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Een combinatie waar u op kunt bouwen
Totaalpakket op maat 

• Levering en montage van split-airconditioningsystemen 
en VRF-systemen

• Mobiele airconditioners
• Compleet programma voor luchtbehandelingsinstallaties
• Innovatieve en technisch hoogwaardige producten
• Luchtkanalensystemen en bĳbehorende componenten 
• TROX ®  en Rokan afhaaldepot:

Vandaag voor 14.00 uur besteld, morgen in huis!*
• Unieke retournamegarantie voor de standaard 

TROX® -componenten*
• Logistiek maatwerk

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

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

5tvvl magazine / inhoudsopgave
nr. 04 / juli / 2019

Onderzoek & Cases

Praktijk

Projectbeschrijving

LerenTHEMA



“We spreken van een verandering van tijden”

Mens

De mens wordt geconfronteerd met enorme 

veranderingen. In dit decennium ontstaat er elke 

week wereldwijd gezien een stad met meer dan 

1 miljoen inwoners. Was de wereldbevolking in 

1850 nog ongeveer 1,25 mld mensen, waarvan 

ca 15% in de steden woonden, honderd jaar 

later was de wereldbevolking verdubbeld tot  

2,5 mld en woonden ca 25% in steden. Weer 

honderd jaar later in 2050 zal de wereldbevol-

king groeien naar 9,8 mld, waarvan ca 75% in 

steden zal wonen. 

Een tweede trend is dat het aantal bewoners per 

huis nog steeds daalt. In Nederland is dat op dit 

moment 2,1 bewoner per huis. In de steden is dit 

slechts 1,7. Ook worden de gezinnen kleiner en 

leven de mensen in kleinere sociale verbanden. 

Honderd jaar terug was nog de belangrijkste 

vraag: waar kom je vandaan? Met andere woor-

den: je afkomst had betekenis voor wat en wie 

je bent en wat je worden kunt. Tegenwoordig is 

de eerste vraag bij kennismaking: Wat doe je? 

Ofwel: wat heb je bereikt? De achterkant van die 

vraag is: als je iets niet bereikt hebt, ben je een 

loser. Ook merken we een mengeling van cultu-

ren. Vroeger was het leven in een klein dorpje 

overzichtelijk en veilig. Het kon ook keihard zijn 

als je uitgesloten was. Bijvoorbeeld als je je niet 

conformeerde aan de geldende normen. Maar 

het was veilig en duidelijk. Nu zijn veel mensen 

onzeker over zichzelf: Ben ik hip en interessant 

genoeg. Word ik voldoende ‘geliked’?  

Met andere woorden: tel ik wel mee?

Jaarrede van Henk Willem van Dorp op Algemene Ledenvergadering

TVVL gaat over mens, techniek en maatschappij. En alle 3 

deze facetten hebben een behoorlijke verandering mee-

gemaakt in 2018. Die verandering gaat zo snel dat we niet 

meer kunnen spreken van een tijd van verandering maar een 

verandering van tijden. Laat ik op de verschillende aspecten 

ingaan.

Jaarrede
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Onze maatschappij wordt steeds veiliger. Het aantal verkeers-

doden daalt, het aantal ongevallen daalt, maar het aantal 

zelfmoorden stijgt tot ruim 4 per dag. Daartegenover staat dat 

we overal in de top 5 staan. In alle lijstjes staan we in de top 5: 

bijvoorbeeld welvaart, sociale zekerheid, geluk, kennis, scholing 

en innovatie. De welvaartssprong van onze generatie is dan ook 

enorm. Mijn ouders gingen niet op vakantie, maar velen van u 

zullen dit aardig compenseren. 

Er is ook een ander verhaal. Het verhaal van mensen met flex-

banen. Het verhaal van anders-begaafden die niet aan de bak 

komen. Het mooie verhaal dat we allemaal langer leven, maar dat 

we ook langer mogen werken. Dat laatste is niet voor allen een-

voudig, met name voor onze monteurs is dat een zware opgave. 

