreide vergelijking (5) en de 

vereenvoudigde vergelijking (6). Omdat de  

kvs-waarde ten opzichte van de kv0 waarde 
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geschreven worden door de volgende benadering:
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Vergelijking (6) geeft ook aan hoe de vermogenssprong gereduceerd kan worden. Dit kan door een 

betere klep met een grotere verhouding van kvs/kv0. Het kan ook door het kiezen van een hogere 

autoriteit A. Dit laatste is minder efficiënt omdat de autoriteit A onder het wortelteken staat. Een 

Vergelijking (6) geeft ook aan hoe de vermogenssprong gereduceerd kan 

worden. Dit kan door een betere klep met een grotere verhouding van  

kvs/kv0. Het kan ook door het kiezen van een hogere autoriteit A. Dit laatste 

is minder efficiënt omdat de autoriteit A onder het wortelteken staat. Een 

verhoging van de autoriteit resulteert nu niet een even grote daling van de 

vermogenssprong. Het verlagen van het drukverschil geeft daarentegen 

wel een directe verlaging van de vermogenssprong tot gevolg. Deze 

verlaging van de vermogenssprong zal echter niet altijd volledig benut 

kunnen worden. Bij een luchtverwarmer in een luchtbehandelingskast met 

warmterugwinning, zal de regelklep niet openen bij een buitentemperatuur 

van 20°C maar bij een (veel) lagere buitentemperatuur, bijvoorbeeld 

0°C waarbij de wateraanvoertemperatuur hoger is. Meerdere gebruikers 

(bijvoorbeeld naverwarmers) kunnen ook al vermogen vragen waardoor het 

totaal debiet ook hoger is. Al gevolg, hierdoor is het drukverschil hoger dan 

het minimum van ∆p0 (Figuur 1). Ondanks deze kanttekening betekent het 

wel dat de vermogenssprong gereduceerd kan worden indien een dalend 

drukverschil ingesteld is.

Conclusie

Om het debiet als functie van de klepstand te berekenen, wordt gebruik 

gemaakt van de aanname dat het drukverschil constant is. Met de 

opkomst van (moderne) pompregelingen is het gewenst om het effect van 

een stijgend en een dalend drukverschil in deellast te kunnen berekenen. 

De conclusie in dit artikel is dat het toepassen van een 

dalend drukverschil betekent dat de equiprocentuele 

klepkarakteristiek niet altijd de default keuze is. Voor 

het meest lineaire verband tussen aansturing en 

vermogensafgifte resulteert een lineaire klepkarakteristiek 

in combinatie met dalende opvoerhoogte in deellast in een 

meest gelijkmatige vermogensafgifte. Ook resulteert een 

afvallende karakteristiek in een meer groter gebied waarin 

de combinatie van a* en A resulteren in een gelijkmatige 

vermogensafgifte: de klepselectie wordt minder kritisch. 

Ook is aangetoond dat het een dalende drukverschil 

mogelijk is om de zogenaamde kv-sprong te verminderen. 

Dit heeft het voordeel dat de minimale regelbaarheid 

wordt verbeterd rondom het 0-gebied. 
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√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣2
− 1])

 
(9) 

Hierin is de waarde 1 in de teller de vereenvoudigde weergave van het constante drukverschil [4] en 

vormt gelijk het aanknopingspunt. Deze vergelijking wordt uitgebreid van een constant drukverschil 

naar een variabel drukverschil. 

𝑄𝑄
𝑘𝑘
𝑄𝑄
𝑘𝑘

2

= = 1 1

Voor een lineair verband worden de volgende randvoorwaarden aangehouden waarbij het druk-

verschil Δp(Q*) een functie is van het debiet Q*: 

= ∗ 11
1 = 1

Hierin is Δp*0 een factor tussen 0 en 1 voor een dalend drukverschil bij een dalend debiet, 1 voor een 

constant drukverschil en groter dan 1 bij een stijgend drukverschil bij een dalend debiet. De waarde 

Δp*0 wordt opgegeven voor de situatie waarbij het debiet 0 bedraagt. Hieruit volgt: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄 = 𝑄𝑄∗ = 1 − ∗ 𝑄𝑄∗ + ∗ 1

Het dimensieloze debiet Q/Qn [-] wordt verkort geschreven als Q* [-]. Nu is het drukverschil geschreven 

als functie van het debiet Q*. Vervolgens wordt vergelijking (10) in vergelijking (9) opgenomen en 

daarna wordt vergelijking (10) met vergelijking (13) herschreven: 

𝑄𝑄∗ =
𝑄𝑄∗

√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣2
− 1])

=
1 − ∗ 𝑄𝑄∗ + ∗

√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣2
− 1])

1

Het drukverschil van het ontwerp Δpn valt eruit omdat deze in de beide termen in de teller en in de 

noemer voorkomt: 

𝑄𝑄∗ =
1 − ∗ 𝑄𝑄∗ + ∗

√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣2
− 1])

 
(15) 

Vervolgens wordt Q* geïsoleerd en de vergelijking herschreven en volgt de eindvergelijking: 

Hierin is de waarde 1 in de teller de vereenvoudigde weer-

gave van het constante drukverschil [4] en vormt gelijk 

het aan knopingspunt. Deze vergelijking wordt uitgebreid 

van een constant drukverschil naar een variabel drukver-

schil.
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Vervolgens wordt Q* geïsoleerd en de vergelijking herschreven en volgt de eindvergelijking: 

Hierin is ∆p*0 een factor tussen 0 en 1 voor een dalend 

drukverschil bij een dalend debiet, 1 voor een constant 
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volgt:
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Met deze vergelijking is het mogelijk om het debiet te berekening bij een veranderend drukverschil 
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Dit is de bekende vergelijking (6) voor een constant drukverschil. 
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Wie Wildlands Adventure Zoo bezoekt, kan er 

niet omheen. Het werelddeel Jungola is een 

unieke attractie, niet alleen in Nederland maar 

wereldwijd. Deze gecreëerde natuur is zo’n 110 

meter breed, 150 meter lang en tot 16 meter 

hoog. Met een vloeroppervlakte van bijna 17.000 

m² is het de grootste tropische (dierentuin)kas 

van Europa. Het Design & Built van de technische 

installaties in deze kas was een opdracht voor 

HOMIJ, onderdeel van de VolkerWessels Groep. 

Maar wie heeft er ervaring met het ontwerpen 

Creëer voor onze jungle in Drenthe een optimaal klimaat 
voor planten, dieren en de mens en met een minimaal 
energiegebruik. Dat was de uitdaging waar Homij 
en Halmos Adviseurs voor stonden, nadat Wildlands 
Adventure Zoo uit Emmen haar wensen voor de 
tropische kas in het nieuwe dierenpark bekend maakte. 
De klimatisering van deze kas met enorme afmetingen, 
waarin grote tropische bomen werden geplant en kostbare 
dieren onderdak kregen, was alleen mogelijk met de meest 
geavanceerde modelberekeningen.

Projectbeschrijving

Klimaat- en energiemodellen maken Jungola tot 
duurzame natuurbelevenis

Auteur Rob van Mil
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Ontwerphoogstandje voor klimaatzones in Wildlands Adventure Zoo

Foto's: Anton van Daal

en doorrekenen van een klimaatinstallatie waarmee 

je een dergelijke, natuurlijke omgeving kunt creëren? 

Halmos Adviseurs heeft al eerder voor dierentuinen en 

andere grote gebouwen bijzondere klimaatinstallaties en 

klimaatzones ontwikkeld. Vandaar dat HOMIJ de uitdaging 

bij hen durfden neerleggen.

