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By your side 
from concept to completion
Een gezond binnenklimaat is een van de grootste 
uitdagingen bij energieneutraal bouwen. Met onze 
kennis en ervaring zijn we in staat om ook voor de 
meest complexe klimaattechnische systemen een 
eenvoudige, effectieve systeemoplossing te bieden.

Systemair is fabrikant en leverancier van het meest complete én
meest flexibele assortiment in ventilatie en klimaatbeheersing. 
Vanuit gezamenlijk vertrouwen staan we u graag terzijde zodat we 
voor iedere specifieke situatie het gewenste binnenklimaat creëren. 
Van concept tot realisatie.

www.systemair.nl
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duurzaam , comfortabel en betaalbaar wonen

info@earthandeternity.nl        www.earthandeternity.nl

duurzame nom woningen  
met lage total cost of ownership
Earth and Eternity biedt een totaalconcept voor betaalbare en 
comfortabele Nul-Op-de-Meter woningen. Woningen die circulair 
gebouwd worden met duurzame, onderhoudsarme materialen.  
De energiebehoefte is laag door een hoogwaardig isolatiepakket  
en de eigen energie wordt opgewekt met zonnepanelen en 
zonnecollectoren. Samen met een gunstige groene hypotheek staat  
dit voor lage lasten over de gehele levensduur van de woning.

Meer informatie? Bel Erik Schampers 06-12044418

Circulair bouwen
Innovatieve droogbouw

Lage Total Cost of Ownership
Lage energiekosten en onderhoudsarm

Alles onder 1 dak 
Van ontwikkeling tot realisatie
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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 € 146,00 incl. BTW per 
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De uniforme ‘peer review’ waarborgt de onafhankelijke en kwalitatieve positie van 
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formulier voor de redactieraadleden (‘peer reviewers’) zijn verkrijgbaar bij het  
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Nieuws

waterstof dat met duurzaam opgewekte energie uit zon, wind of 

waterkracht wordt opgewekt. “Japan is daarin al ver gevorderd. De 

Olympische Spelen van 2020 zullen zij volledig met waterstof van 

energie voorzien; zowel de gebouwde omgeving als het transport.”

Keten voor groene waterstof bouwen

Zowel Bijkerk als Van Wijk zien ook voor Nederland goede kansen 

om de gebouwde omgeving met waterstof te verduurzamen. “Wij 

hebben een hele ruime, fijnmazige aardgasinfrastructuur die we 

bijna zonder aanpassingen voor waterstof kunnen gebruiken. We 

hebben alleen enige tijd nodig om alle technieken te vervolmaken”, 

zegt Bijkerk. “Daarnaast moeten we zo snel mogelijk bouwen aan 

een keten waarmee we groene waterstof produceren en kunnen 

leveren”, vindt Van Wijk.

 

Dit is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Maar dat 

waterstof een cruciale rol gaat vervullen, daar zijn alle deskundi

gen het over eens. Juist omdat waterstof een energiedrager is die 

je – in tegenstelling tot groene elektriciteit – eenvoudig en goed

koop kunt opslaan. Onze huidige gasinfrastructuur bezit hiervoor 

voldoende opslagcapaciteit. Zo kun je woningen en gebouwen ook 

in de nachten, op windstille dagen of in de winter van voldoende 

duurzame energie voorzien. 

Ondermijning van draagvlak

Als de overheid in de wijkgerichte aanpak uitsluitend allelectric 

of voor warmtenetten kiest, maakt ze onze energievoorziening 

onnodig duur, vindt professor Van Wijk. Dat ondermijnt het draag

vlak bij de inwoners. “We kunnen bijvoorbeeld goedkoper slimme 

combinaties maken van elektrische warmtepompen, waarbij water

tvvl magazine / nieuws
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De energietransitie  
zonder waterstof 
gaat mislukken

TVVL waarschuwt gemeenten en provincies voor onomkeerbare keuzes

Zonder groene waterstof is het niet mogelijk 
om een betaalbare CO2-neutrale gebouwde 
omgeving te creëren. Een eenzijdige keuze 
voor all-electric zorgt onherroepelijk voor 
een te zware belasting van netwerken, tenzij 
we onevenredig hoge investeringen in de 
elek trische infrastructuur doen. Bovendien 
is het via all-electric onmogelijk om energie 

Bij TVVL zijn ruim 1.000 technisch adviseurs, installateurs, 

wetenschappelijke onderzoekers, architecten, leveran

ciers en technische eindgebruikers aangesloten, evenals 

500 bedrijven uit de technische branches. De adviseurs en 

specialisten die lid zijn van TVVL worden steeds vaker door 

overheden gevraagd om te helpen bij het opstellen van de 

wijkgerichte aanpak. De overheden gevraagd om te helpen 

bij het opstellen van de wijkgerichte aanpak. De overheden 

nijgen daarbij naar keuzes die uitgaan van één specifieke 

energiedrager. Maar de presentaties tijdens het Smart 

Cities Event maken duidelijk dat het niet mogelijk is om 

in wijken met maar één energiedrager een CO2neutrale 

omgeving te creëren.

Geen technieken uitsluiten

“We hebben alle duurzame energiedragers nodig: groene 

stroom, duurzame warmte én groene waterstof”, zei Marco 

Bijkerk, manager innovatieve technieken bij Remeha 

tijdens de bijeenkomst van TVVL op 9 januari jongstleden. 

“We hebben niet de luxe om bepaalde technieken uit te 

sluiten.” Zijn verhaal werd onderschreven door professor 

Ad van Wijk van de TU Delft. Wereldwijd ziet hij een dui

delijke tendens om over te stappen op groene waterstof, 

Figuur 1: Een toekomstbeeld uit de presentatie van Marco Bijkerk van Remeha, waarbij bestaande netwerken 

worden gebruikt voor de nieuwe energievoorziening met waterstof.

gedurende seizoenen op te slaan. Waterstof is de enige 
groene energiedrager die energieopslag langer dan een 
week op grote schaal mogelijk maakt. Dat zijn de belang-
rijkste conclusies die getrokken kunnen worden uit begin 
dit jaar gehouden het Smart Cities Event van TVVL.
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stof cvketels voor de piekbelasting worden ingezet. Bovendien is 

een conversie van ons aardgassysteem naar een waterstofsysteem 

relatief eenvoudig en veel goedkoper dan verzwaring van ons elektri

citeitsnet. En opslag van waterstof is bovendien ook veel goedkoper 

dan opslag van elektriciteit”, zegt Van Wijk. De kostprijs van groene 

elektriciteit gaat volgens hem snel omlaag waardoor ook groene 

waterstof snel goedkoper wordt. In 2030, zo is de verwachting, zijn 

er al gelijkwaardige prijzen van groene waterstof ten opzichte van 

blauwe waterstof uit (geïmporteerd) aardgas. Groene waterstof 

wordt gemaakt uit water en duurzame elektriciteit uit (offshore) 

windmolens of zonnepanelen, zonder CO2emissies. Blauwe 

waterstof is waterstof uit aardgas, waarbij CO2 wordt afgevangen 

en opgeborgen in lege gasvelden. Ten slotte wordt grijze waterstof 

geproduceerd uit aardgas, waarbij de CO2 de lucht ingaat. Wel zal 

Nederland fors moeten investeren in grootschalige opwekking van 

waterstof op zee door wind of in de woestijn door de zon.  

Figuur 2: Japan is al ver gevor-

derd met het produceren van 

groene waterstof, gemaakt van 

duurzaam opgewekte energie 

uit zon, wind of waterkracht. Dit 

met het oog op de Olympische 

Spelen van 2020, die in Tokyo 

worden gehouden.

TVVL start Waterstof Community

Om deze stappen te kunnen realiseren, is samenwerking 

essentieel. TVVL heeft hiervoor de Waterstof Community 

ingericht op haar nieuwe online kennisplatform TVVL 

Connect (www.tvvlconnect.nl).  

Binnen deze community kunnen professionals meepraten 

over de ontwikkelingen rondom waterstof, kennis met 

elkaar delen en samenwerken aan het verder ontwikkelen 

en uitdragen van de benodigde kennis.

In deze editie geeft ook TVVLvoorzitter Henk Willem 

van Dorp zijn mening over de waterstofeconomie. Het 

hoofdinterview met Van Dorp is te lezen vanaf pagina 10. 

Daarnaast is vanaf pagina 19 een uitgebreid en inhoudelijk 

verslag over de waterstofreis, die TVVL heeft gemaakt naar 

Duitsland.

Hoe komen we van het aardgas af met behoud van bestaande 

CVinstallaties? Stichting MOED gaat samen met Woonstichting 

Tiwos, ondernemers Durocan en TubeInsight en kennisinstituut ISSO 

in een praktijkonderzoek op zoek naar een valide antwoord hierop. 

 

Voor nieuwbouwprojecten zijn vervangende technieken uitstekend 

in te passen, maar voor bestaande bouw wordt dit problematischer. 

Installateurs hebben te maken met randvoorwaarden van de 

bestaande bouw. Dit zijn bijvoorbeeld gebrekkige isolatie, te 

kleine radiatoren, ontbreken van vloerverwarming, gebrekkige 

ventilatiesystemen. Het is vaak financieel en bouwtechnisch niet 

goed mogelijk om deze randvoorwaarden aan te passen. 

In dit project worden twee ondernemers uitgedaagd om zo goed 

mogelijk de nieuwe installatie in te passen in de woning met de 

    ONDERZOEK NAAR AARDGASVRIJ  
ALTERNATIEF VOOR BESTAANDE CV

bestaande installatie met zo min mogelijk aanpassingen. Dit 

betekent dat de CVketel wordt ingeruild voor het alternatieve 

verwarmingssysteem. De radiatoren, leidingwerk en ventilatie 

blijven daarbij intact. Het doel van dit project is om te onderzoeken 

welke oplossingen er nog meer zijn dan rigoureus een woning aan te 

pakken.

 

Metingen

Woonstichting Tiwos heeft een drietal soortgelijke appartementen 

in Tilburg beschikbaar gesteld. Per woning realiseert elk van de 

twee ondernemers een alternatieve CVinstallatie om van het gas 

af te komen. Een derde woning met een conventionele combiketel 

dient als referentiewoning. Stichting MOED verzorgt hierbij de 

coördinatie en ISSO verricht metingen in samenwerking met de 

Helicon opleiding Energie & Water. Zij verrichten in elke woning 

metingen op het gebied van comfort en elektrisch energiegebruik.

Het project loopt tot eind februari 2019. De resultaten worden  

gepubliceerd in april 2019.



1959 – 2019: TVVL bestaat 60 jaar 
en is springlevend

De afgelopen 10 jaar stonden in het teken van het 

opnieuw uitvinden wat de vereniging is en waar 

de vereniging zich op moet richten. Dit begon in 

2009/2010 met een onderzoek naar het doel en de 

focus van de vereniging. De vereniging werd naar 

eer en beste geweten voortgezet in een nieuwe 

structuur en een nieuwe koers werd ingezet. 

Dit bleek lastiger dan verwacht. Verschillende 

meningen en verschillende interpretaties over de 

koers werden de vereniging bijna fataal. In een van 

de belangrijkste ledenvergaderingen in de historie 

van TVVL werden meningen en standpunten, soms 

verhit, uitgewisseld. Gelukkig nam verstand het 

over van de emotie. Henk Willem van Dorp en 

Joes van Asten werden gekozen als voorzitter en 

penningmeester en snel werd een nieuw bestuur 

gevormd. De vereniging kon vooruit. Ook dat is 

TVVL. Leren van wat er gebeurd is en weer met 

volle kracht vooruit.

En dat gebeurde. Op basis van het meerjarige 

metathema Beyond Smart Cities nodigde 

We schrijven 26 mei 1959 als de oprichtingsver-
gadering van TVVL plaatsvindt in het gebouw 
van Kunsten en Wetenschappen in Utrecht. 60 
jaar later is TVVL nog steeds springlevend. En 
dat vieren we. Hoe? Door onze vereniging en onze 
leden heel dit jaar in het zonnetje te zetten. Henk 
Willem van Dorp, voorzitter van TVVL, gaf tij-
dens de nieuwjaarsreceptie het startschot voor het 
jubileumjaar. Via dit magazine en onze andere 
media houden we je periodiek op de hoogte van 
de activiteiten. Reken er maar op dat je regelma-
tig iets voorbij  ziet komen.  60 jaar worden, dan 
komt je pensioen in zicht zou je kunnen denken. 
Voor TVVL niet. Sterker nog, de verjonging en 
vernieuwing spatten er steeds vaker van af. 

John Lens, directeur TVVL

TVVL topspreker en visionair Jeremy Rifkin uit. En het 

bestuur verwoordde de strategie in het OGSM model 

(Objectives, Goals, Strategies, Measurements). Dit 

heeft een enorme boost gegeven aan het TVVL van nu.  

Vanuit deze strategie werden veel acties ingezet; van het 

opzetten van een toekomstbestendig Curatorium tot het 

opfrissen van TVVL Magazine, van het vergroten van onze 

naamsbekendheid via social media tot het volwaardig 

onderdeel maken van het vak elektrotechniek binnen 

onze vereniging, van het realiseren van een kennisbank 

tot het stimuleren van de samenwerking van alle onder

delen binnen TVVL. En ga zo maar door. Maar wellicht 

het allerbelangrijkste: kennisontwikkeling werd centraal 

gezet.

Een volgende stap die bijgedragen heeft aan het huidige 

succes van TVVL is de verhuizing van het verenigings

bureau van Leusden naar het Intechnium gebouw in 

Woerden. Het belangrijkste doel was het herstellen van 

de verbinding tussen cursisten en TVVL / het verenigings

bureau. Cursisten komen nu naar TVVL en niet meer naar 

een anonieme vergaderlocatie. 

Auteur

Editorial Energie voor de toekomst
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Het frisse nieuwe verenigingsbureau is er alweer bijna  

3 jaar. Het is een ontmoetingsplek geworden waar leden 

zeer regelmatig aanlanden en met elkaar in gesprek komen 

tijdens een van de vele bijeenkomsten, vergaderingen en 

cursussen. Het verenigingsbureau vormt het TVVL huis 

waar het gaat om installatietechniek in en om gebouwen.

De mijlpalen uit de eerste 50 jaar van TVVL zijn in 2009  

prachtig in beeld en tekst gebundeld. De pdf van dit boek is 

gratis te downloaden via www.tvvl.nl/boeken/tvvl50jaar.  

In het kader van het 60 jarig bestaan heeft TVVL aan oud  

directeur Jan Aufderheijde gevraagd of hij een addendum 

van de laatste 10 jaar wil maken. Geweldig als ook jij daar 

een bijdrage aan wil leveren door het opsturen van foto’s en 

teksten van belangrijke TVVL gebeurtenissen die niet mogen 

ontbreken. Hierbij hoef je je niet te beperken tot de laatste 10 

jaar. Stuur jouw input naar het verenigingsbureau ter attentie 

van Veerle van Gent via v.vangent@tvvl.nl. TVVL heeft als doel 

om het addendum van de laatste 10 jaar eind 2019 te presen

teren tijdens een feest ter ere van het 60 jarig bestaan.

De foto’s/verhalen/anekdotes die we van jullie krijgen willen we 

presenteren in de hal van het verenigingsbureau. In de loop van 

2019 ontstaat er zo een expositie over de geschiedenis van TVVL. 

Uiteraard nodigen we jullie daarvoor uit.

Tot slot vertel ik graag over het jaarthema voor 2019: Energie voor 

de toekomst. Het Beyond Smart Cities Event op 9 januari stond 

al volledig in het teken van Energie voor de Toekomst. Samen 

met TVVL Kennispartners heeft TVVL hier inhoud aan gegeven. 

Waterstof was een prominent aandachtspunt. Aan het eind van het 

Smart Cities Event is de Waterstof Community gelanceerd. Wil je 

aan deze community meedoen? Meld je aan via het TVVL commu

nity platform www.tvvlconnect.nl. Na het Smart Cities Event startte 

de nieuwjaarsreceptie. Elk jaar weer prachtig om te zien dat zo’n 250 

leden elkaar ontmoeten om elkaar het beste te wensen. Dat is TVVL. 

Een prachtige vereniging. Op naar het 100jarig jubileum!

(Advertentie)

Kwaliteit op Maat.

In het merendeel van de ziekenhuizen in
Nederland zijn OK-plena, opdek plena
en toebehoren geïnstalleerd, door ons 
ontworpen en geproduceerd.
Dit feit hebben we nooit aan de grote 
klok gehangen.
Het is nu tijd om uit de kast te komen en 
aan te kondigen dat wij deze toebehoren 
voor uw OK en opdekruimten, gewoon  
- zonder tussenkomst van derden - 
rechtstreeks aan u leveren.

Smitsair Luchttechniek, al meer dan 
20 jaar toonaangevend in het ontwerpen, 
produceren en monteren van OK-plena, 
opdek plena, recirculatie schachten, 
retour roosters etc. ten behoeve van uw 
OK en/of opdek ruimten.

Uit de kast…

www.smitsair.nl/nl/luchttechniek/zorg

tvvl magazine / editorial
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Interview

Waterstof is de energiedrager 
van de toekomst, denkt Henk 

Willem van Dorp, DGA van Van 
Dorp en voorzitter van TVVL. 
Maar dan moeten we wel groot 
durven denken en de bulk van 

onze waterstof daar produceren 
waar het het goedkoopst is. En 

dat is niet in Nederland.

Henk Willem van Dorp

Foto's: Christiaan Krop

“Radicale stappen zetten”
Henk Willem van Dorp, directeur Van Dorp Installaties en voorzitter TVVL

tvvl magazine / interview
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Het is een druilerige maandagmorgen op het hoofdkantoor van technisch 

dienstverlener Van Dorp in Zoetermeer. Directeur Henk Willem van Dorp 

kijkt naar buiten en ziet verderop, op bedrijventerrein Langsinghage, traag 

de wieken van de drie V903 MW Vestasturbines hun rondjes draaien. 

Er wordt op de deur van zijn werkkamer geklopt. Het is Rob Knop, direc

teur van Hyundaidealer Van der Linden Groep. Hij wijst naar beneden, 

naar de parkeerplaats. “Ik heb hem daar neergezet”, zegt hij, terwijl hij de 

autosleutel overhandigt van de hagelwitte SUV Hyundai Nexo. “Vanmid

dag kom ik hem wel weer halen.”

Energie voor de toekomst

JAARTHEMA



De fotosessie die er op volgt is bepaald geen pretje. Het is koud 

en nat. Maar de auto en Van Dorp staan samen op de gevoeli

ge plaat. En daar was het om te doen. De Nexo is namelijk een 

waterstofauto. En over waterstof wil Van Dorp het hebben. Dat 

heeft de toekomst. Daarvan is hij overtuigd.

“Laten we de  
elektrificatie van 

onze warmte-
voorziening  
overslaan”

“Je kan met vijf kilo tot 700 bar samengeperst 

waterstof 500 tot 600 kilometer rijden. De tank 

heb je in een paar minuten vol. Dat lijkt dus een 

beetje op lpg. Helaas hebben we nog geen goede 

waterstofinfrastructuur. En dat is zonde, want het 

transport van kleine moleculen via holle buizen 

is al met al genomen goedkoper dan elektrici

teitstransport door massieve kabels.”

tvvl magazine / interview
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Jullie bedrijfswagens zijn nog niet over op waterstof?

“Nee. We zijn eerst op aardgas gaan rijden. Daarmee beperkten we wel de 

fijnstofuitstoot, maar qua CO2uitstoot schiet je er niet heel veel mee op. 

Elektrisch rijden kunnen we wel met onze personenauto’s, maar voor de 

bedrijfswagens is de actieradius te beperkt. Dus waterstof is de gerede op

lossing. Helaas is de beschikbaarheid van waterstofauto’s nog beperkt. Deze 

Hyundai Nexo rijdt goed. Ook de Toyota Mirai is prima, maar nauwelijks 

leverbaar. Ze houden ze allemaal in Japan, omdat Tokyo in 2020 de Olympi

sche Spelen organiseert en daar een waterstofshowcase van wil maken.”

Het afgelopen jaar kan gerust het jaar van water-

stof genoemd worden. Niet dat er een doorbraak 

was van waterstofprojecten, maar wel in het 

denken over en het promoten van waterstof als dé 

duurzame energiedrager van de toekomst. Maar 

de productiecapaciteit in Nederland is beperkt, 

vooralsnog niet duurzaam want uit aardgas, en wát 

er geproduceerd wordt, zal direct door de industrie 

opgesoupeerd worden. 

“Ja, maar we moeten dan ook radicale stap

pen zetten om naar een maatschappij van nul 

CO2uitstoot te komen. Kijk, de natuur werkt op 

basis van duurzame overvloed. Alle mieren op de 

wereld hebben meer massa dan de hele mensheid 

samen. Toch leven ze in harmonie met de natuur. 

De zon geeft de aarde 8000 keer zoveel energie 

als we gebruiken. We hebben geen energievraag

stuk, maar een verdelingsvraagstuk. Je gaat vissen 

waar de vis zit, en we moeten dus ook de zon 

oogsten waar de zon het meest schijnt en de 

wind het hardst waait. In Nederland gebeurt geen 

van beide.”
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“Ik ben gecharmeerd van plannen als De

sertec. Grote velden met zonnepanelen, 

niet in landen met repressieve regimes, 

want daar komen de baten niet ten goede 

aan het bevorderen van het welzijn van 

de bevolking, maar wel in bijvoorbeeld 

een democratisch land als Namibië. Dat 

land is twintig keer zo groot als Neder

land, met een bevolking van net meer dan 

twee miljoen. Ze zijn daar echt blij als ze 

ons een paar vierkante kilometer kunnen 

leasen. Die zonneenergie kunnen we via 

elektrolysers omzetten in waterstof en 

dat verschepen naar Nederland.”

“De prijs voor zonneenergie ligt in het Mid

denOosten nu al op 1,5 cent per kWh en zal ver

moedelijk tot onder de cent dalen. Elektrolysers 

zijn nu nog duur. Maar deze techniek is helemaal 

niet zo complex en door schaalgrootte te creëren 

zal de prijs hiervan ook dalen. Minister Wiebes 

schat dat waterstof nu een factor tien te duur is. 

Dat is mijns inziens een beetje overdreven. Ik denk 

eerder een factor drie. Maar die prijs gaat dalen 

en   gecombineerd met een hogere CO2prijs – 

vermoed ik dat we voor 2030 pariteit hebben met 

aardgas. En dan zal het hard gaan.”

In uw artikelen en toespraken haalt u regelmatig de 

econoom Jeremy Rifkin aan. Waarom is dat?

“Zijn boek ‘de Derde Industriële Revolutie’ uit 

2011 is het begin van mijn denkproces geweest. 

Daarna heb ik een ouder boek van hem, ‘de 

Waterstofeconomie’, gelezen. Hij heeft me het 

inzicht gegeven dat we radicale oplossingen nodig 

hebben om CO2uitstoot te vermijden. We lossen 

het probleem niet op door een beetje minder 

energie te gebruiken. Of door in Canada bomen 

tot snippers te malen, met gas te drogen en in een 

biomassacentrale te verbranden.”

Henk Willem van Dorp

Henk Willem van Dorp (60) is 

sinds 2014 voorzitter van TVVL 

en DGA van Van Dorp, dat hij in 

1985 oprichtte.

In 2017 hoorde het bedrijf 

met een omzet van ruim 240 

miljoen euro tot de grootste 

tien technische dienstverleners 

in Nederland.

 

Het bedrijf heeft 25 vestigingen  

en bedrijven verspreid over 

Nederland met ongeveer 

1400 medewerkers. Onder de 

moedermaatschappij Van Dorp 

Groep valt ook Orange Climate 

Group, dat onder meer PCM 

klimaatplafonds ontwikkelt.
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“Gebouwen hebben  
straks alleen een  

gasaansluiting en geen 
elektriciteitsaansluiting”

“We hebben een systeem nodig dat niet vervuilt. Water

stof helpt daarbij. We moeten ons een paar vragen stellen. 

