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

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

Ben jij een BIM Believer?

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

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

door Kees Boekel

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

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

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

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

Wonen en netbeheerder Stedin afgesproken. 

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

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

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

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

de klimaatdoelstellingen. Bij de verbranding van waterstofgas komt, in 

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

dit najaar en gaat begin 2019 van start. 

Vervolg Power2Gas

De proef met waterstof is een voortzetting op het bestaande Power2Gas 

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

ceerd voor de verwarming van een appartementencomplex van Ressort 

Wonen. Vanaf begin 2019 wordt lokaal waterstof geproduceerd met 

groene stroom en via een separaat gasnet van Stedin getransporteerd naar 

het ketelhuis van het appartementencomplex. Zowel een ketel van Bekaert 

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

Verder onderzoek nodig

De toepassing van waterstof voor verwarming van huizen lijkt potentieel 

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

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

schalige ervaring opgedaan. Netbeheerders in Nederland pleiten er 

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

van waterstof in de industrie en op een aantal pilots.



Nieuws

oplossingen vaak hoger zijn dan van conventionele koelsystemen. 

“Echter gedurende de levensduur van een bouwwerk zijn de totale 

kosten (Total Cost of Ownership) van een verdampingskoeling-

systeem vaak lager dan de kosten van conventionele systemen. 

Dit komt vanwege energie- en onderhoudskosten die optreden 

bij conventionele systemen. Vaak zijn deze kosten hoger dan bij 

ver dampingskoelingoplossingen. De reductie op energiegebruik en 

reductie op onderhoud zijn dan ook de grote voordelen van  

verdampingskoeling”, aldus de onderzoekers.

Angst voor complexe systemen

Bij buitenluchtcondities met een hoge buitenluchttemperatuur én 

een hoge luchtvochtigheid kent een verdampingskoelingsysteem 

beperkingen. Dit komt doordat onder extreem vochtige buitenlucht-

condities de verdamping van water moeilijker gaat en hierdoor er 

minder koelcapaciteit beschikbaar is. Daarom worden vaak gecombi-

neerde oplossingen bedacht met meer conventionele koelsystemen. 

Dit maakt het geheel complexer waarbij meer technische kennis 

noodzakelijk is. Door het teruglopen van deze kennis wordt de  

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

gebied van verdampingskoeling. Een van de belangrijkste redenen hiervoor 

is dat theorie over verdampingskoeling op installatietechnische opleidingen 

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

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

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

koelingsystemen, installateurs, kennisinstellingen en gebouweigenaren.

Verdampingskoeling of bevochtigingskoeling is een koelmethode waarbij 

water het koudemiddel vormt en koeling wordt verkregen door middel van 

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

indirecte verdampingskoeling. 

•  Directe verdampingskoeling wordt gerealiseerd door waterdamp toe te 

voegen aan de toevoerlucht van een luchtbehandelingsinstallatie. De  

ingespoten waterdamp komt hierbij in de ruimte. 

•   Bij indirecte systemen wordt warmte aan toevoerlucht middels een  

warmtewisselaar onttrokken. Hierbij komt geen waterdamp in de ruimte. 

Het grote voordeel van verdampingskoeling is de mogelijke energiebespa-

ring. Daarnaast is het principe van verdampingskoeling relatief eenvoudig ten 

opzichte van alternatieve koeltechnieken. Waarom zit verdampingskoeling 

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

Nederland heeft ISSO dat onderzocht. 

Investeringskosten

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

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

eigenaren nog steeds op investeringskosten, die voor verdampingskoeling-

    ENERGIEBESPARENDE VERDAMPINGS
KOELING TE ONBEKEND BIJ INSTALLATEURS

acceptatie van een gecombineerde oplossing met verdam-

pingskoeling minder waarschijnlijk.

Hygiëne

Volgens de geïnterviewde personen hoeft hygiëne bij ver-

dampingskoelingstechnologieën geen probleem te zijn, als 

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

“Echter is dit laatste wel een barrière die overwonnen moet 

worden. Je moet de klant namelijk eerst uitleggen waarom 

hygiëne geen probleem hoeft te zijn. Conventionele koel-

systemen hebben deze uitleg niet nodig. Daardoor heeft 

de acceptatie van verdampingskoeling al een achterstand.” 

Volgens de personen die geïnterviewd zijn is dit te onder-

vangen door certificering en garanties af te geven op de 

installatie.

Om deze barrieres weg te nemen is het volgens ISSO nodig 

om onder andere de kennisachterstand in te lopen. Het 

instituut wil daarom de verschillende doelgroepen aan 

elkaar koppelen en zo kennisdeling op gang te brengen. 

De start is gemaakt met een workshop medio oktober 

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

Rotterdam.

tvvl magazine / nieuws
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Interview

Massa’s data uit gebouwen 
blijven ongebruikt op de plank 

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

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

het voetlicht te brengen.

Dave Baas (l) & Werner Vink (r)

Foto's: Christiaan Krop

 ‘De data liggen voor  
het oprapen’

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

tvvl magazine / interview
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Auteur

Tijdo van der Zee
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afgewogen, zoals: wel of niet een WKO, wel of 

niet isoleren. Aan die maatregelen zijn terug-

verdientijden verbonden, die vaak leidend zijn 

in welke keuzes gemaakt worden. Maar aan die 

terugverdientijden hangt een onzekerheid, die 

vaak niet genoemd wordt. Ik heb aan al die maat-

regelen de onzekerheid geplakt en kwam tot de 

conclusie dat er een heel grote bandbreedte is van 

vaak wel enkele jaren. Dat betekent dat keuzes die 

precies lijken – een terugverdientijd van 4,5 jaar 

bijvoorbeeld – in werkelijkheid helemaal niet zo 

precies zijn.” 

“Heel gericht sturen  
op de kritieke punten 

van installaties”

tvvl magazine / interview
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Het herfstlicht van een nazomerige oktoberochtend valt, 

gefilterd door nog groene bomen, de kantoortuin van het 

hoofdkantoor van Royal HaskoningDHV (RHDHV) binnen. 

Het pand van architect David Zuiderhoek uit 1971 is in 

2012 duurzaam gerenoveerd en ontving de beoordeling 

‘very good’ volgens de BREEAM-NL In-Use certificering. 

Baas hanteerde een nieuwe methode om precie-

zer terugverdientijden te bepalen: een vergelijking 

op basis van data met de werkelijke prestaties 

van tientallen of  honderden vergelijkbare instal-

laties. “Dan heb je een veel smallere bandbreedte 

en ook veel meer informatie. Dus niet alleen weet 

je dan - met een kleinere onzekerheidsmarge - 

dat de terugverdientijd om en nabij de 5 jaar zal 

bedragen. Ook weet je dan bijvoorbeeld met 95% 

zekerheid dat de terugverdientijd maximaal 6 jaar 

zal zijn.” Het gaat investeerders niet zozeer alleen 

om een korte terugverdientijd, maar vooral om 

een bepaalde mate van zekerheid dat een theore-

tische terugverdientijd in werkelijkheid ook daad-

werkelijk gehaald wordt. “Dan wordt het dus voor 

financiële investeerders een stuk interessanter.”

Dave Baas mag het pand inmiddels 2 jaar tot 

zijn dagelijkse habitat rekenen. Hij ging na zijn 

afstuderen aan de TU/e bij RHDHV aan de slag 

als adviseur gebouwinstallaties, vertelt hij in een 

van de vele halfopen overlegruimtes. Naast hem 

4 jaar later, in 2016, is het pand aan de beboste zuidrand 

van Amersfoort een van de cases  in het afstudeerproject 

van Dave Baas (26). “Om tot het beoogde energielabel te 

komen zijn allemaal duurzaamheidsmaatregelen  



Interview

zit Werner Vink (29), consultant bij de  

Brabantse data-analyse-startup Heroes. 

De twee kennen elkaar van de master-

opleiding Building Services aan de TU/e 

en hebben hetzelfde interessegebied: hoe 

kan je big data gebruiken om installaties 

beter te laten werken en om hun gedrag 

beter te voorspellen? Met z’n tweeën 

tourden ze het afgelopen jaar door  

Nederland met de TVVL Eindedaglezing 

‘The (big) Data Potential’. De laatste le-

zing vond 1 november plaats op het kan-

toor van aircofabrikant Carrier in Utrecht. 

“En vanaf begin volgend jaar geven we bij 

TVVL een cursus over het onderwerp”, 

zegt Vink. “Dave en ik vullen elkaar in-

houdelijk mooi aan. We zijn beiden bezig 

met big data, maar Dave doet dat aan de 

voorkant, bij het gebouwontwerp, en ik zit 

meer in de exploitatiefase.”

Jullie werken dus veel samen, staan aan het begin 

van jullie carrière, maar kozen voor een heel andere 

werkomgeving. Dave voor een groot, gevestigd, 

consultancykantoor. En Werner voor een jonge, 

kleine startup. Hoe ervaren jullie dat?

Baas: “Wat ik mooi vind aan RHDHV is dat er zo 

ongelofelijk veel kennis zit. Je moet wel even je 

best doen om te achterhalen bij wie je die kennis 

moet halen. Maar nu ik dat weet, profiteer ik er 

enorm van.” 

Vink: “Ik heb kort bij een groot bedrijf gewerkt. 

Maar daar is het moeilijk om je ideeën te 

verwezenlijken. Je komt al snel vast te zitten 

in een structuur. Bij Heroes kan dat veel beter. 

Daarnaast is het geen geheim dat ik onderne-

men heel leuk vind en op termijn voor mezelf wil 

beginnen. Ik was bang dat dat vuur bij een groot 

bedrijf langzaam uit zou doven.” Vink kijkt zijn 

‘compagnon’ naast hem lachend aan en grapt: 

“Uit eindelijk zal ik jou hier ook wel losweken.”

Vlak na hun studie hebben Baas en Vink kor-

te tijd rondgelopen met het idee om samen 

een bedrijfje te starten. Vink: “Veel installaties 

presteren onder maats, terwijl de data uit het 

gebouwbeheer systeem ongebruikt blijven liggen. 

En tegenwoordig is het echt niet meer zo duur om 

Biografie Dave Baas

Dave Baas (26) studeerde 

werktuigbouwkunde aan de 

hogeschool InHolland in  

Alkmaar, ging daarna naar 

de TU/e in Eindhoven voor 

een master Building Services, 

onder leiding van professor 

Wim Zeiler. “De enige studie 

installatietechniek op universi-

tair niveau in Nederland.” Bij 

Royal HaskoningDHV kwam 

Baas terecht via zijn afstudeer-

scriptie. Daar is hij nu adviseur 

gebouwinstallaties.

tvvl magazine / interview
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Biografie Werner Vink

Werner Vink (29) haalde zijn 

bachelor Building Engineering 

aan de hogeschool InHolland 

in Haarlem, met bouwfysica en 

installatietechniek als speciali-

satie. Na een blauwe maandag 

bij een architectenbureau 

besloot Vink echter dat zijn hart 

lag bij de techniek. 

“Als architect heb je minder 

invloed op duurzaamheid dan 

als engineer.” Hij vervolgde zijn 

opleiding in een schakeltraject 

bij de TU/e om er daarna zijn 

master Building Services af te 

ronden. Sinds een klein jaar 

werkt hij nu bij de startup 

Heroes.

deze te ordenen en te analyseren. Wij zagen 

dus een kans.” En die kansen zijn er ook, maar 

met een klein startbudget en te verwachten 

energiebesparingen die echt niet in de tientallen 

procenten lopen, is het niet makkelijk om in 

korte tijd een levensvastbare onderneming te 

starten, zo concludeerden de twee al snel.

Werner, in jullie presentatie heb je het over  

continuous commisioning op basis van big data 

analyse. Verklaar je nader.

“Door de systemen continu te monitoren, ben 

je niet meer gebonden aan één moment van  

inbedrijfstelling – commissioning – en de 

enkele vooraf geplande momenten tijdens 

de explotatie fase waarop je kan bijsturen – 

re-commissioning. Door het toepassen van 

data-gedreven monitoring in combinatie met 

predictive analysis kan je de uit te voeren 

taken als het tijdsmoment in het beheer- en 

onderhoudsproces veel beter kiezen. En door 

problemen op te lossen door middel van de 

lean performance analysis, stuur je heel gericht 

op de kritieke punten van de installaties. 

Dat houdt de analyses eenvoudiger en heb je 

minder parameters nodig. En dus is het ook 

goedkoper.”

Door jullie lezingen voor TVVL en ook door 

de hand- en spandiensten die jullie ver-

lenen bij de master Building Services aan 

de TU/e, hebben jullie contact met de oude 

garde en de nieuwe lichting jonge honden. 

Wat valt op?

Vink: “De bezoekers van de TVVL-lezing 

hebben zorgen over de privacy en het 

kwijtraken van de controle, als software in 

de cloud de beslissingen gaat nemen. Die 

zorgen zijn deels terecht. Kijk maar naar 

de schandalen rond de grote social  

media-bedrijven. Maar gelukkig is het 

gebruik van data aan wetten gebonden.  

Er gebeurt niks met de data wat je niet 

wil. Maar bij de lezingen proef ik ook wel 

dat de meesten beseffen dat er nog heel 

wat meer uit de gebouwen te halen is dan 

nu gebeurt.”

Baas: “Op de TU/e gaat het hard. Studen-

ten zijn daar bezig met big data analyse, 

terwijl ze zich ondertussen in een paar 

weken tijd de handige programmeertaal 

Python eigen maken. Ja echt, iedereen die 

straks uit de studiebanken komt, is heilig 

overtuigd van de potentie van big data.”
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Kader

Het onderzoek heeft zich gefocust op de business 

case van een accusysteem in 2020: het jaar 

waarin de salderingsregeling wordt afgeschaft 

en er een terugleversubsidie voor in de plaats 

komt. De nieuwe regeling leidt ertoe dat de 

kleinverbruiker zijn teruggeleverde elektriciteit 

tegen een lagere prijs moet verkopen dan de prijs 

die hij betaald voor het afnemen van elektriciteit. 

Kleinverbruikers leiden daardoor verlies voor elke 

kilowattuur die zij aan het net terugleveren en op 

een later moment weer afnemen. 

Om dit verlies zoveel mogelijk te beperken 

en daarmee financieel voordeel te behalen, 

moet uitwisseling van elektriciteit met het 

elektriciteitsnet zoveel mogelijk worden 

voorkomen. Met andere woorden: het 

eigen verbruik moet worden verhoogd. Een 

accusysteem is hiervoor een mogelijke oplossing. 

Om te onderzoeken wat precies het 

kostenverschil is tussen een systeem zonder 

accu en een systeem met accu, heeft Merosch de 

levensduurkosten van beide varianten berekend 

over een periode van 25 jaar. Hierdoor wordt 

duidelijk of de energiekostenbesparing opweegt 

Energieopslag in accu’s staat steeds meer in de belangstel
ling. Uit eerder onderzoek bleek al dat het niet lang meer 
duurt voordat de investering in een thuisbatterij vanuit 
financieel oogpunt de moeite waard is. Geldt dit ook voor 
toepassing van accu’s in de kleinere utiliteitsbouw? Deze 
vraag wakkerde Merosch aan om onderzoek te doen naar 
de potentie van accusystemen in scholen en kantoren met 
een kleinverbruiksaansluiting. Conclusie: accusystemen 
zijn nog niet rendabel in scholen en kantoren, toekomst
perspectief is er wel. 

Auteur ing. S. Korpershoek, adviesbureau Merosch
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Accusystemen in kantoren en scholen  
niet rendabel

tegen de kosten die een accusysteem met zich meebrengt. 

De berekeningen zijn gemaakt in de accu-designer, een 

geavanceerd rekenmodel dat Merosch heeft ontwikkeld 

ten behoeve van dit onderzoek. 

Casus

Als casus voor het onderzoek is de nieuwe huisvesting van 

Merosch genomen. Een gymzaal uit 1955, die recentelijk 

is gerenoveerd en begin dit jaar in gebruik is genomen als 

kantoorgebouw. Geheel volgens de bedrijfsfilosofie is de 

renovatie van het pand uitgevoerd op een verregaande 

circulaire en duurzame manier. Het gebouw fungeert als 

‘etalage’ voor de mogelijkheden van circulair renoveren, 

zowel bouwkundig als installatietechnisch. 

Het spreekt haast voor zich dat het gebouw geen 

aansluiting op het gasnet heeft en dat er zonnepanelen 

op het dak liggen. Door de hoge mate van isolatie 

van de gebouwschil is de warmtevraag laag en kan 



intact gebleven en zit het klimrek er nog in. De 

oude kozijnen zijn hergebruikt als tussenwand 

en vervangen voor speciale kunststof kozijnen, 

die ook in de toekomst weer kunnen worden 

gerecycled. De vloer is geïsoleerd met tweede 

keuze (B-keuze) materiaal, dat anders niet meer 

gebruikt zou worden. De houten balken uit 

het oude plafond zijn gebruikt voor de houten 

balkenlaag van de entresolverdieping en tevens 

verwerkt in het blad van de eet-/vergadertafel. 

Een accusysteem is momenteel nog niet 

aanwezig in het gebouw, maar wel denkbaar 

in de toekomst. Hoewel elektrische 

energie op diverse manieren kan worden 

opgeslagen, wordt in dit onderzoek rekening 

gehouden met een lithium-ion batterij. Deze 

accutechnologie is ten opzichte van andere 

technologieën superieur voor toepassing in 

kleinere utiliteitsgebouwen (onder andere veel 

scholen en kantoren) met maximalisatie van 

het eigen verbruik als belangrijkste doel. Het 

elektriciteitsverbruiksprofiel van de nieuwe 

huisvesting is typerend voor zeer energiezuinige 

kantoor- en schoolgebouwen, wat getoetst is 

aan de hand van verschillende casussen. De 

resultaten van dit onderzoek met betrekking tot 

accusystemen zijn daardoor representatief voor 

een grote doelgroep.

Energetische effecten

Uit berekeningen voor de casus blijkt dat het 

eigen verbruik van een kantoorgebouw in 

een situatie zonder accusysteem vrij hoog is. 

Uitgaande van een nul-op-de-meter situatie 

ligt dit ongeveer op 45% tot 55%. Het hoge 

eigen verbruik van een kantoorgebouw wordt 

veroorzaakt doordat de periode waarin er vraag 

Figuur 1: Nieuwe huisvesting Merosch.
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met een laagtemperatuursysteem worden gewerkt. 

Er is een warmtepomp met gesloten bron en het 

gebouw wordt via de wand gekoeld en verwarmd. Het 

gebalanceerde ventilatiesysteem met CO2-sturing en 

warmteterugwinning (WTW) is uitgevoerd in de vorm 

van geperforeerde ventilatiekanalen, waaruit frisse 

lucht wordt ingeblazen. De afvoerlucht wordt via de 

bestaande schoorsteen van het gebouw weggevoerd. 

Het pand is energieleverend en is dankzij de uitstekende 

energieprestaties in staat om te draaien op een 

kleinverbruiksaansluiting van slechts 3 x 25 Ampère; gelijk 

aan die van een gemiddeld huishouden.

Merosch gaat verder dan alleen duurzaamheid op 

energetisch gebied. Het hergebruiken van oude materialen 

was een belangrijk speerpunt tijdens de verbouwing van 

de voormalige gymzaal. Zo is de vloer van de gymzaal 



Onderzoek & Cases 

tvvl magazine / onderzoek & cases
nr. 07 / november / 201814

Het feit dat een accusysteem leidt tot verhoging van 

het eigen verbruik, betekent dat elektriciteit financieel 

gezien optimaler wordt gebruikt op gebouwniveau. 

Echter kan dit niet worden benoemd als energetische 

optimalisatie. Het opslaan van elektriciteit gaat namelijk 

altijd gepaard met verliezen. Met het laden en ontladen 

van de batterij, inclusief omzettingen, gaat afhankelijk van 

de systeemconfiguratie zo’n 10 tot 15% aan elektrische 

energie verloren.

De gelijktijdigheid van elektriciteitsverbruik en 

-opwekking is goed zichtbaar in figuur 2. Tevens toont 

de figuur de beperkte energetische potentie van een 

accusysteem; het overgrote deel van de elektriciteit 

wordt nog altijd met het net uitgewisseld. Hierbij is het 

van belang te beseffen dat de getoonde week zelfs nog 

vrij gunstig wat betreft benutting van de accu. De figuur 

is afkomstig uit de accu-designer, het door Merosch 

Figuur 3: Batterijcapaciteit in relatie tot eigen verbruik.

Figuur 2: Energiebalans casus voor een typische week in oktober. Overgenomen uit ‘de accu-designer’ van Merosch.

naar elektriciteit is, sterk overeenkomt met de productieperiode 

van zonnepanelen, namelijk overdag. Dit is ook voor 

schoolgebouwen het geval. Ter vergelijking: in nul-op-de-meter 

woningen ligt het eigen verbruik vaak tussen de 20% en 30%, 

doordat zonnepanelen overdag elektriciteit opwekken en er juist in 

de ochtend en de avond de meeste vraag is naar elektriciteit.

 

Als gevolg van de relatief grote gelijk tijdigheid in scholen en 

kantoren, leidt de installatie van een accusysteem tot zo’n 5% tot 

15% verhoging van het eigen verbruik. De exacte toename van het 

eigen verbruik hangt logischerwijs samen met de batterijcapaciteit. 

Het valt op dat de eerste paar kWh aan batterijcapaciteit 

verhoudingsgewijs het meeste effect heeft op het eigen verbruik 

van het gebouw. Naarmate de batterijcapaciteit toeneemt, wordt 

de verhoging van het eigen verbruik steeds minder.

Onderstaande grafiek geeft inzicht in de batterijcapaciteit in 

relatie tot het eigen verbruik.

ontwikkelde rekenmodel dat gebruikt is 

voor dit onderzoek. Er is uitgegaan van 

een 10 kWh accu.

De beperkte energetische potentie van 

een accusysteem wordt nog duidelijker 

wanneer de energiebalans over een heel 

jaar wordt weergegeven. Ongeacht welke 

maand; er wordt maar een klein aandeel 

elektriciteit met de accu uitgewisseld. 

Een accusysteem blijkt het meest 

effectief in het voor- en najaar. In de 
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winter heeft een accusysteem nagenoeg geen 

effect. Dit is logischerwijs het gevolg van het 

relatief hoge elektriciteitsverbruik ten opzichte 

van de opbrengst van de zonnepanelen, waardoor 

maar weinig elektrische energie kan worden 

opgeslagen. Figuur 4 maakt dit inzichtelijk voor 

een 10 kWh accu. De figuur is afkomstig uit de 

accu-designer.

Rentabiliteit

Door de beperkte toename van het eigen 

verbruik als gevolg van het accusysteem, blijft 

ook de besparing op elektriciteitskosten vrij 

Het gevolg van het beperkte besparingspotentieel is 

dat een rendabele business case alleen nog haalbaar 

is wanneer de kosten voor een accusysteem ook zeer 

laag zijn. Op dit moment is dat niet het geval. De 

investeringskosten van accusystemen zijn met een 

gemiddelde van boven de €1000,- per kWh capaciteit 

(nog) veel te hoog om interessant te worden. Daar komt 

bij dat de gemiddelde levensduur rond de tien tot vijftien 

jaar ligt, waardoor een accusysteem over de levensduur 

van een pv-systeem nog altijd minimaal één keer moet 

worden vervangen. 