Randvoorwaarden voor flora en fauna

“We kregen een aantal randvoorwaarden die voor de 

beheerders van de flora en fauna in de kas cruciaal 

waren. Zo moest de vochtigheid op 70% liggen, met de 

mogelijkheid om gedurende korte tijd soms naar 60% 

te zakken. En de temperatuur mocht in de winter nooit 

onder de 18°C komen. Gek genoeg is het klimaat in 

Jungola het meest kritisch voor de planten en wat minder 

voor de dieren”, vertelt Ron van der Plas, directeur van 

Halmos Adviseurs. In de eerste fase van het project 

Foto 1: Voor de ventilatie van Jungola zijn vier luchtbehandelingskasten 

geïnstalleerd met elk een capaciteit van 60.000 m3/h.
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bestaat uit water, omdat er een rivier door de kas stroomt. 

Daarnaast moest het dak een zeer hoge transparantie 

hebben, vanwege de noodzakelijke daglichttoetreding 

en uv-straling. Verschillende dieren en planten hebben 

die uv-straling nodig om letterlijk te kunnen overleven. 

Zonwering om ongewenste opwarming te beperken was 

daarom niet gewenst.”

Geavanceerde modelberekeningen

Aan de hand van alle randvoorwaarden ontwierp Halmos 

een klimaatinstallatie die in principe zo ‘basic’ mogelijk 

was. Om dit te bereiken waren zeer geavanceerde 

modelberekeningen en simulaties noodzakelijk. Met 

geavanceerde software ging Linda Deutz, projectleider 

bij Halmos Adviseurs, aan de slag. Zij creëerde modellen 

voor de zomer- en wintersituaties, maar vooral ook voor 

de tussenseizoenen. Daarbij heeft zij op een bepaald 

moment contact gelegd met de Universiteit Wageningen 

(WUR), omdat daar veel kennis beschikbaar is met 

specifieke berekeningen voor kassen. De modellen 

die Deutz voor Jungola ontwikkelde, zijn binnen die 

samenwerking ook getoetst aan de resultaten van een 

specifiek berekeningsmodel dat de universiteit voor de 

glastuinbouw heeft ontwikkeld. “De tussenseizoenen, 

zo blijkt ook uit de modellen, zijn klimatologisch goed te 

beheersen, zolang je met buitenlucht kunt ventileren”, 

vertelt Deutz. “In de gevel en in het dak zitten redelijk 

veel openingen die we in de zomer kunnen openen om te 

zorgen dat het niet te warm wordt. Maar in het voor- en 

53

voerde hij uitgebreide gesprekken met de opdrachtgever 

en de toekomstige beheerders van Jungola. De kas wordt 

bewoond door olifanten, diverse apen, kleinere dieren 

en veel soorten vogels. Daarnaast bezit de kas een rijke 

flora waarvoor planten en bomen rechtstreeks uit Costa 

Rica zijn overgevlogen. “Iedereen begrijpt dat dit een 

natuurlijk evenwicht vereist waarvoor een geavanceerde 

klimaatinstallatie nodig is. Bovendien hadden we met 

randvoorwaarden te maken die specifieke eisen stellen. 

Zo kent de kas constructies met weinig thermische massa. 

Doordat er op meerdere hoogten loopbruggen voor de 

bezoekers door de kas lopen en omdat de dieren zich ook 

in de hogere regionen door de kas bewegen, gelden er op 

meerdere niveaus specifieke, klimatologische eisen. De 

verticale temperatuurgradiënt moest dus beperkt blijven. 

Iets anders waarmee we rekening moesten houden was 

de beschaduwing door planten in de kas. Zo’n 35% van 

het kasoppervlak bestaat uit beplanting. Een andere factor 

is de verdamping door waterpartijen, maar ook door 

begroeiing. Bijna twintig procent van het kasoppervlak 

Foto 2: Aan de dakconstructie is een nevelsysteem gemonteerd dat het 

kan laten regenen in de kas. Ook is er een systeem om de lucht die via de 

gevelroosters binnenkomt direct te bevochtigen, waarmee de vereiste 

luchtvochtigheid gegarandeerd kan worden.
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naseizoen, als de zoninstraling fors kan zijn, dan kunnen we 

die luiken niet zomaar openen, omdat de kou die daardoor 

binnentreedt, schadelijk is voor de planten.” Dit werd een 

belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking van het ontwerp.

Uiteindelijk zijn er modellen voor zowel het thermisch 

comfort als voor de vochtigheid uitgewerkt. Voor de 

thermische simulatie is de hele kas horizontaal in 16 aparte 

zones en verticaal in 6 lagen verdeeld. Ook de exacte 

invloed van de te openen delen in de gevels en in het dak 

was via de modellen te berekenen; naast de posities is 

ook de regeling geoptimaliseerd. Met een slimme regeling 

van de te openen delen in het dak en de gevel verloopt de 

klimatisering veel effectiever dan met het verhogen van 

het mechanisch debiet. Nadat het simulatieonderzoek 

van klimaat en vochtigheid gereed was – een klus die 

al snel een tot twee maanden in beslag neemt – is het 

klimaatsysteem op basis van deze informatie ontworpen. 

Belangrijk hierbij was het zorgen voor voldoende 

luchtbeweging op elke plek in de kas. Dit is essentieel om 

het verdampte vocht uit de blaadjes van bomen en planten 

in de lucht op te nemen. Bij onvoldoende verdamping door 

luchtstilstand zal een plant of boom doodgaan. Maar bij 

te veel verdamping door te grote luchtsnelheden zullen de 

blaadjes verdrogen, wat een lelijk uiterlijk oplevert. 

Zoeken naar de juiste nozzles

Zo ontstond uiteindelijk een klimaatsysteem dat zijn lucht 

via nozzles met hoge snelheid hoog in de kas langs het dak 

inblaast en laag in de kas afzuigt. De simulaties toonden 

aan dat dit het mooiste resultaat oplevert. Een bijkomend 

voordeel is dat de hoge luchtstroom boven in de kas als 

een soort automatische snoeischaar werkt. Takken en 

blaadjes zullen in de hoge luchtstroom verdorren en dus 

niet verder groeien. Daarnaast zorgt de luchtstroom langs 

het dak ook voor afvoer van condens die eventueel onder 

het dak kan ontstaan, zodat het ‘groen uitslaan’ van het 

dak zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het ontworpen inblaassysteem is in de praktijk, in een 

verlaten fabriekshal, onderzocht. “Vooral het type nozzles 

dat we voor het inblazen van de lucht zouden gaan 

gebruiken, was belangrijk. De worp moet ver genoeg 

komen - zo’n 55 meter -, maar mag tegelijk geen te hoge 

luchtsnelheden opleveren voor plant en dier”, vertelt Van 

der Plas. Om die reden zochten we nozzles, en vonden 

die uiteindelijk ook, die goed induceren. Ga maar na; we 

blazen in met 30 m/s maar na 25 meter is die snelheid al 

afgenomen tot 0,7 m/s. En op 50 meter vanaf de gevel is 

de luchtsnelheid nog maar 0,5 m/s”.

Door de positie van de nozzles af te stemmen op de 

gevelopeningen vonden de ontwerpers een oplossing om 

de openingen in gevels en dak ook in het tussenseizoen, 

met te koude buitenlucht, te kunnen gebruiken. De 

luchtstroom uit de nozzles neemt de koude buitenlucht 

mee, waarna de twee luchtstromen snel mengen. Op die 

manier wordt deze natuurlijke wijze van koeling gebruikt 

zonder hinder voor plant en dier.