Kan het technisch? Ja. Is het een oplossing voor het 

milieuvraagstuk? Ja. Is het kosteneffectief? Nee, op dit 

moment niet. Maar dat heeft onder meer te maken met 

hoe we de rekensom benaderen. We moeten namelijk niet 

alleen naar de kostprijs kijken, maar ook naar de waarde 

die wij op dit moment onttrekken aan de toekomstige 

generaties. En het is ook een rechtvaardigheidsvraagstuk, 

want een groot deel van de schade die wij berokkenen 

komt in Afrika terecht. Je ziet nu al het aantal klimaat

vluchtelingen toenemen.”

triciteitsaansluiting, en dat brandstofcellen, als 

minicentrales, elektriciteit en warmte leveren. En 

als er een overschot aan pvstroom is, dat ze dan 

hun proces kunnen omkeren en waterstof kunnen 

maken. Ik hoop over een paar jaar met een setje 

voor particulieren te kunnen komen.”

U bent met een delegatie van TVVL en enkele 

partners onlangs naar Duisburg en Herten in het 

Ruhrgebied geweest. Daar maken ze de omslag van 

steenkool naar waterstof.

 

“Ik was verbijsterd over de gaten die de mijnbouw 

daar in het landschap heeft geslagen. Het symbo

liseert een tijd die nooit meer terugkomt. Ze zijn 

daar heel ver met waterstof en het bezoek heeft 

me gesterkt in de overtuiging dat waterstof over 

dertig jaar de eerste plaats in onze energiemix 

heeft ingenomen. Natuurlijk, bij nieuwbouw kun

nen we goed toe met een warmtepompje, maar 

verder denk ik dat we beter kunnen investeren in 

waterstof en de elektrificatie van onze warmte

voorziening moeten overslaan.” 

2019 staat bij TVVL in het teken van ‘nieuwe 

energie’. De bedoeling is om eind dit jaar enkele 

conclusies te kunnen trekken over de gewenste 

energiemix van de nabije toekomst. Dan zal ook 

duidelijk zijn welke rol TVVL ziet weggelegd voor 

waterstof.
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Terug naar Van Dorp. Sorteren jullie als bedrijf voor op een 

waterstofeconomie?

“Er zijn bij ons geen mensen dagelijks met waterstof 

bezig, maar het is wel degelijk een aandachtspunt bij de 

r&dafdeling in de fabrieken. Ik geloof dat gebouwen 

straks alleen een gasaansluiting hebben en geen elek



Elektrificeren van bestaande  
woningen: zinnig of zinloos?

De gebouwde omgeving in Nederland is 

verantwoordelijk voor 24,1 Mton CO2 op een 

totaal van 163 Mton CO2 [1]. De ambitie van 

het ontwerp klimaatakkoord is om vóór 2030 

al 200.000 woningen per jaar van het gas af te 

halen. Doel is om in 2030 3,4 Mton minder uit 

te stoten dan “in het referentiescenario”. Welk 

referentiescenario wordt niet genoemd. Het 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voorspelt 

in het Nationale Energieverkenningscenario 

NEV2017VVSDE [2] voor de gebouwde omgeving 

in 2030 een CO2emissie van 18,7 Mton (5,4 

Mton minder dan in 2017). Een extra reductie van 

3,4 Mton ten opzichte van dit scenario betekent 

dus een totale reductie van 8,8 Mton in 2030. 

We stellen ons de vraag of dit haalbaar is door 

particuliere huishoudens van het gas af te halen.

Scenario

De CO2emissie door de gebouwde omgeving 

omvat de uitstoot door de particuliere 

huishoudens, de dienstverlenende bedrijven 

en de waterbedrijven. Particuliere huishoudens 

gebruiken gemiddeld 1400 m3 gas per jaar [3,4]. 

Het ontwerp van het Klimaatakkoord is klaar. Daarmee 
ligt er een omvangrijk pakket op tafel waarmee Nederland  
in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met ten minste  
49 procent zou moeten terugdringen. Een van de ambities  
is om vóór 2030 al 200.000 woningen per jaar van het gas 
af te halen. In dit artikel is een eenvoudige berekening 
gemaakt of het elektrificeren van particuliere huishoudens 
qua CO2-reductie zinnig is. Op basis van het hier gepresen-
teerde cijfermateriaal blijkt elektrificatie pas zinvol vanaf 
2024, wanneer voldoende duurzaam opgewekte elektriciteit 
beschikbaar is.

Prof.dr.ir D.M.J. Smeulders, Technische Universiteit Eindhoven, hoogleraar Energietechnologie

De totale woningvoorraad in Nederland bedraagt ongeveer 

7,6 miljoen huizen [4]. Met de reactievergelijking  

CH4+2O2 → CO2 + 2H2O rekenen we uit dat 1 m3 gas 1,8 

kg CO2 produceert bij verbranding. We vinden dan een 

uitstoot door de particuliere huishoudens van 19,15 Mton 

CO2. Dit is enigszins hoger dan de 17 Mton die genoemd 

wordt door Energiebeheer Nederland [5] maar goed 

bruikbaar om de gevolgen van het elektrificeren van de 

warmtevraag in particuliere huishoudens door te rekenen.

 

We kiezen we voor een ingroeicurve N=104,2 + 0,1*j, waarbij N 

het aantal woningen is met geëlektrificeerde warmtevraag, 

en j het aantal jaren na 2019. Op deze manier worden in 

2019 (j=0) 16.000 huizen van het gas af gehaald, en in 

2030 (j=11) het streefgetal van 200.000 (zie Tabel 1). Tot 

en met 2030 halen we in dit scenario in het totaal 913.000 

woningen van het gas af. De CO2uitstoot loopt dan terug 

tot 16,85 Mton in 2030; een reductie van 2,3 Mton in 

plaats van de beoogde 8,8 Mton. Maar dit is niet het hele 

verhaal. Elektrificatie van de warmtevraag betekent een 

hoger elektriciteitsverbruik. Van het gemiddeld jaarlijks 

gasverbruik wordt 5% gebruikt voor koken en 15% voor 

warm tapwater [4]. Uitgaande van een COP (coëfficiënt of 

Auteur
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Jaar
# huizen/jaar van 

het gas af (x 1000)
# huizen aan 

het gas (x 1000)
Mton CO2  

per jaar
Extra elektriciteit
woningen (TWh)

2018  7600 19,15 

2019 16 7584 19,11 0,09

2020 20 7564 19,06 0,19

2021 25 7539 19,00 0,33

2022 32 7507 18,92 0,5

2023 40 7467 18,82 0,72

2024 50 7417 18,69 0,99

2025 65 7352 18,53 1,34

2026 80 7272 18,33 1,77

2027 100 7172 18,07 2,3

2028 125 7047 17,76 2,98

2029 160 6887 17,36 3,84

2030 200 6687 16,85 4,92

Tabel 1: Elektrificeren van de bestaande woningvoorraad

Tabel 2: Rendement van windparken

performance) van 3 voor ruimteverwarming en een 

COP van 1 bij de productie van warm tapwater en 

bij koken [4], vinden we een gewogen gemiddelde 

COP van 2,6. Ook weten we dat 1 m3 gas  

10 kWh aan energie levert, zodat we nu het extra 

elektriciteitsverbruik van de woningen die van het 

gas af zijn, kunnen uitrekenen (zie Tabel 1).  

Hierbij wordt aangenomen dat het jaarlijks 

energieverbruik van de particuliere huishoudens 

gelijk blijft (1400 x 10 = 14.000 kWh). In de 

praktijk gaat elektrificatie natuurlijk meestal 

gepaard met isolatiemaatregelen, maar dat maakt 

voor onze redenatie niet zoveel uit. Isolatie leidt 

immers altijd tot energiebesparing, zowel bij een 

keuze voor gas als voor elektriciteit.

 

Uit Tabel 1 (laatste kolom) blijkt dat de 913.000 

woningen die in 2030 van het gas af zijn, een extra 

elektriciteitsvraag van (913.000 x 1400 x 10)/2,6 

= 4,92 TWh geven. Hoe duurzaam wordt deze 

elektriciteit eigenlijk opgewekt? 

Elektriciteitsproductie door windparken  

De elektriciteitsproductie door windparken 

wordt weergegeven in Tabel 2 [6]. We zien dat de 

energieproductie per jaar flink kan verschillen (bij 

ongeveer gelijkblijvend geïnstalleerd vermogen), 

Geïnstalleerd
Vermogen P 

(GW)

Geproduceer-
de energie E 

(TWh)

Rendement 
η (%)

Jaar 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Wind op land 3,30 3,25 5,9 6,9 20 24

Wind op zee 0,96 0,96 2,3 3,7 27 44

Totaal 4,26 4,21 8,2 10,7 22 29

waarschijnlijk omdat het in 2017 simpelweg 

harder heeft gewaaid. Het rendement η kan nu 

worden bepaald door de werkelijk geproduceerde 

energie (E) te delen door de maximaal mogelijk 

te produceren energie in een jaar, dus η = E/

(P x 24 x 365). Het rendement is in 2017 dus 

hoger uitgevallen dan in 2016, met name voor 

wind op zee. In het vervolg rekenen we met een 

gemiddeld rendement voor windturbines op land 

en op zee samen van 25,5%. Voor de toename 

van het geïnstalleerd windvermogen maken we 

weer gebruik van het NEV2017VVSDE scenario. 

Dit voorspelt in 2030 een totaal geïnstalleerd 

vermogen van 7,3 GW waarvan 3,6 GW op zee 

en 3,7 GW op land. Een mogelijke groeicurve is 

gegeven in Tabel 3, uitgaande van een geleidelijk 

toenemend jaarlijks geïnstalleerd vermogen (van 

0,2 GW/jaar tussen 2018 en 2024 tot 0,4 GW/jaar 

in 2030). De geprognosticeerde windenergie is dan 

eenvoudig uit te rekenen. Als vergelijking geven 

we ook een groeipad om het NEV2016VV scenario 

van 15,6 GW geïnstalleerd vermogen in 2030 te 

bereiken (8,9 GW op zee en 6,7 GW op land). In 

dit laatste scenario is SDE+ subsidie beschikbaar 

voor windparken. Dit maakt een groot verschil. Er 

worden meer dan twee keer zoveel windturbines 

geïnstalleerd.

De ambitie in het ontwerp klimaatakkoord om in 

2030 49 TWh uit wind op zee te halen lijkt niet 

erg realistisch. Zelfs in het NEV2016VV scenario 

komen we maar aan 34,8 TWh totaal op land en 

zee. Ook gaat het concept klimaatakkoord uit van 

een geïnstalleerd vermogen op zee van 11,5 GW. 

Om daar 49 TWh uit te halen, zou een rendement 

van 48,6% nodig zijn, en dergelijke rendementen 

worden vooralsnog niet structureel gerealiseerd.
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Energiemix en integrale emissiefactor

In 2016 werd in Nederland 120 TWh elektriciteit gebruikt 

[7]. Hiervan komt 37 TWh van kolencentrales [4]. Alhoewel 

dit geen onderdeel uitmaakt van het concept klimaatak

koord, gaan we er in onze berekeningen van uit dat alle 

kolencentrales in 2030 gesloten zullen zijn. Deze afname 

rekenen we lineair door. We realiseren ons dat dit waar

schijnlijk te optimistisch is. Meer waarschijnlijk is een 

maximale benutting van de meest efficiënte kolencentrales 

tot (en wellicht ook na) 2030, maar dat laten we verder 

buiten beschouwing. 

We zetten alle getallen op een rijtje in Tabel 4. We 

gaan allereerst uit van een autonome groei van het 

elektriciteitsverbruik van 0,5% per jaar [4]. Deze groei is 

afkomstig van toenemende vraag naar elektriciteit voor 

bijvoorbeeld verlichting, computers en huishoudelijke 

apparaten. Dit is waarschijnlijk een enorme onderschatting 

van de werkelijke groei als ook het vervoer en de 

industrie verregaand zullen worden geëlektrificeerd, 

maar die effecten laten we hier buiten beschouwing. Bij 

de autonome groei van het elektriciteitsverbruik tellen 

we vervolgens het extra elektriciteitsverbruik op van de 

particuliere huishoudens (laatste kolom van Tabel 1). Het 

resulterende totale elektriciteitsgebruik staat in de eerste 

kolom van Tabel 4. Deze elektriciteit is nu nog voor het 

grootste deel afkomstig van kolen en gas. Gascentrales 

wekten in 2016 52 Twh op [4]. We zien dat het sluiten 

Tabel 3: Elektriciteitsproductie 

uit windparken 

Jaar Geïnstalleerd windvermogen (GW) Windenergieproductie (TWh)

NEV2017VVSDE NEV2016VV NEV2017VVSDE NEV2016VV

2018 4,2 4,2 9,4 9,4

2019 4,4 4,7 9,8 10,5

2020 4,6 5,2 10,3 11,6

2021 4,8 5,8 10,7 13,0

2022 5,0 6,5 11,2 14,5

2023 5,2 7,2 11,6 16,1

2024 5,4 8,0 12,1 17,9

2025 5,7 8,9 12,7 19,9

2026 6,0 9,9 13,4 22,1

2027 6,3 11,1 14,1 24,8

2028 6,6 12,4 14,7 27,7

2029 6,9 13,9 15,4 31,1

2030 7,3 15,6 16,3 34,8

Dit is in overeenstemming met gegevens uit Duitsland 

die erop wijzen dat elektriciteit uit PV panelen steeds 

minder zal worden teruggeleverd aan het net, en voor het 

grootste deel voor eigen gebruik (of opslag) zal worden 

ingezet. Natuurlijk speelt hierbij ook de toekomst van de 

salderingsregeling een rol.

De energiemix wordt gecompleteerd met overige bronnen 

(bijvoorbeeld afvalverbranding en import van elektriciteit). 

We geven de energiemix van Tabel 4 ook weer in Figuur 

1. Opvallend is de sterke toename van het aandeel gas 

tot meer dan 70% in 2030. De gascentrales compenseren 

voor het grootste deel het sluiten van de kolencentrales. 

Eenzelfde conclusie wordt getrokken door J.L. Moraga en 

Machiel Mulder [4], waarin verschillende scenario’s veel 

dieper worden uitgewerkt dan hier het geval kan zijn.

Vervolgens wordt de integrale emissiefactor bepaald uit het 

gewogen gemiddelde van de individuele emissiefactoren. 

Het gaat hier dus niet om de rendementen maar om de 

uitgestoten hoeveel CO2 per kWh opgewekte elektriciteit. 

De emissiefactor van de windparken is natuurlijk nul. 

Voor kolencentrales is de emissiefactor 800 g/kWh [8]. 

De emissiefactor van gascentrales is 360 g/kWh. Voor de 

overige bronnen nemen we een emissiefactor van 0,58 kg/

kWh, zijnde het gemiddelde tussen de emissiefactoren 

van kolen en gas.  Het resultaat voor de totale energiemix 

is weergegeven in de laatste kolom van Tabel 4. We zien 

van de kolencentrales niet kan worden 

opgevangen door de nieuwe windparken. 

Wat tekort komt, zal moeten worden 

opgevangen door gascentrales. Er zijn 

immers geen andere mogelijkheden. 

Kerncentrales zullen niet bijgebouwd 

worden, en alle PV panelen zullen in 

ons scenario ingezet worden om de 

overige groei in elektriciteitsverbruik in 

de gebouwde omgeving op te vangen 

(bijvoorbeeld voor elektrische auto’s). 
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Figuur 1: Energiemix (%) op basis van het NEV2017VV-SDE scenario en ambities uit het 

concept klimaatakkoord. Blauw: gas; rood: kolen; groen: wind; paars: overige bronnen.

Tabel 4: Energiemix en integrale emissiefactor

Jaar 
Elektriciteit 

totaal (TWh)
Kolen Wind Gas

Overige 
bronnen

Integrale 
emissiefactor

TWh % TWh % TWh % % kg CO2/kWh

2018 120 37 30,8 9,4 7,8 52 43,3 18 0,51

2019 120,7 34 28,2 9,8 8,1 55,2 45,8 17,9 0,49

2020 121,4 31 25,5 10,3 8,5 58,5 48,2 17,8 0,48

2021 122,1 28 22,9 10,7 8,8 61,8 50,6 17,7 0,47

2022 122,9 25 20,3 11,2 9,1 65,1 53 17,6 0,46

2023 123,7 22 17,8 11,6 9,4 68,5 55,4 17,5 0,44

2024 124,6 19 15,2 12,1 9,7 72 57,7 17,3 0,43

2025 125,6 16 12,7 12,7 10.1 75,2 59,9 17,2 0,42

2026 126,7 13 10,2 13,4 10.6 78,6 62,1 17,1 0,40

2027 127,8 11 8,6 14,1 11 81,1 63,5 16,9 0,40

2028 129,1 8 6,2 14,7 11,4 84,8 65,6 16,7 0,38

2029 130,6 5 3,8 15,4 11,8 88,6 67,8 16,6 0,37

2030 132,3 0 0 16,3 12,3 94,4 71,3 16,3 0,35

dat de emissiefactor terugloopt van 0,51 tot 

0,35 kg CO2/kWh doordat de rol van kolen wordt 

overgenomen door gas en wind. Ook deze waarden 

zijn realistisch te noemen. Het CBS noemt 

waarden van 0,53 voor 2015 en 0,49 voor 2016 [9].

Discussie

We zijn nu in staat om de effecten van het 

gasloos maken van particuliere huishoudens te 

onderzoeken. Hiervoor vermenig vuldigen we 

de extra geproduceerde elektriciteit voor de 

particuliere huis houdens uit Tabel 1 (laatste 

kolom) met de emissiefactoren uit Tabel 4 (laatste 

kolom), en de uitkomst verdisconteren we met 

de (teruggelopen) CO2 uitstoot van de woningen 

uit de vierde kolom van Tabel 1. De resulterende 

integrale CO2emissies vinden we in Tabel 5 

(laatste kolom).

We concluderen dat we in 2030 913.000 huizen 

van het gas af hebben geholpen, waarmee we de 

jaarlijkse CO2uitstoot hebben teruggebracht van 

19,15 tot 18,58 Mton (3% reductie). We geven 

deze trend weer in Figuur 2 (rode lijn). Uit deze curve wordt ook 

duidelijk dat pas vanaf 2024 de emissies enigszins gaan dalen 

omdat er dan pas voldoende duurzaam opgewekte energie ter 

beschikking is.

In figuur 2 presenteren we ook de resultaten indien het 

ambitieuzere NEV2016VV scenario (blauwe lijn) voor wat betreft 

windvermogen wordt gevolgd (zie Tabel 3). In dit scenario is in 

2030 meer dan 2 keer zoveel windvermogen geïnstalleerd (en 

dus evenredig minder gasvermogen) dan in het NEV2017VVSDE 

scenario. In 2030 wordt dan 0,82 Mton CO2  minder uitgestoten 

dan in 2018 (4,3% reductie). Het is verrassend te zien dat zelfs 

een verdubbeling van het tempo waarmee de windparken worden 

aangelegd, weinig invloed heeft op de 

totale CO2emissies van woonhuizen. De 

overheersende trend tot 2030 is immers 

de geplande sluiting van de kolencentrales 

en de daarmee samenhangende toename 

van het aandeel gas (en in mindere mate 

wind) in de energiemix.
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Het is ook interessant om te kijken wat er zou gebeuren 

als het gemiddeld gasverbruik van woningen verder zou 

dalen volgens de bestaande trend, dus als we blijven 

besparen in plaats van woningen van het gas af te halen. 

Het gemiddelde gasverbruik van alle huishoudens daalde 

tussen 1995 en 2015 met ongeveer 35 procent [10]. 

Figuur 2: CO2-emissies van woningen (in Mton). Rood: NEV2017VV-SDE 

scenario; blauw: NEV2016VV scenario

Tabel 5: Integrale CO2-emissies (afrondingsverschillen 0,01) als gevolg van het gasloos maken van 

bestaande woningen.
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2.  Kosten energie en klimaattransitie in 2030 – update 2018 (PBL publicatienummer: 3241, 28 maart 2018)
3. ECN energietrends 2016
4. J.L. Moraga and Machiel Mulder: “Electrification of heating and transport” (CEER report, May 2018)
5. EBN infographic: https://www.ebn.nl/ebnlanceertnieuweinfographicenergienederland/

6. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?PA=70802NED.
7. https://longreads.cbs.nl/trends18/economie/cijfers/energie/
8. factsheet kolenexit Greenpeace, juni 2017.
9.  https://www.cbs.nl/nlnl/maatwerk/2018/04/rendementenenco2emissieelektriciteitsproductie2016
10.  https://www.milieucentraal.nl/energiebesparen/snelbesparen/gripopjeenergierekening/gemid

deldenergieverbruik/

Dat komt vooral doordat we minder gas gebruiken 

voor verwarming: cvketels zijn veel zuiniger 

geworden en onze woningen zijn beter geïsoleerd. 

Als alle huishoudens dus de bestaande trend zouden 

voortzetten en in 2030 20% verder besparen, zou dat 

een reductie van de CO2uitstoot in dat jaar van 7,6 

miljoen x 1400 x 0,2 x 1,8 = 3,8 Mton betekenen, dus 

aanzienlijk meer dan het gasloos maken van woningen. 

Conclusies

We kunnen concluderen dat:

(i)  de bijdrage van gas (en in mindere mate wind) in 

de energiemix in het komend decennium steeds 

belangrijker wordt;  

(ii)  het tot 2024 niet effectief is om in bestaande 

woningen gasketels te vervangen door 

warmtepompen. Wat wel werkt is nu beginnen met 

betere isolatie en waar mogelijk warmtenetten; 

(iii)   als er na 2024 voldoende duurzaam opgewekte 

energie beschikbaar is, we kunnen denken we aan 

(geluidsarme) warmtepompen als sluitstuk van een 

goed geïsoleerde woning; 

(iv)   het dan uiteraard wel zaak is dat de 

leveringszekerheid gegarandeerd blijft en er dus 

voldoende energieopslag beschikbaar is voor als 

het niet waait en de windparken geen stroom 

leveren.

Jaar
# huizen aan 

het gas (x 1000)
Mton CO2 

Extra elektri-
citeit (TWh)

Extra Mton 
CO2 

Integraal 
Mton CO2

2018 7600 19,15   19,15

2019 7584 19,11 0,09 0,04 19,15

2020 7564 19,06 0,19 0,09 19,16

2021 7539 19,00 0,33 0,15 19,15

2022 7507 18,92 0,5 0,23 19,15

2023 7467 18,82 0,72 0,32 19,13

2024 7417 18,69 0,99 0,42 19,12

2025 7352 18,53 1,34 0,56 19,08

2026 7272 18,33 1,77 0,72 19,04

2027 7172 18,07 2,3 0,91 18,99

2028 7047 17,76 2,98 1,14 18,9

2029 6887 17,36 3,84 1,42 18,78

2030 6687 16,85 4,92 1,73 18,58

Prof.dr.ir D.M.J. Smeulders,  

Technische Universiteit Eindhoven, 

hoogleraar Energietechnologie



Wat leren we van Duitsland over waterstof?

Met een tweedaags programma kreeg TVVL een kijkje in de 

keuken van innovatieve projecten en bevlogen vakmensen 

over onze landsgrens heen. Het programma bracht lezingen 

die bijdragen aan inzicht in kansen en bedreigingen, zowel in 

het algemeen voor de leefomgeving als in het bedrijfsleven. 

Waterstof is mogelijk een van de belangrijkste toekomstige 
dragers van een duurzame energievoorziening. De 
kringloop zon en water naar elektriciteit en water is 
elegant, duurzaam, niet-vervuilend en qua energiebron 
gratis. De Maatschappelijke AdviesRaad (MAR) van TVVL 
heeft de waterstofeconomie als speerpunt gedefinieerd. Een 
studiereis lag voor de hand, zowel in Nederland als in de 
UK (Leeds) lopen weliswaar initiatieven, maar er is nog 
weinig tot niets te zien. Vandaar dat wij verder gezocht 
hebben en in Duitsland terechtkwamen. Hier troffen wij 
een interessante combinatie van onderzoeksinstituten en 
bedrijfsleven, alle op het gebied van de waterstofeconomie.