En het is ronduit asociaal om te zien dat de levensverwachting 

tussen mensen die praktisch werk doen en hoger opgeleiden 

die veel later zijn begonnen met werken, verschilt met 10,3 

jaar. Afgelopen eeuwen gingen onze voorouders er vanuit dat 

hun kinderen het beter zouden krijgen dan zij. De laatste jaren 

bemerken we daarin een trendbreuk. Ouders verwachten dat hun 

kinderen het slechter krijgen dan zij. Ook al hebben wij het goede 

voor met onze kinderen, toch zien we dat in onze maatschappij 

oud in toenemende mate steelt van jong. Stelen klinkt een beetje 

dramatisch, maar oordeel zelf. Onze loongebouwen laten zien dat 

oud te veel verdient, dus jong te weinig. 

Het tweede punt is: in het verleden is betaald voor een levensver-

wachting van 11 jaar na pensionering. Intussen is deze opgelopen 

tot 21 jaar. Dat betekent dat de jongeren moeten betalen voor 

de pensioenen van ouderen. Het derde is: de vroegpensioenrege-

lingen waar enthousiast gebruik van gemaakt is, moeten betaald 

worden door de werkenden. Het vierde punt is: Oud verkoopt 

hun huizen duur aan jongeren. Kon je vroeger nog heel goedkoop 

een huis kopen, dat is tegenwoordig onmogelijk. Het vijfde is: 

de fossiele energie is door de huidige generatie opgebruikt. De 

jonge generatie moet investeren in circulariteit en verduurzaming. 

Het gevolg is dan ook dat mensen opzien tegen de kosten van 

energie transitie en bang zijn voor de toekomst. We hebben ener-

zijds te maken met een generatie ouderen die bang is om te ver-

liezen en een generatie jongeren die bang is dat zij niet krijgt wat 

zij verwacht. Daarnaast hebben we te maken met een enorme 
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leefdruk, continue online zijn, uitrusten van de vakanties, 

alles mee willen maken. Dit zorgt er voor dat jongeren op 

steeds jongere leeftijd een burn-out krijgen.

Techniek

Afgelopen jaar hebben we een enorme ontwikkeling 

doorgemaakt in ons vakgebied, van hardware naar  

beschikbaarheid, van hardware naar software en van  

beschikbaarheid naar exploitatie. Nu de laatste 

ontwikke ling als gevolg: installatie als een service. Dat 

brengt veel complexiteit met zich mee, dat vraagt om 

kennis. De maatschappij verwacht ook dat wij een 

antwoord geven op de global warming en de ener-

gietransitie. Helaas zijn we niet uitgenodigd voor de 

politieke klimaattafels. Maar intussen hebben wij die zelf 

georganiseerd. Veel succes hiermee.

Maatschappij

De vraag is: Wat kan de maatschappij van TVVL verwach-

ten? Alle ontwikkelingen raken ons vakgebied. In de 

toekomstverkenning Connect 2025 worden 6 thema’s 

benoemd:

  Branche zonder grenzen, flexibiliteit is noodzaak: 

Mensenwerk, Oud naast nieuw; NUL=NORM, Nul 

uitstoot, nul afval; Data als grondstof, verbinden, 

verzamelen en begrijpen; De stad Nederland, op zoek 

naar balans en; Nieuwe werkwijzen, samenwerken & 

dienstverlening centraal.

U moet goed begrijpen dat de trek naar de steden zoals 

dit nu gebeurt, zonder techniek zou leiden tot een enor-

me uitbraak van ziektes en verkeersinfarcten. Het zou 

onmogelijk zijn. Alleen dankzij onze technieken kunnen 

mensen veilig en gezond naast elkaar leven. Met elkaar 

hebben we geprobeerd dit handen en voeten te geven. 

nieuwe opleidingen, cursussen, workshops, bijeenkomsten en 

TVVL Connect. 

TVVL verbindt ruim 1.000 ingenieurs. Deze ingenieurs zijn dage-

lijks bezig hun technische kennis in te zetten voor een gezonde en 

duurzame woon-, werk- en leefomgeving. Wat een prachtig vak 

hebben wij toch. Als je daarbij bedenkt dat de verduurzaming van 

Nederland voor een belangrijk deel afhankelijk is van ons vakge-

bied, dan krijgen we toch allemaal zin, als dit al niet is gebeurt, 

om hiermee van start te gaan?

De klimaatdoelstellingen liegen er niet om. Nu de dames en 

heren in Den Haag over elkaar heen buitelen over de consequen-

ties van de verduurzaming zie ik in Nederland zo veel gebeuren. 