Foto 3: Langs elk van de lange gevels zijn hiervoor 60 nozzleplaten elk 

met 3 nozzles geïnstalleerd die de voorverwarmde lucht vanuit de lucht-

behandelingskast langs het dak de kas inblazen.
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Geluidoverlast voor dieren voorkomen

Hoewel de simulatie via de modellen vooral gericht was op 

het klimaat in Jungola – temperatuur en luchtvochtigheid 

– bekeek Halmos Adviseurs ook andere onderdelen van 

het installatieontwerp.  De energievoorziening van deze 

kunstmatige jungle wordt verzorgd door een WKK, die naast 

warmte ook elektriciteit opwekt, die in het park kan worden 

gebruikt. “Er is wel gekeken naar een WKO, maar dit is daar 

niet toegestaan omdat het park in een waterwingebied 

ligt. Bovendien was er in dit gebouw ook geen echte 

behoefte aan koeling”, zegt Van der Plas. “Geluid was wel 

een belangrijk aspect bij het ontwerp van de installaties. 

De nachtverblijven van de dieren zijn bewust, vanwege een 

efficiënte inrichting van Jungola, langs de buitenzijden van 

de kas geplaatst. Maar daar zitten ook de nozzles en zijn de 

luchtbehandelingskasten geplaatst. En vooral de Gibbons 

blijken erg gevoelig voor geluid. Daarom hebben we bij de 

selectie van het ventilatiesysteem niet alleen naar de worp 

en het induceren van de nozzles gekeken, maar ook naar de 

geluidsproductie. Zo kwamen we op rubberen nozzles die 

praktisch geen geluid veroorzaken en dus ook geen stress bij 

de dieren.”

Afzuiging is fraai weggewerkt

De afzuiging van de lucht bevindt zich op de begane grond 

van het werelddeel Jungola en is in het landschap weg-

gewerkt. Op zichzelf zijn voor de afzuiging grote kanalen 

nodig, maar doordat ze in de grond en achter rotspartijen 

zijn verstopt, zullen de meeste bezoekers deze openingen 

niet zien. Homij creëerde speciale, twee meter ronde 

kunststof kanalen in de grond die de gronddruk van een 

olifant kunnen weerstaan. Het samenspel van al deze 

technische voorzieningen en de mogelijkheid om na-

Samenstelling van de klimaatinstallatie

Uiteindelijk berust het binnenklimaat van de kas op een samenspel 

van technieken. Allereerst zijn er vier luchtbehandelingskasten 

geïnstalleerd met elk een capaciteit van 60.000 m3/h. Deze zorgen 

voor een enkelvoudige doorspoeling van de ruimte; het betekent 

dat elk uur de luchtinhoud van de kas volledig wordt ververst. 

Langs elk van de lange gevels zijn hiervoor 60 nozzleplaten elk 

met 3 nozzles geïnstalleerd die de voorverwarmde lucht vanuit 

de luchtbehandelingskast langs het dak de kas inblazen. Om 

oververhitting te voorkomen zitten er luiken in het dak en in de 

gevels. Het totaal aan doorlaat in de te openen delen van gevel 

en dak bedraagt netto respectievelijk 2x65 m2 en 125 m2. De 

simulaties lieten ook duidelijk zien wat de meest optimale plaats 

was voor de gevelluiken, die uiteindelijk zodanig zijn geplaatst dat 

de beplanting in de kas daar minimale overlast van ondervindt.

“In Jungola is uiteindelijk het handhaven van de juiste 

luchtvochtigheid het belangrijkste. Vooral op de momenten dat er 

veel buitenlucht, door de natuurlijke ventilatie, de kas binnenkomt 

is dit een voornaam aandachtspunt”, zegt Deutz. “Daarom is er aan 

de dakconstructie een nevelsysteem gemonteerd dat het kan laten 

regenen in de kas. Ook is er een systeem om de lucht die via de 

gevelroosters binnenkomt direct te bevochtigen, waarmee we de 

vereiste luchtvochtigheid kunnen garanderen.’”

Foto 4: Een van de factoren waar 

rekening mee moest worden gehouden, 

is de verdamping door waterpartijen, 

maar ook door begroeiing.

Foto 5: Voor Jungola is een 

klimaatsysteem ontworpen dat 

zijn lucht via nozzles met hoge 

snelheid hoog in de kas langs het 

dak inblaast en laag in de kas 

afzuigt.



tuurlijk te kunnen ventileren, zorgt dat er in alle 

jaargetijden een goed klimaat in de kas ontstaat. 

“Uit de simulaties via onze modellen bleek al dat 

de ruimtetemperatuur laag in de kas, op tropi-

sche dagen, als je de luiken in dak en gevel wijd 

openzet, maar 2 à 3°C warmer zal zijn dan buiten. 

Vlak onder het dak kan de temperatuur wel tot 

45°C kan oplopen, maar daar hoeven zich geen 

bezoekers of dieren te bevinden. Daarnaast zorgt 

bevochtiging via het beregeningssysteem of van 

de toegevoerde lucht via de gevelroosters voor 

een koelend effect”, vertelt Deutz. Hoewel het 

geen hele grote impact heeft, blijkt uit de model-

minimale hoeveelheid energie nodig is. “Er zijn zelfs periodes in het 

jaar waarbij de luchtbehandelingsinstallaties vrijwel niet hoeven 

te werken, omdat we met natuurlijke ventilatie toekunnen. En het 

mooie is dat de beheerders heel veel zelf in de hand hebben” vertelt 

Van der Plas. “Het gebouwbeheerssysteem heeft een zodanige 

lay-out dat zij voor elke zone in de kas, horizontaal en verticaal, 

heel precies de omstandigheden kunnen uitlezen en inregelen. De 

temperatuur en de vochtigheid in elk kwadrant zijn meteen zicht-

baar. Handmatig of automatisch via sensoren, zoals vochtmeters, 

blijft het klimaat binnen de gewenste range optimaal presteren. Het 

mooiste bewijs van het goede klimaat is de wijze waarop de tropi-

sche planten en bomen op dit moment weelderig groeien en bloeien 

in de kas. Anderhalf jaar na aanplanting is dit goed zichtbaar.”

Projectbeschrijving
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len dat ook de planten en het oppervlaktewater 

– die in de berekening zijn meegenomen – in de 

zomer een afkoelend effect hebben. Zo is op basis 

van het beplantingsplan bepaald dat de verdam-

ping van planten voor een koelvermogen tot ruim 

200 W/m2 kan zorgen. En het oppervlaktewater 

absorbeert warmte die via straling op het water 

valt. Mede om die reden, en omdat het slechts 

voor hele korte periodes nodig zou zijn, is er geen 

koelinstallatie aangebracht.

 

Optimaal klimaat in de kas

Volgens Van der Plas en Deutz hebben de 

simulaties met de zeer geavanceerde modelle-

ringssoftware ervoor gezorgd dat er een optimaal 

binnenklimaat wordt gerealiseerd, waarvoor een 

VolkerWessels kreeg de opdracht voor de realisatie van Wildlands 

Adventure Zoo en daardoor mocht HOMIJ alle technische installaties, 

inclusief data-installaties realiseren. Het ging om de installaties in het 

hele park van 22 hectare, gebaseerd op een programma van eisen met 

bijvoorbeeld aantallen dieren en bezoekersfaciliteiten. Op basis van 

die uitgangspunten werden alle installaties ontworpen. Dit ontwerp-

proces, samen met opdrachtgever, adviseurs en ontwerpers, nam 

twee jaar in beslag. 

De grootste uitdaging was de grote kas in het werelddeel Jungola. 

Een tropisch gebied waarin de bezoekers op jungletocht gaan, onder 

meer met een speciale boottocht door een rivier. Olifanten, maki’s, 

slingerapen, gibbons en lori’s wonen in deze kas vol tropische planten 

en bomen, met een oppervlakte van bijna 17.000 vierkante meter. Een 

terrein van drie voetbalvelden, met daarin twee watervallen: één als 

olifantendouche en de ander als onderdeel van de boottocht. Voor het 

handhaven van het tropisch klimaat installeerde HOMIJ vier lucht-

behandelingskasten en een beregenings- en benevelingsinstallatie.