Auteurs Ing. D. (Daniëlle) Dikhoff, community manager Kennisontwikkeling TVVL;  

Prof.ir. P. (Peter) Luscuere, voorzitter Maatschappelijk Advies Raad TVVL 

Tegenstrijdigheden in regelgeving, tegenstellingen in belangen en 

beschikbaarheid van nieuwe technieken passeerden de revue. Met 

dit programma zoekt TVVL naar verbindingen in het Nederlandse be

drijfsleven om zo mogelijk het Duitse voorbeeld te kunnen opvolgen.

Beweegredenen en toepassing zijn 
anders dan voor Nederland

In Herten ligt het bezoekerscentrum h2herten. In 2009 werd dit 

centrum in het leven geroepen met lokale, regionale en Europese 

subsidies. Herten ligt in het Ruhrgebied en was onderdeel van het 

grootste mijnbouwgebied in Europa. Anders dan in Nederland is 

hier nog zeer lang mijnbouw actief bedreven, de laatste is eerst 

in 1999 gesloten met groot verlies aan werkgelegenheid. Het 

bezoekerscentrum richt zich op initiatieven die de werkgelegenheid 

bevorderen en laat initiatieven tegen klimaatverandering zien. 

Er ontstonden vele samenwerkingsverbanden tussen bedrijven 

in het centrum, maar ook met universiteiten, hogescholen en 

onderzoeksinstituten. 

Deelname TVVL Directiecollege en studiereis

Foto 1: Met een tweedaags programma kreeg TVVL 

een kijkje in de keuken van innovatieve projecten en 

bevlogen vakmensen over onze landsgrens heen. 
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Figuur 1: Schema met 

mogelijkheden voor 

opslag van energie. 

onderzoeksinstellingen zijn afgebouwd. Wat we alleen al bij deze 

twee onderzoeksinstellingen gezien hebben aan onderzoek is 

indrukwekkend. Bovendien zijn er lange termijnplannen vanuit 

een gedeelde visie tussen overheden, onderzoeksinstituten en 

bedrijfsleven, iets wat in Nederland niet vanzelfsprekend is. 

Over waterstof

Waterstof wordt op verschillende manieren geproduceerd: 

vanuit (aard) gas of met elektriciteit. De meeste waterstof wordt 

momenteel geproduceerd door methaan (uit aardgas) met stoom 

te laten reageren. Hierdoor ontstaat waterstof en CO2. Wanneer 

CO2 in de lucht verdwijnt, heb je het over ‘grijze waterstof’. 

Door het CO2 af te vangen en op te slaan, spreek je van ‘blauwe 

waterstof’. Een andere manier om waterstof te produceren is met 

elektriciteit. En wel met elektriciteit uit duurzame bronnen, zoals 

zon en wind. Dit heet elektrolyse waarvoor alleen zuiver water en 

elektriciteit nodig is. Het resultaat is waterstof en zuurstof. Deze 

waterstof wordt ‘groene waterstof’ genoemd.

In hoog gecomprimeerde, vorm is waterstof geschikt als ‘brandstof’ 

voor elektrische auto’s, waar men in Jülich en ZBT aan werkt. In 

gasvorm kan waterstof ook in het huidige aardgasinfrastrutuur 

gebruikt worden. Dit vereist wel enkele aanpassingen aan het 

net en aan de gasbranders bij de eindgebruikers. Waterstof kan 

op grote schaal opgeslagen worden, iets wat bij elektrische 

energie niet zo gemakkelijk gaat. Elektrolysers kunnen waterstof 

produceren op momenten dat er een teveel aan elektriciteit wordt 

geproduceerd, zodat netverzwaring kan worden vermeden. De 

geproduceerde waterstof wordt opgeslagen en biedt bij dag 

en seizoenspieken in de energiebehoefte een buffer voor het 

energienet. Met slim energiemanagement kunnen vraag en aanbod 

op elkaar afgestemd worden.

Omdat de afstanden in Duitsland verder uit elkaar liggen, 

biedt waterstof meer mogelijkheden dan elektrisch 

vervoer met behulp van baterijen. De beweegredenen om 

waterstof toe te passen lijken dus anders dan in Nederland 

waar bijvoorbeeld een aardgasvrije gebouwde omgeving 

interessant is. Ondanks het verschil in doelen kunnen we 

wel heel veel leren van de technische ontwikkelingen.

De verduurzaming van woningen en gebouwen is een 

veelzijdige uitdaging. Met nieuwbouw en goed geïsoleerde 

woningen kunnen we relatief eenvoudig met allelectric 

toepassingen uit de voeten, vanwege een beperkte 

warmtevraag. Binnenstedelijk en met monumentale panden 

ligt dat anders. Warmtenetten (hoge en lage temperatuur, 

uit restwarmte, geothermie of aquathermie) wordt nog maar 

beperkt toegepast en vraagt een hoge investering. Waterstof 

is als energiedrager een waardevolle toevoeging voor de 

energietransitie. Waterstof kan in grote hoeveelheden 

worden opgeslagen en per schip of pijpleiding worden 

vervoerd.  In Duitsland zijn slechts zeer lokaal aardgasnetten 

beschikbaar, waardoor de toepassing van waterstof als 

alternatief voor aardgas in Duitsland niet bekeken wordt.

 

Bij de instellingen die we bezochten, vindt verschillend 

onderzoek plaats op het gebied van elektrolyse en 

brandstofcellen. Het onderzoekscentrum Jülich richt 

zich op fundamenteel onderzoek, waar in het Zentrum 

für BrennstoffzellenTechnik (ZBT) toegepast onderzoek 

plaatsvindt. Deze instellingen zijn substantieel 

gefinancierd vanuit landelijke en regionale overheden 

in combinatie met opdrachten uit het bedrijfsleven. 

Dat verschilt met Nederland, waar een substantieel 

deel van de basisfinanciering bij de Nederlandse 
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Figuur 2: Een van de ontwikkelingen in Jülich is de reversibele solid oxide cell

Ontwikkelingen elektrolysers en brandstofcellen

Elektrolysers die elektriciteit omzetten in waterstof hebben 

een rendement van circa 80%. De waterstof wordt door 

brandstofcellen (bijvoorbeeld in auto’s) omgezet in elektriciteit. 

Waterstofbrandstofcellen hebben een rendement van circa 60%. 

Maar zoals eerder al genoemd biedt waterstof wel mogelijkheden 

om langere afstanden af te leggen. In de gebouwde omgeving kan 

waterstof gebruikt worden om duurzame energie op te slaan op 

momenten dat er een overschot is en te gebruiken op momenten 

dat er een vraag is.

Elektrolysers hebben door onderzoek hogere rendementen 

gekregen. Door een hogere bedrijfstemperatuur, een andere 

elektrodevorm, ander elektrodemateriaal, verkleining van de 

onderlinge afstand tussen de elektroden, lukt het om steeds 

hogere rendementen te realiseren. Ook kunnen door 

meerdere cellen bij elkaar te plaatsen grote elektrolyse

units (stacks) worden gerealiseerd.

 

Een van de ontwikkelingen in Jülich is de reversibele 

solid oxide cell (rSOC, zie figuur 2). Deze bestaat uit 

één enkele module die zowel waterstof als elektriciteit 

kan produceeren . Deze heeft een overall efficiency van 

50,9%. Hierdoor wordt zeer efficiënt omgegaan met de 

energievraag en reconversie naar behoefte. Uit een van 

de presentaties van ZBT blijkt dat brandstof cellen voor 

de mobiliteit enorm ontwikkelen. In een tijdperiode 

van 11 jaar zie je in figuur 3 dat de brandstofcellen 

compacter, lichter en goedkoper worden en een langere 

levensduur hebben gekregen. De prestatie voldoet steeds 

meer aan wat klanten willen. Het laatste obstakel is 

nog dat de kosten voor serieproductie te hoog zijn, 

maar de verwachting is dat niet lang meer zal duren. Via 

TVVL Connect is onder de Waterstof Community meer 

informatie beschikbaar over de reis en de presentaties. 

Economische toepasbaarheid  

De grote vraag is hoe we waterstof snel, economische en 

duurzaam gaan produceren in landen met een overvloed 

aan zon of wind en/of in Nederland. Momenteel worden 

zon en windparken aanbesteed voor langlopende 

trajecten tegen 1,5 €ct/kWh. Het verschil met de lokale 

brandstofkosten is de investeringsruimte om er waterstof 

van te maken en naar Nederland te transporteren. 

Belangrijker nog is het feit dat dit een volledige 

verduurzaming is van onze energieinfrastructuur. Voor 

Figuur 3: Prestaties van brandstofcellen.
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conclusies ook getrokken mogen worden voor Nederland, met een kleiner 

wagenpark (circa 7 miljoen personenauto’s), is een interessante vraag. De 

distributie en het hebben van voldoende tankstations zorgt ervoor dat 

waterstofauto’s nog niet veelvuldig wordt toegepast. In Duitsland staan de 

komende jaren enkele honderden geplande fillingstations. 

‘Stof tot nadenken’

Om grootschalig waterstof te produceren is een enorme hoeveelheid zon 

en windenergie nodig. Op de reis maakten we een snelle rekensom dat om 

alle huishoudens in Nederland (7 miljoen woningen, 8,5 miljard m3 gas) te 

voorzien van waterstof zijn er circa 2.000 windmolens van 12 MW nodig. 

Bovendien spelen ook veiligheidsaspecten als explosiegevaar en eventuele 

lekken een belangrijke rol. Als waterstof grootschalig gebruikt wordt, zal 

grootschalige groene waterstofproductie in Nederland 

zullen we voornamelijk van offshore windmolenparken 

afhankelijk zijn. De energie die daar geproduceerd 

wordt, moet op zee door grote elektrolysers omgevormd 

worden in waterstof. Het transport van dit waterstof kan 

vervolgens door omgebouwde offshore pijpleidingen. 

En zo wordt groene waterstof, ondanks de verliezen en 

extra kosten, economisch interessant en mogelijk binnen 

redelijke termijn haalbaar.

 

Uit een presentatie van Jülich blijkt dat waterstof via 

het gasnet, als alternatief voor aardgas, economisch 

haalbaar kan zijn (zie figuur 4). Met de kolommen 4 en 

5 wordt geschetst dat als de kostprijs van waterstof 
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Figuur 4: Kostenvergelijking van 

power-to-gas opties.

minder dan 4 maal de aardgasprijs wordt, 

waterstof niet meer gaat kosten voor 

eindgebruikers dan aardgas. Evenzo geven 

kolommen 2 en 3 aan dat waterstof 2 

tot 3 maal zoveel per kWh mag kosten 

(afhankelijk van verwachte toenemende 

efficiëntie) om concurrerend te kunnen 

zijn met benzine. De prijzen zijn allemaal 

weergegeven exclusief belastingen. 

Wat de uiteindelijke prijzen zouden 

worden, wordt dus mede bepaald door 

de belastingen. Bovendien moeten deze 

grafieken wel specifiek voor Nederland 

gemaakt worden.

   

Wat betreft de toepassing van 

waterstof voor de mobiliteit heeft 

Jülich voor Duitsland becijferd 

(zie figuur 5), dat bij een omvang 

van 20 miljoen auto’s, de uitrol 

van een waterstofinfrastructuur 

goedkoper is dan een nationale 

dekking met elektrische 

laadpunten. Een belangrijk 

aspect daarbij is dat één 

waterstofvulpunt veel meer 

auto’s per dag kan bedienen dan 

één elektrisch laadpunt. Of zulke 

Figuur 5: Kostenvergelijking 

voor infrastructuur.
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technische ontwikkelingen gaat waterstof rendabel worden 

voor de gebouwde omgeving, zoals dat nu rendabel is voor de 

mobiliteit. Er moet goed worden onderzocht en gepland welke 

gebieden, regio’s en wijken in Nederland in aanmerking kunnen 

komen om van aardgas over te schakelen op waterstof. Niet 

voor ieder gebied, wijk of type woning biedt waterstof de beste 

oplossing. En hoewel waterstof zeer geschikt is voor woningen 

die slecht geïsoleerd zijn, blijft hét advies in de energietransitie: 

beperk de energievraag, ook al is het maar met een basisisolatie. 

Delen van dit artikel zijn mede gebaseerd op publicaties en 

presentaties van prof. Ad van Wijk. De figuren in dit artikel zijn 

afkomstig uit presentaties van ZBT en Jülich.
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Foto 3: Tijdens de reis terug uit Duitsland rekenen enkele deelnemers 

uit hoeveel duurzaam opgewekte energie nodig is om alle huishoudens 

van groene waterstof te voorzien.

Foto 2: De waterstofauto’s in Duitsland 

worden met veel interesse bekeken.

Meer kennisdeling op TVVL Connect

Wil je een bijdrage leveren? Wil jij jouw kennis delen? Ga met 

elkaar in dialoog op TVVL Connect (www.tvvlconnect.nl) onder 

de groep ‘Waterstof Community’. Binnen deze community 

kunnen professionals meepraten over de ontwikkelingen rondom 

waterstof, kennis met elkaar delen en samenwerken aan het 

verder ontwikkelen en uitdragen van de benodigde kennis. Zo kun 

je bijdragen aan kennisontwikkeling en een toekomstvisie voor 

Nederland. 

daarvoor het nodige personeel met de 

juiste expertise beschikbaar moeten zijn. 

Waterstof is dan wel niet nieuw, maar 

om het in de nieuwe vorm toe te passen, 

zoals in de gebouwde omgeving en door 

offshore waterstof te kunnen produceren, 

is kundig personeel noodzakelijk. Een 

enorme uitdaging in een tijd dat technisch 

geschoold personeel op alle niveaus zeer 

schaars is.

 

Mochten bovenstaande punten allemaal opgelost zijn,  

dan is er nog de uitdaging van de beschikbare grondstoffen 

en circulariteit om deze technische oplossingen voor de 

energietransitie te realiseren. Wetenschappers in Jülich 

rekenen momenteel aan de benodigde en beschikbare 

grondstoffen voor windmolens, elektrolysers en 

brandstofcellen.

 
Conclusie

De techniek is zover, de kostprijs daalt enorm door 

technische en wetenschappelijke vorderingen. Met deze 



2049

Ik kan me nog goed het moment herinneren 

waarin ik besefte hoe gaaf ik het vond om in die 

tijd te leven. Een substantieel onderdeel te zijn 

van de transitie. Als millennial zochten we immers 

naar een manier om een positieve bijdrage te 

leveren. Het besef kwam op het moment dat ik 

met TVVL op waterstofreis ben geweest naar 

Duitsland. We werden daar meegenomen in de 

beweegredenen en technieken over waterstof. 

Een techniek die al langer bestond en inmiddels 

steeds verder doorontwikkeld was. In die tijd 

bleek dat waterstof een waardevolle toevoeging 

ging zijn voor de energietransitie. Toen wist ik 

al wel dat er voor verschillende gebieden en 

toepassingen er kritisch gekeken moest worden 

naar allelectric, warmtenetten en/of waterstof 

oplossingen. Wat was dat mooi om dat toen te 

hebben mogen maken en een bijdrage te leveren, 

dat gaf mij energie! 

En door geboren te zijn in een digitale wereld 

ging digitalisering ook een belangrijke bijdrage 

Auteur Daniëlle Dikhoff

Met de start van 2049 zijn we nog één jaar  
verwijderd van het magische jaar 2050. Het jaar 
van energieneutraal, klimaatneutraal en klimaat-
akkoord. Hoe gaaf dat we er bijna zijn. Rond de  
jaarwisseling is het voor mij weer een mooi moment 
om de balans op te maken. Voor nu een terugblik 
naar 30 jaar geleden, naar 2019. 

leveren. En ik moet bekennen dat ik digitalisering in die tijd niet altijd 

voorop heb gezet. Bij het ontwerp van een eigen woning in 2018 liet ik 

direct de principes van de trias energetica en passief bouwen erop los. 

Maar een smart building wordt het pas écht als je ook naar digitalisering 

en domotica kijkt. Dat weten we nu natuurlijk, maar toen nog helemaal 

niet! Vanaf dat moment nam ik het voornemen om eerst aan digitalisering 

te denken bij nieuwe ontwikkelingen. Digital first. Op die manier zag ik ook 

dat intrinsieke motivatie de sleutel is voor de energietransitie.

Vandaag die dag heeft digitalisering geleid dat we efficiënter en effectiever 

ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden. We ontwerpen nu eerst 

virtueel, waardoor alle wensen van de klant vooraf goedgekeurd worden. 

Door geautomatiseerde productielijnen met robots maken we volledig 

op maat prachtige unieke gebouwen. Robotisering en industrialisering 

zorgden voor de benodigde kwaliteit en versnelling in de energietransitie. 

Fantastisch toch, dat iedereen een gebouw op maat heeft, naar eigen 

specifieke wensen gebouwd! Dat is pas duurzaam. En hoewel in die tijd 

een grote groep mensen robotisering nog met voorzichtigheid benaderde, 

bleek ook dat enorme kansen te brengen. 

Nieuwe technieken en innovaties kwamen tot stand via TVVL Connect, een 

online platform dat toen net was gelanceerd. Installatietechnici en andere 

partners vonden elkaar in communities. Verbindingen binnen en buiten de 

sector konden plaatsvinden. TVVL Connect bracht ze met elkaar in contact 

om te werken aan de uitdagingen waar we nu profijt van hebben. Technieken 

en innovaties die vandaag nog steeds overeind staan. Dat we dat nu veel 

slimmer hebben geregeld, kon alleen maar door toen te beginnen!

Met deze terugblik kijk ik met trots terug naar wat ik, uiteraard door 

samenwerking, heb bereikt. Welke stappen zette jij in 2019 om te komen 

waar we nu staan? Wat gaf jou energie?

Connect Column
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Thermisch comfort in operatiekamers  
met diverse systemen

Tot 2014 werd een uni directionele downflow 

systeem (UDF) als uitgangspunt voor een  

klasse I operatiekamer voorgeschreven. Nadien 

is een meer prestatiegedreven aanpak gekozen 

waardoor ook nieuwe ontwerpoplossingen 

toegepast konden worden. Wat in de hele 

discussie over de kwaliteit van een operatiekamer 

niet wordt meegewogen, is dat het resultaat van 

Het belangrijkste in een operatiekamer is dat tijdens een 
operatie de patiënt de beste zorg krijgt die mogelijk is. De 
veronderstelling is dat door het inbrengen van voldoende 
schone lucht de kans op postoperatieve wondinfecties wordt 
geminimaliseerd. In het ontwerp van de operatiekamer 
wordt daarom veel nadruk gelegd op de luchtkwaliteit (zie 
Figuur 1). De mogelijke verontreinigingsbronnen zijn in dit 
geval het operatiepersoneel, de chirurgische instrumenten 
en de patiënt. Doordat, uitgaande van deze bronnen, de 
hoeveelheid lucht die moet worden ingebracht aanzienlijk is, 
wordt vaak gekozen voor, in theorie, efficiënte verdringende 
ventilatiesystemen boven mengende systemen.

I.M. Jacobs1, M.G.L.C. Loomans1, L. HensenCentnerová1, M. Krombeen2, H.S.M. Kort1

een operatie ook mede wordt bepaald door de werkomgeving 

voor het operatiepersoneel. Goed licht is vanzelfsprekend en 

vertaalt zich in operatielampen. Geluid/verstaanbaarheid is 

een punt van aandacht, maar ook het thermisch comfort speelt 

een rol bij het realiseren van optimale omstandigheden om te 

werken. In dit onderzoek is juist dit laatste aspect bekeken. Doel 

was om te achterhalen in hoeverre de nieuwe ontwikkelingen op 

ventilatiegebied voor operatiekamers zich onderscheiden, of niet, 

op het gebied van thermisch comfort.

Methode

In het onderzoek is insitu gemeten in verschillende operatiekamers 

met verschillende type ventilatiesystemen (zie Figuur 2 voor een 

impressie). De onderzochte systemen zijn UDF (tweetemperatuur 

[2T] systeem), Opragon en Halton. De metingen zijn uitgevoerd in 

operatiekamers in een tweetal ziekenhuizen (UDF 2T, Opragon) en 

in een tweetal mockups van een operatiekamer bij de betreffende 

fabrikanten van systemen (Avidicare [Opragon] in Zweden; Halton in 

Finland). De metingen betroffen objectieve metingen waarbij volgens 

ISO 7730 [2] het thermisch comfort kon worden afgeleid (Predicted 

Mean Vote [PMV]/Predicted Percentage of Dissatisfied [PPD]).  

Auteurs

Figuur 1: Aanzicht en plattegrond van een typische operatiekamer met een op downflow gebaseerd systeem [links, midden]. Rechts geeft een indruk van de 

typische posities van het operatie personeel, waarbij de posities 1-3 vaak in de directe invloed van het downflow systeem zijn gepositioneerd [1].   
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Maar ook het nietuniforme thermisch comfort 

(tocht, verticale temperatuurgradiënt, vloer

temperatuur en stralingsasymmetrie) is bepaald. 

De metingen zijn voor zover mogelijk voor drie 

verschillende situaties uitgevoerd:

 

1.  Een lege kamer; 

2.  Met statische (i.e. niet bewegende) personen 

en warmtebronnen; 

3.  Met dynamische personen en warmtebronnen 

(alsof een echte operatie werd uitgevoerd).

 Reproduceerbaarheid van de metingen is getoetst.

Daarnaast is ook met online vragenlijsten op 

subjectieve wijze gevraagd hoe het operatie

personeel het thermisch comfort ervaart. Naast 

algemeen thermisch comfort is ook gekeken naar 

de nietuniforme condities zoals tocht. Voor deze 

surveys is gebruikt gemaakt van de literatuur [3]

[4]. Deze subjectieve analyse verliep parallel aan 

het objectieve onderzoek.

Voor het subjectieve gedeelte zijn 42 Nederlandse 

ziekenhuizen benaderd om te participeren in het onderzoek. 

Hiervan hebben uiteindelijk 12 ziekenhuizen medewerking 

verleend en zijn van 341 deelnemers (operatiepersoneel) 

online resultaten verzameld. Alle leden van een 

operatieteam waren in de respons vertegenwoordigd, 

terwijl vooral UDF (eentemperatuur [1T]/2T plenums) als 

systeem aanwezig was. Voor de statistische analyse van 

de data is SPSS Statistics 25 gebruikt, waarbij significantie is 

verondersteld bij p<0.05. 

Resultaten

Subjectieve gegevens  Een voorbeeld van de resultaten van 

de survey in Figuur 3 laat zien dat tussen de leden van het 

operatieteam een verschil in perceptie van de thermische 

condities bestaat. Wat opvalt, is dat gemiddeld genomen 

de leden van het operatieteam het aan de koude kant 

hebben, waarbij de assistent anesthesist het significant 

kouder heeft dan de overige leden. 

Op nietuniform gebied zijn de verschillen in thermisch 

comfort minder uitgesproken (Figuur 4). In het algemeen 

worden met name de handen en armen, ten gevolgen 

van tocht, vaak als koud ervaren. De chirurg heeft 

in zijn algemeenheid minder klachten. De assistent 

anesthesioloog heeft hier wel significant meer klachten 

over dan de overige leden van het operatieteam.

Het effect van het type ventilatiesysteem op de 

beoordeling van de algemene thermisch sensatie en 

acceptatie laat geen significante verschillen zien. Elk type 

ventilatiesysteem lijkt eigen specifieke klachten te hebben 

ten aanzien van het lokaal discomfort, maar ook in dit geval 

wordt geconcludeerd dat deze verschillen niet significant 

zijn op basis van de beschikbare data. In de survey zijn 

uiteindelijk drie type ventilatiesystemen vergeleken:  

Figuur 2: UDF (2T) [links] – Opragon [midden] – Halton [rechts]

Figuur 3: Resultaat survey – uniform thermisch comfort. De TSV (Thermal 

Sensation Vote) is een index op de 7-punts thermische sensatie schaal 

reikend van -3 (koud) tot +3 (heet) met 0 als neutraal. 
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Figuur 4: Resultaten survey – 

niet-uniform thermisch comfort. 