Initiatieven van o.a. gebouweigenaren, burgers, gemeenten en 

woningcorporaties gaan ongeacht de discussies in Den Haag door. 

Dit omdat het virus steeds meer mensen beetpakt. Het virus om 

mee te doen met het realiseren van een gezonde en duurzame 

woon-, werk en leefomgeving voor volgende generaties. 

Verder wil ik melden over de vereniging dat het TVVL bestuur 3 

nieuwe leden heeft verwelkomd. Namelijk: Jacques van der Krogt 

als portefeuillehouder van YOUNG TVVL, Olaf Oosting als porte-

feuillehouder Regionetwerk en Jan Jaap Blüm als portefeuillehouder 

Kennisplein. Het bestuur is dankbaar dat deze jonge mannen zich 

voor de vereniging willen inzetten. Gedetailleerde informatie over 

wat wij dit jaar hebben gedaan kunt u vinden in ons jaarverslag. 

Een paar bijzondere dingen wil ik nog melden. We hebben onze 

omzet verdubbeld t.o.v. 4 jaar terug. Het aantal cursisten is ge-

groeid met 34% t.o.v. vorig jaar. We hadden ruim 1.000 bezoe-

kers van de regio evenementen en ook 1.000 van de landelijke 

evenementen. Ook YOUNG TVVL heeft onder branchegenoten 

een leidende positie ingenomen bij de evenementen gericht op 

jong professionals voor branchegenoten. Wij zijn één van de 

weinige verenigingen die groeien, kortom de vereniging leeft en 

bruist. Ook de MAR is weer actief geweest. Ze hebben voorberei-

dend werk gedaan voor het jaar 2019 Energie voor de toekomst. 

Samen met de MAR en een aantal deskundigen hebben we tevens 

een studiereis gemaakt naar Duitsland, naar een aantal onder-

zoeksinstellingen op het gebied van waterstof. Er is dus veel 

gebeurd. Veel om trots op te zijn. En ik wil iedereen bedanken die 

hier aan meegewerkt heeft om van 2018 een succesvol jaar van 

te maken. Het bestuur bedankt het verenigingsbureau voor de 

fijne samenwerking.

Bestuur

Het bestuur kijkt met veel trots terug op het jaar 2018. Samen 

met alle leden die hebben bijgedragen is TVVL in alle opzichten 

gegroeid. Kennisontwikkeling, kennisoverdracht en elkaar ont-

moeten. Dat is waar we samen aan werken. Er ontstonden prach-

tige, nieuwe projecten bij kennisontwikkeling. Ideeën die binnen 

de expertgroepen en communities zich verder ontwikkelden naar 

nieuwe kennis die maakt dat TVVL steeds meer wordt gezien als 

kennisautoriteit. Dit resulteerde in zichtbare waardering vanuit 

subsidiekanalen, waardoor het mogelijk was veel projecten met 

nog meer nieuwe kennis te realiseren. Kennis die door de vereni-

ging stroomt via vele verschillende onderdelen: TVVL Magazine, 



Nieuws

Op basis van nieuwe kennis is er een herziene versie 

van ISSO-kleintje Riolering gepubliceerd. Het Kleintje 

Riolering is gebaseerd op NTR 3216 Riolering van 

bouwwerken - Richtlijnen voor ontwerp, uitvoering en 

beheer (2018) en daarmee indirect op NEN 3215. De 

kennis in het ISSO-kleintje is geschikt voor de instal-

lateur en servicemonteur. Hiermee kan hij of zij snel 

de meest gebruikte richtlijnen voor het ontwerp en de 

aanleg van riolering terugvinden. 

“Het Kleintje Riolering is vooral een handzaam prak-

tisch boekje, met de praktijkrichtlijn NTR 3216 als 

basis, en vooral bedoeld voor het werk in dagelijkse 

situaties”, vertelt Irene van Veelen, projectcoördina-

tor bij ISSO. “De NTR legt vrij gedetailleerd uit hoe 

je riolering zo kunt aanleggen dat een storingsvrije 

werking mogelijk is. De gewijzigde NEN 3215 was de 

aanleiding om ook de NTR 3216 en Kleintje Riolering 

te herzien. De NEN-norm en de NTR worden tegelij-

kertijd aangepast door dezelfde commissie.”