Omdat een tropisch klimaat veel energie vraagt, en verduurzaming 

een belangrijk uitgangspunt was, sloot HOMIJ Jungola aan op een 

WKK en een biogasinstallatie van de Drentse waterleidingmaatschap-

pij WMD. Mede door deze maatregel is de grootste tropische kas van 

Europa CO2-neutraal.

HOMIJ realiseert alle techniek in Wildlands

Foto 6: Het ‘werelddeel’ Jungola in Wildlands heeft een vloeroppervlakte van bijna 

17.000 m² en is daarmee de grootste tropische (dierentuin)kas van Europa.
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In het najaar werd Californië wederom opgeschrikt 

door enorme natuurbranden. Na een record droge 

periode ging het in november helemaal mis. De 

enorme branden raasden volkomen onbeheersbaar 

door natuurgebieden maar ook door een aantal 

dorpen. Het plaatsje Paradise werd onwaarschijnlijk 

hard geraakt en veranderde in een hel. Opgejaagd 

door een harde oostenwind trok de woeste vuurzee 

in de nacht dwars door het stadje. Alle woningen zijn 

volkomen verloren gegaan. Bij het schrijven van deze 

column waren er ruim 70 slachtoffers gevonden. Maar 

er werden nog 1000 mensen vermist. Velen zullen 

wellicht nooit gevonden worden. De temperaturen 

bij dit soort branden kunnen enorm oplopen. Beelden 

van de natuurramp zijn afgrijselijk. Mensen die de 

vuurzee probeerden te ontvluchten, werden op de 

uitvalswegen soms ingesloten en ingehaald door de 

vlammen. 

Je kunt je afvragen hoe dit zo mis kan gaan in een 

ontwikkeld land als Amerika. In Nederland hadden we 

ook een zeldzaam droge en recordwarme zomer. Er zijn 

tal van natuurbranden geweest, maar elke brand werd 

in een vroeg stadium ontdekt. Geen enkele keer liep 

het uit de hand. Maar we moeten niet vergeten dat 

we in Nederland over relatief kleine stukken natuur 

beschikken vergeleken met een staat als Californië. 

Bovendien zijn de natuurgebieden bij ons overal goed 

bereikbaar. Vanuit de lucht wordt continu gewaakt 

met vliegtuigjes en zodra er een beginnende brand is 

gedetecteerd, rukt de brandweer uit en binnen een uur 

is het blussen in volle gang. 

Bij het woord houtvuurtje of open haard krijgen we een ‘warm’ gevoel. 
Zeker in deze tijd van het jaar. De rolverdeling is wat dat betre�  door-
gaans nog altijd zeer traditioneel. De mannen maken het vuur, de vrou-
wen zorgen voor wat lekkers erbij. Maar een houtvuur kan ook een totaal 
andere kant hebben.

Bij natuurbranden komt veel roet in de lucht. Dat blokkeert 

het zonlicht en kan daardoor tijdelijk een licht verkoelend 

effect hebben. Al is dit effect in het algemeen maar klein. Veel 

belangrijker is de impact van de enorme hoeveelheid CO2 die in de 

atmosfeer komt. Dit broeikasgas heeft juist een opwarmend effect 

en kan bovendien veel langer actief blijven als broeikasgas in de 

lucht. Vandaar dat het stoken van hout niet zo maar een duurzaam 

alternatief is van stoken op gas. Integendeel.

Bij het stoken op hout komt tot 2 maal zoveel CO2 vrij in 

vergelijking met verwarmen op gas. Bovendien komt er veel (ultra) 

fi jn stof in de lucht. Zeker in de winter kan de hoeveelheid van dit 

fi jnstof door de ‘thermische gelaagdheid’ van de atmosfeer tot 

gevaarlijke niveaus stijgen, zeker in stedelijk gebied. Een pellet 

kachel brandt effi ciënter dan een open haard, maar toch is de 

uitstoot van CO2 bij de pellet kachel dubbel zo groot in vergelijking 

met de gasgestookte CV ketel. Het subsidiëren van pellet kachels 

heeft dus helemaal niets te maken met duurzaamheid. Integendeel. 

Maar het kan nog gekker. De kolengestookte Amercentrale 

wordt momenteel omgebouwd tot een enorme ‘pellet kachel’. 

De overheid subsidieert de bouw met een bedrag van in totaal 

1,2 miljard euro, want het zou helpen om de klimaatdoelen te 

halen! De houtpellets, afkomstig uit Amerika en Canada, worden 

aangevoerd met grote schepen. Die varen bovendien op ruwe 

stookolie. In de landen van herkomst gaan hele bossen tegen 

de vlakte voor onze pellet-honger. Big business. Het verstoken 

veroorzaakt een extra uitstoot van CO2. Bovendien wordt er 

door de oorspronkelijk bossen geen CO2 meer vastgelegd. Dat 

maakt het netto resultaat van deze centrale nog beroerder. Van 

het aardgas af is prima, maar alleen als het alternatief ook echt 

duurzamer (en liefst volkomen CO2 neutraal is).



TVVL-Bedrijfslid

Nieman is voor velen in de bouw- en installatie-

wereld een hele bekende, zelfs een begrip. Dat is 

ook niet onlogisch, wetende dat het bureau dit 

jaar precies 30 jaar bestaat. “Dat hebben we op 

gepaste wijze gevierd in het tijdelijke Climate 

Planet, de wereldbol die in oktober op het Jaar-

beursplein in Utrecht stond. Nieman is begonnen 

als adviseur voor bouwfysica en bouwkwaliteit en 

als deskundig bureau op het gebied van bouw-

regelgeving. Naarmate we meer met energie-

zuinig bouwen te maken kregen, hebben we een 

volwaardige installatieadviestak opgezet.”

Nieman is een middelgroot adviesbureau dat 

zich volgens Valk onderscheidt vanwege twee 

aspecten. “We zijn gespecialiseerd in bouwrege-

ling; zo zijn we betrokken bij regelgeving rondom 

het Bouwbesluit en bouwnormen. Tegelijkertijd 

geven we heel praktisch advies, tot op de steiger 

doen we dat.”

ontwikkelingen in de maatschappij. Valk: 

“Allereerst hebben we een fl inke opgave 

op het gebied van klimaatadaptatie en 

energie-transitie. Dat heeft gevolgen voor 

de hele gebouwde omgeving, en vraagt 

om andere technische oplossingen.” Een 

andere ontwikkeling is comfort. “Niet uit 

luxe maar juist uit noodzaak: als mensen 

zich in een gebouw prettig voelen, dan 

kunnen ze zich beter en volledig inzetten 

op hun taken. In de piramide van Maslow 

staat huisvesting in brede zin op een lage 

plek, dat betekent dat huisvesting een 

noodzakelijke randvoorwaarde is. En daar 

slagen we nu nog niet goed genoeg in.”

Circulariteit is een parallelle trend. “Het 

grondstoffenprobleem gaat ook de 

installatiesector raken. Metalen en vooral 

zeldzame aardmetalen worden schaarser. 

Daar moeten we meer van terugwinnen 

en waar mogelijk hergebruiken, en daar 

is nog veel werk te verzetten. We hebben 

dat gemerkt bij de herinrichting van ons 

pand in Zwolle, waar we bijvoorbeeld 

wandcontactdozen hebben hergebruikt. 

Een van de elektriciens mopperde dat hij 

oude stopcontacten moest gebruiken. 