Doordat de operatie leden zijn 

opgedeeld per groep en doordat 

ze meerdere antwoorden konden 

geven ten aanzien van lokaal  

discomfort kan het totale  

resultaat >100% zijn. 

Objectieve gegevens – De vergelijking van de objectieve 

gegevens (metingen) voor de verschillende systemen 

(bij een setpoint temperatuur van gemiddeld 20°C) laat 

zien dat de PMV (Predicted Mean Vote) uitkomt aan de 

koude zijde (~ 1) van de thermische sensatie schaal. De 

onderzochte systemen laten hierbij weinig verschillen 

zien. Per positie waar is gemeten (zie Figuur 1) is de variatie 

eveneens vergelijkbaar. De (assistent) anesthesist (positie 

2 en 4) heeft het hierbij het minst getroffen (PMV het 

laagst). Voor de instrumenten verpleegster (positie 3) is 

de situatie wat beter op basis van de PMV. Ten aanzien 

van lokaal discomfort is op basis van de metingen vooral 

tocht een probleem (zie Figuur 6). De posities onder 

het ventilatiesysteem zijn het meest kritisch, hoewel 

bij Ziekenhuis B de verschillen met de andere posities 

niet significant zijn. De verticale temperatuurgradiënt 

en vloertemperatuur leveren geen of nagenoeg geen 

problemen op. 

1T plenum (N=72), 2T plenum (N=165) en Opragon (N=24). 

Worden de subjectieve gegevens vergeleken met de 

theorie, dan kan een oordeel gegeven worden in hoeverre 

de bestaande ISO7730 standaard een waarde heeft in 

de operatiekamer (Figuur 5). Hierbij is verondersteld dat 

de uitkomst voor de TAV (Thermal Acceptance Vote) 

representatief is voor de mate van ontevredenheid  

(PD: Percentage of Dissatisfied people).

De resultaten laten zien dat de theorie in het geval van de 

operatiekamer, hoewel eenzelfde trend wordt gevolgd, het 

aantal tevredenen onderschat. Uit de individuele gegevens 

per teamlid blijkt dat er duidelijke verschillen zijn in welke 

thermische perceptie het meest wordt gewaardeerd  

(Figuur 5 – rechts). Voorkeuren liggen zowel aan de koele 

als aan de warme zijde. Daarmee wordt de complexiteit 

van het probleem bij het ontwerp van dergelijke systemen 

ook meteen duidelijk.
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Figuur 5: Subjectieve perceptie versus het 

percentage ontevredenen [PD] en vergelijk 

met de theoretische relatie hiervoor (links: 

alle leden van het operatieteam samen; 

rechts: uitgesplitst naar teamlid)[1].



Worden de resultaten zoals gemeten voor tocht 

(DR) vergeleken met de subjectieve data dan 

valt op dat de chirurg weinig tochtklachten 

heeft (positie ICMS1), terwijl de gemeten data 

anders aangeeft. Ook laat het Opragon systeem 

ten opzichte van de andere systemen meer 

tochtklachten zien bij de subjectieve resultaten 

(DROpragon = 46% tegenover DRUDF_T1 = 36% en 

DRUDF_T2 = 34%). In de metingen is dit niet terug te 

vinden (DROpragon = 25% tegenover DRUDF_T2 = 24%).

Discussie

De resultaten bieden een interessant inzicht in de 

huidige situatie in de operatiekamer in Nederland 

ten aanzien van het thermisch comfort voor het 

operatiepersoneel. Deze resultaten laten zien dat 

er verbetering mogelijk en wenselijk is om die 

condities te verbeteren. Hoewel geen uitspraak 

gedaan kan worden over het effect hiervan op de 

productiviteit mag vermoed worden dat in lijn 

met wat bekend is van de kantooromgeving [5] 

de productiviteit wordt beïnvloed. Productiviteit 

moet in dit geval vertaald worden als de uitvoering 

van de operatie en de mogelijke effecten daarop. 

Het zou een deel van de verklaring kunnen 

zijn waarom dergelijke in theorie efficiëntere 

systemen waar het gaat om luchtkwaliteit minder 

presteren dan verwacht [6].

De resultaten van de enquête geven aan dat er minder klagende 

personen zijn dan de theorie doet vermoeden op basis van de 

gemiddelde thermische sensatie (PMV). Dit is niet in lijn met de 

hypothese die ervan uitging dat men kritischer zou zijn omdat 

de adaptie mogelijkheden in een operatiekamer beperkt zijn. 

Verondersteld zou kunnen worden dat de focus op de patiënt het 

eigen thermische comfort wat meer ondergeschikt maakt. Als 

dat het geval is, is het vraag of dat een goede keuze is. Echter, het 

PMV model is met name ontwikkeld voor een kantooromgeving. 

Op individueel niveau (lid van het operatieteam) zijn de 

overeenkomsten beter. Dit is in overeenstemming met resultaten 

van Van Gaever et al. [3].

Tocht perceptie wordt in een operatiekamer anders ervaren dan de 

theorie aangeeft. Op basis van de metingen worden hoge waarden 

voor de tochtklachten verondersteld, zeker onder het plenum. De 

subjectieve gegevens laten echter zien dat de chirurg nagenoeg 

geen klachten hierover heeft, terwijl alle andere leden van het 

operatieteam juist duidelijk meer klachten over tocht aangeven 

dan de metingen (en daarmee de theorie) doen veronderstellen. 

De verschillende systemen laten wel wat verschillen zien in de 

beoordeling van tocht maar vertonen over het algemeen eenzelfde 

patroon met hogere waarden onder het plenum.

Natuurlijk moeten de beperkingen in het onderzoek ook worden 

genoemd. Kleding en metabolisme hebben een belangrijk effect op 

de PMV. Hiervoor zijn aannamen uit de literatuur overgenomen. 

Voor chirurgen bleken geen gegevens beschikbaar en daar 

bovenop bleken duidelijke verschillen in deze kleding te bestaan 

tussen ziekenhuizen. Ook is steeds uitgegaan van een standaard 

operatiekamer met standaard opstelling. Dit is voor specifieke 

operaties niet van toepassing. Verondersteld wordt dat de survey 

in enkele gevallen niet goed geïnterpreteerd is. Daar waar dat 

Figuur 6: Theoretische percentage tochtklachten (PD) op basis van metingen voor de verschillende posities in een operatiekamer (zie Figuur 3) bij de verschillende onderzochte 

systemen en condities (Voor Opragon en Halton kon op positie 2 [ICMS2] niet gemeten worden vanwege een defecte sensor).
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Dankwoord

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest 

zonder de welwillende medewerking van velen. 

Op de eerste plaats de ziekenhuizen en het 

operatiepersoneel die geheel vrijwillig aan dit 

onderzoek hebben meegewerkt. Dat geldt ook 

voor Avidicare, Optimus en Halton die hun 

faciliteiten belangeloos ter beschikking hebben 

gesteld voor het uitvoeren van metingen. Tot slot 

een woord van dank aan het BPS laboratorium van 

de TU/e, en speciaal Wout van Bommel, voor het 

voorbereiden van de metingen en de bijbehorende 

meetapparatuur.

verondersteld wordt op basis van de overige gegevens zijn 

deze resultaten buiten de analyse gelaten. 

De metingen konden niet tegelijkertijd met een 

daadwerkelijke operatie worden uitgevoerd vanwege 

hygiënische redenen. De personen die als ‘warmtebron’ 

dienden tijdens de metingen hebben wel een vragenlijst 

ingevuld maar hun aantal was te beperkt om hier 

statistische relevante informatie uit te halen. Posities van 

warmtebronnen en instellingen van de operatiekamer was 

enigszins beperkt door de geldende regels. Ook bleek het 

door tijdgebrek niet mogelijk om alle drie de meetsituaties 

in alle varianten uit te voeren. Overigens bleek dat op 

het gebied van thermisch comfort situatie 2 (statisch) en 

situatie 3 (dynamisch) tot vergelijkbare conclusies leidden. 

Conclusie

Dit onderzoek laat zien dat de perceptie van het 

thermische comfort in operatiekamers voor de leden van 

een operatieteam niet optimaal is. Het onderscheid in 

wensen voor de verschillende leden is ook duidelijk. Welk 

direct effect dit heeft op de geleverde prestatie kan niet 

worden gezegd aangezien hier informatie specifiek voor 

de operatiekamer ontbreekt. Het lijkt echter zinvol om 

in de ontwikkelingen van ventilatie en klimaatsystemen 

voor operatiekamers dit aspect een meer prominente rol 

te geven dan tot nu toe het geval. Loskoppeling van het 

luchtkwaliteitsvraagstuk ten opzichte van het thermische 

vraagstuk lijkt een interessante optie om uiteindelijk 

tot een optimale combinatie met betrekking tot beide 

aspecten te kunnen komen [7]. Mogelijke verbeteringen 

kunnen tevens gezocht worden in het aanpassen van de 

kleding. Verwacht wordt dat de mogelijkheid tot het 

bedekken van armen, handen en nek tegen kou en tocht 

positief zal bijdragen aan de thermische sensatie van de 

personeelsleden. In alle gevallen blijft het belangrijkste 

doel de gezondheid en veiligheid van de patiënt. In een 

operatiekamer is daar weinig discussie over…
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Figuur 7: Onderzoeker Ilse Jacobs legt de meetapparatuur 

klaar in een OK voor haar meetonderzoek.
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Monitoren van werknemersproductiviteit  
in kantoren

Momenteel wordt er veel aandacht besteed aan 

het monitoren van het binnenklimaat in gebouwen. 

Uitgangspunt hierbij is vaak het comfort van de 

gebruiker. Echter, in kantoren is naast het comfort 

de prestatie van werknemers van belang. Ondanks 

dat deze prestatie afhankelijk is van diverse factoren 

(sociale omgeving, organisatorische structuur, 

binnenklimaat en persoonlijke kenmerken [2]), 

wijst onderzoek in kantoorgebouwen uit dat 

het binnenklimaat de belangrijkste factor is [3]. 

Personeelskosten (inclusief salarissen, extra’s en 

verzekeringen) omvatten een groot deel van de 

totale bedrijfskosten [4]. Hierdoor kunnen kleine 

veranderingen in de productiviteit van werknemers 

significante financiële gevolgen hebben voor 

werkgevers [5]. In deze studie is een methode 

ontwikkeld om de invloed van het binnenklimaat 

op de productiviteit van werknemers vast te stellen 

en te bepalen welke ontwerpparameters de meeste 

invloed hebben.

Ongeveer 25% van alle werkenden in Nederland werkt in 
een kantooromgeving [1]. Het realiseren van een stimu-
lerende werkomgeving in kantoorgebouwen is daarom 
essentieel. Tegenwoordig zien ook steeds meer werkgevers 
het belang van een goed binnenklimaat voor een succes-
volle organisatie. Kleine veranderingen in productiviteit 
kunnen immers een significant effect hebben op de totale 
bedrijfskosten. Moderne technologiën bieden mogelijk-
heden voor het beheersen van deze productiviteit, maar 
ondanks alle onderzoeken die zijn gedaan op dit gebied, 
wordt de beschikbare kennis nog niet zondermeer ingezet 
voor investeringsbeslissingen in de praktijk. In deze studie 
is de beschikbare kennis toegepast op in gebruik-zijnde 
kantoorgebouwen en is de economische haalbaarheid van 
investeringen in het binnenklimaat in kaart gebracht.

Auteurs Thoen, H.1, Roelofsen, P.2, Mishra, A.1, Loomans, M.1, Hoes, P.1, Hensen, J.1

Methode

Om de mogelijkheden voor het monitoren van het 

binnenklimaat voor een goede werknemersproductiviteit 

te onderzoeken, is een veldstudie gedaan in twee typen 

kantoren. In beide gebouwen is gedurende twee seizoenen 

het binnenklimaat (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid 

en CO2concentratie) gemeten met behulp van sensoren. 

Daarnaast zijn gedurende een week de overige parameters 

(luchttemperatuur, stralingstemperatuur en luchtsnelheid) 

gemeten. Naast deze objectieve gegevens, zijn ook 

subjectieve gegevens van werknemers in de betreffende 

kantoorgebouwen verzameld. Door deze subjectieve 

gegevens te vergelijken met de objectieve gegevens, is 

vastgesteld in hoeverre de bestaande kennis uit de literatuur 

over de relatie tussen binnenklimaat en productiviteit 

toepasbaar is.

Beoordelingsmethode

Sinds 1990 is er veel aandacht besteed aan de invloed van 

de werkomgeving op de productiviteit van werknemers. In 

2006 is dit effect voor het eerst inzichtelijk gemaakt door 

een literatuurstudie van Seppänen [6]. In deze studie is de 

relatie tussen luchttemperatuur en productiviteit bepaald 

op basis van een aantal laboratorium en veldstudies. 

Deze relatie heeft aangetoond dat de werkomgeving 

een grote invloed heeft op de gezondheid en prestaties 

van gebruikers en heeft daarmee de basis gelegd voor 

de REHVApublicatie ‘Binnenklimaat en productiviteit in 

kantoren’ [5].

Na de uitgave van deze REHVApublicatie zijn nog veel 

meer onderzoeken uitgevoerd om de relatie tussen 

het binnenklimaat en de productiviteit te bepalen. Een 

aantal toonaangevende studies, waarin de relatie tussen 

binnenklimaat en productiviteit zijn onderzocht, zijn 

weergegeven in figuur 1 en 2.
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Temperatuur

Figuur 1 geeft de relatie tussen Predicted 

Mean Vote (PMV) en productiviteitsverlies 

weer. Ondanks de bekendheid van de studie 

van Seppänen [6] is dit model beperkt in 

gebruik, omdat het enkel gebaseerd is op de 

luchttemperatuur. Om de resultaten van dit 

onderzoek met de andere onderzoeken te kunnen 

vergelijken is het model van Seppänen omgezet 

in PMV door aannamen te doen die representatief 

zijn voor kantoren. Zoals de figuur laat zien, 

lopen de resultaten van de onderzoeken sterk 

uiteen. In de eerder uitgevoerde studies (Kosonen 

[7] en Roelofsen [8]) heeft de temperatuur 

meer invloed op de productiviteit dan in de 

studies die later zijn uitgevoerd (Lan [9] en 

Jensen [10]). De formule van Lan is zelfs bijna ongevoelig voor 

temperatuurveranderingen. De gemiddelde gewogen lijn van 

Seppänen toont ook in deze grafiek een gemiddelde waarde ten 

opzichte van de andere onderzoeken.

 

Luchtkwaliteit

Figuur 2 geeft de relatie tussen CO2concentratie en 

productiviteitsverlies weer. Een veelgebruikte methode om 

het Percentage Dissatisfied (PD) uit de CO2concentratie te 

berekenen, is door middel van een gestandaardiseerde vergelijking 

uit NPRCR 1752 [11]. Een andere manier is door middel van de 

tussenstap ‘Acceptatie’, waarvan de relatie in 1992 is bepaald 

door Gunnarsen [12] en later ook door Wargocki [13]. Uit studies 

naar luchtverontreiniging door middel van een oud tapijt [14] en 

computers [15] is vastgesteld dat elke 10% afname van PD (tussen 

25 en 70%) in een productiviteitsverbetering van 0,81,1% resulteert.
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Figuur 2: Relatie tussen CO2-concentratie en productiviteitsverlies.

Figuur 1: Relatie tussen PMV en productiviteitsverlies.

Naast bovenstaande methoden kan 

de luchtkwaliteit uitgedrukt worden in 

‘Freshness’. Deze frisheid is afhankelijk 

van de temperatuur, luchtvochtigheid en 

CO2concentratie, waarbij temperatuur 

de belangrijkste factor is [8].

Gecombineerd binnenklimaat

Veel studies onderzoeken slechts één 

parameter van het binnenklimaat. 

Om het totale productiviteitsverlies te 

kunnen bepalen zullen de resultaten van 

meerdere parameters gecombineerd 

moeten worden. Er is echter nog weinig 

bekend over het gecombineerde effect 

van deze factoren (temperatuur en 

luchtkwaliteit). In de literatuur zijn de 

volgende twee methoden beschreven:

1.  Het gecombineerde effect ligt tussen 

de grootste van beide parameters 

en de som van de afzonderlijke 

parameters (REHVA [5]).

2.  Het gecombineerde effect ligt tussen 

het gemiddelde en de grootste van 

beide parameters (Dai en Lan [16]).

Van bovenstaande methoden kan 

geconstateerd worden dat de eerste 

altijd een lagere productiviteit oplevert 

dan de tweede. Daarnaast moet worden 



opgemerkt dat wanneer het grootste effect 

op de luchtkwaliteit veroorzaakt wordt door 

temperatuur (freshness) en niet door CO2

concentratie, dit effect niet zonder meer kan 

worden opgeteld bij het effect van thermisch 

comfort.

 
Resultaten veldstudie

Objectieve data

In tabel 1 zijn de resultaten van de metingen 

weergegeven over twee seizoenen. De mediaan 

van de meetresultaten van beide gebouwen komt 

met elkaar overeen. In beide gebouwen is de 

temperatuur wat hoog en de CO2concentratie 

voldoende laag. Rekening houdend met 

de overige factoren voor comfort is de 

Predictive Mean Vote (PMV) voor beide 

gebouwen aan de koude kant, maar wordt 

deze in gebouw B meer constant gehouden 

dan in gebouw A. 

Met behulp van de beschikbare kennis 

over de relatie tussen het binnenklimaat 

en productiviteitsverlies is het gemiddelde 

productiviteitsverlies voor beide 

gebouwen berekend, zie figuur 3. Hierbij 

is aangenomen dat de beschikbare 

vergelijkingen, die in een steadystate 

situatie zijn bepaald, ingezet kunnen 

worden bij (beperkt) fluctuerende condities.

 

In de figuur is te zien dat het 

productiviteitsverlies voor beide 

gebouwen vergelijkbaar is. In de zomer is 
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Ruimte
Temperatuur 

[oC]
Relatieve lucht-
vochtigheid [%]

CO2- 
concentratie 

[ppm]

PMV  
classificatie

Gebouw A

Ruimte 1 22,5 51 411 B

Ruimte 2 23,7 48 525 B

Ruimte 3 22,9 50 520 B

Ruimte 4 21,7 54 508 C

Ruimte 5 21,9 53 465 C

Gemiddeld 22,5 51 486

Gebouw B

Ruimte 1 23,3 51 516 B

Ruimte 2 21,6 53 457 C

Ruimte 3 22 51 484 C

Ruimte 4 22 51 471 C

Ruimte 5 21,9 52 580 C

Ruimte 6 23,1 48 436 B

Gemiddeld 22,3 51 491

Tabel 1: Meetdata sensoren, mediaan.

het productiviteitsverlies hoger dan in de winter, wat veroorzaakt 

wordt door de hogere temperatuur. Verdere analyse laat zien dat 

de productiviteit aan het begin van de week lager ligt dan aan het 

eind van de week. Daarnaast neemt de productiviteit gedurende de 

dag af, om aan het eind van de dag weer toe te nemen. Oorzaken 

hiervoor kunnen o.a. de bezetting, ventilatievoud, reactietijd en 

setpoint van de gebouwinstallaties e.d. zijn. 

Beide onderzochte gebouwen hebben een klimaatsysteem dat met 

behulp van gebouwsensoren beheerst wordt. Het relatief koude 

binnenklimaat van beide gebouwen heeft voor een positief effect 

op de productiviteit van de werknemers gezorgd. Ondanks dat het 

effect van CO2concentratie op de productiviteit een stuk kleiner 

is, werd de luchtkwaliteit in beide gebouwen maatgevend voor het 

productiviteitsverlies.

 

Figuur 3: Gemiddeld berekend 

productiviteitsverlies ten gevolge 

van het binnenklimaat en  

productiviteitsverlies.
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gesteld op 2,5 dag, gebaseerd op de studie van Preller [17] 

en de afgenomen enquête.

Voor de berekening van de kosteneffectieve investeringen 

is gebruik gemaakt van het annuïteitskostenmodel, 

waarbij de investeringskosten gelijkmatig over de 

levensduur van de investering worden verdeeld. Op 

Subjectieve data

Om de perceptie van het binnenklimaat te bepalen 

zijn enquêtes onder de werknemers in beide gebouwen 

verzameld. In totaal zijn 15 enquêtes geretourneerd, 

bestaande uit vragenlijsten voor elke dag gedurende 

een week.Uit de enquête blijkt dat werknemers in beide 

organisaties zich vooral bezighouden met typen en lezen. 
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Verhoogde 
luchtstroom

Verlengde  
ventilatietijd

Nachtventilatie Extra koeling

Gebouw A

Kosten € 7.450 €18.850 € 55.850 € 217.650

Besparingen € 247.750 € 247.750 € 247.750 € 247.750

Kostenbaten 
verhouding

33,2 13,2 4,4 1,1

Terugverdientijd <1 maand <1 maand <3 maanden <11 maanden

Gebouw B

Kosten € 261.500 € 125.050 € 330.450 € 133.100

Besparingen € 2.211.450 € 2.211.450 € 2.211.450 € 2.211.450

Kostenbaten 
verhouding

8,5 17,7 6,7 16,6

Terugverdientijd <2 maanden <1 maand <2 maanden <1 maand

Echter, in de bestaande theorieën worden 

alle werktaken gelijkmatig gewogen. Wel 

blijkt uit de bestaande studies dat het 

effect op typen het grootst is, zowel van 

temperatuur als luchtkwaliteit [7] [14] [15]. 

Het lijkt daarom zinvol om deze effecten 

in de toekomst niet uit te middelen, maar 

een gewogen gemiddelde te bepalen.

De resultaten van de bestaande theorieën 

zijn vergeleken met de perceptie van 

werknemers. Hieruit blijkt dat de 

spreiding van de enquêteresultaten veel 

groter is dan de berekende waarden. 

Deze extreme individuele waarden zijn te 

verklaren, doordat de berekende waarden 

een gemiddelde perceptie weergeven. 

De steekproef was helaas te klein om 

statistisch significante uitspraken te doen. Er is wel een 

relatie vastgesteld tussen de subjectieve beoordeling van 

PMV en productiviteit. Wanneer werknemers ervaren dat 

zij het warm hebben geven zij ook aan minder productief 

te zijn. Daarnaast geven zij aan productiever te zijn 

wanneer het klimaat zich net aan de koude zijde van het 

PMVmodel bevindt.

 

Economische balans

Voor de twee veldstudies is per situatie de terugverdientijd 

voor een aantal investeringen in het binnenklimaat bepaald, 

zie tabel 2. De besparingen voor gebouw A zijn gebaseerd 

op 300 werknemers, voor gebouw B op 2800 werknemers. 

Er kan worden vastgesteld dat de terugverdientijd korter is 

als er meer werknemers zijn, ondanks het extra benodigde 

vloeroppervlak en de bijbehorende investeringskosten.

De besparingen voor verhoogde productiviteit 

zijn gebaseerd op het berekende gemiddelde 

productiviteitsverlies. Bij de berekening van de 

terugverdientijd wordt ervan uitgegaan dat bij toepassing 

van de maatregelen de productiviteit 100% wordt en dat 

de maatregel gedurende het hele jaar een positief effect 

heeft op de productiviteit. Het aantal ziektedagen is 

deze manier kan de investering worden vergeleken met de 

jaarlijkse bedrijfskosten en productiviteitsveranderingen. De 

kosten voor investeringen in het binnenklimaat bestaan uit de 

kosten voor de installatie zelf en de bedrijfskosten (energie 

en onderhoud). 

In bovenstaande tabel is te zien dat de investeringen voor 

beide gebouwen in een korte tijd terug te verdienen zijn. 