Figuur 4: Energiebalans casus voor een typisch jaar. Overgenomen uit 'de accu-designer' van Merosch.

Figuur 5: Vergelijking elektriciteitskosten situatie zonder accusysteem en situatie 

met 10 kWh accusysteem. Overgenomen uit ‘de accu-designer’ van Merosch.

laag. Uitgaande van een 10 kWh 

accusysteem wordt minder dan 

1% van de elektriciteitskosten 

bespaard in het eerste jaar ten 

opzichte van een situatie zonder 

accusysteem. Dit loopt op tot een 

besparingspotentieel van 15% na 

vijfentwintig jaar, wanneer rekening 

wordt gehouden met de te verwachten 

ontwikkelingen in elektriciteitsprijzen 

en de terugleversubsidie. Als uitgangspunt voor 

de elektriciteitsprijs is een gemiddelde jaarlijkse 

stijging van 3% gehanteerd. Wat betreft de 

hoogte van de terugleversubsidie per kWh, is 

een studie van ECN als referentie genomen 

die uitgaat van een subsidiebedrag waarbij de 

terugverdientijd voor de investeerder zeven jaar 

is 1. De terugleversubsidie komt daarbij uit op 

€0,12 in 2020 en neemt geleidelijk aan af tot 

€0,00 in 2035. Onderstaande figuur geeft inzicht 

in de elektriciteitskosten voor de situatie zonder 

accusysteem ten opzichte van een situatie met 

accusysteem. De figuur is overgenomen uit ‘de 

accu-designer’ van Merosch.

Als de vergelijking wordt gemaakt tussen levens-

duurkosten (investeringskosten, vervangingskosten, 

restwaarde en elektriciteitskosten) voor een systeem 

met 10 kWh energieopslag tegenover een systeem 

zonder energieopslag, dan kost een systeem met 10 kWh 

energieopslag over een periode van 25 jaar circa 36% 

meer. Voor het kantoorpand van Merosch vertaalt dit zich 

in zo’n €15.000 meerkosten. 
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Het uiteindelijke doel

De beschreven verdienmodellen bieden toekomst-

perspectief voor een rendabele business case in scholen 

en kantoren, maar we moeten accusystemen niet 

gaan zien als middel om inkomsten te genereren. De 

milieubelasting, het ruimtegebruik en de energieverliezen 

die een accu met zich mee brengt zijn invloedrijke nadelen 

die we niet mogen vergeten. Dit wil niet zeggen dat er 

in de energietransitie geen plaats is voor accusystemen. 

Integendeel, we zullen ze nodig hebben om in een flexibel 

energiesysteem vraag en aanbod in balans te brengen. 

Wel moeten we beseffen dat accusystemen slechts een 

middel zijn om ons doel te bereiken: het creëren van een 

duurzame leefomgeving. 

•  Peak-shaving: door toepassing van een 

accusysteem kunnen pieken in verbruik  

en opwekking worden opgevangen,  

zodat het net hier niet mee wordt belast.  

Dit zou in sommige gevallen een lagere capaciteit 

van de elektriciteitsaansluiting mogelijk maken, 

waardoor een deel van de netbeheerkosten kan 

worden bespaard. 

•  Slimme sturing op basis van flexibele 

elektriciteitstarieven: met de ontwikkeling 

van flexibele elektriciteitstarieven (uur- of 

kwartierwaarden), wordt elektriciteit goedkoper 

op momenten dat er veel aanbod is en 

duurder op momenten dat er weinig aanbod 

is. Elektriciteit kan worden opgeslagen als de 

prijs laag is en worden teruggeleverd als de prijs 

hoog is. Dit maakt extra opbrengsten voor de 

gebruiker mogelijk.

•  Netdiensten: Tevens kan een accu worden 

ingezet voor het leveren van netdiensten. Een 

voorbeeld hiervan is het platform Crowdnett van 

Eneco, waarin consumenten worden gevraagd 

om een deel van de Tesla Powerwall beschikbaar 

te stellen voor de netbalancering in ruil voor 

een vergoeding. Het is niet ondenkbaar dat 

in de toekomst ook scholen en kantoren hun 

accu beschikbaar kunnen stellen voor dit soort 

netdiensten.

Figuur 6: Vergelijking levensduurkosten systeem zonder  

energieopslag en systeem met 10 kWh energieopslag.

Ing. S. (Sven) Korpershoek

Referenties
1. De salderingsregeling: Effecten van een aantal hervormingsopties, ECN, 5 mei 2017.

Voor deze casus zou een accusysteem pas  

rendabel worden bij investe ringskosten van  

circa €180 per kWh capaciteit of lager. Gezien de 

verwachte prijsdaling van 50-60% tot 2030, is het 

niet realistisch dat een accusysteem voor die tijd 

rendabel zal worden. 

Toekomstperspectief 

Hoewel de cijfers uit dit onderzoek duidelijk zijn, 

kan niet worden gezegd dat er in de toekomst 

helemaal geen accusysteem denkbaar is in een 

kantoor of school. Het financiële voordeel dat een 

accusysteem kan bieden bestaat namelijk uit meer 

elementen dan alleen de energiekostenbesparing 

door verhoging van het eigen verbruik, waarop de 

focus lag in dit onderzoek. Andere verdienmodellen 

voor een accusysteem zijn:
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Gevolgen voor infrastructuur door extreme 
droogte Californië

Ook in Californië zijn langdurige droge periodes 

een terugkerend fenomeen, en deze droge periodes 

nemen toe in intensiteit en duur vanwege de 

klimaatverandering. De afgelopen vijf jaar zijn 

de droogste periode sinds mensenheugenis 

in Californië terwijl de bevolking van de staat 

Californië continu groeit waardoor juist de vraag 

naar drinkwater stijgt. Efficiënt gebruik van 

drinkwater heeft hierdoor een prominente plek op 

de duurzaamheidsagenda van de beleidsmakers 

ingenomen. Afbeelding 1 toont de effecten van de 

droogte bij de Folsom dam.

De inwoners van Californië zijn doordrongen van het 

feit dat men zuinig met drinkwater om moet gaan. 

Gedurende de recente lange droge periodes hebben 

de inwoners van Californië breed gehoor gegeven 

aan de noodkreet om water te besparen, wat door 

de autoriteiten als zeer succesvol is ervaren. Het 

beleid en de publiciteit rondom dit thema hebben 

duidelijk hun effect. Echter, de significante reductie 

van het watergebruik leidt tevens tot onbedoelde 

neveneffecten in de waterkringloop. De kleinere 

vraag naar drinkwater heeft tevens consequenties 

voor de watertoevoer- en afvoersystemen.

In de staat Californië kenmerken de laatste de laatste jaren 
zich door extreme droogte. Dit zet de staat aan tot een beleid 
om water te besparen. Verschillende instanties werken 
samen om deze doelstelling te effectueren en men is succesvol 
met dit beleid getuige de behaalde resultaten. Maar kan men 
ongestraft water besparen met als gevolg een afnemende vo
lumestroom in de watertoevoer, water afvoer en rioolwater
zuivering? De door meerdere organisaties opgerichte CUWA 
heeft een onderzoek uitgevoerd naar de consequenties van 
waterbesparing in de waterkringloop [1]. Mevrouw Jocely Lu 
presenteerde de resultaten van dit onderzoek op het congres 
van de EWTS en IAPMO in Ontario, Californië.  

J. Lu, Brown and Caldwell, San Diego, Californië, Amerika; ing. W.G. van der Schee, Croonwolter&dros, Amersfoort; 
W.J.H. Scheffer, Lid van TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken

Onderzoek impact afname drinkwaterconsumptie 

De California Association of Sanitation Agencies (CASA), Water 

Research Foundation (WRF), WateReuse California, and California 

Water Environment Association (CWEA) vormen gezamenlijk de 

California Water Urban Agencies (CUWA). De CUWA heeft de 

impact van de afname van de drinkwaterconsumptie onderzocht. 

De resultaten zijn vastgelegd in het rapport Adapting to Change: 

Utility Systems and Declining Flows. Deze publicatie heeft als 

doel om beleidsmakers en andere stakeholders te wijzen op de 

gevolgen van het reduceren van de drinkwaterconsumptie en hoe 

nutsbedrijven en openbare diensten hun proces aan moeten passen 

naar deze nieuwe situatie.

De rapportage levert een inkijkje in de onbedoelde neveneffecten 

van het propageren van een waterbesparing die zelfs tot onder de 

doelstellingen uitkomt.

De rapportage Adapting to Change: Utility Systems and Declining 

Flows is tot stand gekomen door gebruik te maken van meerdere 

activiteiten en bronnen:

•  Een literatuuronderzoek om informatie te verzamelen en begrip 

voor de impact die wordt ervaren ten gevolge van de afname van 

de watervolumestromen;

•  Verspreiden van een enquête om vast te stellen wat de invloed 

van de waterbesparing in Californië is. In totaal zijn 270 reacties 

ontvangen;

•  Interviewen van medewerkers van nutsbedrijven en openbare 

diensten;

•  Beschrijven van case studies ter illustratie van de consequenties 

bij nutsbedrijven en openbare diensten.

Veel direct betrokkenen gebruiken de term waterconservatie 

zowel voor de korte als de lange termijn. Het rapport Adapting to 

Change: Utility Systems and Declining Flows heeft de insteek dat de 

term waterconservatie een antwoord is op de langdurige droogte. 

De continue afname van de drinkwatervraag moet leiden tot een 

efficiënt drinkwatergebruik (water use efficiency WUE) als een lange 

termijn strategie.
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Voordelen efficiënt gebruik drinkwaterbronnen

De CUWA stelt dat efficiënt gebruik van drinkwater-

bronnen grote voordelen heeft voor het milieu, de volks-

gezondheid en economie. De potentiële voordelen zijn:

• Verhoogd incasseringsvermogen bij langdurige droogte;

•  Ontwikkelen van duurzame drinkwaterbronnen met een 

hoge waterkwaliteit;

•  Beperken of het zelfs voorkomen van investeringen in 

nieuwe infrastructuur of aanvullende toevoerleiding-

systemen;

•  Afname van de energiekosten ten gevolge van beperking 

transport van afvalwater.

Door waterconservering continu door te voeren verlagen 

de volumestromen binnen de watercyclus in de bebouwde 

omgeving. Dit heeft invloed op: de drinkwaterdistributie, 

het transport van afvalwater, de waterbehandeling van 

afvalwater en het hergebruik van water. Figuur 1 illustreert 

deze watercyclus in de bebouwde omgeving. Echter, de 

continue afname van het watergebruik brengt helaas onbe-

doelde effecten in de gehele watercyclus met zich mee. 

De WRF voerde twee studies uit naar het watergebruik in 

Noord Amerika, een in 1999 en een in 2016. Gedurende die 

periode daalde het watergebruik van 261 naar 223 liter per 

persoon per dag, een reductie van 15%. Figuur 2 toont een 

vergelijk van het watergebruik in 1999 en 2016.

Afbeelding 1: 

Schrikbeeld van 

droogte bij de 

Folsom dam

Invloed op de waterdistributie

Door de afname van de vraag naar drinkwater neemt de 

volumestroom in het bestaande distributienet af en de 

verblijfstijd van het drinkwater in de leidingen toe. Dit 

verhoogt de kans op chemische en biologische vervuiling 

en dus op potentële risico’s voor de volksgezondheid. Dan 

gaat het om de vraag of het drinkwater nog aan de eisen 

voldoet van het Safe Drinking Water Act, in het bijzonder 

voor de bijproducten van de desinfectiemiddelen, de 

coliform bacterie, residuen van chloriden en een verhoogd 

gehalte aan lood en koper.

De drinkwaterbedrijven hebben op grond van deze risico’s 

reeds extra maatregelen genomen. Die maatregelen 

betreffen het verbeteren van de doorstroming in de 

waterkelders en het slim doseren van chemicaliën. In de 

waterkelders zorgen pompen en schotten voor een betere 

verversing en doorstroming (een zogenaamd baffling 

system). In tanks houden mixers het water in beweging 

waardoor dode “hoeken” worden voorkomen en de ver-

blijftijd van het water zo kort mogelijk wordt gehouden. 

Drinkwaterbedrijven hebben ook maatregelen getroffen om 

het distributienet eenvoudig te kunnen spoelen en het water 

in de reservoirs te verversen.

De afname van de drinkwatervraag brengt dus risico’s met 

zich mee voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit en 

dwingt de drinkwaterbedrijven tot extra investeringen. 
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Uit de enquêtes bleek dat:

•  49% van de respondenten aanpassingen in de bedrijfs voering 

rapporteert ten gevolge van de lage volumestromen.

•  47% van de respondenten een verandering van de water kwaliteit 

verwacht ten gevolge van de lage volumestromen.

Invloed op transport van afvalwater

Door de afname van het drinkwatergebruik daalt het volume 

afvalwater waardoor de concentratie van de vervuiling in het  

afvalwater toeneemt en de afzetting van vaste delen het leiding-

systeem stijgt. De gevolgen zijn verstoppingen, stankoverlast en 

corrosie van het leidingmateriaal. De riool beheerders worden  

geconfronteerd met een verhoging van beheer- en onderhouds-

kosten, klachten over stankoverlast bij de gebruikers en het 

aantasten van het leidingmateriaal waardoor een versnelde achter-

uitgang van de infrastructuur optreedt. Een studie uit Australië 

toont de correlatie tussen een afname van het drinkwatergebruik 

en de toename van het aantal verstoppingen in het afvoersysteem.

Een verhoogde concentratie aan biologische afvalproducten 

en vaste delen kan leiden tot een verhoogde concentratie 

zwavelwaterstof (H2S) in het afvalwatersysteem. Naast de 

stankoverlast, veroorzaakt een hoge concentratie  zwavelwaterstof 

Zo verhoogde het drinkwaterbedrijf San Diego 

County Water Authority de frequentie van het 

spoelen van water in het ruwwatersysteem. De 

kosten voor het spoelen en opnieuw behandelen 

van het water bedragen rond de 1,7 miljoen Euro 

per jaar. Tevens installeerde de San Diego County 

Water Authority een beheerssysteem om online 

de waterkwaliteit te controleren; investering 

215.000 Euro.

Om de in het distributiesysteem meest veraf 

gelegen klanten niet disproportioneel te treffen 

met een afnemende waterkwalteit eist het drink-

waterbedrijf Santa Clara Valley Water District een 

minimale afname bij de overige klanten.

Het drinkwaterbedrijf Alameda County Water 

District neemt een afname van het gehalte chloor 

waar in de periferie van het distributienet. Het 

drinkwaterbedrijf heeft de spoelfrequentie in 

de uiterste leidingdelen verhoogd waardoor 

het chloor gehalte tot in de uiteinden van het 

distributie net gehandhaafd blijft. Dit vraagt extra 

uren inspanning voor het personeel. (In Nederland 

wordt aan het drinkwater geen chloor toegevoegd).
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Figuur 1:  

Afname volumestroom in de watercyclus 

binnen de bebouwde omgeving
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Zwavelcyclus

H2S vorming (zwavelwaterstof) is inherent aan rioolwater. Met 

name een lange verblijftijd van het rioolwater in combinatie met 

zuurstofloze omstandigheden zorgt ervoor dat H2S zich gaat 

vormen. Het is het gevolg van een microbieel proces van biologi-

sche afbraak van organische verbindingen waarbij sulfaten (SO4
2-) 

vrijkomen in het rioolwater. Deze sulfaten worden gebruikt door 

sulfaat reducerende bacteriën (SRB’s) om onder zuurstof- en 

nitraatloze omstandigheden organisch materiaal te oxideren. 

Tijdens dit proces komen sulfiden (HS-, S2-) vrij welke met 

waterstof reageren tot H2S. H2S is een slecht oplosbaar gas 

dat bij een lage pH van het rioolwater gemakkelijk uitdampt. 

Indien dit gas weer oplost in een waterfilm die zich op de 

rioolbuis- of rioolgemaalwand bevindt dan wordt dit H2S door 

bepaalde aerobe bacteriën benut en omgezet wordt naar sul-

faat. Dit zorgt voor zwavelzuurvorming en aantasting van het 

beton. Het zwavelzuur kan ook weer in het rioolwater terecht 

komen waardoor het proces zich blijft herhalen, de zogenaam-

de zwavelcyclus. 

Bron: Ing. Robert Wagenveld, QM Environmental Services Ltd.
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via vorming van zwavelzuur aantasting van materialen in de 

infrastructuur (zie kader). De rioolbeheerders nemen reeds 

preventieve maatregelen om verstoppingen te verhelpen, 

zoals: Het gescheiden inzamelen van voedselresten en 

installeren van vetvangputten en -afscheiders. Doch 

de algemene conclusie van alle betrokkenen blijft: de 

afname van het drinkwatergebruik verhoogt de kans op 

verstoppingen in het afvalwatersysteem.

Om de verstoppingen in het afvoerleidingstelsel te 

voorkomen nemen de nutsbedrijven maatregelen. 

Zo worden lijsten met probleemlocaties opgesteld 

die regelmatig door het personeel preventief worden 

gecontroleerd. Leiding worden inwendig van een liner 

voorzien waardoor een gladder oppervlak ontstaat en de 

buis het afvalwater effectiever transporteerd.

De verhoogde concentratie zwavelzuur tast metalen 

mangaten aan. De mangaten moeten worden behandeld 

met een epoxylak, benodigde investering 260.000 Euro 

over de laatste vijf jaar.

Invloed op bedrijfsvoering afvalwaterzuivering

Zoals de voorgaande paragraaf beschrijft beïnvloedt 

de afname van het huishoudelijk drinkwatergebruik de 

samenstelling van het afvalwater, inclusief de hoeveelheid 

en kwaliteit van het influent van de afvalwaterzuiverings-

installaties. In het afvalwater treft men de laatste jaren 

verhoogde concentraties zout en ammoniak aan. De 

concentraties overschrijden zelfs de ontwerpuitgangspun-

ten van de afvalwaterzuiveringsinstallatie waardoor het 

waterbehandelingsproces extra wordt belast. De verhoging 

van de concentratie stoffen in het influent werkt door in 

de samenstelling van het effluent. Het effluent van de 

afvalwaterzuivering moet voldoen aan de normen van de 

National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES). 

De NPDES stelt limieten aan stoffen in het effluent zoals 

bijvoorbeeld ammoniak.

De door de bewoners serieus genomen besparing op het 

huishoudelijk drinkwatergebruik leidt tot een toename 

van de concentratie ammoniak in het water dat de 

afvalwaterzuivering ontvangt. Zo zag het afvalwaterbedrijf 

Silicon Valley Clean Water een toename van de 

concentratie ammoniak in het influent, met als gevolg, een 

toename van de concentratie ammoniak in het influent.

De Victor Valley Water Reclamation Authority ervaart 

eveneens een verhoging van de concentratie ammoniak in 

het afvalwater. Voor 2010 was het gemiddelde 20 mg/l en 

thans variëren de concentraties tussen de 30 en 40 mg/l.

Het kost de afvalwaterzuiveringsbedrijven steeds meer 

inspanningen om te voldoen aan de eisen van de lozings-

vergunning. Om de overschrijding van de vastgestelde 

maximale concentraties van de stoffen in het afvalwater 

te voorkomen houden de afvalwaterzuiveringebedrijven 

rekening met kostbare aanpassingen in de nabije toekomst. 

Meer dan 40% van de respondenten van de enquête geeft 

aan dat zij tegen uitdagingen aanlopen om te voldoen aan 

de vereisten voor de kwaliteit van het effluent.

De verhoging van de concentraties van stoffen in het 

afvalwater dwingt de afvalwaterbedrijven tot investeringen 

in technische aanpassingen voor de waterzuivering in een 

vroeger stadium dan aangenomen, hetgeen resultuurt 

aanpassingen in de lopende begroting. 
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recycled en/of gezuiverd water te distribueren. Doch 

als het huishoudelijk drinkwatergebruik slinkt, is er ook 

minder afvalwater beschikbaar voor recycledoeleinden. 

Zie afbeelding 2. Door de afname van de volumestoom 

drinkwater neemt de concentratie van ongewenste stoffen 

toe in het afvalwater bestemd voor recycling. 

De Orange County Water District (OCWD) and Orange 

County Sanitation District (OCSD) werken gezamenlijk 

aan een project om het effluent van de afvalwaterzuivering 

te infiltreren in de grond. Na een natuurlijke zuivering 

is het water dan weer geschikt voor consumptie. Dit 

maakt het drinkwaterbedrijf minder afhankelijk van 

water uit neerslag. De hoeveelheid influent naar de 

waterzuiveringsinstallatie is 

van 1,1 miljoen m3 per dag 

in 2000 gedaald naar 0,8 

miljoen m3 per dag in 2017, 

een afname van 25%! Deze 

afname werkt ook door in de 

hoeveelheid effluent beoogt 

voor hergebruik. Dit trekt een 

zware wissel op de plannen en 

rentabiliteit van investeringen 

in infrastructuur voor 

collectieve grijswatersystemen.

Conclusie

De publiciteitscampagne om de burgers in Californië aan 

te zetten tot het besparen van drinkwater is niet tegen 

dovemansoren gezegd. In de periode van 1999 tot 2016 

Het Bureau of Sanitation in Los Angeles ervaart 

dat de afname van de afvalwaterstroom leidt tot 

extra reinigingsactiviteiten. De bewoners lozen 

voedselresten en afval in de riolering die zich door 

de lage volumestroom in het leidingnet afzetten. 

Bij een grote regenbui komt dit afval los en 

wordt meegenomen naar de afvalwaterzuivering 

waar het verstoppingen veroorzaakt, het 

controlesysteem genereert dan een melding 

“Verstopping”. Al het afval moet dan met de hand 

uit de installatie worden gevist en bij zeer grote 

hoeveelheden wordt een kleine buldozer ingezet.

Invloed op projecten hergebruik van water 

De afname van de volumestroom drinkwater heeft 

ook invloed op de behandeling van het afvalwater 

voor hergebruik. Dit heeft eveneens gevolgen voor 

de financiële haalbaarheid voor het hergebruik 

van afvalwater. De wens om het gebruik 

van drinkwater zoveel mogelijk te beperken 

stimuleert de drinkwaterbedrijven in Californië 

om afvalwater te hergebrukien. Men hanteert 

twee principes; (1) Het afvalwater wordt beperkt 

behandeld waardoor het bruikbaar is voor niet 

consumptieve doeleinden zoals irrigatie, fonteinen 

en koeltorens; (2) Infiltratie in de bodem waardoor 

het water langs natuurlijke weg wordt gezuiverd 

en uiteindelijk geschikt is voor consumptie.

Califonia Utilities in de staat Californië realiseert 

op dit moment een nieuwe infrastructuur om 

Figuur 2:  

Van 1999 tot 2016 daalde het watergebruik in Californiën 

van 261 naar 223 liter per persoon per dag, een reductie 

van 15%. 1 Gallon is 3,785 liter.

Afbeelding 2: Waarschuwing voor het gebruik 

van gerecycled water
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De Nederlandse watersector houdt zich al decennia lang bezig met 

het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen van waterbesparing 

voor de waterinfrastructuur. De bewustwording rondom milieu, 

maar ook van de gevolgen van klimaatverandering, zorgde ervoor 

dat in de jaren ’90 van de vorige eeuw verschillende initiatie-

ven plaatsvonden op het gebied van alternatieve bronnen (zoals 

regenwater of grijswater) voor huishoudwatertoepassingen zoals 

toiletspoeling. Levering van huishoudwater via infrastructurele 

voorzieningen bleek echter geen succes en werd verboden. Het 

10-jarenplan van de Nederlandse overheid uit 1991 bevatte een 

aantal actiepunten die betrekking hadden op het drinkwaterverbruik 

waaronder het voorschrijven van waterbesparende toepassingen bij 

nieuwbouwwoningen en bemetering van alle huishoudens. 