Vertaalslag naar de praktijk 

Babylonische spraakverwarringen zijn geen uitzonde-

ring in de wereld van afvalwatertechniek. Verstopte 

riolering, geluidsoverlast van het toilet van buren, 

stank. Allemaal problemen waarmee installateurs en 

opdrachtgevers vaak te maken hebben, maar waar 

De eerste leergang Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving is met 
succes afgesloten. Initiatiefnemers Duurzaam Gebouwd, Nieman en TVVL 
maakten onlangs bekend dat bijna 20 deelnemers het certificaat behaalden.
In vijf modules leerden de deelnemers alles over aardgasvrije oplossingen 
en de realisatie van een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Van een 
introductie over #VanGasLos, tot kennisdelen over wijkgerichte aanpakken 
en het uitlichten van praktijkvoorbeelden: deelnemers werden geprikkeld 
om uit de comfortzone te stappen en kennis te delen met koplopers uit 
andere bloedgroepen.

Gevarieerd gezelschap
Onderling enthousiasmeren en inspireren gebeurde veelvuldig en er ont-
stonden boeiende discussies dankzij de diversiteit aan deelnemers. “Bij de 
kick-off waren onder meer 2 woningcorporaties, 5 gemeenten, 4 installa-
tiebedrijven en 7 adviseurs aanwezig”, vertelt Harm Valk van Nieman over 
het gevarieerde gezelschap. Uit de sessie bleek onder andere dat er niet één 
passende oplossing is om wijken en gebieden #VanGasLos te maken. “Het 
beleid is nog in ontwikkeling en er is een belangrijke rol weggelegd voor de 
Regionale Energiestrategie en het gemeentelijk Warmteplan.”

Uit de comfortzone
Daarom deelden deelnemers kennis, om te versnellen en een integrale 
benadering voor de energietransitie op te zetten. “Daarvoor moest iedereen 
uit zijn of haar comfortzone komen en zich openstellen voor andere visies. 
Juist het onderling sparren en uitwisselen van informatie vormden belang-
rijke onderdelen voor het succes van de leergang”, zei TVVL-directeur John 
Lens. Uit een rondvraag bleek dat deelnemers de grote variatie in de groep 
interessant vonden en van elkaars expertise profiteerden.

Succes opvolgen
“En we gaan door”, geeft Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd aan, 
“want dit succes willen we natuurlijk opvolgen. De tweede leergang is 
op 29 mei gestart, en op 18 september start de derde. Op de website van 
Duurzaam Gebouwd lees je meer details over de komende edities, waar je je 
nog voor kunt inschrijven. Ik kijk al uit naar de volgende leergangen, waar 
we ongetwijfeld tientallen professionals aan elkaar verbinden om kennis te 
vermenigvuldigen om slimme stappen te zetten naar #VanGasLos.” Meer 
informatie over de komende edities is te vinden op duurzaamgebouwd.nl.

  EERSTE CERTIFICATEN UITGEREIKT VOOR 
OPLEIDING AARDGASVRIJE GEBOUWEN 
EN GEBIEDEN

  HERZIENE VERSIE KLEINTJE 
RIOLERING GEPUBLICEERD
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Nieuws

De Universiteit Utrecht gaat samen met Google en Amsterdam de luchtkwali-
teit in de stad op straatniveau in kaart brengen. De UU heeft om deze reden de 
Google Street View-auto’s uitgerust met speciale meetapparatuur. Het is voor 
het eerst dat Google Air View in Nederland neerstrijkt.

De kwaliteit van de lucht 
die we inademen heeft grote 
impact op onze gezondheid. 
Wereldwijd overlijden er 
meer dan 4 miljoen mensen 
per jaar vroegtijdig door 
vervuilde lucht. Ook in 
Amsterdam heeft luchtkwaliteit een grote impact op de gezondheid: zo leven 
Amsterdammers gemiddeld een jaar korter door het inademen van vervuilde 
lucht. Informatie over de luchtkwaliteit op straatniveau kan stadsplanners 
helpen om gebieden met slechte luchtkwaliteit te lokaliseren en aan te pakken.