Opgemerkt moet worden dat beide gebouwen al een redelijk 

goed binnenklimaat hadden. Hierdoor zijn de veranderingen 

die gedaan kunnen worden om het binnenklimaat te verbeteren 

beperkt. Dit resultaat is natuurlijk sterk afhankelijk van de 

uitgangssituatie van de kantooromgeving van een bedrijf.

Kostenanalyse

Opbrengsten uit productiviteit

Uit gegevens van het CBS [18] blijkt dat 80% van de 

bedrijfskosten van een bedrijf aan personeelskosten wordt 

besteed; voor een gemiddeld kantoorbedrijf ongeveer één 

miljoen euro per jaar. Doordat deze kosten in verhouding 

met overige bedrijfskosten erg groot zijn, kunnen kleine 

productiviteitsveranderingen al een aanzienlijk effect hebben 

op de bedrijfskosten.

Tabel 2: Economische balans voor een verbeterd binnenklimaat van gebouw A en B.



 

Het boek 'Creating the productive workplace' [2]  

classificeert gebouwen met potentiële product

iviteitswinsten tot 1,5% als gezonde gebouwen en tot 

3,5% als ongezonde gebouwen. Dit betekent dat,  

rekening houdend met de cijfers van het CBS, een 

gemiddeld bedrijf in een kantooromgeving jaarlijks  

€ 15.390 kan besparen in gezonde gebouwen en € 35.920 

in ongezonde gebouwen.

Naast de verhoogde productiviteit die bereikt kan worden, 

kunnen kosten bespaard worden door vermindering van 

ziekteverlof als gevolg van een ongezond binnenklimaat. 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat het aantal ziektedagen 

als gevolg van het binnenklimaat in kantoorgebouwen 

2,5 dagen is [17]. Hierdoor kan de vermindering van 

ziekteverlof circa € 13.280 per jaar per bedrijf opleveren.

Investering in binnenklimaat

Zoals in vorige paragraaf werd beschreven, kan een 

investering in gebouwinstallaties geld besparen tijdens de 

gebruiksfase. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 

•  Nachtventilatie met gebruik van het bestaande 

ventilatiesysteem kost € 0,12 per persoon per nacht 

voor extra energieverbruik ten opzichte van € 7,15 

per persoon per nacht productiviteitsvoordeel. Dit 

resulteert in een kostenbaten verhouding van 61 [19]. 

•  Een verhoogde ventilatievoud resulteert in een kosten

batenverhouding van 6,2 tot 9,4. Hierbij is het verschil 

tussen 6,5 L/s/p en 10 L/s/p het meest kostenefficiënt [5].

•  Een verbeterde luchtkwaliteit resulteert in een 

productiviteitsverbetering van minstens 60 keer 

de jaarlijkse energie en onderhoudskosten 

(terugverdientijd is 2,1 jaar) [20].

Over het algemeen kunnen kosten voor 

investeringen in het binnenklimaat binnen vier 

maanden tot twee jaar terugverdiend worden. Dit 

is een relatief korte periode in vergelijking met de 

levensduur van installaties (1525 jaar).

Conclusie

In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden 

om via monitoring van het binnenklimaat 

uitspraken te doen over de productiviteit in 

bestaande kantooromgevingen. Ondanks dat er 

al veel onderzoek is gedaan naar de relatie tussen 

het binnenklimaat en productiviteit zijn er nog 

veel stappen te gaan voordat de productiviteit in 

kantoren structureel gemonitord kan worden. Uit 

het onderzoek is gebleken dat de temperatuur een 

belangrijke parameter is voor de productiviteit 

van werknemers. Deze temperatuur speelt 

vooral een rol in de PMV, welke een maximale 

productiviteit bereikt tussen de 0,2 en 0. Echter, 

in de onderzochte kantoren was de temperatuur 

laag genoeg en was de luchtkwaliteit maatgevend. 

Ondanks het relatief lage productiviteitsverlies 

(<1,5%) van de onderzochte kantoren is gebleken 

dat ook in gezonde gebouwen de voordelen van 

verbeterde productiviteit en minder ziekteverzuim 

groter zijn dan de investeringen in maatregelen 

voor het binnenklimaat. Geconcludeerd kan 

worden dat de terugverdientijd van investeringen 

in het binnenklimaat relatief kort is in vergelijking 

met de levensduur van gebouwinstallaties, 

waardoor het voordelig is om te investeren in het 

binnenklimaat.
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Gebruiker centraal bij elektrisch verwarmen  
van woningen

De eisen en verwachtingen die de mens stelt aan zijn 
gebouwde omgeving, zijn de afgelopen decennia gestegen 
vooral aan zijn thermische comfort-omstandigheden. 
Hierdoor wordt de problematiek rondom energie steeds 
groter. De optimalisatie van thermisch comfort en 
energieduurzaamheid zijn daarom speerpunten van 
een comfortsysteem, dat bestendig is voor de toekomst. 
Elektriciteit speelt hierbij een sleutelrol, omdat elektriciteit 
in de toekomst de meest belangrijke energiedrager zal zijn. 
Elektriciteit heeft een aantal voordelen ten opzichte van 
andere manieren van energietransport. Zo kan duurzaam 
opgewekte elektriciteit relatief gemakkelijk getransporteerd 
worden en gemakkelijk in andere vormen van energie 
worden omgezet, zonder afgifte van CO2 ter plaatse van het 
afnamepunt zoals bijvoorbeeld bij gasverwarming. Ook 
is elektrische verwarming sneller en biedt daardoor meer 
energieflexibiliteit dan tragere systemen.

Prof.ir. W. (Wim) Zeiler, Building Services TU/e

aspecten van de energietransities is er door de TU/e vooronderzoek 

gedaan naar de perceptie en motivatie van gebruikers ten aan 

zien Smart Grids. In die situatie vindt alle communicatie en 

energieoverdracht plaats via het elektriciteitsnetwerk, zie  

afbeelding 1 [Moonen 2016]. Hierbij bleek dat 37% van de mensen 

bereid is om een slimme thermostaat en verwarming te gebruiken, 

zie figuur 2 [Moonen 2017]. Een dergelijke veranderingsbereidheid 

wordt alleen overtroffen door de slimme wasmachine.

Auteur

Figuur 1: Het smart grid als een communicatie grid [Moonen 2016]

Figuur 2: Welke slimme apparaten mensen bereid zijn om te gebruiken [Moonen 2016]

Elektrische verwarming beleeft een 

nieuwe revolutie, dit zowel bij industriële 

toepassingen als bij toepassing voor 

verwarming in de gebouwde omgeving 

[Wilson & McGranaghan 2014]. Uit het 

onderzoek van Anastaselos e.a.[2012], 

bleek dat elektrische stralingsverwarming 

een positieve bijdrage kan leveren op het 

gebied van comfort, duurzaamheid en 

economie. Dat maakt het interessant om 

te kijken naar verhoging van de energie

efficiency van deze systemen [Brown 

e.a. 2016], Toch is er nog zeer weinig 

literatuur over dit onderwerp te vinden. 

Zodat verwacht mag worden dat er vanuit 

het onderzoek een belangrijke bijdrage 

aan de productontwikkeling en het 

kennisniveau kan worden gedaan. Gezien 

het belang van de perceptie en motivatie 

van gebruikers ten aanzien van bepaalde 

In een ander onderzoek door de TU/e is nagegaan in hoeverre 

de gebruikers voorbereid zijn voor energieflexibele gebouwen 



en het Smart Grid, dit op basis van 785 relevante reacties op de 

vragenlijsten [Li et al. 2017]. Hiermee is een referentiebasis gelegd voor 

verschillende nulmetingen en enquêtes. In dit onderzoek geeft 28% 

van de ondervraagden aan bereid te zijn om een slim verwarmings/

koelsysteem te gaan gebruiken, zie figuur 3. Duidelijk is dat dit dus toch nog 

steeds een minderheid is en dat er nog veel werk is om dit in de gewenste 

duurzaamheidsrichting om te buigen.

Traditioneel denken mensen bij elektrische verwarming aan het 

stralingskacheltje in de badkamer. Dat beeld roept geen positieve associaties 

op met goed regelbaar comfort, energiebesparing en duurzaamheid.  Deze 

negatieve associaties moeten worden doorbroken. Om voorbereid te zijn 

op de ‘all electric’ toekomst dienen er nieuwe vormen van elektrische 

verwarming te komen met optimale afstemming daarvan met de gebruikers. 

Hierbij dient niet de traditionele aanpak van een verwarmingselement als 

uitgangspunt te worden genomen, maar de behoefte dient onderzocht te 

worden, vertaald naar eisen waaraan een dergelijk 

nieuw comfortsysteem moet voldoen. Dit sluit 

goed aan bij het onderzoek dat verricht is aan de 

TU/e in het kader van het NWO Smart Energy 

project [Vezely et al 2017]. Dit project was er 

op gericht om de effectiviteit van persoonlijke 

verwarmingssystemen te verhogen, evenals 

het TKI UCER project waarin ook onderzoek is 

verricht op de persoonlijke conditionering en de 

effecten daarvan op het energiegebruik en de 

regelingsmogelijkheden [ Verhaart et al 2017]. 

Verder is er ook onderzoek gedaan naar de 

psychologische aspecten van het binnenmilieu 

die van belang zijn voor het welzijn van 

gebouwgebruikers [van den Ouweland et al. 2014].

 

Belangrijk is daadwerkelijk de mens te betrekken 

bij enerzijds het ontwerp en afstemmingsproces 

en anderzijds ook op te nemen in de regeling van 

de systemen: de mens in de regelkring. Hiervoor 

is op het de TU/e het concept van de humanin

theloop bedacht dat in verschillende promotie 

onderzoeken leidend is [Vezely et al, 2017, 

Verhaart et al, 2017, Katic et al 2017], zie figuur 4. 

Figuur 3: Welke slimme apparaten mensen bereid zijn om te 

gebruiken [Li et al. 2017]

Figuur 4: Human-in-the-loop proces sturing op basis van  

feedback gebaseerd op de huidtemperatuur
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Figuur 5: Relatie tussen gebruiker en gebouw conform  

Annex 66 [Yan and Hong 2013]

Figuur 6: Structuur Integraal Ontwerpen: fasen en stappen om te komen van 

behoefte tot vorm [Zeiler 2015]

Dat is belangrijk omdat gebleken is dat, ondanks de geweldige 

ontwikkeling van de simulatieprogrammatuur, het niet mogelijk is 

gebleken voldoende betrouwbare voorspellingen te kunnen doen 

van het gedrag van de interactie tussen mens, installatie, gebouw 

en omgeving. Dit wordt onder meer in Internationaal verband 

onderzocht in de IEA (Internationale Energy Agency) Annex 66,  

zie figuur 5.

Dat geeft het belang aan om de mens daadwerkelijk mee te nemen 

zowel bij het ontwerp van het product als ook in de regel en 

bedieningsstrategie. Ook de psychologische en sociale factoren 

worden in toenemende mate erkend als belangrijke factoren van 

onvoldoende wordt beoordeeld. Deze aanpak past goed 

bij actieonderzoek, omdat dit ook een cyclisch iteratief 

proces is van actie/stappen en reflectie/evaluatie. Actie

onderzoek zorgt voor het betrekken van de verschillende 

belanghebbende in het vormgeven van de interventies 

met pretotypen [Eelderink 2017], simulatie om mogelijke 

effecten te voorspellen, die de basis vormen voor de 

concepten die zullen worden getoetst in de praktijk.

 

De uiteindelijke, exacte vorm van ‘de oplossing’ 

wordt hierdoor aangepast aan de lokale context. De 

gemeenschap bepaalt welke oplossing, in welke vorm het 
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de diepere structuren om het menselijk 

gedrag te verklaren. Dit heeft geleid tot 

de keuze voor actieonderzoek [Eelderink 

2017] in combinatie met een ontwerp 

gerichte benadering met behulp van de 

integraal ontwerpen methodiek [Zeiler 

2015]. Bij het integraal ontwerpen vindt er 

een systematische vertaling plaats van een 

behoefte naar een vorm/product, die in die 

behoefte voorziet. In figuur 6 is dit te zien in 

een aantal fasen en processtappen.

In de probleemdefiniërende fase ligt 

daarbij de nadruk op: het vaststellen van de 

behoefte; in de werkwijze bepalende fase op 

het generen van mogelijkheden; in de keuze 

bepalende fase op het vaststellen van het 

functionele concept, en in vormgevende fase 

op het uitwerken van het concept. Dit proces 

verloopt iteratief waarbij steeds teruggegaan 

kan worden naar een eerdere fase of stap 

in het proces, in het geval het resultaat als 
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beste bij hen past, waardoor eigenaarschap ontstaat en 

mensen vanuit intrinsieke motivatie deelnemen aan het 

project. Specifiek zullen de opgedane inzichten vanuit het 

actieonderzoek gebruikt worden om de probleemdefinitie 

en de keuzebepaling binnen het ontwerpproces beter 

afgestemd te krijgen op de werkelijke behoeftes en 

problematiek van de gebruikers. De uiteindelijke exacte 

vorm van ‘de oplossing’ wordt zo aangepast aan de lokale 

context.

Het voorzien in thermische behaaglijkheid in een woning

Een verwarmingsinstallatie heeft in principe als doel: het 

voorzien in de thermische behoefte van de bewoners 

in de koude dagen van het jaar. Traditioneel wordt het 

huis verwarmd met de mensen er in. De insteek van het 

nieuw te ontwerpen elektrisch verwarmingssysteem is 

om individuele thermische behaaglijkheid te creëren. Niet 

het huis te verwarmen maar meer de mens zelf. Niet de 

ruimtetemperatuur binnen de woning is het doel maar het 

comfortabel verwarmen van de mensen zelf.

Een van de speerpunten bij het ontwikkelen van de 

innovatieve elektrische verwarmingssystemen is om 

de gebruiker centraal te nemen en niet de technologie 

leidend te laten zijn. De centrale vraag is daarom: wat 

wil de gebruiker? De gebruiker wil zich prettig voelen op 

thermisch gebied, ongeacht de hoeveelheid kleren die 

hij aanheeft, de locatie binnen in het huis waar hij zich 

bevindt, de activiteit die hij aan het uitvoeren is en de 

hoeveelheid personen waarmee hij zich in de woning 

bevindt op dat moment. Daarnaast moet het systeem 

dat dit thermisch comfort moet leveren geen overlast 

veroorzaken. Het mag onder andere niet teveel ruimte 

in beslag nemen; het mag niet in de weg staan; het mag 

geen lawaai maken; het moet op een eenvoudige wijze 

regelbaar zijn en het mag geen hoge gebruikerskosten 

met zich meebrengen. De traditionele elektrische 

verwarmingssystemen zijn verre van comfortabel en niet 

makkelijk te regelen. Daarom is er bij gebruikers geen goed 

beeld van de mogelijkheden van nieuwe systemen. De 

hierdoor ontstane weerstand tegen innovatie op dit gebied 

moet nader geanalyseerd worden:

•  Er moet in kaart worden gebracht werkelijke behoeftes 

gebruikers hebben op het gebied van verwarming met 

behulp van actieonderzoek. Op deze manier kan met 

lokale stakeholders en organisaties die autoriteit in 

relatie met de vraagstelling, mogelijk weerstanden 

tegen vernieuwing worden onderkend,

•  Een overzicht is nodig van bestaande en mogelijk 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektrische 

verwarming,

•  Nieuwe producten en diensten moeten worden 

ontwikkeld vanuit de welzijnsbenadering (gezondheid 

en comfort) voor energievermindering en voornamelijk 

energieflexibiliteit door toepassing van elektrische 

verwarmingssystemen,

•  Inzicht is nodig in de acceptatie en effectiviteit van 

nieuwe regelstrategieën voor elektrische verwarming

•  Het effect van demonstratie van nieuwe technologie 

moet geanalyseerd worden dicht bij de mensen 

in hun eigen leefomgeving, hun buurthuis, op hun 

kennis en attitude ten opzichte van nieuwe duurzame 

ontwikkelingen.

Doelstellingen bij de innovatie:

•  De toegevoegde waarde van comfort als motivator 

bij de duurzame energietransitie naar een all electric 

gebouwde omgeving, zonder gas.

•  Vliegwiel voor de ontwikkeling van nieuwe producten 

op het gebied van elektrische verwarming en 

energiemanagement te creëren en initiëren door 

inspiratie en innovatietafels.

•  Het effect van actieonderzoek gericht op innovatieve 

technologische ontwikkeling binnen een leefomgeving 

en de beleving daarvan binnen de lokale gemeenschap

•  Nieuwe functionele softwaremodules waarin 

innovatieve regelstrategieën voor elektrische 

verwarming zijn geïntegreerd, optimaal 

afgestemd op de comfortbehoefte en gewenste 

bedieningsmogelijkheden door de gebruikers.

Strategie voor elektrische verwarming

Door de problemen met het aardgas moet Nederland 

versneld van het gas los. The future is all electric is het credo. 

Dat heeft zeker implicaties voor de manier waarop wij onze 

huizen verwarmen en er is dan ook dringend behoefte op 

dat gebied. Er is een voorstudie gedaan naar verschillende 

innovatiemethoden, waarbij de gebalanceerde 

innovatiemethode van de IIT Institute of Design Chicago 

[IIT 2017] naar voren is gekomen als een geschikte methode.  

Onderzoek & Cases 
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Op basis van de gebruikspatronen worden de 

potentiële mogelijkheden voor businessmodellen 

en technische mogelijkheden in kaart gebracht. 

Hierbij moet er steeds balans zijn tussen de 

impliciete behoefte (desirability), de waarde 

(viability) en de technologie (feasability), zie figuur 

7. De context van de klanten (What is in it for me?, 

het programma van eisen voor het nieuwe product) 

wordt gebruikt als raamwerk voor het opzetten van 

nieuwe opties, , waaruit gekozen wordt voor het 

ontwikkelen van nieuwe producten. Het probleem 

is dat, ondanks subsidie, veel innovaties niet verder 

komen dan de academische tekentafel [Poirot & 

Gerris 2016]. Slechts 21% van de innovaties bereikt 

de markt na afloop van het project. Daarom is het 

instellen van een bemiddelaar die focust vanuit de 

businesskant op zowel onderzoeksresultaten als 

de menselijke factor vanuit het actieonderzoek. 

Daardoor kunnen de huidige innovatie barrières 

aanzienlijk verminderd worden. De universiteiten 

kunnen daarin in samenwerken met het 

bedrijfsleven en een belangrijke rol spelen

Figuur 7: De gebalanceerde innovatie methode 

van de IIT Institute of Design Chicago [2017]
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Je moet even goed kijken, maar wie er 

oog voor heeft ontgaat het niet dat in dit 

gebouw de regels van WELL gevolgd worden. 

Projectmanager Selwyn van Moorsel van BAM 

Bouw en Techniek wijst naar de leestafel, waar 

tijdschriften als Hapinez en Yoga, met een 

stralend mediterende Katja Schuurman op de 

cover, uitnodigend lonken. “Ook dat is WELL: 

gezondheidsbevorderend leesvoer.” 

Van een kale vlakte naar een duurzaam (BREEAM 
Excellent) en gezond (WELL) gebouw van achttien 
verdiepingen in een bouwtijd van anderhalf jaar. Dat lukt 
alleen door een uitgekiende bouwlogistiek: bijvoorbeeld 
door het gebruik van modulaire distributiebanen: 
een kabelgoot met daarin geïsoleerde leidingen voor 
verwarming en koeling en aftakkingen met naregeling 
voor het aansluiten van het klimaatplafond. “Voor Engelse 
collega’s die hier een werkbezoek brachten, was onze 
manier van werken abracadabra.”

WELL installeren op een postzegel

Auteur Tijdo van der Zee

Foto 2: Niet roken tot 7,5 meter 

buiten het gebouw: ook dat is WELL.

WTC Utrecht is gezond en duurzaam gebouw

Foto's: BAM en Tijdo van der Zee
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En nu we toch bezig zijn, zegt duurzaamheids adviseur 

Martin de Graaf van BAM Bouw en Techniek: “Kijk naar 

de prominente aanwezigheid van de trap, en de liften 

die juist een beetje weggewerkt zijn, om trapgebruik te 

bemoedigen en liftgebruik te ontmoedigen.” WELL gaat 

zelfs voorbij de gevel, toont De Graaf. “Je mag niet roken 

binnen een straal van 7,5 meter rond ingangen, ramen die 

open kunnen en luchtinlaten.” Een bescheiden sticker op 

het raam wijst bezoekers op dit verbod. “Dat is natuurlijk 

lastig te handhaven.”

Foto 1: Het WTC in Utrecht hoort met Blaak 16 in Rotterdam en 

Edge Olympic in Amsterdam bij de eerste kantoorgebouwen in 

Nederland die het WELL-certificaat verdienen.

Foto 3: Een leestafel vol welzijnsbevorderende lectuur

“De zones schuiven  
automatisch mee”

Het WTC in Utrecht hoort met Blaak 16 in Rotterdam 

en Edge Olympic in Amsterdam bij de eerste 

kantoorgebouwen in Nederland die het WELLcertificaat 

verdienen. Het WTC is aangemeld, maar moet het 

oplevercertificaat nog wel ontvangen. “Bij eerdere 

metingen hier, door het WELL Building Institute, bleek 

dat de hoeveelheid fijnstof werd overschreden. Dat kwam 

doordat op dat moment de huurders nog volop bezig 

waren met de afbouw van hun kantoren. Voorafgaand aan 

de nieuwe meting zullen we dus een tijdelijke bouwstop 

moeten afkondigen”, zegt De Graaf.

Welzijn van de gebruiker

Bij WELL, zegt De Graaf, is alles gericht op het 

welzijn van de gebruiker. “In theorie kan je zoveel 

energie verbruiken als je wilt. Daar houdt WELL 

zich niet mee bezig.” Bij WELL zijn honderd 

aandachtspunten – features – verdeeld over 

de acht hoofdtukken: lucht, water, voeding, 

licht, fitheid, comfort, geest en innovatie. (Lees 

hiervoor ook het artikel ‘WELL voor installatie

adviseurs en installateurs’ in TVVL Magazine 10, 

2017 door Tim Beuker, Atze Boerstra en Antwan 

van Haaren). Punten zijn te scoren in de laatste 
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fase van het bouwproces. Denk bijvoorbeeld 

aan meubels van natuurlijk materiaal, of de 

eerder genoemde tijdschriften. Maar met 

dergelijke ‘cosmetische’ ingrepen kom je er 

niet, benadrukken De Graaf en Van Moorsel. 

“Voor WELL, en natuurlijk ook voor BREEAM, is 

betrokkenheid in het beginstadium cruciaal.”

Van Moorsel: “Er zijn grenzen aan de concentratie 

toegestane vluchtige organische verbindingen. 

En dus moesten we onze leveranciers en 

onderaannemers vertellen dat ze een ander soort 

lijm moesten gebruiken voor het bevestigen 

van de leidingisolatie dan ze gewend waren. Die 

switch moeten ze wel maken.” Een ander punt in WELL: 

comfortbeleving en de beperking van koudeval rond grote 

glasoppervlakken (Feature 83: Radiant Thermal Control). 

“Daarom hebben we in een strook van een meter breed 

vloerverwarming geïnstalleerd”, zegt De Graaf.

Bouwplaatslogistiek

Het toepassen van WELL (en BREEAM) heeft kortom 

grote invloed op de gekozen installaties. Maar WELL reikt 

verder dan dat. Ook de bouwplaatslogistiek komt ermee 

in aanraking. Van Moorsel: “Eén van de voorschriften 

is dat je afval minimaliseert en dus zo min mogelijk 

verpakkingsmateriaal gebruikt.” Nu was dat op deze 

bouwplaats in het Utrechtse stationsgebied sowieso al 

iets waar rekening mee moest worden gehouden. “Met 

bouwen op een postzegel kan je je niet zo makkelijk 

afvalcontainers permitteren.” Maar daarnaast past 

afvalreductie perfect in het moderne BAMbouwproces 

en dat houdt in dat installatiedelen modulair en prefab 

worden gemonteerd in de prefabfabriek in Veenendaal. 