Niet dat ze echt zo oud waren, maar hij is 

dat niet gewend. Aan ons als installateur 

en installatie-adviseur de taak om deze 

ontwikkeling concreet te maken.”

aan het woord

Foto: Harm Valk - Nieman Raadgevende Ingenieurs

Mijn TVVL

Nieman is zowel bedrijfslid als 

kennispartner. “We zijn lid omdat 

we het belangrijk vinden verbon-

den te zijn met de installatie-

sector. Kennispartner zijn we 

omdat het ons past als een jas. 

Het zit in ons DNA: we zijn van 

het begin af aan als bureau actief 

geweest in het delen van kennis. 

We geven cursussen, staan op 

verschillende podia, we zijn open 

in het delen van onze kennis 

tenzij dat anders is afgesproken. 

Het kennispartner schap helpt 

daarnaast als je gezamenlijk inno-

vatieve projecten wilt opzetten.”
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Bedrijfslid

De installatie-adviseur wordt weer een adviseur: het lijkt dubbelop, maar 

Harm Valk, partner bij Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft een heel dui-

delijke uitleg. “Waar wij voorheen veelal werden ingeschakeld om bouw- en 

installatietechnische berekeningen uit te voeren en van daaruit de installatie 

uit te werken, worden we steeds vaker ingeschakeld in het pre-ontwerp.”

Harm Valk - Nieman Raadgevende Ingenieurs

Terugkijkend op 30 jaar stelt Valk vast dat de bouw- en 

installatiesector nog vooral veel dingen hetzelfde doet als 

drie decennia geleden. “Dat is natuurlijk behoorlijk ont-

nuchterend, maar we willen nog te vaak het wiel opnieuw 

uitvinden in plaats van meer openstellen en van elkaar 

te leren.” Een andere trend, die al lang niet meer nieuw is 

maar nu heel snel tot wasdom komt, is de digitalisering. 

“BIM zorgt ervoor dat installatie-adviseurs veranderen 

van meedenkers en rekenaars tot co-ontwerpers. Het re-

kenwerk wordt op termijn onderdeel van het BIM-model, 

en de adviseur krijgt ruimte voor zijn adviesrol. We gaan 

meedenken hoe gebouwen in de praktijk functioneren.”

Al die veranderingen in het vak zijn het gevolgen van 



Regionieuws

Op donderdag 25 oktober 2018 organiseerde regio 

Noord Holland de brainstormsessie 'Waarom wordt 

verdampingskoeling niet overal standaard toege-

past?'. Tijdens de brainstorm behandelde Arjan 

Schrauwen de volgende vragen:

• Welke maatregelen werken wel en welke niet?

• Waarop ligt volgens jou de nadruk?

•  Wat is de voorwaarde om verdampingskoeling in 

jouw ontwerp mee te nemen?

Naar aanleiding van deze brainstormsessie blijkt dat 

er vooral vraag is naar:

1.   Meer diepgaand onderzoek naar de toepassing 

van de verschillende verdampingskoelings-

technieken bij verschillende gebruikersgroepen. 

Hierbij wordt de hulp gevraagd van leveranciers 

voor het samenstellen van de vragenlijst en het 

benaderen van de doelgroepen. 

2.   Het ontwikkelen van een marketingstrategie 

richting gebruikers en voor het verbeteren van 

het imago van verdampingskoeling.

3.   Het verbeteren van de kennisachterstand op het 

gebied van de voor- en nadelen van verdam-

pingskoeling. 

ISSO en TVVL gaan hier graag samen met jou mee 

aan de slag! Geïnteresseerd in dit onderwerp en wil 

je graag bijdragen? Stuur een mail naar 

a.schrauwen@isso.nl.

    BRAINSTORM  
VERDAMPINGSKOELING 
EN NU? 

   DUURZAAM EN MODULAIR, DAT IS SELFICIENT

Werner Vink en Dave Baas gaven op donderdag 1 november de laatste 

presentatie van hun regiotour in regio Midden Nederland bij TVVL 

Kennispartner Carrier Airconditioning BV. Met deze tour langs de 

7 TVVL regio’s hebben Werner en Dave 260 enthousiaste leden en 

niet-leden weten te bereiken. Vanwege dit succes en de grote vraag 

naar meer informatie over gebouwdata gaat TVVL in samenwerking 

met Werner en Dave 

een TVVL cursus/work-

shop over gebouwdata 

ontwikkelen die najaar 

2019 van start gaat. 

Geïnteresseerd? Lees het 

duo-interview van Wer-

ner en Dave in TTVVL 

Magazine nr. 7 2018 en 

houd de TVVL cursusa-

genda in de gaten!

Regio Midden Nederland bezocht op 16 oktober 2018 het project Selfi cient. 

Selfi cient is een zelfvoorzienend, modulair huis gebouwd met circulaire 

materialen door een multidisciplinair team van studenten van de Hoge-

school Utrecht. Door 2 studenten en een docent werden we rondgeleid 

door dit innovatieve huis, welke al meerdere prijzen bij verschillende Solar 

Decathlon wedstrijden won. Samen met leden van het Selfi cient team 

gingen de TVVL deelnemers in gesprek over de constructie, duurzaamheid, 

materialen en technische installaties van het Huis van de Toekomst.

    TVVL REGIOTOUR THE (BIG) DATA POTENTIAL 
ZORGT VOOR UITBREIDING TVVL CURSUS-
AANBOD
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TVVL Connect
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CONNECT jij al online 
met andere experts en 
andersdenkenden?

“De behoefte om samen te werken met andere ex-

perts binnen de installatietechniek is er natuurlijk 

allang. Alleen zien we dat de laatste jaren steeds 

meer online gebeuren”. Aan het woord is Daniëlle 

Dikhoff, community manager Kennisontwikkeling 

bij TVVL. “We zagen het bij de start van de eerste 

TVVL groep op LinkedIn. Binnen no-time waren 

er 4800 volgers. Vanuit de hele keten. Daarna 

kwamen er spontaan nieuwe groepen bij, zoals de 

Triple BIM Community met 300 volgers. Ook pro-

fessionals buiten de kerngroep plaatsen berichten 

en stellen vragen. Die interactie willen we ook op 

het platform TVVL Connect. De LinkedIn groepen 

blijven voorlopig nog in de lucht, maar wie weet 

worden ze in de toekomst overbodig”.

Kennisontwikkeling en ontmoetingen creëren

Ook directeur John Lens en bestuurslid Chris van 

Bekkum geven hun visie op de nieuwe online 

De digitale platform economie is in opkomst. Kijk naar 
Amazon, Facebook, Google en Uber. Zij hebben online 
omgevingen gecreëerd die bol staan van de interactie. Die 
wereldwijde platforms hebben de weg vrijgemaakt om ook 
op landelijke en regionale schaal fundamenteel anders te 
werken, te ontmoeten en waarde te creëren. TVVL sluit 
hierop aan met het online platform ‘TVVL Connect’. Voor 
leden én niet-leden. Drie betrokkenen geven hun visie op 
het platform dat 14 november live ging.

omgeving. John Lens: “Ik zie 2 kerntaken voor TVVL terug in dit 

platform. Eén: we stimuleren kennisdeling en -ontwikkeling binnen 

de totale keten. Het liefst samen met leden, zodat zij bepalend 

zijn voor de kwaliteit en inhoud van kennisontwikkelingsprojecten 

en bijvoorbeeld onze cursussen. Twee: we faciliteren en creëren 

ontmoetingen, op kleine én grote schaal”. 