De introductie van waterbesparende toepassingen na 1995 kan 

gezien worden als een gevolg van veranderende wetgeving op 

nationaal en Europees niveau. Het drinkwatergebruik thuis nam af 

van 137,1 liter per persoon per dag in 1995 tot 119,2 liter in 2016 

(een reductie van 13%). Medio het eerste decennium van deze eeuw 

werden de eerste pilotprojecten van nieuwe sanitatie in uitvoering 

genomen met onder andere toepassing van vacuümclosets die 

slechts 1 liter water per spoelbeurt gebruiken. Bij deze projecten 

gaat het ook om het terugwinnen van grondstoffen. Dergelijke ont-

wikkelingen op het gebied van waterbesparing kunnen veel effect 

hebben op het drinkwatergebruik. Warme zomers kunnen echter het 

waterverbuik ineens belangrijk doen stijgen. Wanneer door de 

klimaatveandering warme tot zeer warme zomers vaker gaan 

voorkomen heeft ook dat gevolgen voor infrastructuur.   

De toekomst is dus ongewis. Afhankelijk van het toekomst-

scenario neemt de watervraag toe of af. Voor bestaande leiding-

netten of –installaties is het mogelijk om met een stress-test 

te bekijken wat het effect is van veranderende watervraag en of 

een aanpassing in de infrastructuur nodig is. Voor nieuwbouw is 

het aan te raden om in het ontwerp zo goed mogelijk rekening 

te houden met de technische specificaties van de waterver-

bruikende apparaten, met name als nieuwe  

concepten zoals ander-watersystemen of vacuümclosets 

worden geïntroduceerd. Veranderingen in gebruikersgedrag 

zijn minder goed te voorspellen, maar hebben ook een kleinere 

invloed. De ontwerpregels voor woongebouwen en utiliteits-

bouw zouden eens per 10 jaar moeten worden geëvalueerd. 

Op dat moment kunnen veranderingen in zowel technische 

specificaties als samenstelling van huishoudens en water-

verbruikend gedrag worden meegenomen. In het TVVL-boek 

‘’Waterstromen boven- en beneden strooms sanitair” (2018) 

staat onder meer uitgebreide informatie over de drinkwater-

vraag in de toekomst, de gevolgen van de klimaatverandering 

voor de drinkwatervoorzieningen en de toepassing van nieuwe 

sanitatie. Het boek is te bestellen via www.tvvl.nl/boeken.

Veranderend drinkwaterverbruik Nederlandse huishoudens 

Referenties
1. Adapting to Change: Utility Systems and Declining Flow; november 2017

daalde het watergebruik met 15% van 261 naar 223 liter 

per persoon per dag. De CUWA heeft de consequenties van 

deze waterbesparing in kaart gebracht. Men constateert 

ongewenste effecten op meerdere terreinen:

•  De drinkwaterbedrijven zijn gedwongen hun bedrijfs-

voering aan te passen.

•  Het openbare rioleringsnet verwerkt minder water met 

als gevolg verstoppingen, het ontstaan van stankoverlast 

en een toename van de beheer- en onderhoudskosten.

•  De afvalwaterzuiveringsbedrijven ontvangen minder 

influent met verhoogde concentraties zout en ammoniak.

•  Door de afname van de hoeveelheid afvalwater staan 

projecten voor het hergebruik van effluent onder druk.

De CUWA heeft deze consequenties geïnventariseerd en 

helder op een rijtje gezet. De rapportage biedt beleids-

makers handvatten om plannen voor de toekomst te 

heroverwegen en eventueel aan te passen.

J. Lu, Brown and Caldwell, San Diego, Californië, Amerika;  
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Goed binnenklimaat waarborgen middels  
certificeringen 

Onderzoeksmethode 

Van 2 mei tot en met 15 mei zijn 20 studenten 

van de TU/e met studievereniging bouwfysica en 

installatietechnologie Mollier op studiereis naar 

Chicago geweest. Tijdens deze reis zijn verschil-

lende bedrijven bezocht, waaronder Baumann 

Consulting. Baumann Consulting is een  

ingenieursbureau dat advies geeft op het gebied 

van energie, haalbaarheidsstudies en ontwikkeling 

van ontwerpconcepten, metingen en verificatie, 

‘commissioning’ en bewaking van gebouw-

prestaties- en systemen. 

Bij Baumann Consulting was een webinar georga-

niseerd waar twee studenten van Mollier een pre-

sentatie hebben gegeven over hun masterproject. 

Na deze webinar volgde een presentatie van Kelly 

Adighije op basis van interviewvragen over WELL. 

Kelly Adighije is een senior werktuigbouwkundige 

bij Baumann Consulting die gespecialiseerd is in 

‘commissioning’. Een commissioning ingenieur 

zorgt ervoor dat kwaliteit wordt gewaarborgd van 

De hoofdfunctie van een gebouw is 
het zorgen voor bescherming en vei
ligheid. Tegenwoordig wordt er echter 
veel meer verlangd van het binnen
milieu in gebouwen. Er is een enorme 
lijst met voorschriften waaraan een 
gebouw moet voldoen voordat het 
gerealiseerd kan worden. Ook zijn 
er verschillende certificeringen die 
ervoor dienen een bepaald niveau 
te waarborgen. WELL is een nieuwe 
certificering uit de Verenigde Staten, 

Auteurs M. (Martijn) van Ballegooijen BSc, J. (Jantje) Edelbroek BSc, R.N.P. (Remco) van Woensel BSc, A. (Aleksandra) Zarzycka BSc.

de ontwerpfase van een gebouw tot en met de onder-

houdsfase. De focus van het interview met Kelly Adighije 

lag op WELL-certificeringen en de effecten van klimaatver-

anderingen voor de bouw. Aan de hand van dit interview 

ontstond een discussie met een aantal bezoekers van de 

webinar, waaronder Ajith Rao, een WELL AP (Accredited 

Professional).

 

Naast het interview is er ook een bezoek gebracht aan UI 

labs, een van de projecten van Baumann Consulting in 

Chicago. Dit gebouw wordt door Kelly Adighije gezien als 

een goed voorbeeld van een gebouw dat rekening houdt 

met de gezondheid van zijn gebruikers. 

De WELL Building Standard

De WELL Building Standard is een certificering die erop 

gebaseerd is dat de mens centraal moet staan in het 

ontwerpen van gebouwen, met hierbij de nadruk op 

gezondheid en welzijn. Gebouwen moeten niet voldoen aan 

minimale eisen, maar de gebouwde omgeving  

moet gezien worden als een hulpmiddel om het welzijn, de 

gezondheid en het comfort van de gebruikers te verbeteren. 

Aangezien mensen circa 90% van de tijd binnen spenderen, 

kan dit een zeer grote impact hebben op het algemene 

welzijn van gebouwgebruikers.  

Onderzoek & Cases 

bij WELL wordt er vanuit een andere invalshoek beoordeeld. 
Een gezond binnenklimaat en het welzijn van de gebruikers 
staan hier centraal. 

Figuur 1: Bezoek aan Baumann Consulting



WELL hecht waarde aan bouwfysische aspecten die effect 

hebben op het binnenklimaat, maar daarnaast zijn er meer 

aspecten die van belang kunnen zijn. 

De certificering is voorzien van 100 prestatiemetingen, 

ontwerpstrategieën en beleidsmaatregelen die geïmple-

menteerd kunnen worden in het geheel. Deze aspecten zijn 

vertaald in een zevental hoofdonderwerpen: lucht, water, 

voeding, licht, fitness, comfort en geest. Deze aspecten 

worden niet alleen maar getest in de ontwerpfase, maar 

worden ook tijdens de onderhoudsfase nog gecheckt. 

Deze holistische aanpak zorgt voor een beter eindresultaat 

en dat het gebouw gedurende de hele levensduur blijft 

voldoen aan de vereisten voor WELL. 

De verbetering van de fysieke en mentale gezondheid 

van werknemers heeft voor bedrijven enorme financiële 

voordelen. Deze aspecten hebben direct invloed op het 

aantal ziekteverzuimen en op de productiviteit van werk-

nemers. Uit onderzoek van ‘Delos Living, LLC’ bleek dat met 

een productiviteitsverbetering van slechts 0,5% de extra 

investeringskosten voor het behalen en behouden van 

het certificaat bij een groot bedrijf (1000 > werknemers) 

binnen één jaar terugverdiend kunnen worden. [1] 

De WELL Building Standard heeft inspiratie gehaald uit het 

rapport ‘Health, Wellbeing and Productivity in Offices’. 

De World Green Building Council publiceerde dit rapport 

in 2014, na zes jaar onderzoek en ontwikkeling. Dit was de 

eerste certificering die zich uitsluitend op de gezondheid en 

het welzijn van de gebruikers van gebouwen richtte. Hierop 

volgend werden deze principes ook vertaald voor andere 

sectoren, waaronder scholen, woongebouwen en commer-

ciële panden. 

Commissioning

Het doel van de certificering is het evalueren en demonste-

ren van de projectspecifieke haalbaarheid. Als het aankomt 

op het toekennen van een certificaat aan een gebouw, 

is WELL opgedeeld in registratie en het opleveren van project-

specifieke documentatie en tekenwerk in combinatie met een 

geschreven verzekering van het projectteam. De derde stap is de  

‘commissioning’, dit wordt uitgevoerd door een bevoegde  

beoordelaar wie circa één tot drie dagen in het gebouw doorbrengt 

om de projectdocumentatie te valideren door middel van een aantal 

metingen. Metingen voor onder andere de luchtkwaliteit, water en 

lichtkwaliteit zullen worden verricht. Het valideren wordt afgerond 

volgens de IWBI’s steekproef protocollen, deze zijn gebaseerd op de 

omvang en het type project. Proefstukken kunnen worden gestuurd 

naar een derde onafhankelijke partij voor analyse.

Projecten kunnen een WELL-certificaat behalen als er aan voldoende 

onderdelen wordt voldaan. De WELL building standard beoordelaar 

zal elk van de zeven concepten onafhankelijk van elkaar beoordelen 

met een cijfer. Er zijn twee soorten beoordelingscriteria: voor-

waarden en optimalisering. Om het certificaat ‘Zilver’ te behalen 

moet aan alle voorwaarden worden voldaan. Voor het certificaat 

‘Goud’ moet naast aan de voorwaarden tevens aan 40% van de 

optimalisatie kenmerken zijn voldaan. Het laatste certificaat is 

‘Platinum’. Hiervoor moet aan de voorwaarden en maar liefst 80% 

van de optimalisatie kenmerken worden voldaan. Er is tevens een 

onderverdeling van twee categorieën voor de certificering, namelijk 

huurverbetering en nieuwbouw. Hierbij is er ook het onderscheid 

tussen de kern en de schil. Projecten met een kern en schil certifi-

cering hebben de fundamentele WELL principes in de basis van het 

gebouwontwerp en de functionering ervan verwerkt. Dit stimuleert 

de gezondheid en productiviteit van de toekomstige gebruikers. 

Het zorgt er tevens voor dat toekomstige gebruikers het WELL-

certificaat gemakkelijker kunnen behouden. Het certificaat voor de 

kern en de schil is inclusief ruimtes, waaronder gemeenschappe-

lijke ruimtes zoals de entree, liften en alle andere ruimtes, beheerd 

door de eigenaar. Afhankelijk van de opdrachtgever en zijn visie, 

kunnen projecten van kern en schil optimalisaties ontvangen voor 

het naleven van WELL kenmerken die niet toepasbaar zijn. Het niet 

behalen van één toepasbare voorwaarde in één van de concep-

ten sluit de kans op een WELL certificaat uit. Wanneer aan alle 

toepasbare voorwaarden wordt voldaan is een certificaat mogelijk. 

Onafhankelijk van het niveau van de certificering, is een verlenging 

Figuur 2: Commisioning cyclus [2]
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elke drie jaar verplicht. De reden hiervoor ligt vooral bij de 

verslechtering van de bouwkundige staat, dit heeft mogelijk 

invloed op het welzijn en de gezondheid van de gebruikers. 

In figuur 2 is de commisioning cyclus weergegeven. 

WELL in Europa

Momenteel is WELL erg op aan het komen in de Europese 

markt. Figuur 3 laat zien dat er al aardig wat landen in 

Europa zijn met WELL-gecertificeerde projecten. Het 

aantal projecten dat voldoet aan de WELL-standaard 

neemt de afgelopen jaren sterk toe in Europa. In 2015 

waren er in de VS 22 nieuwe WELL-gecertificeerde projec-

ten en in Europa maar 6, in 2016 was dit verschil al kleiner 

met 73 projecten in de VS tegenover 42 in Europa. In 2017 

waren er 99 projecten in de VS en 64 in Europa en in 2018 

zijn er tot mei 22 WELL-certificaten in de VS uitgereikt, 

terwijl dit er in Europa al 38 zijn. [3] De toename is dus 

zelfs significanter dan in de Verenigde Staten, dit laat zien 

dat gezonde gebouwen en de invloed van gebouwen op 

gebruikers steeds belangrijker aan het worden zijn.

WELL en andere certificeringen  

WELL is ontworpen om samen met andere beoordelings-

methodieken zoals LEED en BREEAM samen te werken. Het 

kan toegepast worden op nieuwe- en bestaande gebou-

wen, nieuwe- en bestaande interieurs en schil- en kern  

projecten. In het afgelopen decennium is de centrale focus 

van bouwnormen en certificeringen steeds meer verscho-

ven naar duurzaamheid. Er zijn echter nog weinig par-

tijen die het welzijn van gebruikers in acht nemen bij het 

beoordelen van een gebouw. Hierin is het WELL-certificaat 

een voorloper. 

Er waren voor de komst van WELL al verschillende 

duurzaamheidscertificeringen voor gebouwen, 

voorbeelden zijn LEED en BREEAM. LEED en 

BREEAM zijn gericht op de duurzaamheid van een 

bouwwerk, WELL heeft een andere aanpak dan de 

voorgenoemde en kijkt vooral naar de invloed van 

een bouwwerk op de gezondheid van de gebruikers 

(zie figuur 4). LEED is in 1998 opgericht door de 

US Green Building Council, WELL in 2014 door de 

International WELL Building Institute. Beide certi-

ficeringen worden internationaal veel toegepast.

 

Het grootste verschil tussen WELL en andere 

bestaande certificeringen zoals LEED, is dat WELL 

zich focust op de mens in een gebouw en zijn 

ervaring, in plaats van de installaties die geplaatst 

worden. Dit uit zich op verschillende manieren. 

Een WELL-certificaat kan niet voor oplevering 

worden behaald, het is een certificering gebaseerd 

op wetenschap. Na oplevering van het bouw-

werk worden metingen verricht door een externe 

partij. Met deze metingen wordt duidelijk of 

vooraf gestelde criteria ook daadwerkelijk worden 

nageleefd. Dit is een aspect dat bij certificeringen 

zoals LEED mist. Niet alleen wetenschappelijke 

metingen op gebieden zoals luchtkwaliteit, licht 

en water zijn van toepassing, maar ook perso-

neelszaken worden onder de loep genomen. Hier 

komen de kenmerken ‘fitness’, ‘voeding’ en ‘geest’ 

vooral naar voren. WELL moedigt de intigratie van 

beweging en fitness in het dagelijks leven aan, 

minimaliseert de aanwezigheid van ongezonde 

drink- en etenswaren in kantoren en probeert 

psychologische gezondheid te optimaliseren. 
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Figuur 3: Landen met WELL-gecertificeerde 

projecten [2]



Ook bij deze ambities wordt na het afronden van de bouw 

gecontroleerd of ze zijn nageleefd. Dit gebeurt middels 

ervaring van gebruikers.

 

Bij de LEED certificeringen worden vooraf waardes vast-

gesteld waarmee wordt gerekend, hoe dit in de praktijk 

uitpakt wordt niet in acht genomen. Bij WELL worden 

metingen verricht om in kaart te brengen hoe huidige 

trends in de werkelijkheid presteren. Dit heeft tot gevolg 

dat een gebouw iedere 3 jaar getest moet worden om 

credits te behouden. Bij LEED blijft een certificering geldig 

zolang het gebouw staat. [4] WELL dient te worden gezien 

als een aanvulling op LEED en BREEAM. 

Figuur 5: UI LAB

Figuur 4: Het doel van LEED, BREEAM en WELL

op de gebruiker van het gebouw, zijn de certificeringsprocessen 

van LEED en WELL vergelijkbaar op het gebied van luchtkwaliteit in 

het gebouw. Dit betekent niet dat punten voor LEED automatisch 

punten voor WELL opleveren op dit gebied, maar door de gedeelde 

intenties kan het weldegelijk helpen punten te scoren. Kelly 

Adighije is van mening dat het behalen van een LEED-certificaat, 

zoals bij UI LABS, hand in hand kan gaan met het behalen van een 

WELL-certificaat. 

WELL v2

Onlangs heeft de International WELL Building Institute een nieuwe 

pilotversie van de Well Building standard uitgebracht. Dit vond 

plaats op 31 mei 2018 in onder andere New York, Beijing, London 

en Sydney. In deze nieuwe versie zijn een aantal wijzingen door-

gevoerd om de standard te optimaliseren en een bredere toepas-

baarheid. In de vernieuwde versie is een nieuwe set met kenmerken 

verwerkt, het totale aantal kenmerken is hierbij 112 in plaats van 

de gebruikelijke 100. Een positieve bijkomstigheid van deze set 

is de vermindering van het aantal voorwaarden Hierdoor is het 

certificaat toegankelijker, wat mogelijk voor meerdere projecten 

met deze ontwerpwijze zal resulteren. In de hoofdonderwerpen zijn 

ook een aantal wijzigingen doorgevoerd. In de plaats van fitness 

en comfort zijn er vijf nieuwe aspecten geïntroduceerd, namelijk: 

Movement, Thermal Comfort, Sound, Materials and Community. 

Voor bestaande bebouwing en commerciële binnenruimtes is ook 

een mogelijkheid voor het behalen van de doelen. 
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UI LABS

Een van de projecten in Chicago waar Baumann Consulting 

betrokken bij was is UI LABS (Zie Figuur 5 – UI LABS). 

UI LABS is een onderzoekscentrum waar universiteiten, 

bedrijven en de overheid samen onderzoek kunnen doen 

en kunnen werken aan oplossingen voor problemen in de 

maatschappij. Baumann Consulting heeft tijdens de reno-

vatie van het gebouw ‘commissioning’ diensten geleverd 

op het gebied van energie, water, kwaliteit van het binnen-

klimaat en duurzaamheid.

UI LABS heeft geen WELL-certificaat, maar is wel LEED 

gecertificeerd. Het HVAC-systeem dat wordt gebruikt in 

UI LABS wordt geregeld afhankelijk van de vraag in het 

gebouw met behulp van verschillende sensoren. Dit is een 

van de vereisten van LEED. Ondanks dat LEED voorname-

lijk gericht is op het verantwoordelijk gebruik maken van 

materialen en het realiseren van duurzame gebouwen en 

WELL meer gericht is op het effect van het binnenklimaat 
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omdat het een langere levensduur heeft en minder verbeteringen 

nodig zal hebben. Volgens Kelly Adighije van Baumann Consulting is 

het belangrijk veerkrachtige gebouwen te ontwerpen die het vermo-

gen hebben zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

Verder is mr. Adighije van mening dat luchtdichtbouwen een oplos-

sing is om gebouwen toekomstbestendiger te maken met het oog 

op klimaat. Wanneer een gebouw heel luchtdicht is, zal het minder 

beïnvloed worden door het klimaat. Hierover valt te twisten, omdat 

luchtdoorlatende gebouwen soms juist bouwfysische voordelen kan 

hebben. 

In Chicago wordt een gebouw goedgekeurd aan de hand van de 

‘Climate resilience journal of Chicago’. De planning committee 

van Chicago gebruikt dit rapport als een houvast, hierdoor wordt 

klimaatverandering altijd in overweging genomen. Merkwaardig is 

dat binnen de USA veel verschillende standaarden worden gehan-

teerd. In sommige staten wordt de ASHRAE 2004 gebruikt, terwijl 

in sommige staten 2016 al van toepassing is. Hierbinnen zit dus een 

verschil van 12 jaar. 

Er zijn diverse studies naar de verwachting van de klimaatver-

andering. Een voorbeeld hiervan is door het CISBSE (Chartered 

Institution of Building Services Engineers) ontwikkeld. De studie van 

deze verwachte klimaatverandering is verwerkt in een datafile die 

compatibel is met LEED, BREEAM en WELL. Gezien de organisatie 

zijn de resultaten gericht op de markt van Groot-Brittannië, deze 

gegevens zijn echter wereldwijd verwerkt in datafiles. Het KNMI 

(Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) heeft op basis van 

het IPPC rapport een verwachting voor Nederland in het specifiek. 

Hierbij is het onderscheid gemaakt in verschillende scenario’s welke 

tevens in de datafiles van het CISBSE zijn verwerkt.

Conclusie

Tegenwoordig wordt er veel van een gebouw verlangd. Er zijn 

verschillende gebouwcertificeringen die wereldwijd al veel worden 

gebruikt om kwaliteit te waarborgen. Bekende voorbeelden zijn 

BREEAM, LEED en WELL. BREEAM en LEED focussen zich vooral 

op de duurzaamheid van een gebouw, daar waar WELL zich inzet 

voor de gezondheid van de mens in een gebouw. WELL dient niet 

gezien te worden als een tegenhanger van BREEAM en LEED, maar 

als een aanvulling hierop. Wanneer deze certificeringen gezamen-

lijk worden toegepast is er sprake van een holistische aanpak met 

inachtneming van meerdere aspecten van een gebouw.

 

Klimaatverandering

Tijdens het interview met Baumann Consulting is er 

tevens ingegaan op de effecten van klimaatveran-

dering op de bebouwde omgeving. De effecten van 

klimaatverandering worden steeds beter merkbaar. 

De ‘Panel on Climate Change’ verwacht dat deze 

effecten in de toekomst alleen maar zullen toe-

nemen. Een aantal van deze effecten zijn extreme 

hittegolven, een toename in dagelijks minimum en 

maximum tempraturen en zwaardere stormen [5]. 

Dit zal een impact hebben op het functioneren van 

het gebouw. Uit een onderzoek van het US Energy 

Information Administration is het duidelijk gewor-

den dat de huidige gebouwvoorraad niet klaar is 

voor het verwachtte klimaat van 2100.