Foto 4a en 4b: Modulaire banen worden kant en klaar geprefabt 

in Veenendaal en hoeven op de bouwplaats alleen nog in elkaar 

geklikt te worden.

A

B



tvvl magazine / projectbeschrijving
nr. 01 / februari / 2019 43

“Modulaire  
distributiebanen in  

webwinkel te bestellen”

Van Moorsel: “We hebben alles in BIM gemodelleerd 

met zoveel mogelijk repeterende elementen. De eerste 

vijf verdiepingen van het gebouw zijn maatwerk, maar 

vanaf verdieping zes tot achttien is alles grotendeels 

identiek. Onze fabriek in Veenendaal maakt modulaire 

distributiebanen en daarvan kunnen we simpelweg het 

benodigde aantal aanklikken als in een webwinkel en 

dan worden ze precies volgens planning – en zonder 

verpakkingsmateriaal – op de bouwplaats geleverd. 

Het mooie is dat dit exact dezelfde distributiebanen zijn 

die we ook op andere projecten gebruiken. Dat maakt 

semiindustriële prefabricage mogelijk.” Ook de 

distributiebanen van de eerste vijf verdiepingen 

zijn geprefabt in Veenendaal. “Maar deze zijn 

niet modulair, niet standaard”, zegt Van Moorsel. 

“En dus ook niet in de webwinkel te bestellen, 

maar worden op aanvraag gemaakt.” Net als de 

distributiebanen zijn ook de schachten geprefabt. 

“Die bestellen we dan als één toren. In Veenendaal 

knippen ze die dan in verdiepingsstukken, en 

worden ze netje genummerd op de bouwplaats 

afgeleverd.”

Modulair en prefab

Van Moorsel: “We doen alles dus zo modulair 

mogelijk. Dat scheelt een hoop productie op de 

werkvloer en vergroot je doorlooptijd in je werk. Je 

klikt alles eenvoudig aan elkaar. Om een indicatie 

te geven: bij de eerste vijf verdiepingen waren we 

per verdieping acht dagen bezig met installeren. 

In de hoger gelegen verdiepingen waren we per 

verdieping maar drie dagen bezig. Qua materiaal 

ben je op deze manier dus niet per se goedkoper 

uit, maar het scheelt enorm voor wat betreft uren, 

in uitvoering én engineering. Toen BAMcollega’s 

uit Engeland op bezoek waren, wisten ze niet wat 

ze zagen! Dat bouwen zo efficiënt kan gaan. Dat 

was voor heb echt abracadabra.” 

Een ander technisch hoogstandje dat Engelse 

bewondering oogstte is de flexibele aansturing 

per ruimte van de koeling en de verwarming. “Dat 

gebeurt met een slim aangestuurde zeswegklep 

die we hebben ontwikkeld in samenwerking met 

het bedrijfje Building Technology uit Twello. 

Elke zone wordt daarbij gemeten en apart 

aangestuurd. En als je in het systeem een wandje 

verplaatst – iets dat nogal eens gebeurt in een 

bedrijfsverzamelgebouw als dit – dan verschuiven 

de zones automatisch mee. Dit is ons eerste 

project waarbij dit helemaal goed functioneert. In 

volgende gebouwen gaan we dit ook toepassen. En 

uiteraard: alles stekkerbaar.”

“En het mooie is”, vult De Graaf aan, “dat je ook 

vanuit WELL en BREEAM punten scoort door 

gebruikers individueel de mogelijkheid te bieden 

om hun klimaat te bepalen. Dus zo komt alles 

samen.”
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Deze projectgroep functioneert onder de Programmaraad 

Energieprestatie van gebouwen, opgericht door NEN in 

nauwe samenwerking met het ministerie van Binnenlandse 

Zaken. Deze programmaraad heeft als opdracht gekregen 

het gehele stelsel van regels en rekenmethodes rondom 

energieprestatie van gebouwen tegen het licht te houden: 

van rekenmethode tot opnameprotocollen en examen

eisen voor adviseurs. 

Valk probeert het huidige stelsel voor energieprestatie in 

gebouwen te schetsen, en dat is voorwaar geen kinnesinne 

omdat het inmiddels een flinke aaneenschakeling is ge

worden van normen, voorschriften en werkbladen. “Sinds 

1995 vraag je bij nieuwbouw een omgevingsvergunning 

aan en dien je een epc te berekenen. Daarvoor gebruikt 

men de norm NEN 7120, met nog eens enkele achterlig

gende normen zoals NEN 1068 en NEN 8088. Daar is voor 

de bestaande bouw een zogeheten nader voorschrift bij

gekomen met bepalingen voor de energieprestatie om het 

energielabel en de energieindex voor (huur)woningen te 

kunnen berekenen. Om dit bruikbaar te houden in de prak

tijk zijn ISSOwerkbladen opgesteld: de ISSO 82 voor wo

ningbouw en ISSO 75 voor de utiliteit. Voor woningbouw 

is er daarnaast nog het Vereenvoudigd Energielabel voor 

Na jaren van trouwe dienst wordt afscheid genomen  
van de epc, de energieprestatie-eis die voor gebouwen geldt. 
De opvolger voor nieuwbouw is BENG, Bijna Energieneu-
trale Gebouwen. Aan de hand van drie indicatoren wordt 
per 1 januari 2020 de energieprestatie berekend van eerst 
nieuwbouw en bestaande bouw. Maar om die eisen te 
kunnen be rekenen is ook een nieuwe rekenmethode nodig, 
beter bekend als de NTA 8800. Om tot deze methode te 
komen moest er veel water door Rijn stromen, zoals Harm 
Valk, voorzitter van projectgroep NTA 8800, uitlegt.

de particuliere eigenaarbewoner. Voor de utiliteit geldt bovendien 

een onderscheid in een basismethodiek waarmee je maximaal 

label A kunt bereiken en een detailmethodiek, die overeen komt 

met NEN 7120, die toepasbaar is voor gebouwen vanaf label B en 

maximaal uit kan komen op label A++++.” 

Recast EPBD

En hoewel de kwaliteitsborging goed is geregeld via het Bouw

besluit en certificeringen, is het stelsel te ingewikkeld geworden. 

Hervorming is derhalve hard nodig. “De aanleiding is de recast van 

de Europese richtlijn voor Gebouwde omgeving, de EPBD. Daarin 

heeft de Europese Commissie gevraagd om een harmonisatie van 

allerlei rekenmethodes voor energieprestatie in gebouwen in de 

lidstaten. Dat is een hele stapel van methodes geworden. Het goe

de nieuws is dat ze er zijn, het slechte nieuws is dat het een stapel 

is. Want het moest juist hanteerbaar worden.”

De Nederlandse overheid heeft begin 2016 besloten hier een eigen 

voorschrift van te maken, en dat is de NTA 8800. “Dus een NTA – 

Nederlandse Technische Afspraak en dus geen norm, zodat er meer 

armslag is en sneller een nieuwe standaard in de markt kan worden 

gezet. Dat heeft vooral te maken met het kunnen doorgaan met de 

afspraken zonder dat er bij alle partijen consensus is. Die snelheid is 

weer nodig, omdat de invoering van de recast door de EC is gesteld 

op 2021. Dus tijd voor oeverloos debatteren is er niet.”

En daar is gaandeweg het proces nog een extra hobbel bijgekomen. 

“De recast stelt dat vanaf 2021 alleen nog maar bijna energieneu

trale gebouwen mogen worden opgeleverd. Maar in Nederland 

stellen we dit bij vergunningverlening vast en niet bij oplevering. 

Daarvoor was de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bedoeld, 

waarbij we wel een opleveringskeuring vragen. Die wet haalde 

het echter niet in 2017.” De oplossing: een eerdere invoering van 

de BENGeisen; dat vroeg dus om het eerder gereed zijn van NTA 

8800.  Zo kan vanaf 2020 een bouwaanvraag volgens de nieuwe 

methode worden beoordeeld op energieprestatie. “Dan kun je bij 

De lange weg van  
de nieuwe ‘BENG’
-rekenmethode  
NTA 8800 

Auteur Harmen Weijer



Nuanceren en duiden

Valk erkent dat het verschil flink is, maar wil ze wel nuanceren en duiden. 

“Er zijn grofweg drie zaken die de nieuwe grenswaarde hebben bepaald: de 

nieuwe rekenmethode, de gewijzigde BENGdefinities en de kostenopti

maliteitstoets. Zoals eerder aangegeven is de NTA 8800 gebaseerd op een 

groot aantal geactualiseerde Europese normen en vervangt NEN 7120 en 

een hele serie andere normbladen. Kortom: de rekenmethode is integraal 

herzien.”

De BENGdefinities zijn aangepast naar aanleiding van ingekomen commen

taar. De sector heeft uitgebreid en inhoudelijk gereageerd op de voorgeno

men eisen die in 2015 zijn gepubliceerd. “De algemene lijn was dat de am

bities voor veel gebouwtypen onhaalbaar hoog waren. Daarmee is rekening 

gehouden, bijvoorbeeld door het inbouwen van een correctie voor gebouwen 

met een ongunstige verhouding tussen verliesoppervlak en gebruiksopper

vlak (Als/Ag in jargon). Daarnaast is de invloed van alle ventilatiesystemen 

‘verhuisd’ naar BENG2. Als gevolg daarvan wordt er in BENG1 nu gerekend 

met een (aanzienlijke) hoeveelheid op te warmen (of af te koelen) ventilatie

lucht. Omdat dit leidt tot hogere uitkomsten van die eerste BENGindicator, 

is het logisch dat de grenswaarde hoger uitvalt”, stelt Valk.

Kosten

Een derde bepalende invloedsfactor sinds 2015 is de zogeheten kostenop

timaliteitstoets. Valk: “Zowel nationaal als in Europees verband is overeen

gekomen dat de ‘duimschroef’ van steeds strengere energieprestatieeisen 

voor nieuwe gebouwen afgewogen moet worden tegen de daardoor stij

gende bouwkosten. Kortweg worden de bouwkosten ‘nu’ vergeleken met 

de kosten ‘straks’ met de nieuwe eisen. In de praktijk wordt een optimum 

gezocht tussen strengere eisen en stijgende kosten. Bij het vergelijken 

tussen ‘nu’ (bouwproductie 201718) en straks (bouwproductie 202021) 

speelt dan ook het gasloos bouwen een rol. De realiteit is dat de afgelo

pen tijd nog erg veel nieuwe gebouwen ‘gewoon’ een gasketel hebben 

gekregen. Alleen al door het rekenen met gebouwen met (bijvoorbeeld) 

warmtepompen, wordt een autonome kostenstijging geïntroduceerd. Voor 

meer ‘aanscherping’ in de maatregelpakketten blijft dan simpelweg geen 

ruimte over. Ook dit leidt tot hogere grenswaarden dan eerder gedacht.”

Valk benadrukt dat dit nog een concept is. “Na de bekendmaking in 

november vorig jaar gaat in twee rondes nog commentaar opgehaald 

worden”. 

Wat is nu wijsheid als je op dit moment met projecten bezig bent? Valk 

heeft in dat geval een duidelijk advies. “Neem nu zo snel mogelijk afscheid 

van de voormalige BENGgrenswaarden uit 2015. Heel praktisch: wees er 

scherp op dat deze niet (on)bewust in contracten of beleidsnota’s blijven 

staan. Staat het er toch? Maak dan een voorbehoud door nadrukkelijk het 

verband te leggen met de rekenmethode en de bron van die grenswaarde, 

zodat er soepel geschakeld kan worden in de loop van een ontwerpproces.”

tvvl magazine / expertinterview 
nr. 01 / februari / 2019 45

nieuwbouw ervan uitgaan dat in 2021 opgeleverde wonin

gen bijna energieneutraal zijn. Maar dat betekende voor 

ons dat we een jaar eerder onze rekenmethode moeten 

opleveren.”

Met vereende krachten en  zoals Valk het noemt  in nauwe 

‘collegiale samenwerking’ hebben DGMR,  TNO en Nieman 

Raadgevende Ingenieurs, er hun schouders onder gezet. De 

NTA kon daardoor medio vorig jaar worden opgeleverd, 

maar om er mee te kunnen werken en te kunnen rekenen 

is afgelopen maanden hard doorgewerkt door de project

groep. Eind november kon Valk deze resultaten presente

ren. “Het moest natuurlijk goed op elkaar aansluiten. De 

samenwerking met DGMR en TNO moest daarom heel nauw 

zijn. Neem bijvoorbeeld het ventilatiedeel, waaraan ik met 

Niemancollega’s heb gerekend: die output is weer van belang 

voor het hoofdstuk verwarming, want de frisse lucht die naar 

binnen moet komen moet ook opgewarmd worden.”

 

BENG-indicatoren

Na al het werk in de afgelopen jaren is eind vorig jaar is op 

het congres ‘Energieprestatie 2.0’ van NEN en het minis

terie van Binnenlandse Zaken de NTA 8800 gepresenteerd 

en toegelicht. Uiteindelijk ging veel, zo niet alle aandacht 

tijdens en vooral na het congres uit naar de grenswaarden 

voor de BENGindicatoren.

 

Hoe was het ook alweer? Vanaf 1 januari 2020 tonen we in 

Nederland de energieprestatie voor bijna energie neutrale 

gebouwen aan. Dit doen we aan de hand van 3 eisen:

1.  De maximale energiebehoefte in kWhthermisch  

per m2 gebruiksoppervlak per jaar

2.  Het maximale primair fossiel energiegebruik,  

in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar

3.   Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

In 2015 resulteerde dat in voorgenomen BENGeisen, 

grofweg: 255050 voor woningbouw, uitgaande van de 

oude rekenmethode. Maar om verschillende redenen zijn 

de ‘concept geadviseerde waarden’ toch anders geworden. 

Dat zorgde voor de nodige ophef, want die nieuwe concept

waarden verschillen aanzienlijk van de in 2015 gepubliceerd 

‘voorgenomen’ BENGeisen. Valk: “De meesten in de bouwsec

tor hebben de reeks 252550 voor woningbouw onthouden. 

Die mag men nu waarschijnlijk vervangen door 703050 of 

705040 afhankelijk of u grondgebonden of gestapelde bouw 

realiseert. Met bovendien een correctie voor gebouwen met 

verhoudingsgewijs veel ‘schil’. Voor utiliteitsbouw geldt een 

vergelijkbare wijziging. Definitieve vaststelling van deze grens

waarden door het ministerie van BZK volgt in 2019.”



tvvl magazine / praktijk
nr. 01 / februari / 201946

BENG is veranderd, maar wat betekent dat 
nu echt?

De afgelopen weken heeft een aantal partijen, na het 

NEN congres van 20 november, hun mening geuit over 

de hoogte van de gepresenteerde concepteisen die vanaf 

2020 gaan gelden: de eisen zouden niet ambitieus genoeg 

zijn en een stap terug in de tijd betekenen. Het is ons bij 

het lezen van al die reacties opgevallen dat er nog veel 

onbekendheid is met de NTA 8800. Dat is niet vreemd, 

want de NTA 8800 is een lijvig boekwerk en er is nog geen 

rekensoftware voor de markt beschikbaar. 

In dit artikel geven wij een inkijkje in de wijzigingen die 

opgetreden zijn in de bepalingsmethode. Daarnaast 

hebben we ook een aantal berekeningen uitgevoerd 

(met de NTA 8800!) om wat meer inzicht te geven in de 

gevolgen van de gewijzigde bepalingsmethode én om u 

in staat te stellen om de concepteisen op hun waarde te 

kunnen beoordelen.  Want de nieuwe bepalingsmethode 

zorgt voor een flinke opschudding van het speelveld. En 

dat maakt het op waarde beoordelen van de nieuwe 

concepteisen zo moeilijk. 

Een nieuwe methode leidt tot nieuwe uitkomsten 
(en dus eisen)

Bij een nieuwe methode horen, per definitie, nieuwe 

uitkomsten. Dus dat er door de nieuwe methode iets zou 

gaan wijzigen in de uitkomsten stond op voorhand vast. 

Sinds de introductie van de voorgenomen BENG eisen in 
2015 is er veel geëxperimenteerd met deze nieuwe manier 
van eisen stellen (in plaats van de EPC). Op grond daarvan 
hebben bouwpartijen de afgelopen jaren gevoel ontwikkeld 
voor wat er moet gebeuren om ‘BENG’ te bouwen. De eisen 
uit 2015 waren nog voorgenomen eisen, gebaseerd op de 
NEN 7120. Inmiddels is er een nieuwe bepalingsmethode 
beschikbaar gekomen en staan we aan de vooravond van 
de overgang naar het nieuwe energieprestatiestelsel op 
basis van de NTA 8800 met bijbehorende (concept)eisen. 

Auteurs René van der Loos en Ieke Kuijpers – van Gaalen, DGMR

Het gevolg is dus dat de op 20 november 2018 gepresenteerde 

concepteisen getalsmatig niet hetzelfde zijn als de voorgenomen 

eisen uit 2015.

 

Aanpassingen vanwege issues uit de praktijk

De beoordelingsmethode is ingrijpend veranderd en grotendeels 

gebaseerd op de Europese normen. Naast de methode zijn ook 

de definities voor de BENGindicatoren aangepast waardoor deze 

niet meer vergelijkbaar zijn met de BENGindicatoren op basis 

van NEN 7120 en de handreiking BENG. De berekeningsmethoden 

voor de indicatoren zijn aangepast op basis van de issues die de 

afgelopen jaren geconstateerd zijn bij het werken met de BENG

methode uit 2015. In de afgelopen jaren is namelijk gebleken dat 

een aantal gebouwtypen of gebouwvormen niet, of heel moeizaam, 

kon voldoen aan de voorgenomen eisen. Met name de BENG 

1 en de BENG 3indicator leidde bij een aantal gebouwtypen/

technieken tot problemen. Om deze problemen op te lossen, zijn 

de definities van de BENGindicatoren in de NTA8800 aangepast 

ten opzichte van de definities zoals ze in 2015 geformuleerd waren. 

Figuur 1: Uit de de berekeningen blijkt dat een woning met een stadsver-

warmingsaansluiting die precies voldoet aan de concept BENG-eisen, een 

EPC heeft die varieert tussen 0,12 en 0,26. Om toch aan de gehele BENG te 

voldoen moeten op deze woningen zonnepanelen worden geplaatst.

Praktijk
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Aangepaste definitie BENG 1

De grootste verandering is ontstaan bij BENG 

1 doordat hier voor zowel woningbouw als 

utiliteitsbouw voortaan gerekend wordt met 

een vast ventilatiesysteem C1. Het effect 

van terugregeling van het ventilatiedebiet 

door slimme regelingen en/of het effect van 

warmteterugwinning komt daardoor niet meer tot 

uiting in BENG 1. Het telt uiteraard in het primaire 

energiegebruik in BENG 2 wel mee. Het gevolg 

van deze gewijzigde definitie van BENG 1 is dat 

de resultaten substantieel hoger uitkomen dan 

met NEN 7120. 

Aanpassing berekening primaire fossiele 

energie: BENG 2 

De methode voor het berekenen van het primaire 

fossiele energiegebruik kent op het eerste gezicht 

veel overeenkomsten met de NEN 7120. Als we 

meer in detail kijken, dan zien we ook hier veel 

wijzigingen die (grote) effecten hebben op de 

uitkomsten. 

De meest opvallende wijziging, en de wijziging 

die ook het grootste effect heeft, is de 

beleidsmatige keuze om in de NTA 8800 te 

gaan rekenen met een veel betere primaire 

energiefactor voor elektriciteit dan in de NEN 

7120. Concreet betekent deze wijziging dat 

allelectric concepten gunstiger gaan scoren 

ten opzichte van de concepten met biomassa, 

stadsverwarming en/of aardgas. 

Maar er is meer gewijzigd: Zo is de post 

zomercomfort verdwenen uit de methode.  Het 

energiegebruik voor koeling wordt dus alleen 

maar meegenomen als er een koelsysteem 

is. Om te voorkomen dat gebouwen zonder 

koeling automatisch een voordeel krijgen en 

mogelijk last van oververhitting hebben, moet 

er bij gebouwen zonder koeling een toets plaats 

vinden van het maximale aantal uren met 

temperatuuroverschrijving (TOjuliindicator).

Nieuw gemiddeld klimaatjaar 

Een ander belangrijk verschil is de toepassing van 

een nieuw gemiddeld klimaatjaar, waarin rekening 

is gehouden met hogere temperaturen. Ook is de 

berekening van de luchtstromen door ventilatie 

volledig aangepast. 

Hieronder sommen we nog een aantal andere verschillen op die, 

afhankelijk van het project, een belangrijke invloed op het resultaat kunnen 

hebben.

•  In de berekening van de energiestromen voor verwarming, koeling en 

warm tapwater wordt rekeningen gehouden met absolute verliezen van 

de systeemonderdelen. In het verleden werd dit bepaald aan de hand 

van een relatief verlies, zoals een distributierendement. Hierdoor kunnen 

op gebouwniveau grotere verschillen ontstaan.

•  Bij de berekening van de energieprestatie van energiesystemen voor 

verwarming, koeling en warm tapwater wordt er rekening gehouden 

met herwinbare verliezen. In het verleden zat dit deels meegenomen in 

hogere opwekrendementen.

• De gemiddelde bezetting bij kleine woningen (<100m2) is aangepast.

•  Er wordt gerekend met een hogere binnentemperatuur voor 

utiliteitsbouw.

• Ventilatie wordt bepaald op basis van een massa stroommodel.

•  Meer mogelijkheden voor de invoer van specifieke waarden.

Bovenstaande opsomming is niet volledig, maar geeft wel weer dat er in de 

berekening van het primaire fossiele energiegebruik zeer veel gewijzigd is. 

Toevoeging koude aan hernieuwbare energie: BENG 3

Ook bij de berekening van het aandeel hernieuwbare energie is een 

aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de methode uit 2015. 

De belangrijkste wijziging is dat koude in de NTA8800 onder bepaalde 

omstandigheden ook als hernieuwbare energie gezien wordt (bijvoorbeeld 

bij een WKO) en dat bij de bepaling van de benutte hoeveelheid 

hernieuwbare energie nu rekening wordt gehouden met primaire factoren. 

Het gevolg van deze wijzigingen is dat ook de uitkomst van een BENG 3 

berekening wijzigt ten opzichte van de berekeningsmethode uit 2015. 

Van de dimensieloze indicator EPC naar kWh/m2

Een andere cruciale wijziging is de overstap van een dimensieloze indicator 

(EPC) naar de eenheid kWh/m2 per jaar. In de EPC wordt er gecorrigeerd 

voor de grootte van het gebruiks en verliesoppervlak van het gebouw: 

een minder compact gebouw zoals een vrijstaande woning mag een hoger 

energiegebruik hebben ten opzichte van een compact gebouw zoals een 

tussenwoning, terwijl beide woningen een vergelijkbare EPC hebben. Door 

deze correctie voor het verliesoppervlak in de EPCmethode moeten beide 

woningen ongeveer dezelfde maatregelen treffen om op een vergelijkbare 

EPC uit te komen terwijl de vrijstaande woning meer energie verbruikt. 