Kritisch tegengeluid

“Ik hoop dat TVVL Connect een bijdrage kan leveren aan een 

cultuurverandering”, zegt Chris van Bekkum. “In de bouw- en 

vastgoedsector hebben we de neiging om onze visie alleen in onze 

directe omgeving te bespreken. We willen andere resultaten, maar 

niet ons eigen gedrag veranderen. We moeten hier bewuster mee 

bezig zijn. In het openbaar je visie delen en hierover het gesprek 

met elkaar aangaan is spannend: wie leest er allemaal mee? Toch 

moeten we dit meer durven doen, zodat we een positieve bijdrage 

leveren aan de noodzakelijke veranderingen”. 

TVVL Connect: samen werken 
aan oplossingen voor technische 
uitdagingen van de toekomst

John Lens presenteerde 

TVVL Connect op de 

TVVL Techniekdag 2018
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Ook kunstenaars en biologen zijn welkom op 

TVVL Connect

John: “Ik sluit me daarbij aan. TVVL Connect maakt 

het delen van je eigen kijk op zaken, het hierover 

met elkaar in gesprek gaan en het aangaan van 

samenwerking laagdrempeliger. Het platform geeft 

toegang tot thema’s en discussies, rapporten, 

onderzoeken, theorie en trends.” Chris: “En hopelijk 

veel interessante zienswijzen van anderen. Steve 

Jobs voegde ooit een beeldhouwer toe aan zijn 

team voor productontwikkeling. Dit bracht een 

vernieuwende manier van kijken en werken met 

zich mee. Ik zou het mooi vinden als het gesprek 

op TVVL Connect ook andere specialisten aantrekt 

en ‘aansteekt’: sociologen, psychologen, biologen, 

kunstenaars. Kom maar op zou ik zeggen!"

Niet-leden zijn welkom

“Andere visies en ideeën binnenhalen, en tegelijker

tijd de kennis van TVVL’ers zichtbaar maken voor 

externe partijen. Dat is wat we willen”, aldus John. 

“Professionals kunnen elkaar makkelijker vinden. 

Feitelijk zijn er geen drempels meer om samen te 

werken of in gesprek te gaan. Daarom hebben ook 

nietleden toegang tot een deel van TVVL Connect. 

Zodat ook zij kunnen bijdragen aan onze expertise

gebieden en thema’s.” 

Pak je kans: laat je expertise zien

John vervolgt: “Dat werkt ook de andere kant 

op. Naast kennis ‘brengen’ kunnen nietleden 

zien wie de de experts zijn binnen onze keten. Bij wie ze terecht 

kunnen voor hun eigen vraagstukken. Professionals of partijen die 

voorheen onzichtbaar waren, zoals projectleiders, projectteams 

of partners, krijgen door TVVL Connect letterlijk en figuurlijk een 

gezicht. Leden krijgen veel meer kans om zich te profileren als 

expert op specifieke thema’s. Dat gaat de samenwerking binnen én 

buiten de keten bevorderen. Dat is in essentie wat we vanuit TVVL 

willen bereiken”.

1. Digitalisering & Gebouwbeheer

2. Duurzaamheid & Circulariteit

3. Elektrotechnische installaties

4. Energieopslag

5. Energietransitie

6. Gezonde gebouwen

7. Internationale ontwikkelingen

8. Klimaatinstallaties

9. Waterinstallaties

Welke thema’s kun je volgen 
op TVVL Connect:

• www.tvvlconnect.nl 

•  Een uitgebreide instructievideo vind je op de homepage

•  Voor vragen of suggesties: connect@tvvl.nl 

Hee jij daar. Kom jij met ideeën voor 
TVVL Connect projecten en groepen?

Het goede voorbeeld

Gaan de TVVL bestuurders zelf een beetje het goede voorbeeld 

geven? Beide heren lachen even, maar worden dan uit erst serieus. 

John: “Tja, ook wij gaan ons best doen om een actieve bijdrage te 

leveren: dat betekent niet alleen meelezen of informatie 'zenden'." 

Chris: “Zolang er genoeg mensen zijn die de meerwaarde van TVVL 

Connect zien, dan gaat het vanzelf groeien. Het is een ecosysteem. 

Ik merk dat ik nog niet precies weet hoe ik zelf ga bijdragen, en in 

welke vorm. Maar ik weet wel dat ik wil helpen waar mogelijk om 

van het platform een succes te maken”.

In de huid van onze leden kruipen

Er ligt ook een mooie rol voor community manager Daniëlle Dikhoff: 

“Ik heb een Bouwkunde achtergrond. In 2010 was ik betrokken 

bij de eerste integrale duurzaamheidsprojecten in Nederland. Die 

achtergrond helpt mij in mijn huidige rol. Ik kruip in de huid van 

onze leden. Ik focus op het signaleren van nieuwe onderwerpen 

voor kennisontwikkeling. En het opstarten en faciliteren van nieuwe 

samenwerkingen, zo breed mogelijk. Je zou het kunnen zien als het 

managen van groepen mensen. Ik roep leden op om met ideeën 

voor samenwerking en kennisdeling naar mij toe te komen. Als we 

voldoende partijen hebben om de schouders eronder te zetten, dan 

zorg ik voor de start van een project, onderzoek of nieuwe groep. 

Dat kan al binnen een paar weken een feit zijn”.



Continu klaar voor de toekomst?
Drs Els Frigge

Trainer adviseur HR Projecten

Hoe zorg je dat je klaar bent voor de toekomst? Een 

toekomst waarin nieuwe functies ontstaan die we nu 

nog niet kennen en oude functies verdwijnen. Een toe-

komst waarin kennis snel verouderd en nieuwe skills in 

hoog tempo vereist zijn. Deze skills worden omschre-

ven als '21st century skills'. Wat  zijn dat en hoe werk je 

hieraan als werkgever en werknemer?

21st century skills

Naast vakkennis en vaardigheden bijhouden eist de 

toekomst in de 21ste eeuw méér van ons. Het hoge 

tempo van innovaties vraagt om fl exibiliteit en aanpas-

singsvermogen. En dat niet af en toe maar levenslang. 

Routinewerk wordt schaars of overgenomen door ro-

bots en de behoefte aan kritische creatieve geesten en 

probleemoplossers wordt groter. We moeten onze weg 

zien te vinden in eindeloze complexe informatiestro-

men in meerdere talen en hier digiwijs mee omgaan. 

Om dit allemaal aan te kunnen hebben we elkaar 

nodig: nobody is perfect but a team can be. Samen-

werking en communicatie is belangrijker dan ooit. Dit 

totaalpakket noemen we de '21ste century skills'. 

Duurzaam inzetbaar

Het is in het belang van werkgever én werknemer om 

te focussen op duurzame inzetbaarheid van de mede-

werkers. Investeren in persoonlijke- en teamontwikke-

ling zorgt voor continuïteit van de onderneming. Het 

minste dat je als werknemer zelf kunt doen is bijblijven 

in je vak en het minste dat je als werkgever kunt doen 

is dit leerproces  faciliteren. 

Op alle fronten bijblijven in je vak is echter onmense-

lijk. Het vraagt bijna om fulltime surfen, twitteren, le-

zen, volgen, reageren, onderzoeken, netwerken en ga zo 

maar door. De overweldigende hoeveelheid informatie 

maakt dat sommige vakmensen afhaken en al blij zijn 

hun gewone werk af te krijgen. Voor hen bestaat het 

reële gevaar ongemerkt op een achterstand te raken 

ten opzichte van hun collega’s die wel beschikken over 

21st century skills. Maar hoe dan wel? Het antwoord is 

simpel: stel doelen, maak keuzes, focus je en onder-

neem gerichte acties op weg naar je toekomst.
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Weet wat de arbeidsmarkt vraagt.

Plan minimaal 1 x per jaar tijd in om vacatures op je vakgebied te 

analyseren. Zoek naar de rode draad in de functie-eisen en kijk 

kritisch naar jezelf: Zou je voor deze werkgevers aantrekkelijk zijn? 