Als een gebouw wordt ontworpen is de ontwerpvi-

sie dat dit voor een lange levensduur is. Het is dan 

vanzelfsprekend dat er geen data gebruikt moet 

worden die het huidige of klimaat simuleert. Er 

moet data gebruikt worden die het toekomstige 

klimaat in acht neemt. Een gebouw dat ontwikkeld 

is met oog op toekomst zal ook duurzamer zijn, 
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De invloed van een niet-constant drukverschil 
op de klepselectie

Inleiding

Een goed geselecteerde klep is onderdeel van een 

goed functionerende installatie. Daarom wordt 

er tijdens opleidingen in de installatietechniek 

hier de nodige aandacht aan gegeven. Voor het 

selecteren is een set rekenregels voorhanden. Bij 

de huidige set rekenregels wordt uitgegaan van 

een constant drukverschil bij het gedetailleerd 

in beeld brengen van de vermogensafgifte ten 

opzichte van de aansturing of klephoogte. Zoals 

bij elk model of vergelijking, is dit een benadering 

van de werkelijkheid. De vermogensafgifte van 

een warmtewisselaar is immers mede afhankelijk 

van het toegevoerde debiet en de temperatuur 

ervan. De invloed van een niet constante 

wateraanvoertemperatuur is gegeven in een 

Vanuit het temperatuurverloop en de hieraan gekoppelde 
vorm van de warmteafgiftekarakteristiek [1] en de bepaling 
van de “ideale” autoriteit [2] is de verbinding gemaakt met 
de bestaande kennis. Deze nieuwe kennis is in [3] uitgebreid 
door de waterintrede of luchtuittredetemperatuur niet con
stant te veronderstellen. Een laatste stap in deze reeks artike
len is om het drukverschil onder de loep te nemen. Alhoewel 
de huidige methode uitgaat van een constant drukverschil, is 
het aannemelijker dat het drukverschil nietconstant is. Dit 
kan veroorzaakt worden door een pomp met een constant 
toerental of door een van de moderne pomp regelingen. Een 
voorbeeld van een moderne pompregeling is het dalend 
drukverschil bij een dalend debiet. Wat is het effect van 
het nietconstante drukverschil op de vermogensafgifte
karakteristiek en hoe hou je hier, indien mogelijk, rekening 
mee bij de klepselectie. In dit artikel (5a) wordt een intro
ductie gegeven over de achtergrond van de bestaande kennis 
bij een constant drukverschil. Vervolgens wordt in een 
vervolgartikel (5b) vanuit deze kennis de invloed van een 
nietconstant drukverschil op de klepkeuze en de kvsprong 
inzichtelijk gemaakt aan de hand van een nieuwe afleiding.

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

eerder artikel [3]. Het debiet is afhankelijk van onder andere de 

klepstand en het beschikbare pompdrukverschil. Echter, wijzigt 

dit drukverschil, is voor hetzelfde debiet een andere klepstand 

noodzakelijk voor hetzelfde vermogen. Vooral een wijzigend 

drukverschil via een zogenaamde afvallende karakteristiek wint aan 

populariteit in verband met energiebesparing. Echter, het effect 

op de gelijkmatigheid van de vermogensafgifte en klepkeuze is, 

zover bij de auteur bekend, nog niet eerder onderzocht of vertaald 

in formules of rekenregels. Het is daarom van belang om inzicht te 

krijgen hoe een niet-constant drukverschil van een circulatiepomp 

de klepselektie beïnvloed.

Het debiet 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) [4]. Voor een alternatieve 

benadering van het niet-constante drukverschil – bijvoorbeeld bij 

toepassing van een pomp met een constant toerental - kan deze 

waarde vermenigvuldigd worden met een constante waarde. 

Hiermee wordt de invloed van de stijgende curve bij een dalend 

debiet verdisconteerd. In de literatuur wordt hiervoor een  

factor 1,3 gevonden [5]. Een kanttekening is dat deze factor constant 

is en dus wordt gebruikt voor het hele inzetbereik van de regelklep. 

De berekende debieten zijn dus enerzijds nauwkeuriger rondom 

het 0-gebied van de pomp. Anderzijds, de berekende debieten zijn 

minder nauwkeurig rondom het ontwerpdebiet van de pomp. Deze 

benadering is herkenbaar voor de pompen met vaste toerentallen. 

Omdat pompen in de gebouwde omgeving meer in deellast 

functioneren – dus met een lager debiet - en de vermogensvraag 

veelal gekoppeld is aan de buitenluchttemperatuur, is deze 

benadering zeker te rechtvaardigen.

Met de opkomst van de toerengeregelde pompen – bijvoorbeeld 

met een constant drukverschil - geeft deze factor 1,3 echter een te 

hoog debiet over het gehele gebied. Het is dan aan te bevelen om 

deze waarde 1,3 te verlagen naar 1 indien de pomp wordt ingesteld 

op het drukverschil uit de ontwerp. Toerengeregelde pompen 

worden veelal ingesteld op een constant drukverschil waarbij dit 

drukverschil intern (over de pomp) of extern (in het distributienet) 

gemeten wordt.

Auteur



grondkarakteristiek. Vanuit deze kv-waarde wordt het 

debiet berekend en vervolgens het afgegeven vermogen. 

Voor het berekenen van het debiet Q* [-] als functie van de 

actuele kv-waarde van de klep, wordt voor een constant 

drukverschil onderstaande formule gebruikt:

3 
 

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 [4][5] gebruikt kunnen worden. Dit is mogelijk omdat de hier 

genoemde vergelijkingen alleen 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] en is bekend als module 5 [5]. 

Introductie 

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

aansturing [2]. Dit bij een constant drukverschil [3]. Een veranderd drukverschil kan derhalve invloed 

hebben op de keuze van de autoriteit en/of op de keuze van de grondkarakteristiek. Bij detail-

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

de klep berekend. De kv-waarde kan berekend worden voor een klep met een lineaire of een equi-

procentuele grondkarakteristiek. Vanuit deze kv-waarde wordt het debiet berekend en vervolgens het 

afgegeven vermogen. Voor het berekenen van het debiet Q* [-] als functie van de actuele kv-waarde 

van de klep, wordt voor een constant drukverschil onderstaande formule gebruikt: 

𝑄𝑄∗ = 1

√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣2
− 1])

 
(1) 

Hierbij zijn Q* [-] het dimensieloze debiet, kvs [m³/h.bar-1/2] de k-waarde van de volledige geopende 

klep, kv [m³/h.bar-1/2] de actuele k-waarde van de klep en A [-] de autoriteit. De afleiding van (1) is 

weergegeven in Intermezzo 1. In de literatuur wordt in plaats van de waarde van 1 in de teller, ook een 

waarde van 1,3 gevonden [5]. In beide gevallen geldt dit voor een constant drukverschil over het hele 

inzetbereik. Dit constante drukverschil (met een waarde van 1)  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 de pomp geselecteerd. Een voorbeeld van een 

dalend drukverschil bij een dalend debiet is weergegeven door de rood gestippelde lijn. 

Hierbij zijn Q* [-] het dimensieloze debiet, kvs [m³/h.bar-1/2] 

 de k-waarde van de volledige geopende klep,  

kv [m³/h.bar-1/2] de actuele k-waarde van de klep en A 

[-] de autoriteit. De afleiding van (1) is weergegeven in 

Intermezzo. In de literatuur wordt in plaats van de waarde 

van 1 in de teller, ook een waarde van 1,3 gevonden [5]. 

In beide gevallen geldt dit voor een constant drukverschil 

over het hele inzetbereik. Dit constante drukverschil 

(met een waarde van 1)  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 de pomp 

geselecteerd. Een voorbeeld van een dalend drukverschil bij 

een dalend debiet is weergegeven door de rood gestippelde 

lijn. 
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Moderne toerengeregelde pompen hebben inmiddels hun 

intrede gedaan en er zijn diverse instellingen mogelijk. 

Instellingen als een constant drukverschil of een constant 

toerental zijn nog steeds mogelijk maar bijvoorbeeld ook 

een dalend drukverschil bij een dalend debiet is instelbaar 

of programmeerbaar in externe software.

Het is dan ook aangewezen om de bestaande 

rekenregels uit te breiden om het effect van de moderne 

pompregelingen op de selectie van regelkleppen 

en autoriteiten inzichtelijk te maken. De resultaten 

worden onderling met elkaar vergeleken op basis van de 

gelijkmatigheid van de vermogens-afgifte ten opzichte van 

een lineaire aansturing.

In [1][2] is aangegeven 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 op de 

klepselectie? In dit artikel (5a) wordt enige achtergrond 

gegeven van de bestaande kennis bij een constant 

drukverschil waarna in het vervolgartikel (5b) de invloed 

van een niet-constant drukverschil wordt uitgewerkt.

LET OP: het is goed om te benadrukken dat alle vergelijkin-

gen in dit artikel bij EN a*, zoals gebruikt in deze serie arti-

kelen [1][2][3] EN bij a [4][5] gebruikt kunnen worden. Dit is 

mogelijk omdat de hier genoemde vergelijkingen alleen de 

verhouding tussen klepstand en debiet weergegeven. Ter 

herinnering, deze benadering(en) is/zijn gemaakt voor een 

constant waterzijdig debiet en constant lucht zijdig debiet 

[2] en is bekend als module 5 [5].

Introductie

De ideale autoriteit is gedefinieerd als de meest 

gelijkmatige vermogensafgifte bij een lineaire aansturing 

[2]. Dit bij een constant drukverschil [3]. Een veranderd 

drukverschil kan derhalve invloed hebben op de keuze van 

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

Bij detail-berekeningen wordt vanuit de aansturing of 

lichthoogte van de klep de bijbehorende kv-waarde van 

de klep berekend. De kv-waarde kan berekend worden 

voor een klep met een lineaire of een equi-procentuele 

Figuur 1: Pompcurve (blauw) met aangegeven de installatiekarakteristiek 

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

dalend debiet (rood gestippeld)

(1)



De waarde van het drukverschil bij Q*=0 (of 0-last) wordt 

gedefinieerd als Δp0 [bar]. De waarde van het drukverschil 

bij Q*=1 (of vollast) wordt als Δpn [bar] gedefinieerd. De 

verhouding tussen beide wordt gedefinieerd als Δp*0 

en is de verhouding tussen het drukverschil in 0-last en 

het drukverschil in de ontwerpsituatie en wordt als volgt 

berekend:

4 
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De waarde van het drukverschil bij Q*=0 ( of 0-last ) wordt gedefinieerd als Δp0 [bar]. De waarde van 

het drukverschil bij Q*=1 (of vollast ) wordt als Δpn [bar] gedefinieerd. De verhouding tussen beide 

wordt gedefinieerd als Δp*0 en is de verhouding tussen het drukverschil in 0-last en het drukverschil 

in de ontwerpsituatie en wordt als volgt berekend: 

∆𝑝𝑝0∗ =
∆𝑝𝑝0
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

 (2) 

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. Als voorbeeld, in Figuur 1 is af te lezen bij de rood gestippelde lijn dat Δpn=1 [-] en Δp0=0,75 

[-] waarmee Δp*0 een waarde krijgt van 0,75/1=0,75. Bij een constant drukverschil bedraagt deze 

waarde Δp*0 =1/1=1. Het drukverschil in 0-last is nu gelijk aan het drukverschil in vollast. Hoe 

vergelijking (1) zich ontwikkeld bij een niet-constant drukverschil – en dus Δp*0 ≠1 - en wat dit betekent 

voor de klepselectie, wordt uitgewerkt in het vervolgartikel 

Samenvatting 

De opkomst van moderne pompregelingen resulteren in een aantal extra mogelijkheden. In dit artikel 

is de bestaande kennis uit de literatuur weergegeven. Daarnaast is de afleiding gepresenteerd over 

hoe vergelijking (1) tot stand is gekomen. Het artikel eindigt met de introductie van de definitie van  

Δp*0 wat daarmee de introductie is van het vervolgartikel. 
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Proportionele-druk modus wordt gebruikt in 
circulatiesystemen. De pomp past zijn capaciteit 
continu aan de variërende debietvraag aan.

De constante-druk modus wordt gebruikt in syste-
men met variabel debiet met zeer kleine drukver-
liezen en in open systemen waar het drukverlies in 
de leiding afhankelijk is van de statische hoogte.

De AUTOADAPT
  functie past de proportionele-druk 

curve continu aan en stelt automatisch een meer 
efficiënte curve in, zonder concessies te doen aan het 
comfort. Met deze fabriefsinstelling zijn 80% van de 
installaties geen handmatige aanpassingen nodig.

De constante-temperatuur modus wordt gebruikt in 
systemen met variabel debiet waar een constante 
vloeistoftemperatuur op een door de gebruiker 
gedefinieerd punt wenselijk is. De pomp bepaalt 
het debiet, en regelkleppen zijn hierdoor overbodig 
geworden.

FLOWADAPT 
 is een combinatie van AUTOADAPT  en 

FLOWLIMIT. De MAGNA3 bewaakt het debiet continu 
zodat dit niet wordt overschreden. Hierdoor worden 
de kosten voor een afzonderlijke inregelafsluiter 
uitgespaard.

De constante-curve modus wordt gebruikt wanneer er 
behoefte is aan constant debiet en constante opvoer-
hoogte. De pomp wordt aangepast aan het gewenste 
werkpunt waardoor inregelafsluiters, die traditioneel 
in deze situatie nodig zijn, overbodig worden.

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. Als voorbeeld, in Figuur 1 is af te lezen bij de 

rood gestippelde lijn dat Δpn=1 [-] en Δp0=0,75 [-] waarmee Δp*0 

een waarde krijgt van 0,75/1=0,75. Bij een constant drukverschil 

bedraagt deze waarde Δp*0 =1/1=1. Het drukverschil in 0-last is 

nu gelijk aan het drukverschil in vollast. Hoe vergelijking (1) zich 

ontwikkeld bij een niet-constant drukverschil – en dus  

Δp*0 ≠1 - en wat dit betekent voor de klepselectie, wordt 

uitgewerkt in het vervolgartikel.

Figuur 2: Een selectie van mogelijkheden van een (moder-

ne) toerengeregelde pomp. (bron: Grundfos)

(2)
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De wens is om het debiet te berekenen en daarom worden 

de k-waarden geïsoleerd:

6 
 

Intermezzo 1: afleiding constant drukverschil 

Om de invloed van een variabel drukverschil te kunnen kwantificeren, is het van belang om de invloed 

van de constant drukverschil te kunnen berekenen. In de literatuur wordt gebruik gemaakt van een 

constant drukverschil over een systeem [4][5]. De afleiding voor een constant drukverschil wordt 

gegeven om het juiste vervolg te geven voor een variabel drukverschil. Op deze wijze wordt er een 

verbinding tussen een constant en een variabel drukverschil gemaakt, waardoor er sprake is van een 

logische uitbreiding op de bestaande vergelijkingen. 

Er wordt gestart met een bekende vergelijking waarmee het debiet Q [m³/h] wordt berekend aan 

de hand van een karakteristieke waarde k [m³/h.bar-1/2] en een beschikbaar drukverschil Δp [bar] over 

(dit deel van de) de installatie: 

𝑄𝑄 = 𝑘𝑘√∆𝑝𝑝 (3) 

Deze vergelijking (3) wordt genormaliseerd ten opzichte van de ontwerpsituatie: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑛𝑛

. √∆𝑝𝑝
√∆𝑝𝑝𝑛𝑛

 (4) 

Hierin zijn Qn [m³/h] het ontwerpdebiet, kn [m³/h.bar-1/2] de karakteristieke waarde van het leidingwerk 

in de ontwerpsituatie bij volledig geopende regelklep en Δpn [bar] het ontwerpdrukverschil. Dit is 

toegestaan omdat links en rechts door dezelfde waarde wordt gedeeld. Bij een constant drukverschil 

is dit drukverschil gelijk aan het drukverschil van het ontwerp en geldt: Δp=Δpn. De variabelen worden 

nu gescheiden van de constanten wat resulteert in: 

[
(𝑄𝑄𝑘𝑘)

(𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛)
]

2

= ∆𝑝𝑝
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

= 1 (5) 

De wens is om het debiet te berekenen en daarom worden de k-waarden geïsoleerd: 

𝑄𝑄2

𝑄𝑄𝑛𝑛2
.
(1𝑘𝑘)

2

( 1𝑘𝑘𝑛𝑛)
2 = 1 (6) 

Merk op dat de 1 van het rechterlid nu staat voor het constante drukverschil. De beide k-waarden 

worden nu opgedeeld in een leidingdeel en een klepdeel. De rekenregel die wordt gebruikt om k-

waarden, die in serie met elkaar staan, op te tellen is: 

( 1𝑘𝑘1
)
2
+ ( 1𝑘𝑘2

)
2
= ( 1

𝑘𝑘1,2
)
2
 (7) 

Vergelijking (6) wordt met behulp van (7) geschreven als: 

Merk op dat de 1 van het rechterlid nu staat voor het 

constante drukverschil. De beide k-waarden worden nu 

opgedeeld in een leidingdeel en een klepdeel.  

De rekenregel die wordt gebruikt om k-waarden, die in serie 

met elkaar staan, op te tellen is:
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𝑄𝑄2

𝑄𝑄𝑛𝑛2
.
( 1𝑘𝑘𝑣𝑣)

2
+ (1𝑘𝑘𝑙𝑙)

2

( 1
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣)

2
+ (1𝑘𝑘𝑙𝑙)

2 = 1 (8) 

Hierin zijn kv [m³/h.bar-1/2] de actuele klepstand, kvs [m³/h.bar-1/2] de waarde van de volledig geopende 

klep bij de ontwerpsituatie en kl [m³/h.bar-1/2] de karakteristieke waarde van het overige leidingwerk 

en appendages. Vervolgens wordt de wortel getrokken en worden daarna de k-waarden naar de 

rechterzijde gebracht door te delen. Hieruit volgt: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(
1
𝑘𝑘𝑣𝑣2

+ 1
𝑘𝑘𝑙𝑙2

1
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

+ 1
𝑘𝑘𝑙𝑙2

)

1
2

(9) 

Het is ongebruikelijk om een breuk in een breuk te laten staan. Hier wordt dit bewust gedaan om de 

waarde van 1, die staat van het constante drukverschil, later te kunnen gebruiken voor het bepalen 

van de invloed van een variabel drukverschil. In de grote noemer wordt de kl-waarde van het 

onbekende leidingwerk geschreven als het verschil van de kn en de kvs-waarde, welke beide bekend 

zijn. De waarde van het leidingnet kl is de waarde van het totaal kn minus de waarde van de volledig 

geopende klep kvs: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(
1
𝑘𝑘𝑣𝑣2

+ 1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

− 1
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

1 + 1 − 1 )

1
2

(10) 

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣   
2        𝑘𝑘𝑛𝑛2       𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

Nu valt de kvs uit de noemer omdat deze als positieve en als negatieve waarde voorkomt en wordt 

de vergelijking herschreven als: 
𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(
1
𝑘𝑘𝑣𝑣2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

+
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

−
1

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

)

1
2

(11) 

en kan wordt de middelste term vereenvoudigd geschreven worden: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(
1
𝑘𝑘𝑣𝑣2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

+ 1 −
1

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

)

1
2

(12) 

Deze vergelijking wordt herschreven (omdat delen door een breuk hetzelfde is als vermenigvuldigen 

met het omgekeerde) als: 

Hierin zijn kv [m³/h.bar-1/2] de actuele klepstand, kvs  

[m³/h.bar-1/2] de waarde van de volledig geopende klep bij de 

ontwerpsituatie en kl [m³/h.bar-1/2] de karakteristieke waarde 

van het overige leidingwerk en appendages. Vervolgens 

wordt de wortel getrokken en worden daarna de k-waarden 

naar de rechterzijde gebracht door te delen. Hieruit volgt:
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Om de invloed van een variabel drukverschil te kunnen 

kwantificeren, is het van belang om de invloed van de 

constant drukverschil te kunnen berekenen. In de literatuur 

wordt gebruik gemaakt van een constant drukverschil over 

een systeem [4][5]. De afleiding voor een constant druk-

verschil wordt gegeven om het juiste vervolg te kunnen 

geven voor een variabel drukverschil. Op deze wijze wordt 

er een verbinding tussen een constant en een variabel 

drukverschil gemaakt, waardoor er sprake is van een logische 

uitbreiding op de bestaande vergelijkingen.

Er wordt gestart met een bekende vergelijking waarmee 

het debiet Q [m³/h] wordt berekend aan de hand van een 

karakteristieke waarde k [m³/h.bar-1/2] en een beschikbaar 

drukverschil Δp [bar] over (dit deel van de) de installatie:
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Vergelijking (6) wordt met behulp van (7) geschreven als: 

Deze vergelijking (3) wordt genormaliseerd ten opzichte van 

de ontwerp situatie:
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karakteristieke waarde van het leidingwerk in de ontwerp-

situatie bij volledig geopende regelklep en Δpn [bar] het 

ontwerpdrukverschil. Dit is toegestaan omdat links en rechts 

door dezelfde waarde wordt gedeeld. Bij een constant 

drukverschil is dit drukverschil gelijk aan het drukverschil 

van het ontwerp en geldt: Δp=Δpn. De variabelen worden nu 

gescheiden van de constanten wat resulteert in:

6 
 

Intermezzo 1: afleiding constant drukverschil 

Om de invloed van een variabel drukverschil te kunnen kwantificeren, is het van belang om de invloed 

van de constant drukverschil te kunnen berekenen. In de literatuur wordt gebruik gemaakt van een 

constant drukverschil over een systeem [4][5]. De afleiding voor een constant drukverschil wordt 

gegeven om het juiste vervolg te geven voor een variabel drukverschil. Op deze wijze wordt er een 

verbinding tussen een constant en een variabel drukverschil gemaakt, waardoor er sprake is van een 

logische uitbreiding op de bestaande vergelijkingen. 