Met de BENGindicatoren, die gebaseerd zijn op een energiegebruik per 

vierkante meter gebruiksoppervlak, is dit verdwenen. De BENG 2eis is 

niet meer afhankelijk van de compactheid van de woning. En dat betekent 

dat een tussenwoning, ten opzichte van een vrijstaande woning, bij 

hetzelfde maatregelpakket in de BENGmethode beter scoort doordat 

de tussenwoning minder transmissieverlies heeft. Bij het vaststellen van 

de nieuwe BENGeisen moest hier rekening mee gehouden worden: niet 
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BENG 1 voor een vrijstaande woning

Bij de vrijstaande referentiewoning wordt de BENG 1eis wel een 

aspect om rekening mee te gaan houden. De vrijstaande woning 

heeft immers veel verliesoppervlak doordat de woning aan vier 

zijden gevels heeft. De vrijstaande woning met een massieve 

bouwwijze heeft een BENG 1 die tussen 49 en 68 kWh/m2 ligt 

(afhankelijk van het isolatieniveau en type zonwering). Maar 

wanneer de vrijstaande woning daarnaast ook nog uitgevoerd 

is met relatief veel glas en een lichte bouwmassa (HSB gevels, 

massieve vloeren), dan blijkt dat de BENG 1eis kan gaan knellen 

en op kan lopen tot boven 100 kWh/m2. Overigens zien we dit ook 

al bij de tussenwoning als die uitgevoerd wordt met veel glas en 

lichte bouwmassa (bijvoorbeeld HSB), alhoewel het daar minder 

kritisch is door de compactheid van de tussenwoning (waarden 

oplopend tot rond 70 kWh/m2).

BENG 1-indicator verlagen

Methoden om de BENG 1indicator omlaag te krijgen zijn: beter 

isoleren, toepassing van triple glas, verbeterde infiltratie, gunstige 

oriëntatie, toepassing van zonwering, compacte geometrie en 

voldoende thermische massa. In tegenstelling tot wat veel mensen 

denken, zijn het niet de eerst genoemde componenten die veel 

invloed hebben op BENG 1 (isolatie/triple glas), maar vooral 

de laatst genoemde componenten (compacte geometrie en 

thermische massa). 

Rekenen aan BENG 2 (en de relatie met de EPC)

BENG 2 geeft een oordeel over de hoeveelheid primaire fossiele 

energie die gebruikt wordt. Aangezien de EPC ook gebaseerd is op 

het primaire energiegebruik, ligt het voor de hand om de EPC en 

de BENG 2score naast elkaar te gaan zetten. Maar ook hier geldt 

weer dat de methode ingrijpend gewijzigd is, en dus tot grote 

verschillen leidt. 

Referentie tussenwoning BENG 1 

Rc vloer/gevel/dak Glas infiltratie zonwering bouwtype kWh/m2

3,5/4,5/6 HR++ 0,4 nee massief 45,6

3,5/4,5/6 HR++ 0,4 ja massief 43,3

3,5/4,5/8 Triple 0,4 ja massief 39,5

6/6/10 Triple 0,25 ja massief 36,0

Aangepaste referentie tussenwoning met veel glas (ca 50%)

3,5/4,5/6 HR++ 0,4 ja massief 47,6

3,5/4,5/6 HR++ 0,4 nee HSB 71,2

alleen tussenwoningen, maar ook hoek en vrijstaande 

woningen moeten immers aan de nieuwe eisen kunnen 

voldoen. Deze wijziging van de methodiek leidt er dus 

toe dat tussenwoningen het, ten opzichte van hoek of 

vrijstaande woningen, makkelijker krijger. 

Aantal rekenvoorbeelden

Het spreekt voor zich dat het totaal van alle wijzigingen 

in de NTA 8800 leidt tot een ander rekenresultaat voor 

BENG 1,2 en 3 ten opzichte van de resultaten uit de NEN 

7120. In de voorbeelden hieronder laten we aan de hand 

van een aantal rekenvoorbeelden zien wat de effecten zijn. 

De voorbeelden zijn doorgerekend met de NTA 8800. 

Rekenen aan BENG 1

De concepteis voor BENG 1 is voor woningbouw gesteld 

op 70 kWh/m2. Vergeleken met de voorgenomen eis 

uit 2015 van 25 kWh/m2 lijkt dit een forse versoepeling 

van de eis. Maar, zoals hiervoor al betoogd, mogen deze 

getallen niet met elkaar vergeleken worden als gevolg van 

de ingrijpend gewijzigde methode. Hoe moeten we deze 

nieuwe eisen dan interpreteren? Aan de hand van een paar 

voorbeelden illustreren we dit. 

BENG 1 voor een tussenwoning

Voor een tussenwoning is de BENG 1 eis over het algemeen 

geen enkel probleem: logisch want de tussenwoning heeft 

alleen een voor en een achtergevel, en de het energieverlies 

is dus relatief beperkt. Voor een (referentie)tussenwoning 

komt de BENG 1 uit op 36 tot 45 kWh/m2 (afhankelijk van 

het isolatieniveau, type zonwering en uitgaande van een 

massieve bouwwijze (vloeren en gevels). 

Tabel 1: waarden voor de referentie tussenwoning waarbij gevarieerd is in maatregelen die invloed hebben op BENG 

BENG 2 voor bij verschillende warmteopwekkers

Om dit te illustreren hebben we voor zowel een 

tussenwoning als een vrijstaande woning berekend met 

welke maatregelpakketten aan de nieuwe BENGeisen 

voldaan kan worden. Dit hebben we voor verschillende 

warmteopwekkers gedaan: stadsverwarming, 

warmtepompen en houtpelletketels. Uiteraard zijn de 

pakketten zo gekozen dat ze precies voldoen aan alle drie 

de BENGeisen: dat betekent voor alle pakketten dat er 

sprake is van een goed geïsoleerde schil, een efficiënt 

ventilatiesysteem en dat in alle pakketten ervoor gezorgd 
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maakt van hernieuwbare bronnen, dan kan de 

hoeveelheid bij te plaatsen PV teruggebracht worden. 

De tussenwoning kan (bij toepassing van een  fpdel 

0,5 en fpren 0,4) dan zonder (of met een klein beetje) 

toepassing van PV aan de eisen voldoen, en voor de 

vrijstaande woning is circa 1400 Wp PV benodigd. 

•   een woning met een houtpelletketel die precies 

voldoet aan de concept BENGeisen een EPC heeft die 

varieert tussen 0,22 en 0,27. Om aan de BENGeisen 

te voldoen, is het ook bij deze woningen nodig om, 

naast de houtpelletketel, nog PV bij te plaatsen. In de 

tussenwoning is circa 1000 Wp PV benodigd, en bij de 

is dat er voldoende hernieuwbare energie wordt gebruikt, zodat 

ook aan de BENG 3eis voldaan wordt. Deze hernieuwbare energie 

komt uit bijvoorbeeld PV, warmtepomp, inzet van biomassa of een 

combinatie van deze aspecten.  

Verschillen met EPC

Vervolgens hebben we de pakketten ook doorgerekend met de EPC

methode. En dan zien we opvallende verschillen. Het blijkt dat:

•  een woning met een warmtepomp die precies voldoet aan de 

concept BENGeisen een EPC heeft die varieert tussen 0,33 en 

0,40. Deze woningen hebben over het algemeen geen, of een 

heel klein beetje, PV nodig om aan de BENGeisen te voldoen.

•  een woning met een stadsverwarmingsaansluiting die precies 

voldoet aan de concept BENGeisen een EPC heeft die varieert 

tussen 0,12 en 0,26.  

Afhankelijk van het gekozen stadsverwarmingssysteem 

(forfaitair of met een verklaring), is het noodzakelijk om 

bij deze woningen PV bij te plaatsen om te voldoen. Bij de 

tussenwoning is dit circa 2200 Wp en bij de vrijstaande 

woning circa 4500 Wp, uitgaande van een forfaitair 

stadsverwarmingssysteem. Wanneer gebruik gemaakt wordt 

van een kwaliteitsverklaring voor stadsverwarming waarin 

ook aangetoond is dat het stadsverwarmingssysteem gebruik 

Referentie vrijstaande woning BENG 1 

Rc vloer/gevel/dak Glas infiltratie zonwering bouwtype kWh/m2

3,5/4,5/6 HR++ 0,4 nee massief 68,5

3,5/4,5/6 HR++ 0,4 ja massief 60,2

3,5/4,5/8 Triple 0,4 ja massief 53,1

6/6/10 Triple 0,25 ja massief 49,0

Aangepaste referentie vrijstaande woning met veel glas (ca 50%)

3,5/4,5/6 HR++ 0,4 ja massief 75,9

3,5/4,5/6 HR++ 0,4 nee HSB 125,2

Tabel 3: Maatregelpakketten waarmee in de referentie tussenwoning en de 

referentie vrijstaande woning aan de BENG-eisen voldaan kan worden inclu-

sief een indicatie van de range waartussen de EPC-waarden van die pakketten 

liggen in de NEN 7120 methode.

Tabel 2: BENG 1 waarden voor de referentie vrijstaande woning waarbij  

gevarieerd is in maatregelen die invloed hebben op BENG 1.

vrijstaande woning is dat circa 2500 Wp. 

•  alhoewel vanaf 1 juli 2018 nieuwe woningen in principe 

aardgasvrij moeten zijn, is het toch ook interessant om te kijken 

naar de aardgasvariant. Een woning met een gasketel die precies 

voldoet aan de concept BENGeisen heeft een EPC die varieert 

tussen 0,07 en 0,15. Om aan de BENGeisen te voldoen, is 

hiervoor een aanzienlijke hoeveelheid PV nodig: circa 2700 Wp 

PV voor de tussenwoning, en 6000 Wp PV voor de vrijstaande 

woning.

Uitgedrukt in BENGindicatoren hebben de doorgerekende 

maatregelpakketten dus allemaal eenzelfde energetische kwaliteit, 

maar terugvertaald naar de EPCmethode blijkt dat de nieuwe 

eisen een EPCniveau vertegenwoordigen dat varieert van 0,12 tot 

0,40 (voor de aardgasvrije varianten). En juist die grote spreiding 

in EPCresultaten laat zien dat het lastig is om te beoordelen of de 

nieuwe eisen nu wel of niet ambitieus zijn. U mag het zeggen.

Rc vloer/gevel/dak Glas ventilatiesysteem Douche WTW
Verwarming en  

tapwateropwekker
PV EPC

3,5/4,5/6 HR++
C4c of D2 met  

95% WTW
ja WP

geen PV bij WP bodem.
500 Wp tussenwoning / 900 Wp vrij
staande woning bij WP buitenlucht

0,33 – 0,40

3,5/4,5/6 HR++
C4c of D2 met  

95% WTW
ja Stadsverwarming forfaitair

2200 Wp tussenwoning /  
4500 Wp vrijstaande woning

0,12 – 0,18

3,5/4,5/6 HR++
C4c of D2 met  

95% WTW
ja

Stadsverwarming  
fpdel 0,5 en fpren 0,4

300 Wp tussenwoning /  
1400 Wp vrijstaande woning

0,24 – 0,26

3,5/4,5/6 HR++
C4c of D2 met  

95% WTW
ja Houtpelletketel

1000 Wp tussenwoning /  
2500 Wp vrijstaande woning

0,22 – 0,26

3,5/4,5/6 HR++
C4c of D2 met  

95% WTW
ja HR107 ketel

2700 Wp tussenwoning /  
6000 Wp vrijstaande woning

0,07 – 0,15
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TVVL-Bedrijfslid

Van Els: “We hebben als motto ‘Mooie dingen 

maken’, en dat kunnen we van ontwerp 

en realisatie tot en met het beheer van 

winstallaties. Met 23 vaste werknemers hebben 

we de grootte om dit ook te kunnen waarmaken, 

waarbij we meestal werken in bouwteams van 

begin af aan. Ontwerpen doen we ook in BIM, 

dus toegespitst op de toekomst.” 

H2O Installatietechniek richt zich specifiek op 

de winstallatietechniek. “Zowel mijn mede

eigenaar als ik zijn beiden wopgeleid en we 

willen heel goed worden in wat we kunnen. Dat 

wil niet zeggen dat we niet kijken of we kunnen 

uitgroeien tot totaalinstallateur, dus met een 

etak. Die uitbreiding sluit ik zeker niet uit, 

maar eerst willen we een 8 of hoger scoren in 

werktuigbouwkundig installeren.”

 

Ook in de huidige winstallatietechniek ziet 

Van Els steeds meer typische elektrotechnische 

elementen opkomen, zoals data zenden en 

ontvangen. “Die ontwikkeling is niet meer te 

stuiten, en past in het smart maken van onze 

gebouwen en de energietransitie waar we 

middenin zitten. Die transitie zien we al een 

aantal jaren op ons afkomen, en we richten ons 

dan ook steeds meer op duurzame installaties.”

 

In dat kader heeft H2O Installatie

techniek afgelopen november een nieuw 

bedrijf opgericht, HeatTransformers. 

Van Els: “We richten ons met dit bedrijf 

specifiek op het installeren van hybride 

lucht/water warmtepompen voor de 

particulier. Het is nog een jong bedrijf, 

dus we kunnen er nog niet veel van 

zeggen dan behalve dat de vraag uit de 

markt groot is. We hebben 6 vakmensen 

nu continue in dit bedrijf aan het werk.”

aan het woord

Foto: Guido van Els - H2O Installatietechniek

Mijn TVVL

H2O Installatietechniek is nu 3 

jaar bedrijfslid. “Dat zijn we ge

worden omdat we bij TVVL veel 

hoogwaardige kennis en kunde 

kunnen ophalen voor ons en onze 

medewerkers. De opleidingen en 

cursussen van TVVL staan daarom 

bekend. Ik heb de HITW oplei

ding (Hogere installatietechniek 

voor werktuigkundige installaties) 

aan Avans Hogeschool in Breda 

gedaan. De opleidingen van TVVL 

zijn daar een praktische aanvulling 

op, en dat maakt TVVL een hele 

nuttige vereniging voor ons. Op 

onze beurt zou ik graag onze prak

tijkervaringen willen delen. Bij 

TVVL is veel theoretische kennis, 

en wij staan met onze ‘poten in 

de klei’, dat is een mooie match.” 

Met zijn 12 jaar is het w-installatiebedrijf H2O Installatietechniek uit Woerden 

nog relatief jong. Maar in korte tijd is het bedrijf van twee compagnons uitge-

groeid tot een volwaardig installatiebedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in 

werktuigbouwkundig installeren voor de utiliteit, vertelt eigenaar Guido van Els.

Guido van Els - H2O Installatietechniek
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Geef passie de ruimte!
TVVL is trots op haar actieve leden. Bevlogen technici die 

voorbij de grenzen van hun eigen beroepspraktijk kijken. Ze 

zetten zich op verschillende vlakken in voor de vereniging; in 

de regio’s, in het bestuur, in expertgroepen, in stuurgroepen, 

in communities, als docent en ga zo maar verder. Ze doen dit 

niet alleen voor de vereniging, maar vooral voor ‘het vak’ en 

‘de installatietechniek’.  Om echt iets bij te dragen aan de 

sector. Niet alleen het klimaatakkoord of de verduurzaming 

zijn hun motivatie, ze zijn overtuigd van de meerwaarde van 

‘de installatietechniek’ voor de samenleving.

Onze waardering voor onze actieve leden is dan ook groot. 

Zij hebben de passie en maken hiervoor tijd vrij. Dat zou

den meer mensen moeten doen. Of beter gezegd; moeten 

kúnnen doen. Want bedrijven moeten zich realiseren dat 

je je medewerkers ook gemotiveerd moet houden om 

verloop te voorkomen. Werkgevers moeten niet bang 

zijn om hun werknemers de vrijheid tot ontwikkeling te 

geven. Door bijvoorbeeld deel te nemen aan expert of 

projectgroepen, communities of netwerkbijeenkomsten. 

Of door actief te zijn als docent, in een stuurgroep of in 

een examencommissie. Dat alles biedt TVVL haar leden en 

andere technici aan. Daar halen mensen niet alleen voor 

zichzelf wat uit, maar voor het hele bedrijf. 

 

Hardwerkende mensen die op bijeenkomsten met passie 

over hun vak praten, maar hun handen vol hebben aan 

eigen baan en gezin. Want door de enorm toegenomen 

vraag (aantrekkende economie, klimaatakkoord, verduur

zaming) in combinatie met de tekorten aan technisch ge

schoolde medewerkers is het hard werken om alle ballen 

in de lucht te houden. TVVL is daarbij zowel een vanzelf

sprekende voorziening als een belastende luxe. Werkge

vers praten over ‘een leven lang leren’. Soms vergoeden 

ze het TVVLlidmaatschap, maar de tijd om actief te zijn 

binnen de vereniging TVVL is toch vaak ‘eigen tijd’. Door 

de werkdruk is de tijd voor activiteiten buiten de eigen 

organisatie vaak moeilijk vrij te maken. Misschien mag je 

nog wel (deels) onder werktijd naar een cursus, maar mee

werken aan project of aan het ontwikkelen van een nieuwe 

cursus kan vaak weer niet onder werktijd. 

Trap niet in de valkuil van ‘we hebben het te 

druk om medewerkers aan allerlei dingen te 

laten meedoen’. Natuurlijk is er veel werk en kan 

niemand gemist worden. Maar door een actieve 

bijdrage te kunnen leveren bij TVVL houd je niet 

alleen medewerkers gemotiveerd, ze houden ook 

hun kennis op peil en breiden die kennis zelfs uit 

en bouwen aan een relevant netwerk. En dat is 

ook goed voor het bedrijf. Ben jij geïnteresseerd 

om een (wat actievere) rol binnen de vereniging 

te spelen? Op onze website vind je onze actuele 

projecten, expertgroepen, communities en interne 

vrijwilligersvacatures voor actieve leden. 
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    UITNODIGING TVVL 
REGIOSPECIAL NATUURLIJKE 
ELEMENTEN & SLIMME 
TECHNOLOGIEËN

De 7 regio's hebben hun krachten gebundeld; 

het TVVL Regionetwerk organiseert in 2019 

een regiospecial. De regiospecial heeft al 

plaatsgevonden in Zwolle en Capelle a/d IJssel. 

Graag nodigen we je uit op dinsdag 19 februari 

2019 bij Strijp S in Eindhoven. 

 

Ontvangst vanaf 16.00 uur. Het programma start 

om 16.30 uur. 

Vaak blijkt dat hoewel een gebouw voldoet 

aan alle eisen voor een comfortabele omgeving 

er toch ondefinieerbare klachten zijn. Er 

wordt voldaan aan de eisen, maar niet aan de 

behoeften. Behoeften zijn lastig uit te drukken 

in woorden en nog lastiger meetbaar te maken. 

Ieder individu is anders en heeft persoonlijke 

wensen. De taak aan ons om te zorgen dat een 

gebouw aan al deze verschillende behoeften 

voldoet. Hiervoor moet diversiteit en variatie 

binnen een gebouw worden aangebracht.

 

Na een korte introductie door André Meijer (ABT 

en lid TVVL regiogroep Oost Nederland) gaan we 

kijken hoe vanuit 2 verschillende invalshoeken 

aan de behoeften van de mens wordt voldaan. 

Daan Bruggink (ORGA architect) neemt ons mee 

in de wereld van Biophilic design waarin hij de 

natuurlijke elementen belicht. Jip Eilbracht en 

Anne Wernand (Mapiq) gaan in op het gebruik van 

slimme technologieën.  

 

Meld je snel aan op één van de data via  

www.tvvl.nl/bijeenkomsten/regionaal.

   BEDANKT VOOR JULLIE INZET!  
 

De 7 TVVL regiogroepen worden gevormd door enthousiaste actieve TVVL 

leden die zich vrijwillig inzetten om kennis en kunde dichter bij huis uit te 

dragen door het organiseren van lezingen en excursies binnen hun regio. 

Ieder jaar weten zij weer mooie en interessante bijeenkomsten neer te 

zetten. Dit jaar brachten zij 1100 leden en nietleden samen. 

Na vele jaren van grote inzet en een succesvol laatste jaar hebben onder

staande commissieleden besloten hun activiteiten als regiocommissielid 

in 2019 niet voort te zetten. TVVL bedankt hen voor hun inzet; zij brachten 

veel vakgenoten samen en hebben mens en kennis aan elkaar verbonden.

We nemen afscheid van Marcel Pullens die in 2009 startte in regio 

Brabant. Naast zijn functie als regiocommissielid was Marcel van 2007 tot 

2014 actief in YOUNG TVVL. Zijn regioactiviteiten zette hij nog wat langer 

door, maar na 9 jaar verlaat hij nu ook de regiogroep.

  

In 2004 begonnen Eric Gijsbertsen, Eric Stokkink en Piet Haage aan 

hun avontuur in regio Midden Nederland. 15 jaar lang hebben zij zich 

ingezet om kennis en kunde dichtbij huis uit te dragen in hun regio. In 2005 

nam Eric Gijsbertsen de functie van secretaris op zich en een aantal jaar 

later vervulde Eric Stokkink de functie van Penningmeester. Beiden hebben 

ze dit tot het einde van hun commissiejaren volgehouden!

 

Gerard Twisk heeft in 2018 afscheid genomen van regio Noord Holland na 

8 jaar actief te zijn geweest in de regio. Gerard organiseerde sinds 2010 vele 

mooie bijeenkomsten in de regio, maar heeft zijn stokje nu over gedragen. 

Regio Noord Nederland neemt dit jaar afscheid van Theo Sanders. Theo 

begon in 2003 in regio Noord Nederland en vervulde van 2009 tot 2012 

de functie van secretaris. Na 16 jaar sloot hij op 21 november zijn activitei

ten in regio Noord Nederland af met een succesvolle lezing over BENG.

Samen organiseerden zij in 2018 hun laatste bijeenkomst voor regio Oost 

Nederland; Jeroen Willems en Harry Peters. Jeroen is 19 jaar actief 

geweest in de regiogroep. Hij volgde in 2000 zijn vader op, die daarvoor 

regio Oost Nederland jarenlang heeft vertegenwoordigd. Daarnaast heeft 

WILLEMS technisch adviesbureau jaren gediend als vaste vergaderlocatie 

voor deze regiogroep. De deuren van WILLEMS stonden altijd open, al van

af dat Hans Willems de functie van voorzitter vervulde.  WILLEMS en Hans, 

dank! Wie weet zien we een nieuwe, jonge Willems terug bij de vereniging?  

In 2003 sloot Harry zich aan bij regiogroep Oost Nederland. Maar na 16 

mooie jaren en vele gezellige vergaderingen neemt ook hij nu afscheid.

 

Marcel, Eric, Eric, Piet, Gerard, Theo, Jeroen en Harry bedankt voor jullie  

jarenlange inzet en bijdragen aan TVVL en het Regionetwerk. Samen hebben 

jullie vele TVVL leden en nietleden geïnformeerd over de laatste stand van 

zaken binnen de installatietechniek en excursies naar gave projecten  

georganiseerd. We hopen jullie nog vaak te zien bij TVVL en in de regio’s!
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    YOUNG TVVL  
ENERGIE VOOR DE TOEKOMST

BLOK donderdag 7 februari 2019 in je agenda 

want deze wil je niet missen! 

 

YOUNG TVVL neemt je mee naar de Johan Cruijff 

Arena (JCA) in Amsterdam voor een energiek 

programma. De Johan Cruijff Arena is de thuishaven 

van Ajax. Daarnaast vinden er diverse concerten 

en feesten plaats. Maar dat is niet alles! In het 

Amsterdam Innovation Arena werken diverse 

partners samen aan het stadion en de toekomst. 

Natuurlijk kennen we allemaal de Arena batterij.  

Dit is slechts het tipje van de sluier! 

 

Onze wereld verandert snel! Techniek speelt daarin 

een belangrijke rol. Wat betekent dit voor onze 

maatschappij en de gebouwde omgeving? Het 

Amsterdam Innovation Arena zet zich in om alle 

technische trends en ontwikkelingen te bundelen 

met als missie de arena als katalysator voor de 

energietransitie in te zetten en een adaptieve om

geving te creëren waar alles met elkaar connected is.

 

 Meer informatie en aanmelden?  

 Ga naar www.tvvl.nl/tvvlagenda.

YOUNG TVVL
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    TERUGBLIK YOUNG TVVL 
EINDEJAARSBORREL 'ADVIES 
GEVEN IS NET BIERBROUWEN  
& VERKOPEN' 

YOUNG TVVL kijkt weer terug op een succesvol 

event. Ruim 30 jong professionals verzamelden zich 

30 november bij Brouwerij Pronck in Leiden voor 

een VriMiBo. Gezellig en informeel, daar begint 

het mee. Daarnaast kwamen thema's als jong 

ondernemerschap, het brouwproces en de daarbij 

horende technische installaties aan bod. 