Is je kennisniveau goed genoeg? Sluit je ervaring aan op de eisen?

 Weet wat je kunt en wilt.

Na de analyse van de vacatures  trek je je conclusie en maakt 

keuzes. Bepaal welke kennis, vaardigheden en/of 21ste century 

skills je wilt ontwikkelen. 

 Lees minimaal één (digitaal) vakblad.

En dat doe je waarschijnlijk al als je dit nu leest. In een vakblad 

kom je snel veel te weten over vakontwikkelingen en toekomstige 

ontwikkelingen. Probeer de tips die daar in staan uit om je vaardig-

heden te vergroten.

Begin weer bij punt 1.

Employability stopt nooit. De arbeidsmarkt verandert zo snel dat je 

gewoon weer bij punt 1 kunt beginnen. 

 Leer van collega’s en wissel taken uit.

Zoek collega’s waar je van kunt leren. Voer gesprekken met hen, kijk 

met hen mee en vraag advies. Door taakroulatie breid je je ervaring 

en competenties op een leuke manier uit. Het is geven en nemen, 

dus schroom niet je kennis en ervaring ook met collega’s te delen.

Volg minimaal eens per jaar een  training/workshop/cursus/

symposium. Maak deze keuze bewust op basis van stap 2. Sluit het 

aan bij de  ambities van jezelf en je werkgever voor de toekomst?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Duurzaam inzetbaar, hoe doe je dat?

Deze 6 basis tips helpen je continu klaar te zijn voor de toekomst:



TVVL-Cursussen
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Hbo’ers in techniek vallen iets minder uit
Als studenten na één jaar studie niet meer staan ingeschreven in het hoger 

onderwijs worden zij gerekend tot de groep van uitvallers. Bij technische 

hbo-opleidingen valt een iets kleiner deel van de studenten uit dan in 

het totale hoger onderwijs, maar dit verschil is marginaal. Circa 17% van 

de studenten stopt voortijdig (bron: Onderwijsinspectie). De branche 

schreeuwt echter om hoog opgeleide technische medewerkers. Ieder  

procentpunt meer uitval bij een technische hbo-opleiding is een verlies 

voor de branche. Maar in uitval, ook bij niet-technische hbo-opleidingen, 

liggen ook direct kansen. Dat leggen wij hieronder uit. 

Ontwikkeling hbo-studentenaantallen

Het aantal studenten hbo Elektrotechniek stijgt jaarlijks. In 2014/15 is 

het aantal studenten met 29% gestegen ten opzichte van 5 jaar eerder. 

Het aantal gediplomeerden daalt daarentegen jaarlijks. In 2013/14 is het 

aantal gediplomeerden elektrotechniek met 17% gedaald ten opzichte van 

2012/13. 

Voor de richting Werktuigbouwkunde geldt dat in iets mindere mate. Het 

aantal studenten is in 2014/15 met 24,9% gestegen ten opzichte van  

5 jaar eerder. Het aantal gediplomeerden daalde tot 2013 waarna we qua 

aantal bijna gelijk staan in vergelijking met 5 jaar geleden. Voor 2 andere 

technische installatiebranche gerelateerde opleidingen (AOT en technische 

bedrijfskunde) zien we de laatste 5 jaar een stabilisatie in zowel aantal 

studenten als gediplomeerden. Beide richtingen hebben grofweg de helft 

van het aantal studenten ten opzichte van een hbo Elektrotechniek of 

Werktuigbouwkunde. 

Campus Recruitment

Doet jouw bedrijf aan ‘Campus Recruitment’? Campus Recruitment is het 

werven van jong talent in de vorm van studenten en net-afgestudeerden. 

Jong talent is schaars en iedereen aast op ze. Vaak wordt toekomstig talent 

al binnengehaald bij stages, traineeships en startersfuncties. Campus Re-

cruitment draait niet alleen om het moment dat jongeren de opleiding met 

een diploma verlaten, maar om meerdere contactmomenten gedurende 

de studie door het geven van lezingen, het meedoen aan bedrijvendagen, 

het bieden van stages en afstudeerplekken, etc. Je hoeft je niet alleen te 

richten op de (potentieel) afgestudeerden, ook de uitvallers kunnen erg in-

teressant voor jouw bedrijf zijn. Bijvoorbeeld diegenen met een technische 

mbo-opleiding. Maar ook andere uitvallers zijn prima te begeleiden naar 

een hoger niveau door bijvoorbeeld de TVVL Talent Academy. 

Vanaf februari 2019 biedt TVVL een nieuw opleidingstraject aan; de TVVL 

Talent Academy. Binnen 1,5 jaar begeleiden we deelnemers van een 

stevige basis naar een post-hbo diploma Hogere Elektrotechniek of Lucht-

behandelingstechniek (specialisatie binnen Werktuigkunde). De opleiding 

is zó opgebouwd dat je werken en leren kunt combineren. Het traject is 

ontworpen voor deelnemers met een technische 

mbo-opleiding (doorstromers) of een (eventueel 

afgebroken of niet-technische) hbo-opleiding 

(zij-instromers). 

De TVVL Talent Academy bestaat uit 3 delen. 

Om iedereen op gelijk niveau te krijgen, begint de 

opleiding met een Schakelcursus Toegepaste  

Wiskunde en Natuurkunde. Voor beide 

opleidings trajecten is dit noodzakelijke basis-

kennis voor het begrijpen van installatietechni-

sche principes en -berekeningen. Zodra deel 1 

succesvol is afgerond, volgt de  basisopleiding 

Elektrotechniek of Werktuigkunde. Deelnemers 

leren hier basisprincipes, theorie en normen en 

richtlijnen toe te passen. Ook starten ze in dit on-

derdeel met het maken van installatietechnische 

berekeningen. Het laatste en grootste onderdeel 

is de post-hbo opleiding Hogere Elektrotechniek 

of de post-hbo opleiding luchtbehandelings-

techniek. Beide theoretische opleidingen zijn 

gere gistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps-

onderwijs Nederland. 

Gaat jouw bedrijf investeren in jong talent of 

hbo-uitvallers een nieuwe mooie kans geven? Het 

is een win-win situatie voor alle partijen. De TVVL 

Talent Academy start al in februari en dat is mooi 

op tijd; rond kerst vallen immers traditiegetrouw 

veel eerstejaars hbo’ers uit…

Meer informatie en de brochure kun je vinden op 

www.tvvl.nl/cursussen.



Installatie Project Management

Gespreksvaardigheden

Luchtbehandeling speciale ruimten

Werktuigkunde voor Elektrotechnici

Sanitair module gebouwriolering

Commissioning

Elektrotechniek voor werktuigkundigen

Hydraulische schakelingen voor verwarmen en koelen

Duurzaamheid in de gebouwde omgeving

Presenteren en overtuigen met LEF

Bouwkunde voor Installatietechnici

Sanitair module brandblusvoorzieningen

Leidinggeven

Installatietechniek voor bouwkundigen

Ramen en budgetteren

Hydraulische schakelingen voor verwarmen en koelen

Adviesvaardigheden

Voor ons programma vanaf september 2019 

kijk je op www.tvvl.nl/cursussen.

8 januari

8 januari

9 januari

14 januari

22 januari

23 januari

29 januari

31 januari

26 februari

27 februari

12 maart

19 maart

9 april

16 april

29 april

8 mei

23 mei
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Wat heb jij 
afgesproken?

Dit is de periode waarin de meeste medewer

kers hun jaarlijkse beoordelingsgesprek hebben. 

Veelal is een POP (een persoonlijk ontwikkelplan) 

onderdeel hiervan, of tenminste worden de oplei

dingswensen van beide kanten besproken. Waarin 

wil je werkgever dat jij jezelf gaat ontwikkelen? 