Van Street naar Air View
De UU heeft twee Street View-auto’s uitgerust met sensoren die stifstof dioxide, 
fijnstof, ultrafijnstof en zwarte koolstof meten. “Het gaat om metingen op 
straatniveau”, zegt Roel Vermeulen, hoogleraar Milieu-epidemiologie en 
exposome analyse van de Universiteit Utrecht. “Nu wordt de luchtkwaliteit 
gemeten met slechts een aantal meetpunten in de stad, dus dit gaat een berg 
nieuwe informatie opleveren. Dat is erg bruikbaar voor wetenschappers. Zo wil 
ik onderzoek doen naar de schadelijke gevolgen van lage concentratie luchtver-
vuiling en de specifieke rol die ultrafijnstof daarin speelt. Maar de data wordt 
ook gedeeld met burgers, zodat iedereen kan zien waar de lucht in Amsterdam 
het schoonst of waar de vervuiling juist het grootst is.”
De auto’s zullen een jaar door Amsterdam rijden en alle straten meerdere keren 
meten, zodat er uiteindelijk een jaargemiddelde meting van de luchtkwaliteit 
uitkomt.

Exposoom
Dit project valt binnen het 
zogeheten exposoom-on-
derzoek van de UU. Dat 
onderzoek kijkt naar het 
totale pakket aan invloeden 
van buitenaf op de volksge-
zondheid. Vermeulen: “Van de meeste chronische ziekten is bekend dat gene-
tische aanleg een risicofactor is, maar waarom de een ziek wordt en de ander 
niet, kunnen we vaak slecht verklaren. Ook niet waarom sommige patiënten 
baat hebben bij een behandeling en anderen niet. Er mist dus een belang-
rijk deel van de puzzel om individuele gezondheidsvragen goed te kunnen 
beantwoorden. Het exposoom is de missing link tussen gen en gezondheid. En 
luchtvervuiling is daar weer een belangrijk onderdeel van.”
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níet altijd een eenduidige norm of richtlijn voor 

bestaat. De oude NTR 3216, en daarmee dus 

ook het ISSO-kleintje Riolering, gaf soms net 

niet genoeg antwoord om op de juiste manier te 

ontwerpen. 

Input van vakmensen

Rob Snoek van De Kraan Installatie techniek: 

“Neem bijvoorbeeld ontspanningsleidingen: 

mensen die ze moeten aanbrengen gaan uit van 

één zin of één tabel die in de NTR stond. Maar als 

die zin of tabel niet duidelijk is, kunnen er proble-

men ontstaan.” Rob Snoek was samen met enkele 

andere installateurs betrokken bij de verschijning 

van het aanvullingsblad op NEN 3215, de herziene 

NTR 3216 en het nieuwe Kleintje Riolering. 

Norm als ruggensteun

Ook Nick Post was betrokken bij de nieuwe NTR. 

Hij is projectleider bij installatiebedrijf Beck & v/d 

Kroef. Net als Snoek vindt hij het belangrijk dat 

zaken voor iedereen op de werkvloer te begrijpen 

zijn. “Een tabel, stuk tekst of een afbeelding moet 

maar op één manier op te vatten zijn. Vaak krijgen 

we bij de uitvoering discussies met de opdrachtge-

ver over de installatie van het systeem. Dan moet 

je als installateur echt met harde bewijzen komen 

om aantoonbaar te maken dat jouw plan juist is. 

Een goede, duidelijke norm en regeling is dan ont-

zettend fijn om te hebben als ruggensteun. Je staat 

daarmee gewoon sterker in je schoenen.” 

Hemelwater bergen

In het nieuwe Kleintje Riolering is ook kennis 

opgenomen over gebouwriolering en hemelwater. 

Rob Snoek: “In de toekomst gaan we het steeds 

meer hebben over de problematiek van korte, 

heftige buien. Dat geldt ook voor het bergen van 

water binnen de eigen perceelgrenzen. Wat is je 

plan als het gaat om de opvang van water? De 

huidige installaties zijn daar meestal niet goed op 

toegerust.” 

Dit ISSO-kleintje Riolering is de derde herziene 

versie. Eerdere versies verschenen in 2007 en 2014. 

Het nieuwe Kleintje is verkrijgbaar via de ISSO-

KennisBank.
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