Er wordt gestart met een bekende vergelijking waarmee het debiet Q [m³/h] wordt berekend aan 

de hand van een karakteristieke waarde k [m³/h.bar-1/2] en een beschikbaar drukverschil Δp [bar] over 

(dit deel van de) de installatie: 

𝑄𝑄 = 𝑘𝑘√∆𝑝𝑝 (3) 

Deze vergelijking (3) wordt genormaliseerd ten opzichte van de ontwerpsituatie: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑛𝑛

. √∆𝑝𝑝
√∆𝑝𝑝𝑛𝑛

 (4) 

Hierin zijn Qn [m³/h] het ontwerpdebiet, kn [m³/h.bar-1/2] de karakteristieke waarde van het leidingwerk 

in de ontwerpsituatie bij volledig geopende regelklep en Δpn [bar] het ontwerpdrukverschil. Dit is 

toegestaan omdat links en rechts door dezelfde waarde wordt gedeeld. Bij een constant drukverschil 

is dit drukverschil gelijk aan het drukverschil van het ontwerp en geldt: Δp=Δpn. De variabelen worden 

nu gescheiden van de constanten wat resulteert in: 
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(𝑄𝑄𝑘𝑘)

(𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛)
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2

= ∆𝑝𝑝
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

= 1 (5) 

De wens is om het debiet te berekenen en daarom worden de k-waarden geïsoleerd: 

𝑄𝑄2

𝑄𝑄𝑛𝑛2
.
(1𝑘𝑘)

2

( 1𝑘𝑘𝑛𝑛)
2 = 1 (6) 

Merk op dat de 1 van het rechterlid nu staat voor het constante drukverschil. De beide k-waarden 

worden nu opgedeeld in een leidingdeel en een klepdeel. De rekenregel die wordt gebruikt om k-

waarden, die in serie met elkaar staan, op te tellen is: 

( 1𝑘𝑘1
)
2
+ ( 1𝑘𝑘2

)
2
= ( 1

𝑘𝑘1,2
)
2
 (7) 

Vergelijking (6) wordt met behulp van (7) geschreven als: 
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Het is ongebruikelijk om een breuk in een breuk te laten 

staan. Hier wordt dit bewust gedaan om de waarde van 1, 

die staat van het constante drukverschil, later te kunnen 

gebruiken voor het bepalen van de invloed van een variabel 

drukverschil. In de grote noemer wordt de kl-waarde van 

het onbekende leidingwerk geschreven als het verschil van 

de kn en de kvs-waarde, welke beide bekend zijn. De waarde 

van het leidingnet kl is de waarde van het totaal kn minus de 

waarde van de volledig geopende klep kvs:

7 

𝑄𝑄2

𝑄𝑄𝑛𝑛2
.
( 1𝑘𝑘𝑣𝑣)

2
+ (1𝑘𝑘𝑙𝑙)

2

( 1
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣)

2
+ (1𝑘𝑘𝑙𝑙)

2 = 1 (8) 

Hierin zijn kv [m³/h.bar-1/2] de actuele klepstand, kvs [m³/h.bar-1/2] de waarde van de volledig geopende 

klep bij de ontwerpsituatie en kl [m³/h.bar-1/2] de karakteristieke waarde van het overige leidingwerk 

en appendages. Vervolgens wordt de wortel getrokken en worden daarna de k-waarden naar de 

rechterzijde gebracht door te delen. Hieruit volgt: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(
1
𝑘𝑘𝑣𝑣2

+ 1
𝑘𝑘𝑙𝑙2

1
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

+ 1
𝑘𝑘𝑙𝑙2

)

1
2

(9) 

Het is ongebruikelijk om een breuk in een breuk te laten staan. Hier wordt dit bewust gedaan om de 

waarde van 1, die staat van het constante drukverschil, later te kunnen gebruiken voor het bepalen 

van de invloed van een variabel drukverschil. In de grote noemer wordt de kl-waarde van het 

onbekende leidingwerk geschreven als het verschil van de kn en de kvs-waarde, welke beide bekend 

zijn. De waarde van het leidingnet kl is de waarde van het totaal kn minus de waarde van de volledig 

geopende klep kvs: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(
1
𝑘𝑘𝑣𝑣2

+ 1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

− 1
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

1 + 1 − 1 )

1
2

(10) 

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣   
2        𝑘𝑘𝑛𝑛2       𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

Nu valt de kvs uit de noemer omdat deze als positieve en als negatieve waarde voorkomt en wordt 

de vergelijking herschreven als: 
𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(
1
𝑘𝑘𝑣𝑣2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

+
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

−
1

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

)

1
2

(11) 

en kan wordt de middelste term vereenvoudigd geschreven worden: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(
1
𝑘𝑘𝑣𝑣2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

+ 1 −
1

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

)

1
2

(12) 

Deze vergelijking wordt herschreven (omdat delen door een breuk hetzelfde is als vermenigvuldigen 

met het omgekeerde) als: 

Nu valt de kvs uit de noemer omdat deze als positieve en 

als negatieve waarde voorkomt en wordt de vergelijking 

herschreven als:
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2

(9) 

Het is ongebruikelijk om een breuk in een breuk te laten staan. Hier wordt dit bewust gedaan om de 

waarde van 1, die staat van het constante drukverschil, later te kunnen gebruiken voor het bepalen 

van de invloed van een variabel drukverschil. In de grote noemer wordt de kl-waarde van het 

onbekende leidingwerk geschreven als het verschil van de kn en de kvs-waarde, welke beide bekend 

zijn. De waarde van het leidingnet kl is de waarde van het totaal kn minus de waarde van de volledig 

geopende klep kvs: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(
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𝑘𝑘𝑣𝑣2
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𝑘𝑘𝑛𝑛2

− 1
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

1 + 1 − 1 )

1
2

(10) 

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣   
2        𝑘𝑘𝑛𝑛2       𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

Nu valt de kvs uit de noemer omdat deze als positieve en als negatieve waarde voorkomt en wordt 

de vergelijking herschreven als: 
𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(
1
𝑘𝑘𝑣𝑣2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

+
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𝑘𝑘𝑛𝑛2

−
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(11) 

en kan wordt de middelste term vereenvoudigd geschreven worden: 
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𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1
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𝑘𝑘𝑣𝑣2
1
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𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
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𝑘𝑘𝑛𝑛2

)

1
2

(12) 

Deze vergelijking wordt herschreven (omdat delen door een breuk hetzelfde is als vermenigvuldigen 

met het omgekeerde) als: 

en kan wordt de middelste term vereenvoudigd geschreven 

worden:
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( 1
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+ (1𝑘𝑘𝑙𝑙)
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waarde van 1, die staat van het constante drukverschil, later te kunnen gebruiken voor het bepalen 

van de invloed van een variabel drukverschil. In de grote noemer wordt de kl-waarde van het 

onbekende leidingwerk geschreven als het verschil van de kn en de kvs-waarde, welke beide bekend 

zijn. De waarde van het leidingnet kl is de waarde van het totaal kn minus de waarde van de volledig 

geopende klep kvs: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(
1
𝑘𝑘𝑣𝑣2

+ 1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

− 1
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

1 + 1 − 1 )

1
2

(10) 

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣   
2        𝑘𝑘𝑛𝑛2       𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

Nu valt de kvs uit de noemer omdat deze als positieve en als negatieve waarde voorkomt en wordt 

de vergelijking herschreven als: 
𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(
1
𝑘𝑘𝑣𝑣2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

+
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2
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1

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

)

1
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(11) 

en kan wordt de middelste term vereenvoudigd geschreven worden: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(
1
𝑘𝑘𝑣𝑣2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

+ 1 −
1

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
1
𝑘𝑘𝑛𝑛2

)

1
2

(12) 

Deze vergelijking wordt herschreven (omdat delen door een breuk hetzelfde is als vermenigvuldigen 

met het omgekeerde) als: Deze vergelijking wordt herschreven (omdat delen door 

een breuk hetzelfde is als vermenigvuldigen met het omge-

keerde) als:

8 
 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

− 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

)
1
2

 
(13) 

Voor de laatste term in de noemer wordt een korte zijsprong gemaakt. De autoriteit A [-] wordt 

gedefinieerd als: 

𝐴𝐴 = ∆𝑝𝑝𝑣𝑣
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

 (14) 

En wordt herschreven als: 

𝐴𝐴 = ∆𝑝𝑝𝑣𝑣
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

= (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
)
2
÷ (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛

)
2
= (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣

)
2
. (𝑘𝑘𝑛𝑛𝑄𝑄𝑛𝑛

)
2
= (𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣

)
2

 (15) 

Hiermee kan de laatste term uit de noemer van (13) vervangen worden door de autoriteit A: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

− 𝐴𝐴)
1
2

 
(16) 

Nu wordt de 2e term uit de noemer vereenvoudigd. We zoeken een debietvariatie ten opzichte van de 

klepstand kv en hiervoor dient kn geëlimineerd te worden door gebruik te maken van bekende 

waarden. Om dit te doen vermenigvuldigen we de 2e term met een handige keuze: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

. 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
− 𝐴𝐴)

1
2

 
(17) 

Door deze keuze wordt met behulp van (15) een deel van de 2e term geschreven als de autoriteit A: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

. 𝐴𝐴 − 𝐴𝐴)
1
2

 
(18) 

Nu resteert de laatste stap door de autoriteit A buiten haken te halen en het wortelteken 

herkenbaarder weer te gegeven. Het debiet Q/Qn [-] wordt nu verkort geschreven als Q* [-]. 

𝑄𝑄∗ = 1

√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣2
− 1])

 
(19) 

Dit is de bekende vergelijking uit de literatuur [4][5]. 

Voor de laatste term in de noemer wordt een korte 

zijsprong gemaakt. De autoriteit A [-] wordt gedefinieerd 

als:
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(16) 

Nu wordt de 2e term uit de noemer vereenvoudigd. We zoeken een debietvariatie ten opzichte van de 

klepstand kv en hiervoor dient kn geëlimineerd te worden door gebruik te maken van bekende 

waarden. Om dit te doen vermenigvuldigen we de 2e term met een handige keuze: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

. 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
− 𝐴𝐴)

1
2

 
(17) 
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(18) 
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herkenbaarder weer te gegeven. Het debiet Q/Qn [-] wordt nu verkort geschreven als Q* [-]. 

𝑄𝑄∗ = 1

√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣2
− 1])

 
(19) 

Dit is de bekende vergelijking uit de literatuur [4][5]. 

En wordt herschreven als:

8 
 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

− 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

)
1
2

 
(13) 

Voor de laatste term in de noemer wordt een korte zijsprong gemaakt. De autoriteit A [-] wordt 

gedefinieerd als: 

𝐴𝐴 = ∆𝑝𝑝𝑣𝑣
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

 (14) 

En wordt herschreven als: 

𝐴𝐴 = ∆𝑝𝑝𝑣𝑣
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

= (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
)
2
÷ (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛

)
2
= (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣

)
2
. (𝑘𝑘𝑛𝑛𝑄𝑄𝑛𝑛

)
2
= (𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣

)
2

 (15) 

Hiermee kan de laatste term uit de noemer van (13) vervangen worden door de autoriteit A: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

− 𝐴𝐴)
1
2

 
(16) 

Nu wordt de 2e term uit de noemer vereenvoudigd. We zoeken een debietvariatie ten opzichte van de 

klepstand kv en hiervoor dient kn geëlimineerd te worden door gebruik te maken van bekende 

waarden. Om dit te doen vermenigvuldigen we de 2e term met een handige keuze: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

. 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
− 𝐴𝐴)

1
2

 
(17) 

Door deze keuze wordt met behulp van (15) een deel van de 2e term geschreven als de autoriteit A: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

. 𝐴𝐴 − 𝐴𝐴)
1
2

 
(18) 

Nu resteert de laatste stap door de autoriteit A buiten haken te halen en het wortelteken 

herkenbaarder weer te gegeven. Het debiet Q/Qn [-] wordt nu verkort geschreven als Q* [-]. 

𝑄𝑄∗ = 1

√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣2
− 1])

 
(19) 

Dit is de bekende vergelijking uit de literatuur [4][5]. 

Hiermee kan de laatste term uit de noemer 

van (13) vervangen worden door de autoriteit 

A:

8 
 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

− 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

)
1
2

 
(13) 

Voor de laatste term in de noemer wordt een korte zijsprong gemaakt. De autoriteit A [-] wordt 

gedefinieerd als: 

𝐴𝐴 = ∆𝑝𝑝𝑣𝑣
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

 (14) 

En wordt herschreven als: 

𝐴𝐴 = ∆𝑝𝑝𝑣𝑣
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

= (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
)
2
÷ (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛

)
2
= (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣

)
2
. (𝑘𝑘𝑛𝑛𝑄𝑄𝑛𝑛

)
2
= (𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣

)
2

 (15) 

Hiermee kan de laatste term uit de noemer van (13) vervangen worden door de autoriteit A: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

− 𝐴𝐴)
1
2

 
(16) 

Nu wordt de 2e term uit de noemer vereenvoudigd. We zoeken een debietvariatie ten opzichte van de 

klepstand kv en hiervoor dient kn geëlimineerd te worden door gebruik te maken van bekende 

waarden. Om dit te doen vermenigvuldigen we de 2e term met een handige keuze: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

. 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
− 𝐴𝐴)

1
2

 
(17) 

Door deze keuze wordt met behulp van (15) een deel van de 2e term geschreven als de autoriteit A: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

. 𝐴𝐴 − 𝐴𝐴)
1
2

 
(18) 

Nu resteert de laatste stap door de autoriteit A buiten haken te halen en het wortelteken 

herkenbaarder weer te gegeven. Het debiet Q/Qn [-] wordt nu verkort geschreven als Q* [-]. 

𝑄𝑄∗ = 1

√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣2
− 1])

 
(19) 

Dit is de bekende vergelijking uit de literatuur [4][5]. 

Nu wordt de 2e term uit de noemer vereen-

voudigd. We zoeken een debietvariatie ten 

opzichte van de klepstand kv en hiervoor dient 

kn geëlimineerd te worden door gebruik te 

maken van bekende waarden. Om dit te doen 

vermenig vuldigen we de 2e term met een 

handige keuze:

8 
 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

− 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

)
1
2

 
(13) 

Voor de laatste term in de noemer wordt een korte zijsprong gemaakt. De autoriteit A [-] wordt 

gedefinieerd als: 

𝐴𝐴 = ∆𝑝𝑝𝑣𝑣
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

 (14) 

En wordt herschreven als: 

𝐴𝐴 = ∆𝑝𝑝𝑣𝑣
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

= (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
)
2
÷ (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛

)
2
= (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣

)
2
. (𝑘𝑘𝑛𝑛𝑄𝑄𝑛𝑛

)
2
= (𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣

)
2

 (15) 

Hiermee kan de laatste term uit de noemer van (13) vervangen worden door de autoriteit A: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

− 𝐴𝐴)
1
2

 
(16) 

Nu wordt de 2e term uit de noemer vereenvoudigd. We zoeken een debietvariatie ten opzichte van de 

klepstand kv en hiervoor dient kn geëlimineerd te worden door gebruik te maken van bekende 

waarden. Om dit te doen vermenigvuldigen we de 2e term met een handige keuze: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

. 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
− 𝐴𝐴)

1
2

 
(17) 

Door deze keuze wordt met behulp van (15) een deel van de 2e term geschreven als de autoriteit A: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

. 𝐴𝐴 − 𝐴𝐴)
1
2

 
(18) 

Nu resteert de laatste stap door de autoriteit A buiten haken te halen en het wortelteken 

herkenbaarder weer te gegeven. Het debiet Q/Qn [-] wordt nu verkort geschreven als Q* [-]. 

𝑄𝑄∗ = 1

√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣2
− 1])

 
(19) 

Dit is de bekende vergelijking uit de literatuur [4][5]. 

Door deze keuze wordt met behulp van (15) 

een deel van de 2e term geschreven als de 

autoriteit A:

8 
 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

− 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

)
1
2

 
(13) 

Voor de laatste term in de noemer wordt een korte zijsprong gemaakt. De autoriteit A [-] wordt 

gedefinieerd als: 

𝐴𝐴 = ∆𝑝𝑝𝑣𝑣
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

 (14) 

En wordt herschreven als: 

𝐴𝐴 = ∆𝑝𝑝𝑣𝑣
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

= (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
)
2
÷ (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛

)
2
= (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣

)
2
. (𝑘𝑘𝑛𝑛𝑄𝑄𝑛𝑛

)
2
= (𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣

)
2

 (15) 

Hiermee kan de laatste term uit de noemer van (13) vervangen worden door de autoriteit A: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

− 𝐴𝐴)
1
2

 
(16) 

Nu wordt de 2e term uit de noemer vereenvoudigd. We zoeken een debietvariatie ten opzichte van de 

klepstand kv en hiervoor dient kn geëlimineerd te worden door gebruik te maken van bekende 

waarden. Om dit te doen vermenigvuldigen we de 2e term met een handige keuze: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

. 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
− 𝐴𝐴)

1
2

 
(17) 

Door deze keuze wordt met behulp van (15) een deel van de 2e term geschreven als de autoriteit A: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

. 𝐴𝐴 − 𝐴𝐴)
1
2

 
(18) 

Nu resteert de laatste stap door de autoriteit A buiten haken te halen en het wortelteken 

herkenbaarder weer te gegeven. Het debiet Q/Qn [-] wordt nu verkort geschreven als Q* [-]. 

𝑄𝑄∗ = 1

√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣2
− 1])

 
(19) 

Dit is de bekende vergelijking uit de literatuur [4][5]. 

Nu resteert de laatste stap door de autoriteit 

A buiten haken te halen en het wortelteken 

herkenbaarder weer te gegeven. Het debiet Q/

Qn [-] wordt nu verkort geschreven als Q* [-].

8 
 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

− 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2

)
1
2

 
(13) 

Voor de laatste term in de noemer wordt een korte zijsprong gemaakt. De autoriteit A [-] wordt 

gedefinieerd als: 

𝐴𝐴 = ∆𝑝𝑝𝑣𝑣
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

 (14) 

En wordt herschreven als: 

𝐴𝐴 = ∆𝑝𝑝𝑣𝑣
∆𝑝𝑝𝑛𝑛

= (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
)
2
÷ (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛

)
2
= (𝑄𝑄𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣

)
2
. (𝑘𝑘𝑛𝑛𝑄𝑄𝑛𝑛

)
2
= (𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣

)
2

 (15) 

Hiermee kan de laatste term uit de noemer van (13) vervangen worden door de autoriteit A: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

− 𝐴𝐴)
1
2

 
(16) 

Nu wordt de 2e term uit de noemer vereenvoudigd. We zoeken een debietvariatie ten opzichte van de 

klepstand kv en hiervoor dient kn geëlimineerd te worden door gebruik te maken van bekende 

waarden. Om dit te doen vermenigvuldigen we de 2e term met een handige keuze: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

. 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
− 𝐴𝐴)

1
2

 
(17) 

Door deze keuze wordt met behulp van (15) een deel van de 2e term geschreven als de autoriteit A: 

𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑛𝑛

= 1

(1 + 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣2
𝑘𝑘𝑣𝑣2

. 𝐴𝐴 − 𝐴𝐴)
1
2

 
(18) 

Nu resteert de laatste stap door de autoriteit A buiten haken te halen en het wortelteken 

herkenbaarder weer te gegeven. Het debiet Q/Qn [-] wordt nu verkort geschreven als Q* [-]. 

𝑄𝑄∗ = 1

√(1 + 𝐴𝐴 [𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣
2

𝑘𝑘𝑣𝑣2
− 1])

 
(19) 

Dit is de bekende vergelijking uit de literatuur [4][5]. 
Dit is de bekende vergelijking uit de literatuur 

[4][5].

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(16)

(17)

(18)

(19)
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Finch Buildings is een modulair bouwsysteem dat voldoet 
aan alle eisen van het Bouwbesluit Nieuwbouw. De gestapelde 
eenpersoonswoningen zijn opgetrokken vanuit massief hout 
en zijn allemaal voorzien van een eigen keuken, badkamer en 
verwarming.
 
De woonstudio’s zijn ‘all-electric’, hebben triplebeglazing, zijn 
volledig van hout gemaakt, zijn prefab ontwikkeld en hebben een 
energie-index van 0,77. Bij tijdelijk gebruik kunnen de woningen 
op een andere locatie opnieuw gebruikt worden. De eerste Finch 
Buildings modules waren in 2016 tentoongesteld in FaBCity in 

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

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

Hoogwaardige stapelbare ‘all electric’ woningen 
van massief hout

©Finch Buildings
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‘Van aanjagen naar aanpakken’

De Expertgroep Elektrotechniek van TVVL 

realiseerde het rapport in opdracht van OTIB, ter 

afsluiting van een grootschalig onderzoek. Wat 

aanvankelijk startte als een verkenning van de 

kennisbehoefte op het gebied van gelijkspanning, 

groeide uit tot een project met een veel bredere 

scope en inzet. Een project van twee jaar waarbij 

meer dan 100 experts en professionals betrokken 

waren. Stichting KIEN, UNETO-VNI en diverse 

gelijkspanningsexperts haakten aan en samen 

organiseerden zij diverse bijeenkomsten en 

workshops in het land. Daar kwamen de visies, 

roadmaps en behoeftes uit voort die beschreven 

zijn in het rapport. Maar tijdens de DC-tour ont-

stond ook een ‘community’: een groep van experts 

en professionals die een gemeenschap zijn gaan 

vormen met als doel het aanjagen van vooruitgang 

en het tackelen van uitdagingen op het gebied van 

gelijkspanning.  

Kansrijke katalysator

Het rapport ‘ET22 Gelijkspanning verbindt’ toont 

de potentie van gelijkspanning en beschrijft de 

randvoorwaarden om er grootschalig mee aan 

de gang te gaan. Dat dit nodig is, wordt al snel 

duidelijk in het rapport. Bij vrijwel alle maatschap-

pelijke, technologische en politieke uitdagingen 

die voor ons liggen, is gelijkspanning een kansrijke 

Met het recent verschenen rapport ‘ET22 Gelijkspanning 
verbindt’ zet TVVL het fenomeen DC definitief op de kaart 
in Nederland en Europa. Door kansen en uitdagingen van 
alle kanten te belichten en broodjeaapverhalen naar het 
land der fabelen te verwijzen, geeft het een onderbouwde 
uitleg van de potentie van gelijkspanning. Ook laat het zien 
wat er nodig is om er nu echt serieus mee aan de slag te 
gaan. Geen praatgroepjes, maar kennis, materialen en DC
ready apparaten. TVVL, OTIB, de markt en de  
DCcommunity zetten daar samen hun schouders onder.

Auteur Astrid Zoumpoulis-Verbraeken

katalysator of randvoorwaarde. De energietransitie, lokale opwek 

van duurzame energie, overbelasting van het huidige elektriciteits-

net, digitalisering en individualisering; voor al deze ontwikkelingen 

kan gelijkspanning een effectieve en efficiënte oplossing bieden 

(zie kader DC als katalysator van veel belangrijke ontwikkelingen op 

pagina 39). 

Als het gaat om pilots en experimenten vervult Nederland abso-

luut al een voortrekkersrol. Langzaam maar zeker komen de eerste 

projecten van de grond. In het ABN Amro Paviljoen in Amsterdam 

voedt een gelijkspanningsnet onder meer de ledverlichting en de 

computers. In het Pulse-gebouw bij de TU Delft geven zonnepane-

len straks hun gelijkspanning direct af aan laptops. Ook veel straat-

verlichting, en meerdere tuin- en landbouwbedrijven werken al voor 

een belangrijk deel op gelijkspanning. In Heerlen is een pilot aan de 

gang met het toepassen van DC bij woningrenovatie. En de nieuwe 

verbinding A13-A16 krijgt bij het Terbregseplein een energieneutrale 

tunnel op gelijkspanning. 

Kennis en producten

Installateurs en adviseurs zien de vraag naar gelijkstroom al toene-

men en willen er serieus mee aan de slag. Maar om een grootscha-

lige uitrol mogelijk te maken, moet er nog heel wat gebeuren. Epko 

Horstman, lid van de TVVL Expertgroep Elektrotechniek en samen-

steller van het rapport: “Wat we vooral nodig hebben is kennis, 

betere beschikbaarheid van materialen en fabrikanten die hun 
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Foto 1 en 1a: In het ABN Amro Paviljoen in Amsterdam voedt een gelijkspanningsnet onder meer 

de ledverlichting en de computers.

apparaten DC-ready maken. Kennis ontbreekt omdat de 

wereldwijde keuze voor wisselspanning decennia geleden, 

gelijkspanning naar de achtergrond drukte. Als we het 

hebben over kennisbehoefte, bedoelen we dat in brede zin. 

Dus niet alleen het scholen van leerlingen en werknemers in 

de branche. Kennis moet ook terechtkomen bij adviseurs, 

ontwerpers en gebouwbeheerders. Bij de politieke besluit-

vormers, de consument, potentiële klanten in de utiliteit 

en bij de overheid. Daarmee bereiken we drie dingen. Er 

komt eindelijk objectieve, gestandaardiseerde informatie 

beschikbaar terwijl er nu nog een groot aantal brood-

je-aap-verhalen de ronde doen. We bieden bestaande en 

nieuwe werknemers extra kennisbagage wat de branche in 

zijn totaliteit sterker maakt. En we vergroten de aantrekke-

lijkheid van de sector voor instromers, met het uitdagende 

en veelbelovende perspectief van gelijkspanningstoepas-

singen die ict en elektrotechniek combineren.” 