Heb je zelf wensen om een bepaalde opleiding 

te volgen? Wil je je technische kennis vergroten 

of ga je juist voor persoonlijke groei? Dan is het 

handig om te weten dat TVVL een mooi en breed 

pakket aan cursussen biedt.

 

Door het volgen van een cursus bij TVVL investeer 

je niet alleen in jezelf, maar investeer je indirect 

ook in de installatiebranche. Niet alleen omdat 

jouw nieuw opgedane kennis meer dan welkom 

is in deze tijd van energietransitie en verduurza

ming, maar ook omdat TVVL een vereniging is. 

Een vereniging heeft geen winstoogmerk, dus alle 

opbrengsten uit cursussen investeren wij weer 

in kennisontwikkeling en kennisdeling. En daar 

profi teer jij ook weer van!

Wat heb jij afgesproken? Ga je in 2019 investeren in je kennis en toe-

komst? Kun je niet wachten om te beginnen? De volgende cursussen 

starten in ieder geval nog vóór de zomervakantie;
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Nieuwe TVVL leden

Nieuw persoonlijk lid: Sebastiaan Luchies
Mijn naam is Sebastiaan Luchies, 36 jaar. Ik ben sinds 1 mei jl. werkzaam bij TBI-

onderneming Koopmans Bouw te Enschede als Bouwfysisch BIM-Aspectadviseur. 

Ik hou mij bezig met de bouwfysische aspecten van gebouwen zoals de gebouw-

schil, energiestromen, duurzaamheid en installatietechniek. Bij Koopmans willen 

we het bouwproces zo effi ciënt mogelijk inrichten. Digitalisering en BIM zien wij 

daarvoor als de beste manier. De toevoeging van bouwfysische aspecten aan het 

model is daarbij een logische volgende stap.

Nieuw bedrijfslid: The BIM Engineers
The BIM Engineers is een multinationale, multidisciplinaire en full-

service BIM dienstverlener. Een snel groeiend,  jong en dynamisch 

bedrijf dat onderdeel is van BJG Groep. Naast de BIM Engineers 

bevat deze groep bedrijven op het gebied van werving & selectie, 

detachering, backoffi cedienstverlening en Payrolling in de bouw- en 

Nieuw persoonlijk lid: Sebastiaan Luchies
Mijn naam is Sebastiaan Luchies, 36 jaar. Ik ben sinds 1 mei jl. werkzaam bij TBI-

onderneming Koopmans Bouw te Enschede als Bouwfysisch BIM-Aspectadviseur. 

Ik hou mij bezig met de bouwfysische aspecten van gebouwen zoals de gebouw-

schil, energiestromen, duurzaamheid en installatietechniek. Bij Koopmans willen 

we het bouwproces zo effi ciënt mogelijk inrichten. Digitalisering en BIM zien wij 

daarvoor als de beste manier. De toevoeging van bouwfysische aspecten aan het 

model is daarbij een logische volgende stap.

Nieuw bedrijfslid: Life Cycle Vision
Hoge duurzaamheidsambities en nieuwe aanbestedings-

vormen leggen de markt nieuwe uitdaging en voor. Met 

de huidige instrumenten wordt het een zeer kostbare en 

tijd rovende kwestie om tot onderbouwde ontwerpkeuzes 

te komen. Life Cycle Vision brengt alle disciplines samen en 

biedt een volwaardig ontwerpinstrument waarmee al vanaf 

de start van een project zeer nauwkeurig de installatiekos-

ten en exploitatiekosten van een gebouw kunnen worden 

bepaald. Aangezien de bouwkundige randvoorwaarden in de 

reken systematiek worden meegenomen ontstaat een veel 

realistischer beeld van de installatiekosten dan op basis van 

kostenkengetallen mogelijk is.

technische sectoren. 

Wij zien het als onze missie om dé leidende, multinationale en 

multidisciplinaire full service BIM dienstverlener te zijn. Wij willen 

wereldwijd waarde toevoegen door de benodigde kennis én ervaring 

te leveren in de revolutionaire en voortdurende veranderende 

wereld van de bouw en installatietechniek in de B&U en GWW 

sector. Onbeperkt inzetbaar en schaalbaar, 

met kennis van alle technieken, standaar-

den en werkwijzen en met een voortdu-

rende drive om te blijven innoveren bieden 

wij onze diensten aan. Wij werken open 

en transparant en verrassen onze klanten 

graag positief. 

Onze rekensystematiek maakt het mogelijk om snel ontwerp-

varianten door te rekenen en fi nancieel naast elkaar te zetten en op 

levensduurkosten te analyseren. Door de gebruiksvriendelijke inter-

face is de applicatie voor iedere bouwpartij te gebruiken waardoor 

het integraal ontwerpen kan worden gestimuleerd en kan worden 

gestuurd op het verlagen van de levensduurkosten.



Nieuwe TVVL leden & Agenda

   TVVL Evenementen

Vrijdag 14 december 2018  

TVVL BIM Community café  / eindejaarsborrel

Woensdag 9 januari 2018  

TVVL Smart Cities Event

Woensdag 9 januari 2018  

TVVL Nieuwjaarsreceptie

   En verder

TVVL Kennisplein tijdens Building Holland

9 t/m 11 april 2019

66 tvvl magazine / agenda
nr. 03 / april / 2018

8 januari 2019

8 januari 2019

9 januari 2019

14 januari 2019

22 januari 2019

22 januari 2019

23 januari 2019

29 januari 2019

31 januari 2019

26 februari 2019

27 februari 2019

12 maart 2019

19 maart 2019

19 maart 2019

9 april 2019

16 april 2019

29 april 2019

8 mei 2019

   TVVL Cursussen
 

Persoonlijke groei – Gespreksvaardigheden 

 

Installatie Project Management  

   

Luchtbehandeling Speciale Ruimten 

 

Werktuigkunde voor Elektrotechnici 

 

Sanitaire Installaties in Gebouwen - 

gehele cursus 

 

Sanitaire Installaties in Gebouwen - 

Gebouwriolering 

 

Commissioning 

 

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen

 

Hydraulische Schakelingen voor 

Verwarmen en Koelen 

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving 

Persoonlijke groei – 

Presenteren en Overtuigen met Lef

Bouwkunde voor Installatietechnici

Sanitaire Installaties in Gebouwen - 

gehele cursus 

 

Sanitaire Installaties in Gebouwen – 

Brandblusvoorzieningen

Persoonlijke groei – Leidinggeven

Installatietechniek voor Bouwkundigen  

  

Ramen en Budgetteren  

   

Hydraulische Schakelingen voor 

Verwarmen en Koelen

Nieuwe TVVL leden

Nieuwe Persoonlijke leden
De heer ir. A.K. Aarsen

SAUND

De heer ing G.L.J. Halsema

ENGIE Services Noord BV

De heer E.J. Hoogendoorn

Merwe management en advies

De heer J.C.P. van Zweden

ENGIE Services Nederland

Nieuwe bedrijfsleden
the BIM Engineers

Ir. B.P.G. v Diggelenkade 11

8267 AC  KAMPEN

www.thebimengineers.com

Life Cycle Vision

Marshalllaan 2

2625 GX  DELFT

www.lifecycle.vision

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

De heer ing. M.H. Houben

Prime Advice

Mevrouw D. Kuiper

Alklima BV

De heer ing. F. Rauwerda

De heer D. Tork

Alklima BV

De heer ing. T.H.R. van der Wal

VBI Ontwikkeling B.V.

De heer Mr. W.H. van der Zwaag

Waltax B.V.
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Hét kennisevent voor beslissers in de integrale
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Duurzaam
 Gebouwd # 38 | oktob

er 2017

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. 

# 38 | oktober 2017

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