 

  

 

Jan Hille Noordhof (docent TVVL Cursus 

Adviesvaardigheden) nam ons in een rap tempo mee 

in de do's en don'ts voor een goed adviesgesprek. 

Een beetje competitie is altijd leuk en houd je jong 

en scherp! 

 

Esmee Noordermeer van TVVL Kennispartner 

Nieman Groep, won maar liefst 2 prijzen tijdens de 

YOUNG TVVL eindejaarsborrel. Esmee gefeliciteerd!
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'Benjamin en Frans begonnen tijdens 

hun studententijd met bierbrouwen  

in bad. Tegenslagen en doorgaan dat 

hoort bij ondernemen!'

 Waar? Johan Cruijff Arena in Amsterdam

 Tijd? 15.00 uur  19.00 uur



In 2017 stond TVVL voor de eerste keer samen  
met 4 kennispartners op Building Holland in de 
RAI in Amsterdam. In 2018 stonden we al met  
14 bedrijfsleden en tijdens Building Holland 2019 
geven wij met 20 kennispartners en bedrijfsleden 
invulling aan het TVVL jaarthema Energie voor 
de toekomst. Het TVVL Kennisplein staat daarbij 
natuurlijk weer in het teken van kennisdelen,  
kennisoverdracht, ontmoeten en samenwerken.

Building Holland 2019

De energietransitie, circulaire economie, 

verstedelijking, digitalisering: stuk voor stuk 

ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor 

de manier waarop we leven, wonen en werken. 

Met elkaar hebben wij de verantwoordelijkheid 

om Nederland welvarend en gezond te houden. 

In een ronde langs de verschillende stands op het 

TVVL Kennisplein krijgt de bezoeker inzicht in hoe 

TVVLpartners door samenwerking de stuwende 

kracht voor innovatie vormen en technische oplos

singen bieden voor bovenstaande vraagstukken.

TVVL Kennisplein tijdens Building Holland 2019

Uitgebreid podiumprogramma met Energie voor de toekomst

Welke technieken en innovaties zijn nodig om in de toekomst 

energie te leveren aan onze woon, werk en leefomgeving? En hoe 

kunnen we energiek werken aan deze uitdagingen? Wat vraagt dat 

van ons? Welke rol pakken wij daarbij? Hoe stimuleren, motiveren 

en enthousiasmeren we onszelf en anderen? Allemaal vragen waar 

op de verschillende stands en tijdens het uitgebreide podium

programma op het TVVL Kennisplein dieper op in wordt gegaan. 

Houd www.buildingholland.nl/programma in de gaten voor een 

uitgebreid overzicht van alle lezingen.

Over Building Holland 2019

Building Holland is hét 3daagse innovatie event voor de bouw, 

installatie en vastgoed sector. Dit jaarlijks terugkerend event vindt 

plaats in de RAI in Amsterdam. 15.000 bezoekers en 250 stand

houders komen van 9 t/m 11 april 2019 samen om kennis te delen, 

te netwerken, zaken te doen en innovatieve producten en concep

ten te komen zien & beleven. Al een aantal jaren is het motto van 

Building Holland (Re) Building the Future. Samen met innovatieve 

partners bouwen aan een nieuwe toekomst met maximale waarde 

voor eigenaren en gebruikers van vastgoed.
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9 t/m 11 april, RAI Amsterdam
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TVVL Cursussen

Zet jezelf aan in 2019

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Heb jij voor dit jaar goede  

voornemens gemaakt? Of misschien heb je in je 

beoordelings gesprek wel afspraken gemaakt over een be

paalde richting waarin je je gaat ontwikkelen. Maar in alle 

gevallen; dit is jouw jaar! Toch? Zet jezelf ‘aan’ en maak 

het beste van jezelf. Investeer in je netwerk, je kennis 

en jezelf als persoon! TVVL kan jou helpen bij je verdere 

professionele groei.

 

TVVL is een actieve vereniging met expertgroepen, commu

nities, regio’s, allerlei commissies en heel veel bijeenkom

sten zoals congressen, kennissessies, regiobijeenkomsten, 

eindedaglezingen en nog veel meer. TVVL biedt een uit

stekend en doelgericht netwerk om jouw kennis te delen, 

om kennis op te doen en om je netwerk te versterken. Ook 

op die manier investeer jij in jezelf en in je bedrijf. Kennis is 

macht, een netwerk is heel handig en bij TVVL draait alles 

om onafhankelijke kennis op hoog niveau.

 

Wil je jezelf verder ontwikkelen door een cursus 

te volgen? TVVL biedt circa 25 unieke cursussen, 

waaronder 7 posthbo geregistreerde oplei

dingen. Allemaal in eigen huis ontwikkeld door 

experts uit het vakgebied. Of het nu gaat om 

ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken of 

persoonlijke groei, bij TVVL vind je het. Een aantal 

cursussen start nog op korte termijn, dus als je 

wilt kun je vrijwel direct beginnen. Veel andere 

cursussen starten weer na september. Interessant 

is wellicht de cursus Adviesvaardigheden die vrij 

recent in ons aanbod is opgenomen. De eerste 

groep deelnemers waardeerde de cursus met een 

mooi rapportcijfer 8,2. In het decembernummer 

van TVVL Magazine vind je een artikel met de 

titel ‘Nuttig voor de rest van je leven’ waarin de 

deelnemers hun ervaringen delen. In januari is 

onze nieuwe posthboopleiding Hogere Meet 

en Regeltechniek gestart. In september start de 

volgende groep. Als je hieraan mee wilt doen kun 

je jezelf nu al opgeven. Kijk op  

www.tvvl.nl/cursussen voor ons actuele aanbod.
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TVVL Cursussen

De 7 zekerheden van TVVL Cursussen

Je bent verzekerd van de allerbeste vakdocenten

Onze docenten zijn experts op, en werkzaam in, het vakgebied. Daardoor begrijpen ze je leerwensen en spreken jouw 

(vak)taal. Onze docenten weten waar ze het over hebben en brengen die kennis met veel plezier over. Daarom krijg je 

per cursus vaak verschillende experts voor de klas, die ieder hun unieke toegevoegde waarde hebben. Al onze docenten 

houden hun kennis uptodate, niet alleen inhoudelijk maar ook op didactisch gebied. 

Wij investeren onze verdiensten weer in de sector 

TVVL is een vereniging. Dat betekent dat alles wat wij verdienen weer ten gunste komt aan de sector. Wij investeren in 

nieuwe cursussen, houden lesstof jaarlijks actueel en doen aan kennisontwikkeling. Dit alles is mogelijk omdat wij geen 

winstoogmerk hebben en dus geen afdracht aan aandeelhouders hoeven te doen. Door deel te nemen aan een cursus  

investeer je dus niet alleen in jezelf en jouw bedrijf, maar ook in de sector.

Geen verborgen kosten of verrassingen 

TVVL is open en transparant over de cursuskosten. Al onze cursusprijzen zijn totaalprijzen, dus inclusief lesgeld, 

examen kosten, lesmateriaal, etc. Als er lunch of avondeten in je rooster zit, verzorgen wij voor jou een goede maaltijd 

en koffie/thee, water en frisdrank staat voor je klaar bij het leslokaal. Je zult dus nooit voor verrassingen staan en meer 

kwijt zijn dan de prijs in de cursusgids. 

Vertrouwde en erkende kwaliteit 

TVVL bestaat 60 jaar en is een begrip in de sector. Niet voor niets vragen bedrijven vaak een TVVLcursus als vooropleiding. Al 

onze cursussen worden op lesniveau geëvalueerd en staan onder toezicht van het Curatorium Cursussen. Veel van onze cur

sussen zijn posthbo geregistreerd waardoor de kwaliteit en erkenning ook officieel erkend worden. Dat komt niet in de laatste 

plaats omdat wij alle cursussen zelf, met onze docenten en leden, ontwikkelen en hiermee unieke cursussen aanbieden.

Unieke kans om je netwerk te vergroten 

TVVL biedt jou meer dan je cursus. Je kunt lid worden van onze vereniging en een actieve bijdrage leveren. Je kunt deelnemen 

aan onze community op www.tvvlconnect.nl. Je kunt netwerken met je medecursisten en vakgenoten bij onze vele regionale 

of landelijke bijeenkomsten. Kortom: TVVL biedt jou een waardevol en relevant netwerk om je kennis te delen, om kennis te 

vergaren of om in contact te komen met interessante vakgenoten.

Vakkennis en vakinformatie up-to-date 

Jaarlijks controleert het Curatorium Cursussen de actualiteit van het cursusmateriaal zodat je altijd de meest actuele les

stof krijg. Zo ben je verzekerd van goede lesstof. Daarnaast krijg je, als je nog geen TVVLlid bent, tijdens je cursusperiode 

een gratis abonnement op TVVL Magazine om bij te blijven in je vakgebied. Via onze websites en nieuwsbrief houden we je  

graag op de hoogte van actuele vakinformatie. 

Als lid ben je extra voordelig uit

TVVLleden krijgen standaard 15% korting op de cursusprijs. Het maakt niet uit of je persoonlijk lid of bedrijfslid bent. 

Daarnaast krijg je als lid ook korting op onze andere bijeenkomsten; van congressen en symposia tot regiobijeenkomsten 

en eindedaglezingen. Zo heb je een lidmaatschap al snel terugverdiend. Daarnaast steun je als lid de vereniging en kun je 

deelnemen aan expertgroepen, communities, commissies en nog veel meer.
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Energie voor de toekomst is in 2019 het jaarthema van 

TVVL. Elders in dit magazine kun je hier meer over lezen. 

Als we naar de letterlijke betekenis van dit thema kijken 

dan hebben we het over energie en toekomst. Eigenlijk 

hoort hier nog een derde woord bij; duurzaamheid. De 

installatiesector staat voor een gigantische uitdaging om 

de gebouwde omgeving te verduurzamen door het zoeken 

naar alternatieve energiebronnen. Die uitdaging zit op 

vele gebieden maar niet in de laatste plaats in mensen en 

kennis. Hoe breng je je kennis snel op peil om de uitda

ging aan te kunnen?

Duurzame gebouwen zijn toekomstbestendig, waar

devast, hebben een lage of geen CO2 uitstoot, lage 

energiekosten en een hoog comfort. Naast kennis van 

innovatieve technieken vraagt duurzaam bouwen om een 

meer integrale aanpak en een projectbenadering vanuit 

(systeem)concepten. Daarnaast vraagt het duurzaam 

bouwen inzicht in de economische haalbaarheid en over

tuigingskracht richting opdrachtgevers. In de succesvolle 

TVVL cursus Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving 

komt het begrip duurzaamheid breed aan bod, waarbij 

zowel naar het gebouw als naar de technische installaties 

wordt gekeken. De verschillende beoordelingsmethoden 

(BREEAM etc.) komen ook aan de orde. Ook de bevindin

gen uit het rapport ‘Waterstof, de sleutel tot de energie

transitie’ zijn inmiddels verwerkt in de lesstof. 

(Leren over) energie voor de toekomst

De deelnemer is na afloop van de cursus 

in staat te analyseren, motiveren en 

berekenen en zelfstandig te adviseren 

ten aanzien van duurzame aspecten be

treffende het gebouw, het gebruik en de 

technische installaties. Na afloop kun je:

•  adviseren over toe te passen energie 

en duurzaamheidslabels; 

•  onderbouwd adviseren over energiebe

sparende maatregelen;

•  onderbouwd adviseren over inpassing 

duurzame opwekking van energie;

•  adviseren en participeren in moderne 

samenwerkingsverbanden en contract

vormen;

•  een haalbaarheidsstudie met financiële 

onderbouwing opstellen.

Kijk op:  

www.tvvl.nl/cursussen/duurzaamheid 

voor meer informatie en om je aan te 

melden. We starten weer na de zomer

vakantie. 

Seizoen 2019-2020
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TVVL Cursussen

EXTRA: STUDIECOACH

Werken en leren is pittig. En we willen dat zoveel mogelijk deelnemers 
het programma succesvol afronden. Dat is goed voor jou, voor de markt, 
je werkgever én voor TVVL. Daarom kun jij exclusief bij dit traject gebruik 
maken van een studiecoach. Zodra je deel 1 hebt afgerond, staat er een 
studiecoach voor je klaar die jou kan begeleiden in het verdere E- of W-
traject. Op vaste spreekuren voorafgaand aan een lesdag is de studiecoach 
aanwezig om jou te helpen met je huiswerk, om je extra te ondersteunen 
bij onderdelen waar je moeite mee hebt en om je voor te bereiden op 
deelexamens en het post-hbo examen. De studiecoach is een 
vakinhoudelijk ervaren expert, en ook docent bij TVVL.

PRIJS

Deelname aan de TVVL Talent Academy kost € 6.995 exclusief btw.       
TVVL bedrijfsleden betalen met 15% ledenkorting € 5.945,75.
Leden van UNETO-VNI betalen € 6.095. Dit bedrag is inclusief:

      Lesmateriaal via de elektronische leeromgeving
      Benodigde lesboeken 

Toegang tot de volledige ISSO Kennisbank met het Plus Pakket
      Contacturen (25 lesdagen, exclusief examens)
      (Deel)examens (exclusief herkansingen)
      Koffie/thee/frisdrank

Warme maaltijd
      Studiecoach
      Diploma en post-hbo registratie

TVVL Magazine (gedurende het hele opleidingstraject)
Administratiekosten

Je schrijft je in voor het totale opleidingstraject (oftewel deel 1, 2 en 3). 

ANDERE VOORDELEN:

         Ben je onder de 26 jaar? Dan kun je gratis lid worden 
         van TVVL. Kijk op www.tvvl.nl/soorten-lidmaatschap voor de
         lidmaatschapsvoordelen.

Voor deze opleiding komt jouw bedrijf mogelijk in aanmerking 
         voor subsidie via OTIB (OntwikkelingStimuleringsRegeling OSR).
         Kijk voor meer informatie op www.otib.nl

WAT KAN IK DAARNA?

De TVVL Talent Academy is geen eindstation. Als je verder 
wilt leren bij TVVL kan dat, maar het hoeft natuurlijk niet.
Na dit opleidingstraject kun je jezelf verder specialiseren 
met onze ontwerpopleidingen, verbreden met integrale 
opleidingen of werken aan je persoonlijke ontwikkeling 
met één van onze trainingen.

Je leert hier basisprincipes, theorie en normen en richtlijnen toe te 
passen op specifieke installatietechnische onderdelen. Ook start je in 
dit onderdeel met het maken van installatietechnische berekeningen.

Je beheerst na het volgen van dit deel de theoretische 
grondbeginselen van de luchtbehandelingstechniek voor kantoor- 
en utiliteitsgebouwen. Je kunt de benodigde klimaattechnische 
berekeningen maken en een (voor)ontwerp opstellen van 
klimaatinstallaties, rekening houdend met prestatie-eisen op het 
gebied van comfort, energie en Total Cost of Ownership. 

           Voor meer informatie over de inhoud van de
           post-hbo luchtbehandelingstechniek:    
           www.tvvl.nl/cursussen/lucht 

           Voor meer informatie over de inhoud van de
           post-hbo hogere elektrotechniek:
           www.tvvl.nl/cursussen/elektrotechniek 

BEIDE OPLEIDINGSTRAJECTEN OP EEN RIJ: 

DEEL 1

DEEL 2

DEEL 3

Je leert hier basisprincipes, theorie en normen en richtlijnen op 
elektrotechnische installaties toe te passen. Ook start je in dit deel 
met het maken van elektrotechnische berekeningen.

Je hebt na het succesvol afronden van dit deel gedegen kennis van 
de grondbeginselen, de wet- en regelgeving en het ontwerp van de 
elektrotechnische installaties voor gebouw- en bedrijfsinstallaties.
Je kent de ontwikkelingen op dit gebied ten aanzien van intelligente 
gebouwen, smart grid, DC-techniek en de energietransitie.

            De 2 post-hbo opleidingen zijn geregistreerd bij Stichting
            Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland. Opleidingen die door 

deze stichting zijn getoetst hebben een grote waarde op de arbeidsmarkt. 
Ook krijgen deze post-hbo opleidingen regelmatig een toetsing om te 
kijken of ze nog van voldoende niveau zijn. Zodra je een geregistreerde 
opleiding succesvol afrondt, wordt jouw naam opgenomen in het 
Landelijke Register van Deelnemers.

TOEGEPASTE WISKUNDE- EN NATUURKUNDE

Na afloop van dit deel zijn je rekenvaardigheden en kennis van natuurkundige principes opgefrist of op voldoende niveau gebracht.

BASIS BASIS 

    POST-HBO LUCHTBEHANDELINGSTECHNIEK POST-HBO HOGERE ELEKTROTECHNIEK

i

OPLEIDINGSTRAJECT WERTUIGKUNDE
(SPECIALISATIE LUCHTBEHANDELINGSTECHNIEK)

OPLEIDINGSTRAJECT ELEKTROTECHNIEK

6 7

E

W

Post-hbo diploma 
binnen 18 maanden

Luchtbehandelingstechniek (specialisatie binnen Werktuigkunde). 

De opleiding is zó opgebouwd dat werken en leren te combineren 

zijn en deelnemers kunnen via TVVL gebruik maken van een 

studiecoach. Daarnaast bouwen jong professionals door deel te 

nemen aan de opleiding ook direct aan hun netwerk met andere 

technisch professionals.

TVVL Talent Academy vindt plaats in het Intechniumgebouw in 

Woerden. Inschrijven en meer informatie: https://www.tvvl.nl/

tvvltalentacademy.

TVVL Talent Academy

Met het opleidingstraject TVVL Talent Academy 

biedt TVVL een oplossing voor het tekort aan 

hoogopgeleide technische professionals. Binnen 

1,5 jaar worden technisch geschoolde mbo’ers en 

zij-instromers met een hbo opleiding begeleid van 

een stevige basis naar een post-hbo diploma Hogere 

Elektrotechniek of Luchtbehandelingstechniek 

(specialisatie binnen Werktuigkunde). 

Met dit opleidingstraject investeren werkgevers in 

het vakgebied en krijgen jong professionals de kans 

om meer uit hun toekomst te halen. Het TVVL Talent 

Academy opleidingstraject bestaat uit 3 delen: een 

schakelcursus Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde; 

een basis Elektrotechniek of Werktuigkunde; en als 

laatste de posthbo Hogere Elektrotechniek of posthbo 
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We zijn erg blij dat Jan van den Broek 

bij het verenigingsbureau is begonnen 

als Kenniscoördinator. Jan ‘ademt’ al 

vanaf het begin van zijn werkzame leven 

techniek. Oorspronkelijk als algemeen 

elektrotechnicus, vervolgens als 

projectengineer industriële automatisering.

Aangezien communicatie met de klant ook 

toen altijd al centraal stond, was het niet 

vreemd dat Jan op zeker moment binnen 

een technisch bedrijf de overstap maakte richting PR en communicatie. Jan had namelijk de 

ervaring met regelmaat juist dáár te worden ingezet waar de communicatie met de (eind)klant 

een grote rol speelde. Zéker op de gebieden waar mensen van binnen én buiten de techniek met 

elkaar in contact dienden te worden gebracht.

Vanuit daar belandde Jan in de journalistiek. Eerst als hoofdredacteur van aandrijven en besturen, 

vervolgens als algemeen hoofdredacteur van de groep Installatie binnen een grote uitgeverij.

De heer A. Montanus

Montanus Projectmanagement

De heer ing. N. Peters

Encon Ingenieursbureau Nederland B.V.

De heer ing. C. Smit

Cosmald Invest bv

De heer V. Tuankotta

VE Projects

Nieuwe Bedrijfsleden
Flexprof B.V. - BU Projects

Stadionweg 70 B

6225 XR  MAASTRICHT

www.flexprofprojects.nl

Nieuwe Persoonlijke leden
De heer R.H.W. Bijkerk

BORG technisch beheer

De heer ir. S.P. de Bont

ZRi

De heer ing. A.P. Bruijgom

Huisman & van Muijen

Graag stellen wij onderstaande personen als lid van de vereniging aan je voor.

Nieuwe TVVL leden

Even voorstellen - Jan van den Broek

Inmiddels is Jan als zzp’er alweer 

enige tijd actief als freelance 

hoofdredacteur van het vakblad 

ElektroPraktijk en gaf hij tot voor 

kort richting aan het Kennisplatform 

Duurzaam Gebouwd. Daar leerde Jan 

nog meer welke rol de techniek van 

vandaag en morgen speelt binnen een 

duurzaam gebouwde omgeving.

Techniek en mensen zijn voor 

Jan onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Het uitwisselen van 

kennis over (duurzame) techniek – 

via kennisontwikkeling, deling en 

overdracht – binnen TVVL kan en zal 

hier een positieve bijdrage aan leveren, 

wat de cirkel voor Jan rond maakt.

Even voorstellen - Evert Jan Hoogendoorn

Mijn vakgebied is Klimaatinstallaties. De afgelopen 10 jaar heb ik veel ervaring opgedaan bij 

een inregelbedrijf. Mijn werkzaamheden bestonden uit het inregelen van klimaatinstallaties en 

onderzoek/advies m.b.t. het binnenklimaat in ziekenhuizen, scholen, kantoren, industrieën, etc.

 

Sinds kort ben ik werkzaam als engineer/inspecteur bij Merwe management en advies in 

Sliedrecht. Mijn functie bestaat o.a. uit NEN2767 inspecties Winstallaties en onderzoek/advies 

m.b.t. verbeteringen aan het binnenklimaat. In beiden vind ik een hoop uitdaging en voldoening en 

wil ik mijzelf blijven ontwikkelen.



Agenda

62 tvvl magazine / agenda
nr. 01 / februari / 2019

   TVVL Evenementen

Donderdag 7 februari 2019

YOUNG TVVL Energie voor de Toekomst  Amsterdam

Dinsdag 19 februari

TVVL regiospecial Natuurlijke elementen  

& Slimme technologieën  Eindhoven

   En verder

Voorlichtingsbijeenkomst  

BouwBrancheBrede (BBB) Masterclass  

20 februari 2019

TVVL Kennisplein tijdens Building Holland 

9 t/m 11 april 2019

Clima 2019 (Boekarest, Roemenië)

26 t/m 29 mei 2019

26 februari 2019

27 februari 2019

12 maart 2019

19 maart 2019

19 maart 2019

9 april 2019

16 april 2019

19 april 2019

8 mei 2019

23 mei 2019

   TVVL Cursussen

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

Persoonlijke groei - Adviesvaardigheden 

ANDY VAN DEN DOBBELSTEEN
HOOGLERAAR CLIMATE DESIGN & 

SUSTAINABILITY TU DELFT

HOUKJE RIJPSTRA
DIRECTEUR CIRCULAIR FRIESLAND

DOUWE FABER
DIRECTEUR EKWADRAAT

MICHIEL SCHRIER
GEDEPUTEERDE 

PROVINCIE FRYSLÂN

KOOP JE TICKET VOOR 
SLECHTS €145,- EXCL. BTW

WWW.DUURZAAMGEBOUWDCONGRES.NL

ERIK FABER
WETHOUDER SÚDWEST-FRYSLÂN

HILBRAND KATSMA
DIRECTEUR PRODUCTIE EN INNOVATIE

VAN WIJNEN

ERIC ZWEERS
MANAGING PARTNER ABCNOVA

DUURZAAM GEBOUWD CONGRES
14 FEBRUARI 2019 | WESTCORD WTC HOTEL | LEEUWARDEN 

10E EDITIE DUURZAAM GEBOUWD CONGRES IN PROVINCIE FRYSLÂN
Op 14 februari 2019 komen experts uit de bouw- en vastgoedsector bijeen om de 

verduurzaming in Friesland te versnellen. Thema’s als: #VanGasLos, Circulariteit en 
Ketensamenwerking staan deze dag centraal. It Giet om, jij toch ook?

SPREKERSPROGRAMMA
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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