Kennis ontsluiten

Kennis wordt nu langzamerhand ontsloten, merkt 

Horstman. “Oost Nederland Energiek bijvoorbeeld ontwik-

kelt DC-modules voor ROC’s, die focussen op gelijkspan-

ningsinstallaties. TVVL neemt het mee in de Post HBO-E 

opleiding. Opleidingen zullen zich vooral moeten richten 

op toepassingen in plaats van de details van vermogense-

lektronica. Het maakt de installateur immers niet uit wat 

erin zit, of hij met een spanningsafhankelijk of een niet-spanningsaf-

hankelijk toestel te maken heeft. Het moet gewoon op tijd afschakelen 

bij een fout.”

Ook het uitblijven van een breed scala aan producten, materialen en 

concepten voor met name actieve, maar ook het robuuste passieve DC, 

belemmert de grootschalige uitrol van gelijkspanningsnetten. Aan de 

onderkant van de markt gebeurt al wel veel. Voor alle consumentene-

lektronica tot 100W is bijvoorbeeld een nieuwe standaardaansluiting 

ontwikkeld, de USB-C. De EU zet erop in dat wij alle apparaten op 

termijn met een USB-kabel gaan voeden. De USB-C kabel loopt daarop 

vooruit. Verder groeit het aanbod van producten die zowel op AC 

als DC goed functioneren. Veel van die producten hebben op DC een 

langere levensduur en een hogere efficiëntie. 

Intelligentie ingezet tegen files

In technisch opzicht heeft DC meer voordelen dan nadelen, vindt 

Horstman. Voor de hand ligt dat minder omzettingen van AC naar DC 

en terug, tot minder energieverlies leiden. Maar ook komt het skinef-

fect hier niet voor, zijn er minder kabelverliezen, minder laagfrequente 

straling en is DC tot een hogere spanning aanraakveilig. Bovendien 

kan je met actieve en passieve componenten sneller afschakelen dan 

met huidige wisselspanningstechnologie. “AC is aan de andere kant 

eenvoudig te onderbreken, vanwege de nuldoorgang. Scheiden is 

wat lastiger bij DC, maar omdat we tegenwoordig veel met schake-

lende (tussen)voedingen te maken hebben, wordt dat al grotendeels 
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opgelost,” zegt Horstman. Groot voordeel van 

gelijkspanning is de ‘natuurlijke’ intelligentie, 

die het mogelijk maakt om files op het net te 

voorkomen en inzet naar behoefte te regelen met 

bijvoorbeeld eenvoudige voltmeters, zonder dat 

daar communicatie- of besturingssystemen of 

menselijke willekeur aan te pas komen.

Ook op het gebied van regelgeving staat eigenlijk 

niets de doorbraak van gelijkspanning in de weg, 

geeft Horstman aan. “Zelfs in de N1010 van 1940 

wordt al gerefereerd aan gelijkspanning. Ook de 

huidige NEN1010 geeft handvatten en kaders. 

Al die richtlijnen zijn verder verduidelijkt in de 

NPR9090. Dus de huidige normalisatie geeft al 

genoeg ruimte voor het werken met gelijkspan-

ningsinstallaties. Daarbij moet wel gezegd worden 

dat de huidige richtlijnen vaak uitgaan van een 

hoog kortsluitvermogen van het net, terwijl in 

een gelijkspanningsnet de netimpedantie en het 

kortsluitvermogen variabel kunnen zijn. Daar moet 

je dus anders mee omgaan bij het toepassen van 

de gebruikelijke beveiligingsstrategieën voor fout-

bescherming en bij aanvullende bescherming met 

standaard smeltzekeringen en automaten.”

Praktijk
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Hoewel ons elektriciteitsnetwerk is ingericht op wisselspanning 

(AC), werkt inmiddels de meeste apparatuur op gelijkspanning 

(DC). Zonnepanelen en windmolens produceren – direct dan wel 

indirect - DC. Moderne toepassingen als ledverlichting, laptops 

en smartphones nemen het af. Gelijkspanning werkt volgens een 

eenvoudiger principe: de spanning heeft geen nul-doorgangen, de 

‘fase’ is altijd positief. DC is er in twee ‘smaken’: passief en actief. 

Onder passieve gelijkspanning verstaan we het simpele en robuuste 

spanningsverschil van een willekeurige bron (5-1500V), beveiligd 

met een zekering. Daarmee vormt het de basis, de ‘onderste laag 

van de technologie’. Actieve gelijkspanningstechnologie is de laag 

daarboven, die intelligentie toevoegt aan het proces, in verschil-

lende gradaties. Deze laag maakt het bijvoorbeeld mogelijk om 

actief te sturen op inzet, toewijzing en sterkte van de gelijkspan-

ning. Het zorgt er ook voor dat eventuele spanningsproblemen snel 

worden gedetecteerd. Het kan automatische zekeringen afscha-

AC/DC kelen voordat er vonken ontstaan. De van nature aanwezige 

intelligentie (het brede dynamische spanningsniveau van 

gelijkspanning) wordt gezien als een van de belangrijkste toe-

gevoegde waarden van DC. Het bekendste voorbeeld van een 

actieve DC-toepassing is de USB-C aansluiting met tweerich-

tingsverkeer power delivery. 

Klaarstomen voor DC-toekomst

Een volledige omschakeling, een hybride overgangsfase of een 

tweeledige toekomst; de opkomst van gelijkspanning is niet te 

stoppen. Installateurs en adviseurs die zich er niet in verdiepen, 

missen straks de boot. Horstman: “We gaan nu van aanjagen naar 

aanpakken. Je kunt echt al aan de slag met DC. Al doende lerend 

en al lerend doen. In het buitenland zijn al veel DC-componenten 

beschikbaar en ook het kennisaanbod neemt toe. Ga ook vooral naar 

TVVL-bijeenkomsten om nieuwe ontwikkelingen bij te houden en 

te luisteren naar de ervaringen van collega’s. En als je er dan mee 

aan de slag gaat, houd dan vooral vier belangrijke zaken in gedach-

ten. Pas minimaal de beveiligingsstrategieën en uitschakeltijden 

toe zoals die in de huidige NEN1010 al beschreven staan voor DC. 

Houd rekening met een hoger én lager kortsluitvermogen: behandel 

een DC-microgrid als een stelsel met laag kortsluitvermogen, zoals 

een installatie op een kleine generator. Kies een spanningsniveau 

dat ook in een hybride of AC-tijdperk goed blijft werken zodat 

toestellen niet kapot zullen gaan. Gebruik bij voorkeur IT-stelsels 

met isolatiebewaking, aangevuld met spanningsniveau-afhankelijke 

foutbescherming, zodat DC-installaties niet uitschakelen bij een 

enkele fout, maar toch aanraak- en brandveiliger zijn dan de huidige 

AC-stroomstelsels.”

Het eerste rapport ‘ET22 Gelijkspanning verbindt’ is op 26 sep-

tember overhandigd door TVVL directeur John Lens aan Sven Asijee, 

Foto 2: Foto Zonnepanelen produceren gelijkspanning.
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•  De energietransitie 

Nederland staat aan het begin van een gigantische operatie om 

‘van gas los’ te komen. Woningen en gebouwen worden all- 

electric en er ontstaan steeds meer lokale en regionale energie-

netten. Deze netten koppelen duurzame opwekking, distributie 

en gebruik via slimme gelijkspanningstechnologie aan elkaar. 

Daardoor worden ze regelbaar en flexibel en ontstaat de moge-

lijkheid van opslag en koppeling met andere energiesystemen. 

Gelijkspanningstoepassingen zijn dan ook een logische aanvulling 

binnen een robuuste, duurzame oplossing voor gasvrije woningen 

en gebouwen.

•  Tekortkomingen van het huidige energienet  

Hoe groener, duurzamer en digitaler we worden, hoe meer we 

de grenzen van het huidige wisselspanningsnet bereiken. Nu we 

steeds meer energie duurzaam opwekken, schiet hier en daar het 

huidige wisselspanningsnet (lokaal en regionaal) al tekort en zijn 

er investeringen nodig. Een extra of separaat DC-net kan voor het 

huidige net een tweede leven betekenen. Bovendien voorkomt dit 

grote(re) publieke investeringen. 

•  Zelfbeschikking en autarkie 

Het streven naar een zelfvoorzienende omgeving – autarkisch 

wonen en leven – past in het beeld van een zich terugtrekkende 

overheid. Burgers nemen steeds meer taken in eigen hand en dat 

geldt ook voor hun energievoorziening. Op woning- en/of kantoor-

niveau gaan we opwekking, elektrische opslag, thermische opslag 

en energiegebruik zo veel mogelijk direct vanuit DC benutten.

•   IoT en domotica (verbondenheid, gemak, comfort) 

Het Internet of Things (IoT) verbindt alle apparaten en installaties 

in de gebouwde omgeving met het internet. Het brengt verbon-

denheid, gemak en comfort. Gelijkspanning is voor het IoT een 

drager voor de communicatie en de aansturing, maar ook een 

communicatieprotocol. Met de sterke groei van IoT- en  

domotica-toepassingen, zal ook DC belangrijker worden. 

DC als katalysator van veel  
belangrijke ontwikkelingen

•  De nieuwe economie draait om 3D energieverkeer 

Onze energievoorziening was tot voor kort nog eendimensionaal. 

Met grote opwekkers, een netwerk voor de energielevering en 

afnemers die stroom afnamen. Onze nieuwe economie is  

gebaseerd op 3D-energieverkeer. We gaan energie niet alleen 

verticaal up- en downloaden, we gaan het ook horizontaal uit-

wisselen met de ‘buren’. DC is daarvoor een randvoorwaarde. 

directeur van OTIB, tijdens het TVVL Elektrotechniek 

Symposium 2018. Het rapport is openbaar en voor leden 

kosteloos te downloaden via de TVVL Kennisbank. Niet-

leden betalen voor technische rapporten €50 excl. 21% btw. 

Foto 3: Een vergadertafel uit 2016 waarin zowel beeld, internet als voeding zijn geïntegreerd 

in één aansluiting, een modernere versie van de USB aansluiting: USB type C. Deze vergader-

tafel werkt zowel op gelijkspanning (DC) als op wisselspanning (AC). Bron: Tafel gemaakt door 

Houtwerk-Hattem



De expertsessies in het land hebben een aantal interessante 

scenario’s opgeleverd. Scenario’s voor een nabije toekomst 

met gelijkspanning. Een korte samenvatting:

DC-aansluiting in plaats van gasaansluiting

Met alleen wisselspanning kunnen we de zware, kortstondige 

belastingen, zoals van elektrisch koken in een all-electric wijk, 

zonder aanpassingen niet gemakkelijk aan. Gaan we uit van de 

trias energetica in het all-electric tijdperk dan gaan we eerst 

de elektriciteitsvraag lokaal invullen met opgewekte en opge-

slagen DC. Pas daarna vallen we voor de overige behoeften 

terug op het AC-net. Op die manier kunnen die twee heel goed 

samenleven in een gasloze woning of gebouw.

Praktijk

Verschillende soorten spanning

De standaardvoltages en typologieën voor de distributie van 

DC-stroom, lijken af te gaan wijken van die bij AC. Sommigen 

zien het standaardiseren van DC-spanningen als een oplossing, 

maar als apparaten ook op een brede bandbreedte functioneel 

blijven, is dat wellicht niet nodig. Dan bestaat de mogelijkheid 

om niet een 100% vaste spanning aan te houden van bijvoor-

beeld 300V, maar een spanning die kan variëren binnen een 

bandbreedte van plusminus 20%. 

Er zijn drie opties voor het spanningsniveau:

•  Variabele spanning (bijvoorbeeld +/- 380vDC met ‘droop 

control’

•  Gelijkspanning met een puls (bijvoorbeeld 300 vDC met een 

‘duty cycle’ van 95%

•  AC/DC-combinatie (bijvoorbeeld 200vDC met 100vAC 

gesuperponeerd) 

Waarschijnlijk zal de EU een rol gaan spelen in de (gemeen-

schappelijke) keuze voor één van die opties. De breedst gedra-

gen optie vanuit het oogpunt van efficiency oogpunt lijkt op dit 

moment +/-380vDC te zijn binnen de perceelgrens en 5KvDC 

in de straat van gebouw naar gebouw. Echter een spanningsni-

veau van +/-190vDC tot maximaal 320vDC lijkt een slimmere 

keuze omdat de bestaande apparatuur (met veelal schake-

lende voedingen) die we hedendaags gebruiken daar naadloos, 

zonder enige aanpassing op blijven werken. Dat zou de transitie 

naar DC gemakkelijker maken, ook omdat veel hedendaagse 

apparatuur nu al 140-320vDC ready zijn. 

Zelfvoorziening en de rol van DC

Het streven naar een zelfvoorzienende omgeving past in het beeld 

van een zich terugtrekkende overheid. Burgers nemen steeds meer 

taken in eigen hand, ook hun energievoorziening. Op woning-  

en/of kantoorniveau gaan we opwekking, elektrische opslag,  

thermische opslag en energiegebruik zo veel mogelijk direct vanuit 

DC benutten. Daarbij zullen energiecoöperaties ontstaan om  

kosten te drukken en investeringen beter te benutten. 

Publieke, parallelle DC-infrastructuur

Het zou ook goed mogelijk zijn dat we naast de bestaande 

AC-infrastructuur een parallelle, publieke DC-infrastructuur gaan 

aanleggen. Een dergelijke DC-infrastructuur faciliteert de wis-

selende energiestromen van duurzame opwekking, maar ook de 

opslag op wijkniveau, voor en naar de eindgebruikers. Op deze 

manier kan de overheid de investeringen in netverzwaring en het 

overstappen op duurdere, slimme AC-netten vermijden. Ook is zo 

het afschaffen van de salderingsregeling te versnellen.

Kansen voor DC-bedrijventerreinen

In plaats van afbraak en herontwikkeling van oude bedrijventerrei-

nen kiezen gemeenten steeds vaker voor bestemmingswijziging en 

renovatie. Vanwege de vaak grote dakoppervlakken lenen de gebou-

wen zich prima voor grootschalige PV-installaties. De terreinen zijn 

vaak compact en goed afgescheiden, waardoor het aanleggen van 

een privaat elektriciteitsnet (ook voor openbare verlichting) hier 

relatief eenvoudig is. Ze kunnen bij renovatie dus volledig overstap-

pen op een DC-net, zelfvoorzienend worden en zelfs energie aan de 

omgeving leveren. 

DC in de industrie; betrouwbaarheid is een must

Op zeer kritische locaties, zoals bij vliegvelden, afvalverbranding of 

kerncentrales, wordt de AC-infrastructuur vaak dubbel uitgevoerd 

vanwege het risico van uitval. Dat heeft vaak veel negatieve ‘bijwerkin-

gen’. Door DC-technologie toe te passen met behulp van IT-stelsels, 

zijn dit soort systemen nog robuuster en eenvoudiger uit te voeren.

Diverse marktscenario’s met DC

Foto 4: Vanwege de vaak grote dakoppervlakken lenen de gebouwen op bedrijventerreinen 

zich prima voor grootschalige PV-installaties.
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“We hebben als voorwaarde bij de aanbesteding 

gesteld dat hergebruik waar mogelijk voorrang 

moet krijgen. In de praktijk betekent het dat we 

heel praktisch kijken wat zich daarvoor leent. 

Zo veel mogelijk circulariteit is een van de ambities die 
opdrachtgever Emergis stelt bij de bouw van de nieuwe 
locatie van de kinder en jeugdkliniek Ithaka in Kloetinge. 
Maar voor het installatiegedeelte blijkt dat makkelijker 
gezegd dan gedaan. Het hoogwaardig hergebruik van 
materialen staat in de installatiesector namelijk nog 
in de kinderschoenen. Om het opnieuw gebruiken van 
installaties mogelijk te maken is het belangrijk dat 
installaties modulair geproduceerd worden. Daarnaast 
is hoogwaardig hergebruik van installaties lang niet 
altijd vanzelfsprekend. Verouderde installaties voldoen 
vaak niet aan de huidige eisen voor energieprestatie en 
duurzaamheid. 

Projectbeschrijving

Circulariteit eis bij nieuwe kinder- en 
jeugd kliniek Ithaka in Kloetinge

Auteur Joop van Vlerken 

Om een voorbeeld te geven; de wc-potten uit het oude 

gedeelte kunnen we makkelijk weer opnieuw toepassen, 

maar dat geldt niet voor de inbouwreservoirs. We hebben 

dus nieuwe inbouwreservoirs gebruikt, omdat de installa-

teur dat verstandiger vond in verband met de levensduur.” 

Aan het woord is Hans Geerse, projectleider vastgoed en 

facilitair bij Emergis. Voor  de renovatie en nieuwbouw van 

kinder- en jeugdkliniek Ithaka in Kloetinge wilde het centrum 

voor geestelijke gezondheidszorg graag ervaring opdoen 

met circulair bouwen. Geerse vertelt dat circulariteit in de 

bouwsector nog in de kinderschoenen staat. “Het is echt pio-

nieren. Het bleek bijvoorbeeld lastig om eisen op het gebied 

van circulariteit te stellen. Van tevoren een percentage voor 

hoogwaardig hergebruik opgeven, blijkt in de praktijk niet 

mogelijk.”

Foto 1: Het nog maar 18 jaar oude gebouw van Rijkswaterstaat in Terneuzen moet 

wijken voor grotere sluizen.
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2019 in gebruik genomen. Geerse: “Twee locaties van  

42 bedden worden teruggebracht naar een locatie met  

24 tot 28 bedden. Van het gebouw dat we hergebruiken, 

blijft 70% staan, ongeveer 1400 m2 en er wordt nieuwbouw 

geplaatst van nog eens 2000 m2. De nieuwe kliniek wordt 

bovendien verbonden met het naastgelegen ambulante 

centrum van de kliniek.” In het gesloopte gedeelte van 

de kliniek is goed gekeken welke materialen geschikt zijn 

voor een toepassing in de nieuwe kliniek, legt Geerse uit. 

“Voor de afbraak van de vleugel zijn we door het gebouw 

gelopen waarbij we hebben gekeken naar wat herbruikbaar 

is. Die materialen hebben we gestickerd en opgeslagen. Je 

kijkt dan op een heel andere manier naar zo’n gebouw en 

de materialen. Uit de afgebroken vleugel komen cv-ketels 

die in de nieuwe technische ruimte geplaatst worden. 

Verder hebben we gekeken wat we aan wastafels en ander 

sanitair konden hergebruiken. In de clientenruimtes willen 

we alleen nieuwe spullen, omdat die ruimtes allemaal het-

zelfde moeten zijn. Maar in de algemene ruimtes hebben 

we wel sanitair kunnen hergebruiken.”

Demontabel

Door de wens van Emergis om circulair te bouwen, 

veranderde de werkwijze van architect Taco Tuinhof van 

Rothuizen Architecten en Stedenbouwkundigen. “Je gaat 

veel bewuster om met het ontwerp van een gebouw dan 

bij een regulier ontwerp. Ik noem het wel eens ‘koken met 

Foto 2: De buitenkozijnen, gevelbekleding, 

houten balken, maar ook de houten vloerdelen, 

binnendeuren en straatklinkers van het oude 

districtskantoor van RWS zijn gestript en worden 

hergebruikt in de nieuwe kliniek van Emergis.

Foto 3: De wc-potten uit het oude gedeelte kunnen makkelijk opnieuw 

worden toegepast, maar dat geldt niet voor de inbouwreservoirs. Daar-

voor zijn vanwege de levensduur nieuwe reservoirs gekomen.
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Hergebruik sanitair

Van twee locaties van de kinder- en jeugdkliniek Ithaka op 

het terrein van Emergis in Kloetinge wordt één vestiging 

gemaakt. Een van de twee locaties van heeft nog geen 

bestemming. De andere is gedeeltelijk afgebroken, gedeel-

telijk gerenoveerd en er wordt een nieuwbouw tegenaan 

geplaatst. Het nieuwe gebouw wordt in het voorjaar van 

Projectbeschrijving
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restjes’. Je ontwerp hangt namelijk af van de materialen 

die beschikbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk om je 

gebouw demontabel te maken, zodat je de materialen in 

de toekomst kunt hergebruiken met een zo groot moge-

lijke restwaarde.” Tuinhof had nog geen ervaring met 

circulair bouwen. “We zijn het gewoon gaan doen, maar 

wisten nog niet precies hoe. In het begin van het project 

hoorden we dat het districtskantoor van Rijkswaterstaat 

in Terneuzen moest wijken voor de sluizen. Dat gebouw 

was pas 18 jaar oud en heeft bij oplevering in 2000 diverse 

duurzaamheidsprijzen in de wacht gesleept. We vonden het 

zonde om het gebouw zonder slag of stoot in de kliko te 

laten verdwijnen. Dus zijn we gaan kijken welke materia-

len zich leenden voor hergebruik voor de nieuwe locatie 

van Emergis in Kloetinge.” Uiteindelijk zijn in het ontwerp 

van de nieuwe kliniek van Emergis onder meer de buiten-

kozijnen, binnendeuren, gevelbekleding, houten balken, 

houten vloerdelen en straatklinkers verwerkt van het oude 

districtskantoor van RWS. 

Ontkoppelen

Waar het opnieuw gebruiken van houten bouwdelen al 

bewerkelijk is, is hoogwaardig hergebruik van installaties 

nog veel lastiger, benadrukt Tuinhof. “Dat komt doordat ze 

meestal ruimtespecifiek ontworpen zijn. Een tweede leven 

voor luchtbehandelingskasten en kanalen is meestal dan 

ook niet mogelijk. Je kunt alleen de metalen hergebruiken.” 

Een van de belangrijkste uitdagingen van circulair bouwen 

is volgens Tuinhof ontkoppelen. “Je moet casco en inbouw 

Foto 4,5 en 6: Urban Miningsbedrijf New Horizon heeft een groot 

gedeelte van de staalconstructie en allerlei andere bruikbare onderdelen 

weggehaald om dat weer elders te gebruiken, waaronder kabelgoten. De 

lichtarmaturen daarentegen komen terug in de vernieuwbouwde kliniek.



los van elkaar houden. Daarnaast is het belangrijk goed te 

documenteren welke materialen gebruikt zijn en hoe ze 

gemonteerd zijn. Hierdoor is het in toekomst eenvoudiger 

de materialen te oogsten voor hergebruik of recycling. 

Dat is wel eens lastig want je ziet bijvoorbeeld door prefab 

bouwen dat verschillende bouwelementen steeds meer 

geïntegreerd worden. Maar je moet bedenken wat je over 

vijftig jaar nog met die materialen kunt. Je hebt dan meer 

aan eenduidige restproducten dan aan geïntegreerde 

componenten. Voor installaties betekent het bijvoorbeeld 

dat ze modulair ontworpen moeten worden, zodat je 

ze makkelijk uit elkaar kunt halen.” Tuinhof schat in dat 

uiteindelijk 80% van de materialen van het RWS-kantoor 

gerecycled is. “We hebben een beperkt gedeelte daarvan 

kunnen toepassen in het nieuwe gebouw van Emergis en 

van de installaties niets. Maar New Horizon heeft 

een groot gedeelte van de staalconstructie en 

allerlei andere bruikbare onderdelen weggehaald 

om dat weer elders te gebruiken.”

Hernieuwbare energie

Naast de circulaire bouw, was energieneutraliteit 

een belangrijk streven. Door de toepassing van 

onder meer zonnepanelen en warmtepompen 

gaat de nieuwe kinder- en jeugdkliniek Ithaka 

meer energie produceren dan ze verbruikt voor 

de gebouwgebonden energie, vertelt Danny 

Duinhouwer, senior adviseur bij INNAX Gebouw 

en Omgeving. “Het toepassen van hernieuwbare 

energie is ook circulariteit. Elke kilowattuur die 

je zelf op de locatie opgewekt is, hoef je niet te 

vervoeren.” Maar soms gaan duurzaamheid en 

circulariteit ook tegen elkaar in, legt Duinhouwer 

uit. “De kozijnen van het Rijkswaterstaat-gebouw 

waren in 2000 echt state-of-the-art, maar nu 

voldoen ze nog maar net aan het bouwbesluit. Dat 

betekent dat je op andere vlakken meer moet doen 

om energieneutraal te worden. In dit geval hebben 

we extra zonnepanelen gelegd en meer isolatie 

toegepast.” Mark-Jan Koldijk, algemeen directeur 

bij de DWT-groep, is als w-installateur bij het 

Projectbeschrijving
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bouwproject van Emergis in Kloetinge betrokken. Hij beves-

tigt dat energieprestaties en circulariteit niet altijd goed 

samen gaan. “Naast circulariteit was ook energieneutraliteit 

een eis van de opdrachtgever. Die eis heeft uiteindelijk toch 

voorrang gekregen boven circulariteit.”

Kennisuitwisseling nodig 

Op het gebied van installatietechniek is hergebruik niet 

eenvoudig, legt Duinhouwer uit. “Dat komt doordat veel 

installaties bestaan uit samengestelde producten, die 

worden gemaakt door allerlei kleine bedrijven die nog niet 

bezig zijn met circulariteit. Een schakelaar kan bestaan uit 

twintig onderdelen van tien verschillende leveranciers. 

Daar ligt dan ook meteen de belangrijkste uitdaging voor 

de installatiesector; zorgen dat deze producten demonta-

bel en herbruikbaar worden geproduceerd. Op dit moment 

is de installatiebranche nog niet zover, circulair bouwen 

staat nog onvoldoende op de agenda. We hebben dit soort 

projecten nodig om de markt uit te dagen met circulaire 

producten te komen.” Pieter Paree, algemeen directeur 

van Paree B.V. Elektro - Telecom, is verantwoordelijk voor 

de e-installaties in de nieuwe kinder- en jeugdkliniek van 

Emergis. Hij vindt dat er meer kennisdeling plaats moet 

vinden tussen installateurs, leveranciers en technische 

adviesbureaus. “Circulair bouwen is voor installateurs 

nog iets redelijk nieuws. Om het verder van de grond te 

krijgen, is het nodig dat er kennisuitwisseling plaatsvindt in 

de hele bouwketen. Als opdrachtgevers er vaker om vragen, 

dan zullen de installateurs dit voortvarend oppakken.”

Circulair ontwerp

Als voorbeeld van circulair installatie-ontwerp noemt 

Duinhouwer het toepassen van opbouwleidingen. “Het is 

voor toekomstig hergebruik niet handig om de leidingen in 

het beton te storten. Dus hebben we er in dit project voor 

gekozen om zoveel mogelijk te werken met opbouwleidin-

gen, zodat ze in de toekomst weer makkelijk opnieuw te 

gebruiken zijn. Dat vraagt echt om een andere manier van 

denken. Je kiest voor materialen die hun waarde behou-

den.” Om stappen te maken op het gebied van circulaire 

installaties werkt de DWT-groep in dit project samen met 

warmtepompproducent Mitsubishi Electric en pompenfa-

brikant Grundfos. Koldijk: “Beide producenten hebben net 

als wij ambities op het gebied van circulariteit. We kijken 

nu samen hoe we de installaties die zij produceren meer 

demontabel kunnen maken. Als een warmtepomp over 

tien jaar vervangen moet worden, moet het binnenwerk bij-

voorbeeld uitgewisseld kunnen worden.” Maar circulariteit 

in de installatiesector blijft altijd een lastig verhaal, denkt 

hij. “De innovaties in de installatietechniek gaan momen-

teel zo snel. Wat nu nieuw is, kan morgen al verouderd zijn. 

Dat maakt de combinatie met circulariteit wel ingewikkeld. 

Ik denk dat het voor de installatiesector toch in eerste 

instantie belangrijk is te kijken naar energieverbruik. Het 

hergebruik van grondstoffen gaat niet alleen over mate-

rialen, door energiebesparing beperk je ook de vraag naar 

grondstoffen.”

Toekomstwaarde

Van de elektrotechnische installaties in het renovatiege-

deelte van de kind- en jeugdkliniek is een groot gedeelte 

intact gebleven, vertelt Paree. “Hier was hergebruik wel 

mogelijk, maar het kost toch veel tijd en energie. Je moet 

vooraf goed kijken wat er nog allemaal bruikbaar is en je 

kunt gedurende het renovatieproces nog wel eens tegen 

complicaties oplopen.” Hij vraagt zich af of de nieuwe 

producten die hij gebruikt over bijvoorbeeld 25 jaar nog 

wel opnieuw toegepast kunnen worden. “De eisen met 

Foto 7 en 8: Uit de afgebroken vleugel komen (foto links) de cv-ketels die weer in de nieuwe 

technische ruimte geplaatst worden (foto rechts).
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betrekking tot kabels worden steeds strenger. Technische 

installaties hebben vaak maar een levensduur van tien tot 

25 jaar. Je zou ze hierna wel uit elkaar kunnen halen voor 

bepaalde componenten, maar is dat het waard? Het is 

veelal elektronica en kunststof dat na gebruik zijn  

bestendigheid heeft verloren.” Hij ziet wel dat er een markt 

is ontstaan voor gebruikte elektrotechnische materialen 

zoals bijvoorbeeld kabelgoten. “Maar die circulaire  

materialen zijn bij de groothandel helaas op dit moment 

nog net zo duur als nieuwe materialen. Dat komt omdat 

er veel meer uitzoekwerk in zit en je te maken kan hebben 

afwijkingen.”

Niet goedkoper

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is circulair 

bouwen niet goedkoper dan regulier bouwen, stelt Koldijk. 

“Het hergebruik van materialen is heel bewerkelijk. Je moet 

het demonteren en transporteren. En in sommige gevallen 

moet je materialen opnieuw laten keuren. De kosten zitten 

niet zozeer in de materialen, maar in de arbeid.” Maar 

volgens Parée is er wel degelijk al winst te behalen met het 

hergebruik van materialen. “In de calculatiefase hebben we 

wel extra tijd gestoken. Maar dat heeft ons ook wat  

Foto 9: Een artists’ impression van de vernieuwbouwde jeugd- en kinderkliniek van Emergis in Kloetinge.

opgeleverd. We hebben heel goed gekeken wat er nog in 

het oude gebouw zat en wat we eventueel konden  

hergebruiken. Hierdoor konden we voor een lagere prijs  

op dit project inschrijven en hebben we de klus uiteindelijk 

ook binnen kunnen halen.” 

Afweging

Circulair bouwen gaat niet vanzelf, concludeert Geerse. 

“Het moet echt een drive zijn, want anders werkt het niet. 

Maar zelfs als de wil er is, blijft hergebruik ook een afweging 

van factoren. Als je een radiator wilt hergebruiken, moet 

die opnieuw gespoten worden en moeten er nieuwe 

voetventielen op. Je moet goed nadenken hoe lang je met 

dat soort zaken bezig bent en of het dan nog verstandig 

is om die radiator opnieuw toe te passen.” Dat vindt ook 

Duinhouwer. “Soms is het ook slim om te kijken naar hoe 

lang iets nog mee kan. Als het al een keer gebruikt is, wordt 

de levensduur toch minder. Je moet niet alles opnieuw 

willen gebruiken, zeker niet als het niet meer voldoet aan de 

huidige standaard.”
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Primaire bouwmaterialen

Laatst mocht ik spreken op een congres 

over circulaire bouw en de rol van primaire 

grondstoffen zoals zand en grind. Bij circulaire 

bouw gaat het erom zo te bouwen dat het 

bouwwerk in de toekomst op een zo goed 

mogelijke manier kan worden hergebruikt. Als 

gebouw, maar ook door delen van het gebouw 

te hergebruiken, waaronder installaties. En ook 

door de gebruikte bouwmaterialen opnieuw in te 

zetten. Er klonken interessante stellingen. Zoals: 

‘we moeten veel meer slopen’. De gedachte 

achter die stelling is, dat we oude woningen 

die moeilijk energieneutraal zijn te maken, 

beter kunnen vervangen door nieuwbouw met 

toepassing van de duurzaamste technieken. 

Uiteraard zodanig dat sloopafval - waaronder ook 

installaties - optimaal (lees: hoogwaardig) wordt 

hergebruikt. Maar zelfs als we dat zouden doen, 

blijft er een enorme vraag naar zand en grind.

Nu zou men kunnen denken dat er aan 

bijvoorbeeld zand geen gebrek is op aarde. Op 

zich is dat ook zo. Neem de woestijnen alleen 

maar. Daar ligt een onuitputtelijke voorraad 

zand. Het punt is alleen, dat lang niet al het 

zand geschikt is voor de bouw. Dat maakt de 

daadwerkelijk te delven hoeveelheid zand 

beduidend kleiner. Grind en zand uit de rivieren 

zijn in het algemeen wel erg bruikbaar. Ook in ons 

land worden deze materialen langs de oevers of 

De bouwopgave voor Nederland is enorm. Er worden getallen genoemd van  
1 miljoen woningen die de komende decennia moeten worden gerealiseerd. Tal 
van uitdagingen en vragen dienen zich aan. Hebben we genoeg vakmensen om 
deze megaklus te klaren? En waar gaan we bouwen? Steeds vaker wordt voor
gesteld, om ook gebieden te ontsluiten voor bouw die vooralsnog een ‘groene’ 
bestemming hebben. En dan is er natuurlijk de verder stijgende vraag naar  
bouwmaterialen. Misschien wel de grootste uitdaging.

in de uiterwaarden gewonnen. Veel van deze materialen worden 

bovendien over de rivieren vervoerd. De binnenscheepvaart ‘vaart 

wel’ bij het transport van deze bouwgrondstoffen. Tot dat de rivier 

zelf spelbreker wordt….

Na de recordarme zomer kregen we als toegift langdurige 

droogte en warmte in oktober. Er moest zelfs opnieuw beregend 

worden. Tenminste, in gebieden waar geen sproeiverbod van 

kracht was. Ook in het stroomgebied van de grote rivieren als 

Rijn en Maas hield de droogte aan. Reeds in de zomer kampten 

binnenvaartschippers met de zeer lage waterstand. Het betekent 

met halve lading varen of zelfs, dat sommige bestemmingen 

niet kunnen worden bereikt. In oktober werden de records met 

betrekking tot laag water in de Rijn scherper gesteld. Schepen met 

bestemming Duitsland voeren soms slechts tot Wageningen. Daar 

werd overgeladen naar vrachtwagens. Uiteraard heeft dit gevolgen 

voor de levering en de prijs van de vervoerde materialen. 

Het probleem is dat we dit soort situaties in de toekomst nog 

vaker kunnen verwachten. In het opwarmende klimaat wordt 

de neerslag extremer. Bovendien verdwijnen de gletsjers in het 

brongebied van rivieren als de Rijn en de Donau uiteindelijk. 

Zonder gletsjers zijn de rivieren dan volledig afhankelijk van 

regenwater. Dat betekent dat in een langdurige droge periode, 

zoals we dit jaar meemaken, de waterstanden nog dieper in het 

rood zullen gaan. En de problemen voor de binnenvaart en dus ook 

met betrekking tot de aanvoer van primaire grondstoffen verder 

kunnen toenemen. Kortom, er wacht ons een enorme opgave 

en uitdaging, om in de komende tijd op circulaire en energie-

efficiënte manier tot wel een miljoen woningen bij te bouwen!

Column
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Bart Wopereis - WSi Techniek

TVVL-Bedrijfslid

WSi techniek is in 1986 opgericht door vader 

Bennie Wopereis en sinds 2009 is Bart Wopereis 

in het familiebedrijf gestapt. “Hiervoor heb ik 

gewerkt bij een grote landelijk elektrotechnisch 

installateur, waar ik het vak heb geleerd. 

Ondertussen is WSi uitgegroeid tot een 

middelgroot installatiebedrijf met 90 vakmensen 

en waar multidisciplinair werken altijd de basis is.”

Enerzijds biedt dat een uitdaging voor de 

medewerkers; anderzijds vraagt dat ook om 

continue opleiden van deze medewerkers. “Want 

natuurlijk heeft iedereen wel zijn specialisme, 

maar multidisciplinair werken betekent voor ons 

dat projectleiders kennis hebben van zowel e- als 

w-techniek.” 

WSi techniek richt zich vooral op de zakelijke 

markt, waar het voor 90 tot 95% actief is in de 

utiliteit en industrie. “De meeste projecten doen 

we bij ons in de regio, grofweg Oost- en Midden-

Nederland. Maar voor vaste opdrachtgevers, 

voeren wij ook landelijk projecten uit. 

Multidisciplinair installeren, zonder te differentiëren naar elektrotechniek of 

werktuigbouw: op die manier wil WSi techniek uit Groenlo zich onderscheiden. 

Daar heeft het installatiebedrijf nog een extra dimensie aan toegevoegd door een 

gezamenlijk bouw- en installatiebedrijf te starten in 2014, BINX Smartility ge-

heten, naast het oorspronkelijke familiebedrijf, vertelt directeur Bart Wopereis.

daarmee toegevoegde waarde kunnen 

leveren aan onze klanten en we kunnen 

onze vakmensen uitdagende projecten 

bieden. We zijn sterk gegroeid met 

BINX naar ondertussen meer dan 50 

medewerkers, waarmee we diverse 

gemeenten, universiteiten en zakelijke 

opdrachtgevers mogen bedienen. Eén 

van onze onderhanden projecten is de 

Lochal in Tilburg, een uitdagende en 

complexe transformatie van een oude 

NS werkplaats naar onder meer een 

bibliotheek aan de Spoorzone in Tilburg.”

Die toegevoegde waarde wil BINX naast 

een multidisciplinaire aanpak ook leveren 

met nieuwe technieken. Wopereis legt uit: 

“BINX heet volledig BINX Smartility, wat 

voor ons gelijk staat aan het ophalen van 

Big Data uit gebouwen die we inzetten 

voor de gebruiker van een gebouw, zoals 

een school, kantoor, sporthal of een 

theater. In combinatie met de prestatie-

contracten vanuit de UAV-GC kunnen 

wij de opgehaalde data inzetten voor 

het facilitair beheer van bijvoorbeeld een 

school. Worden delen van het gebouw 

minder gebruikt, dan hoeft het bijvoor-

beeld ook niet te worden schoongemaakt. 

De gebruiker kan dit meenemen in zijn 

facilitair management. In mijn ogen is dit 

de grootste ontwikkeling in onze sector: 

smart buildings.”

aan het woord

Foto: Bart Wopereis - WSi Techniek

Mijn TVVL

WSi techniek is sinds een jaar of 5  

bedrijfslid. Omdat het bedrijf zijn 

medewerkers multidisciplinair 

wil inzetten, zijn de cursussen en 

opleidingen van TVVL ideaal om 

deze medewerkers op de hoogte 

te houden van de laatste stand 

van zaken op E- en W-installatie-

gebied. “De van origine werktuig-

kundige collega’s volgen de cursus 

elektrotechniek voor werktuig-

kundigen en andersom. Daarmee 

willen we vooral bereiken dat ze 

van elkaars discipline de verschil-

lende facetten en belangen goed 

kennen.”
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Bedrijfslid

Sinds 2014 is Wopereis nog een stapje verder gegaan in 

multidisciplinair werken, want het heeft samen met bouwer 

Wam & Van Duren een integraal bouw- en installatiebedrijf 

opgericht, BINX geheten. Dit geheel autonome bedrijf werkt 

alleen op basis UAV-gc (Uniforme Administratieve Voorwaarden-

geïntegreerde contracten) in de complexere utiliteit. “We zijn dit 

bedrijf gestart, omdat we zagen dat de traditionele rolverdeling 

in het aannemen van complexe utilitaire werken – met een 

bouwer als hoofdaannemer en installateur als onderaannemer 

– anders zou moeten. We werken hier op basis van volledige 

gelijkwaardigheid, waardoor we volledig integraal werken en 
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Regionieuws

Het TVVL Regionetwerk heeft als altijd een volle agenda! 

De 7 regionale groepen van TVVL organiseren lezingen, 

workshops en excursies. Leuk, leerzaam en informeel 

zijn kernbegrippen bij alle activiteiten. Jouw bedrijf kan 

ook een bijdrage leveren aan het succes van het TVVL 

Regionetwerk. Dit kan op de volgende manieren:

•  Het hosten van regio evenementen door het beschik-

baar stellen van een locatie. TVVL biedt Kennispartners 

en bedrijfsleden de mogelijkheid om groepen van 20 

tot 60 vakgenoten te ontvangen. Een unieke kans voor 

jouw bedrijf om diverse vakgenoten samen te brengen 

en direct kennis en kunde voor jouw bedrijf en personeel 

in huis te halen. Bovendien laat je zien waar jouw bedrijf 

voor staat en wie jullie zijn.

•   Het faciliteren van interessante, inhoudelijke lezingen 

of excursies. Hebben jullie geen ruimte beschikbaar, 

maar wel inhoudelijk interessante kennis met verdie-

ping over een actueel of innovatief onderwerpen? Ook 

dan kun je je bijdrage leveren door deze kennis te delen 

met vakgenoten. Belicht een onderwerp vanuit diverse 

invalshoeken en werk samen met andere bedrijven of 

bloedgroepen! 

•  Een medewerker actief deel te laten nemen in één van de 

TVVL regiocommissies. Heb jij (of een collega)  

vakgerelateerde vragen waar je een antwoord op zoekt? 

Of weet jij waar het vakgebied behoefte aan heeft? Ben 

jij altijd op zoek naar kennis en netwerk? Ben je bereid 

jouw kennis en netwerk te delen en dit om te toveren 

tot vruchtbare events? Sluit aan bij één van de TVVL 

regiogroepen.

Wil jouw bedrijf zich aansluiten of wil je meer weten 

over de mogelijkheden? Neem contact op met Mylenne 

Hamaker, Coördinator Evenementen & Ledenzaken TVVL 

via m.hamaker@tvvl.nl.

    TVVL REGIONETWERK BIEDT 
KANSEN VOOR BEDRIJVEN 

    BEZOEK DE TVVL EINDEDAGLEZING 
BENG: ENERGIEPRESTATIE EN  
KLIMAATAKKOORD

    TERUGBLIK TVVL EINDEDAGLEZING  
NIEUWE AANGESCHERPTE  
EUVERORDENING VENTILATIE  
SYSTEMEN (ERP 2018)

Maar liefst 54 belangstellenden lieten zich op 3 oktober 

2018 bijpraten over de laatste en toekomstige ontwik-

kelingen op het gebied van ventilatie eenheden bij TVVL 

Kennispartner OC Verhulst in Drunen. Ook konden  

bezoekers de ventilatie units op de productielocatie bekij-

ken, waar door veel aanwezigen dankbaar gebruik van werd 

gemaakt. 

 

Na een welkomstwoord en korte introductie door William 

Baars van OC Verhulst, werden de aanwezigen op een zeer 

vakkundige en inhoudelijke wijze meegenomen in de eisen 

en regels van de ventilatie eenheden. Gertjan Middendorf 

(VLA consultant) en Richard Klazinga (product manager OC 

Verhulst) gaven een interactieve, levendige en zeer inte-

ressant presentatie. Aan bod kwamen; wat de verordening 

omvat, welke aanpassingen en verbeteringen er worden 

doorgevoerd en met name het toepassingsgebied van de ErP 

verordening. Enthousiasme ontstond bij de praktijkvoor-

beelden en hoe om te gaan met specifieke situaties die zich 

voordoen in het werk.

 

Onder het genot van een heerlijk chinees buffet was er 

voldoende tijd voor het uitwisselen van ervaringen en om 

te netwerken. Regiogroep Brabant kijkt weer terug op een 

geslaagd evenement!

Op woensdag 21 november 2018 organiseert TVVL 

regiogroep Noord Nederland een eindedaglezing over de 

energieprestatie en klimaatakkoord BENG.

Vanaf januari 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in 

Nederland ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ (BENG) zijn 

volgens het Europees akkoord (EPBD). De energiepresetatie 

voor BENG wordt berekend op basis van 3 indicatoren. 

De lezing gaat onader andere in op het wettelijk kader, de 

bepalingsmethodiek BENG en de consequenties van BENG 

voor woning en utiliteitsbouw. Aanmelden kan via www.tvvl.nl



Regionieuws

TVVL regiogroep Zuid-Holland & Zeeland is met een groep geïn-

teresseerden afgereisd naar de Viessmann fabrieken in Duitsland. 

Na een uitgebreide lunch met schnitzel en bradkartoffelen kreeg de 

groep een warm welkom door de Duitse gastheer. Hij vertelde over 

de ontwikkelingen binnen Viessmann met warmtepompen, bio-

massacentrales en uiteraard hun traditionele producten. Viessmann 

zet zich volop in voor duurzame technieken. De benodigde energie 

voor het productieproces wordt door Viessmann zelf duurzaam 

opgewekt. Ook wist de gastheer wat kleine feiten te benoemen: 

Viesmann is actief in meer dan 30 landen en onlangs heeft het 

bedrijf haar 100 jarig jubileum gevierd.

Na het verhaal over de techniek reisde de groep af naar de fabrieken. 

Vele honderden medewerkers waren de apparatuur aan het assem-

bleren, erg indrukwekkend. Het eindproduct wordt aan een grondige 

test onderworpen, waar de groep ook getuigen van is geweest. Vooral 

de test of de warmte pomp of ketel luchtdicht is afgesloten was inte-

ressant. Middels helium kan dit worden gedetecteerd en zodoende 

kan Viessmann de hoge verwachtingen waar maken.

Het logistiek centrum bevond zich enkele kilo meters verderop op 

het terrein. Eenmaal aangekomen bij het logistieke centrum kreeg 

de groep vrij snel het kloppend hart te zien, allemaal robots! 

Deze volledig autonome installatie is al 20 jaar in gebruik. 

Zeer indrukwekkend om inbedrijf te zien. 

Viessmann besteedt veel tijd en energie in trainingen. Dit 

doen zij in eigen huis en aangezien Viessmann een zeer groot 

bedrijf is heeft zij zelfs eigen hotels op haar terrein. In dit hotel 

hebben we gegeten en met een borrel nog lang gediscussieerd 

over de geziene technieken. 

De volgende ochtend hebben we een rondleiding gehad door 

Frankenberg. Een prachtige stad, niet ver van de fabrieken 

vandaan. Na de afsluitende lunch was het tijd om weer huis-

waarts te keren. Wij willen Viessmann bedanken voor haar gast-

vrijheid, de interessante dagen en hun inzet tijdens ons bezoek!

    4 EN 5 OKTOBER STOND IN HET TEKEN 
VAN HET EFFICIËNTIE PLUS PROJECT VAN 
VIESSMANN

tvvl magazine / regionieuws 
nr. 07 / november / 201850

Nieuwe Persoonlijke leden
De heer G. (Gert) Kelder

Idebo

De heer ing. S. (Sebastiaan) 

Luchies

BIM Bouwfysisch Aspectadviseur

De heer V.T.H. (Vincent) Slui

Elektrotechnisch Calculatie Advies 

en Projectenbureau

Nieuwe TVVL leden

Met veel genoegen stellen wij onderstaande personen als lid van de 

vereniging aan u voor.

Nieuwe Bedrijfsleden
Ardea-Engineering

Stationsweg 42

1815 CC  ALKMAAR

www.ardea-engineering.nl

Even voorstellen

Willem Sikkers

Sinds 3 maanden ben ik lid van TVVL. 

Na bijna 20 jaar als accountmanager 

gewerkt te hebben bij diverse lucht-

technische bedrijven heb ik dit jaar 

besloten om mijn eigen bedrijf op te starten: Lucht & Ventilatie. 

Men kan hier terecht voor offertes, advies (eventueel op locatie)  

of direct producten bestellen.

Het leveringsassortiment bestaat uit diverse soorten roosters, 

ventilatoren (van boxventilatoren tot industriele ventilatoren), 

geluiddempers, kanaalverwarmers en kanaalkoelers (luchtdicht-

heidsklasse D), kanaalfilters, (brand)kleppen, WTWunits, lucht-

behandelingskasten etc.



Actief bezig zijn met je loopbaan is echt niet uitzonder lijk 
meer. Integendeel, de snelle technologische ontwikke lingen 
dwingen je continue om ontwikkel keuzes te maken. Ga je je 
focussen op het dooront wikkelen binnen je huidige functie, ga 
je je meer specialiseren, ga je je vakkennis verbreden of wil je 
juist een nieuw vakgebied ontdekken? Hoe weet je wat je wilt 
of kunt? Hoe stuur je je loopbaan? Wanneer is de tijd daar om 
écht stappen te nemen en welke dan?

Drs Els Frigge
Trainer adviseur HR projecten

Waarom bezig zijn met mijn loopbaan 

op lange termijn?

Op deze vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk. De belangrijkste 

is misschien wel dat in onze huidige tijd geen enkele baan garantie 

meer geeft voor het leven. Vroeger kon je makkelijk 40 jaar bij dezelfde 

organisatie in dezelfde functie blijven. Of dat nu zo leuk was is natuurlijk 

een ander verhaal. Nu is het realistischer om aan te nemen dat jouw 

organisatie over 10 jaar totaal anders is dan nu. Door innovaties, fusies, 

overnames, bezuinigingen en reorganisaties ontstaan nieuwe functies 

en verdwijnen oude functies. Deze realiteit maakt het voor iedereen 

noodzakelijk om steeds te kijken of je nog duurzaam inzetbaar bent voor 

de toekomstige arbeidsmarkt. De term employability is hier relevant: 

“De moderne werknemer moet permanent werken aan zijn professionele 

ontwikkeling en vooral aan zijn inzetbaarheid, zowel binnen als buiten 

het bedrijf. Employability wordt daarom ook wel omschreven als empty 

loyalty.” [www.floor.nl]

Empty loyalty wil zeggen: onafhankelijk van loyaliteit aan je eigen 

werkgever. Het continue werken aan je inzetbaarheid is een persoonlijke 

verantwoordelijkheid. Niet alleen om je kansen op de arbeidsmarkt 

blijvend te vergroten, maar ook om niet vroegtijdig buiten de boot te 

vallen binnen je eigen organisatie.

Met de snel veranderende wereld van organisaties, zijn de meeste mensen 

ook veranderd. We zijn niet meer tevreden met één functie voor het 

leven. Werken is immers méér dan alleen geld verdienen. Voor een hoge 

tevredenheid moeten steeds nieuwe stimulansen worden gegeven. Dat 

geldt voor beloning, afwisseling in taken, uitdagingen, waardering,  

talenten ontdekken en ontwikkelen. Reken eens uit hoeveel tijd je nog aan 

werk gaat besteden tot je 67ste jaar of langer? Zorg dat je duurzaam werk 

doet dat bij je past en zorg dat het uitdagend blijft! 

TVVL-Cursussen

Hoe weet ik dat ik nog op de goede plek zit?

Wat een goede plek is bepaal je alleen zelf: Wat 

zijn je verwachtingen en voldoet je huidige 

werkplek daaraan? Of zijn er signalen dat er 

toch iets niet goed zit? Kijk niet alleen naar het 

nu. Vraag je af of je je nog kunt ontwikkelen 

in je huidige functie, of je sowieso voldoende 

ontwikkelmogelijkheden krijgt in deze 

organisatie en of je genoeg waardering ervaart 

voor je kwaliteiten. Vraag je af of je taken nog 

voldoende uitdaging bieden en passen bij je 

kwaliteiten. Vraag je af of je nieuwe taken en 

meer verantwoordelijkheden naar je toe wil 

trekken. Het kan je functie boeiender maken en 

zo blijf je aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. 

Raak niet verslaafd aan zekerheid als dat 

stilstand betekent. Op de langere termijn levert 

je dat weinig voldoening op.

Het eindejaarsgesprek,  

de eerste stap naar employability

De eindejaarsgesprekken komen er aan. Vaak 

ook in de vorm van een planningsgesprek 

voor het komende jaar. Bereid dit gesprek 

goed voor en neem de regie in handen. Praat 

met mensen die je goed kennen en bespreek 

met hen bovenstaande vragen over je 

ontwikkelmogelijkheden. Door deze concreet te 

maken en te koppelen aan bij scholingsbehoeften 

ga je het eindejaarsgesprek in met een voorstel 

waar je zelf de ontwerper van bent. 

Succes met de eerste stap naar employabiliy.

Je loopbaan sturen doe je zelf
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Wil je begin 2019 starten met een opleiding? Dan 

brengen we graag de volgende 4 cursussen onder 

je aandacht. Meer interessante cursussen vind je 

op www.tvvl.nl/cursussen.

COMMISIONING
Commissioning is een gefaseerd proces gericht op de kwaliteits beheersing 

en prestatieborging van installaties en van toepassing op zowel nieuw-

bouw als bestaande bouw. De belangstelling hiervoor neemt toe door het 

belang van faalkostenreductie, prestatiecontracten en een toenemende 

interesse van opdrachtgevers in het behalen van een duurzaamheidskeur-

merk (BREEAM of LEED) voor hun gebouwen. De Commissioning Autoriteit 

organiseert en begeleidt het commissioningproces als een onafhankelijk 

technisch accountant.

Na deze cursus kun je zelfstandig een commissioningplan opstellen en 

commissioningwerkzaamheden uitvoeren. 

Startdatum: 23 januari 2019

www.tvvl.nl/cursussen/commissioning

Cursussen uitgelicht

DUURZAAMHEID IN DE GEBOUWDE 
OMGEVING
Duurzame gebouwen zijn toekomstbestendig, waarde-

vast, hebben een lage of geen CO2 uitstoot, lage energie-

kosten en een hoog comfort. Naast kennis van innovatieve 

technieken vraagt duurzaam bouwen om een meer inte-

grale aanpak en een projectbenadering vanuit (systeem)

concepten. Daarnaast vraagt het duurzaam bouwen inzicht 

in de economische haalbaarheid en overtuigingskracht 

richting opdrachtgevers. In deze post-hbo cursus komt 

het begrip duurzaamheid breed aan bod, waarbij we zowel 

naar het gebouw als naar de technische installaties kijken. 

De verschillende beoordelingsmethoden (BREEAM, etc.) 

komen ook aan de orde.

Deze unieke cursus verzorgen wij zoveel mogelijk op  

verschillende duurzame locaties, zodat je op veel plaatsen 

‘in de keuken kunt kijken’. 

Startdatum: 26 februari 2019

www.tvvl.nl/cursussen/duurzaamheid 
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INSTALLATIE PROJECT MANAGEMENT
De bouwwereld - en daarmee ook de installatiebranche -  

heeft te maken met talloze ontwikkelingen. Denk aan veranderende 

normering en regelgeving, maar ook aan maatschappelijke ontwik-

kelingen. Daarnaast is er een trend van verzakelijking en juridisering 

van projectverwerving, -uitvoering en -oplevering. Om deze ver-

anderingen in een goed referentiekader te kunnen plaatsen is de 

opleiding "Installatie Project Management" ontwikkeld. Het gaat 

daarbij om het managen van huisvestingsvraagstukken vanuit 

het installatietechnisch perspectief. Ook besteden wij aandacht 

aan de bijbehorende communicatie met stakeholders.

Je leert in deze cursus zelfstandig als projectleider in bouw-

teamverbanden te opereren en de daarin voorkomende 

problematiek tijdig te herkennen en op te lossen. 

Startdatum: 29 april 2019

www.tvvl.nl/cursussen/ipm

RAMEN EN BUDGETTEREN VOOR 
INSTALLATIETECHNICI
Het maken van een kostenraming is in alle stadia  

van een project een lastige opgave. Enerzijds  

omdat op elementenniveau betrouwbare kosteninfor-

matie ontbreekt en anderzijds ontbreekt betrouwbare 

informatie over aantallen van deze elementen. In de 

introductiecursus Installatiekostendeskundige behan-

delt op dag 1 en 2 de competentie kostenramen en 

levert betrouwbare kosteninformatie met bijbehorende 

randvoorwaarden voor zowel de werktuigkundige als de 

elektrotechnische installaties. In de exploitatiefase speelt 

de kostenproblematiek bij de verschuiving van het denken 

vanuit investeringskosten naar levensduurkosten. Dag 3 gaan 

we in op de onderhouds- en vervangingskosten van gebouw-

gebonden installaties. Onderhoudsindicatoren zorgen voor, via 

een praktische invulling, inzicht in de levensduur-verwachting en de 

onderhoudskosten op korte en lange termijn.

Na deze cursus kun je de wetmatigheden en afhankelijkheden herkennen en 

hiermee een betrouwbare kostenraming maken voor alle stadia in projecten.

Startdatum: 8 januari 2019

www.tvvl.nl/cursussen/kosten
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Sanitaire technieken in boek en 
cursussen

Boek

Sanitaire technieken vormen een interessant 

vakgebied. Dit blijkt wel uit het boek 

‘Waterstromen boven- en benedenstrooms 

sanitair’ dat eerder dit jaar is verschenen. In 2017 

stond TVVL Magazine in het teken van water. Alle 

artikelen die expertgroep Sanitaire Technieken 

hiervoor heeft aangeleverd zijn gebundeld en in 

boekvorm te bestellen via www.tvvl.nl/boeken. 

Cursussen

Omdat het zo’n interessant vakgebied is, brengen 

wij graag onze populaire cursussen en workshops 

op het gebied van sanitaire technieken nog een 

keer onder de aandacht. TVVL verzorgt al jaren de 

cursus Sanitaire Installaties in Gebouwen, bedoeld 

voor startende of ervaren engineers, ontwerpers 

of projectleiders werkzaam bij een adviesbureau, 

installatiebedrijf, leverancier, opdrachtgever of 

overheid. De cursus is ingedeeld in 4 modulen; 

leidingwaterinstallaties, gebouwriolering, 

gasinstallaties en brandblusvoorzieningen. Je 

kunt de cursus in zijn geheel volgen (4 modulen 

met in totaal 13 lesdagen en deelexamens) met 

als eindresultaat het TVVL diploma Sanitaire 

Installaties in Gebouwen. Maar je kunt je ook apart inschrijven voor een 

enkele module en deze afsluiten met een deelcertificaat. Hierdoor kun je 

specifieke kennis opdoen of de cursus over meerdere jaren uitspreiden.

Buiten de 4 modulen en het examen om bieden wij 3 workshops aan:

• Zwembaden en Waterbehandeling;

• Technische en Medische gassen;

• Stoominstallaties.

Neem je deel aan alle 4 modulen, dan kun je kosteloos naar de 3 

workshopdagen. Neem je deel aan één of meerdere modulen dan betaal je 

een kleine bijdrage.

Heb je interesse in de cursus Sanitaire installaties in gebouwen, in één van de 

modulen of in een workshop, kijk dan op www.tvvl.nl/cursussen voor meer 

informatie.

Startdata modulen

Januari 2019:  Module Gebouwriolering

Maart 2019:   Module Brandblusvoorzieningen

September 2019:   Module Leidingwaterinstallaties

November 2019:   Module Gasinstallaties

Je kunt een losse module volgen of op ieder gewenst modulestartmoment 

instromen om de hele cursus te volgen.
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openbaring!” Feitze van Zwol is het met hem eens: “Het 

is een positieve en leerzame cursus en het verruimt mijn 

sociale blik. Je krijgt veel praktijkoefeningen. Het is nuttig 

voor de rest van je leven!”

Ook Willem Vis is positief over de cursus Advies-

vaardigheden: “Het is voor mij een hernieuwde herin-

nering om de boel een beetje op te frissen. Het is een 

eyeopener om te leren hoe mensen denken en beslissingen 

nemen, hoe je daar gebruik van kunt maken en ze kunt 

helpen in het beslissingstraject. Blijf vragen in plaats van 

vertellen. Ik denk wel dat mijn adviesvaardigheden door 

deze cursus verbeterd zijn.” Arjan Schreuder denkt ook 

dat zijn adviesvaardigheden door de cursus verbeterd zijn: 

“Met name leer je dat je de klant tijd moet geven om zijn 

probleem uit te leggen, het luisterend oor zijn. Ik vind het 

een goede cursus met de juiste inhoud.” 

De deelnemers zijn zeer te spreken over de vaardigheden 

van de trainer. Jan Hille is een zeer ervaren trainer en 

auteur van inmiddels 2 boeken over gesprekstechnieken. 

Cursus Coördinator Cas Wegman is blij met de positieve 

feedback van de deelnemers: “Natuurlijk bereid je een 

nieuwe cursus altijd zo goed mogelijk voor en stem je het 

af op de behoefte van onze doelgroep, maar het is altijd 

spannend hoe deelnemers een nieuwe cursus ervaren. Ik 

ben blij dat we met Adviesvaardigheden een passende 

cursus kunnen bieden die aansluit op de behoeften van 

onze technische doelgroep. Ik hoop dat we nog veel cur-

sisten mogen laten profiteren van de kennis die ze opdoen 

in deze cursus.”

Heb je zelf interesse in de cursus Adviesvaardigheden? 

Kijk dan op www.tvvl.nl/cursussen/adviesvaardigheden. Je 

kunt je dan direct inschrijven voor de volgende groep.

“ Nuttig voor de rest van je leven”

Dit cursusseizoen is TVVL gestart met de cursus Adviesvaardigheden. Wat 

vinden de deelnemers eigenlijk van deze cursus? Voldeed de cursus aan 

hun verwachtingen en wat hebben ze geleerd? We vroegen het aan de 10 

deelnemers uit de eerste groep.

De deelnemers zijn het er unaniem over eens; het is een leerzame cursus 

vol interactie en eyeopeners. Jeroen Tuin is een van de deelnemers: “De 

cursus heeft een positieve insteek en we krijgen kundig onderricht over 

herkenbare situaties. We leren dat adviseren, coachen en verkopen eigen-

lijk dezelfde vaardigheden vergen. Tegen vakgenoten die erover nadenken 

om deze cursus ook te gaan volgen zou ik zeggen; zeker doen, het is een 



TVVL-Nieuws

Boeken en publicaties bestellen

Bij TVVL vind en deel je kennis, onder andere 

in de vorm van publicaties en boeken. Vanaf nu 

kun je deze makkelijk bestellen of downloaden 

via onze website. Naast een verzameling van 

eigen uitgaven, staan hier ook uitgaven waaraan 

TVVL heeft meegewerkt of boeken van bevriende 

relaties. 

Op de boekenpagina vind je op dit moment 

bijvoorbeeld het boek ‘Ontwerpen van elektrische 

bedrijfsinstallaties’, het boek ‘Waterstromen 

boven- en benedenstrooms sanitair’, onze uitgave 

Toekomst & Trends en meer. Het boek ‘TVVL 

50 jaar’ hebben we nu ook digitaal ter download 

beschikbaar. Een leuk stukje geschiedenis waar 

we trots op zijn. Inmiddels is TVVL al bijna 10 jaar 

ouder, maar het blijft altijd leuk om te bladeren 

en herinneringen op te halen. Tot slot lees je meer 

over het boek ‘Techniek en Beleving’ dat  

gepensioneerd lid ing. Bert Brouwer heeft  

geschreven. Kortom, neem dus vooral een  

kijkje op www.tvvl.nl/boeken.

Vacaturebank op website TVVL

TVVL is met een uitgebreid netwerk al bijna 60 jaar dé ont-

moetingsplek waar professionals in de installatietechniek 

kennis met elkaar delen, ontwikkelen en overdragen. TVVL 

is daarmee ook de plek waar werkgevers en werkzoekenden 

elkaar eenvoudig en snel kunnen vinden. Daarom bieden 

wij sinds kort de TVVL Vacaturebank. 

Over de TVVL Vacaturebank

Nieuwe producten en diensten, nieuwe marktkansen, 

nieuwe technologieën, nieuw werk en nieuwe eisen. En 

tegelijkertijd een tekort aan vakmensen en het verlies van 

kennis en ervaring door uitstroom van oudere professi-

onals…  Zie daar de uitdagingen van de arbeidsmarkt. 

Met ons uitgebreide opleidingsaanbod levert TVVL een 

belangrijke bijdrage aan het opleiden en verbinden van vol-

doende professionals die de nieuwste technieken beheer-

sen. Vanuit onze bedrijfsleden kwam steeds vaker het 

verzoek om een vacaturebank te maken. De focus van de 

TVVL Vacaturebank ligt op kwalitatief bereik en relevante 

vacatures. Met de TVVL Vacaturebank kunnen bedrijven 

nu ook makkelijk, snel en voordelig vacatures plaatsen en 

werkzoekenden snel een nieuwe werkplek vinden. De vaca-

turebank is beschikbaar voor heel ons netwerk van leden en 

niet-leden.

Vacatures bij TVVL

Binnen TVVL zoeken we ook regelmatig actieve (niet-)leden,  

docenten of nieuwe collega's op het verenigingsbureau. Zo 

hebben op dit moment zowel de regiogroep Noord Holland 

als de regio Midden Nederland ruimte voor een commissielid. Als 

commissielid organiseer je samen met je team workshops, excursies 

en events dicht bij huis, die jou en vakgenoten kennis verbreding 

brengen.

Bekijk alle actuele vacatures op www.tvvl.nl/vacatures
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Aanmelding REHVA Student 
Competition 2019 binnenkort 
van start!

De inschrijving voor de jaarlijks REHVA Student Competition 

gaat van start. Deze wedstrijd voor onderzoek op het gebied 

van verwarming, ventilatie en airconditioning moedigt studen-

ten aan bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de aarde.

De eerste selectie in de wedstrijd vindt plaats op nationaal niveau 

en wordt in Nederland georganiseerd door TVVL. TVVL roept 

studenten dan ook op zich aan te melden voor deze Dutch Nominee 

Competition! De winnaar van de Nederlandse competitie doet 

mee aan de internationale REHVA Student Competition 2019 in 

Boekarest, Roemenië en maakt daar kans op een geldprijs van  

€ 500.

Meedoen

Een geldbedrag is natuurlijk leuk, maar wat brengt het jou nog meer 

als je de REHVA Student Competition wint? Je bouwt een groot, 

internationaal netwerk op van experts uit het vakgebied. Daarnaast 

biedt TVVL jou en je onderzoek een podium tijdens landelijke en 

regionale bijeenkomsten en er komt een artikel over je onderzoek in 

TVVL Magazine en REHVA Journal. 

Een uitgebreide planning en overzicht van de voorwaarden voor 

deelname is binnenkort beschikbaar. De Europese REHVA Student 

Competition werd al een aantal keer eerder gewonnen door een 

student uit Nederland. Houd de TVVL website en nieuwsbrief dus 

goed in de gaten en schrijf je in voor deze competitie!

REHVA is de Europese overkoepelende organisatie van verenigingen 

op het gebied van verwarming, ventilatie en airconditioning. Bij 

REHVA zijn momenteel 26 Nationale Organisaties (NO’s) in Europa 

als lid aangesloten en vertegenwoordigd TVVL Nederland.

Over REVA

REHVA is de Europese overkoepelde organisatie van verenigingen 

op het gebied van verwarming, ventilatie en airconditioning. REHVA 

heeft als doel om de wetenschap en praktische toepassing in inter-

nationaal verband te bevorderen. Zie ook www.rehva.eu. 

REHVA stimuleert de interesse van studenten voor een studie in 

ons vakgebied door tijdens 

CLIMA-congressen de 'inter-

national student poster 

award' uit te reiken.

 TVVL start opleidingstraject  
TVVL Talent Academy

Vanaf februari 2019 biedt TVVL met haar nieuw oplei-

dingstraject TVVL Talent Academy een oplossing voor het 

tekort aan hoogopgeleid technische professionals. Binnen 

1,5 jaar worden technisch geschoolde mbo’ers en zij-in-

stromers met een hbo opleiding begeleid van een stevige 

basis naar een post-hbo diploma Hogere Elektrotechniek of 

Luchtbehandelingstechniek. 

“De vraag naar technische vakmensen met actuele kennis en 

kunde wordt steeds urgenter. Om resultaat te behalen op de 

arbeidsmarkt, is het noodzakelijk om meer nadruk te leggen 

op om- en bijscholing. Het ontwikkelen van kennis en compe-

tenties is cruciaal voor de toekomst van ons vakgebied,” aldus 

John Lens, directeur bij TVVL. Met dit opleidingstraject wil 

TVVL een grote vraag binnen de markt opvullen.  

Met dit opleidingstraject investeren werkgevers in het vak-

gebied en krijgen jong professionals de kans om meer uit hun 

toekomst te halen. Het TVVL Talent Academy opleidings traject 

bestaat uit 3 delen: de schakelcursus Toegepaste Wiskunde 

en Natuurkunde; basis Elektrotechniek of Werktuigkunde; en 

als laatste de post-hbo opleiding Hogeren Elektrotechniek of 

post-hbo opleiding Luchtbehandelingstechniek. Het opleiding-

straject is zó opgebouwd dat werken en leren te combineren 

zijn en biedt TVVL de mogelijkheid om gebruik te maken van 

een studiecoach. Daarnaast biedt de opleiding een netwerk 

met andere technisch professionals.

De TVVL Talent Academy start in februari 2019. Inschrijven en 

meer informatie: www.tvvl.nl/tvvl-talent-academy.
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   TVVL Evenementen

Woensdag 14 november 2018

TVVL Techniekdag

Woensdag 21 november 2018

TVVL eindedaglezing BENG: Energieprestatie en  

klimaatakkoord

Vrijdag 14 december 2018

TVVL BIM Community café  / eindejaarsborrel

Woensdag 9 januari

Programma TVVL Kennispartners

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)

14 november 2018

19 november 2018

20 november 2018

20 november 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

   TVVL Cursussen

Hydraulische Schakelingen voor  

Verwarmen en Koelen 

 

Geluid in Technische Installaties

Sanitaire Installaties in Gebouwen -  

gehele cursus 

Sanitaire Installaties in Gebouwen -  

Module Gas 

 

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

16 april 2019

19 april 2019

8 mei 2019

— 
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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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


