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

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

  GOOGLE AIR VIEW BRENGT LUCHTKWALITEIT 
AMSTERDAM IN KAART



Interview

Nederland moet in 2050 een volledig 
circulaire economie hebben. Elphi 

Nelissen, hoogleraar Building 
Sustainability aan de Technische 

Universiteit Eindhoven (TU/e),  
is voorzitter van het transitieteam 

Circulaire Bouweconomie. Dat team 
legt het organisatorische fundament 

voor dit ambitieuze plan. Dan gaat 
het over technische bouwstenen, 

zoals hoe een materialenpaspoort 
er uit moet komen te zien, maar 

zeker ook over maatschappelijke 
inbedding. En juist daar lijkt de 

grootste uitdaging in te zitten. “Het 
is nu niet het juiste moment om een 

brede bewustwordingscampagne op 
te zetten.”

‘Kilometers elektriciteitsleiding 
op de schroothoop. Zonde’

Elphi Nelissen, voorzitter transitieteam Circulaire Bouweconomie:

Auteur

Tijdo van der Zee
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Elphi Nelissen

Foto's: Christiaan Krop



Aan een inspirerende werkomgeving ontbreekt het 

Elphi Nelissen niet. De TU/e is met een serieuze 

vergroeningsoperatie bezig. Inmiddels zijn al vier 

gebouwen op de campus ‘van het aardgas af’ en 

voorziet een universiteitsbrede wko-installatie het 

universitaire vastgoed van duurzame warmte en 

koude. De fotograaf laat Nelissen poseren voor het 

Atlas-gebouw, de nieuwste parel aan de duurzame 

“Ik had graag  
een aparte  

circulariteitstafel 
gewild”

Na de foto’s loopt ze naar haar eigen werkkamer 

op de tweede verdieping van het bouwkunde-

gebouw, en neemt de route via het laboratorium 

op de begane grond. Daar staat, achter hekken, 

de grote 3D-betonprinter. Diverse gelaagde 

betonsculpturen tegen het hek getuigen van de 

drukke experimenteerdrift van de studenten. 

Nelissen: “Een spinoff van de TU/e gaat in  

Nijmegen de langste 3D-geprinte voetgangers-

brug ter wereld maken.” En dat, zegt ze, is 

milieuvriendelijk, omdat voor dergelijke bruggen 

minder beton nodig is. 

Het is dus duidelijk: universiteiten zijn al lang niet 

meer de gesloten bastions die ze vroeger waren. 

Ze staan tegenwoordig met 1 been in de maat-

schappij. Toch was het plan voor de circulaire wijk 

Brainport Smart District “best wel stoer”, zegt 

Nelissen. “Drie jaar geleden besloten we dat al 

onze theoretische kennis eens zou moeten landen 

in een echte wijk. Helmond bleek toen een hele 

goede propositie te hebben met de nieuw te  

bouwen wijk Brandevoort.” Hoe die wijk van 

1500 tot 2500 woningen er uit gaat zien, wordt 

inzichtelijk gemaakt in de stedenbouwkundige 

visie die onlangs door UN-studio is gepubliceerd. 

De bedoeling is dat de bewoners er naar elkaar 

toe trekken, dat er een hechte gemeenschap 

ontstaat, waar spullen gedeeld worden, gemeen-

schappelijke moestuinen aangelegd worden 

en waar de woningen een duurzame kwaliteit 

uitstralen. Dit alles in harmonie met superge-

avanceerde, datagedreven systemen, zoals 

zelfrijdende ov-busjes, deelplatformen en project-

paspoorten. IT-bedrijf Geodan heeft inmiddels 

een rudimentaire digital twin ontworpen van de 

wijk, die mee-evolueert als de wijk tot was-

dom komt. In dit kader wordt er ook gesproken 
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ketting van de universiteit. Dit 16 bouwlagen tellende 

pand uit 1963 werd onlangs op duurzame wijze 

gerenoveerd en ontving een BREEAM Outstanding 

oplevercertificaat met een score van 96,01%. 



Interview

over een Data Universum, waar iedere 

bezoeker, bewoner of werkende deel van 

uitmaakt. Nelissen: “Uit die data halen 

wij kennis, die ten goede komt aan de 

bewoners. Maar belangrijk is dat data en 

‘smart’ geen doel op zich zijn. Het doel 

is de kwaliteit van leven, de data zijn een 

middel om dit te bereiken.”

Installatiesector loopt achter

Dertien jaar geleden ontwierp Nelissen 

een eigen gasloze woning. Nu werkt 

ze aan een opvolger, die naast gasloos 

ook nog eens zo circulair mogelijk is. Ze 

verwacht binnenkort de vergunningen 

rond te hebben en dan richting het einde 

van het jaar te beginnen met bouwen. 

Bij de voorbereidingen heeft ze gemerkt 

dat circulair bouwen nog niet makkelijk 

is. “De gevel is demontabel en wordt 

gemaakt van hergebruikt hout”, zegt ze. 

“Maar bij de vloerverwarming lopen we 

tegen problemen aan.” In het ontwerp is 

namelijk voorzien in tegels die van binnen 

doorlopen naar de buitenruimte.  

“Tegelfabrikant Mosa heeft een droog-

bouw kliksysteem voor tegels, maar die 

zijn niet geschikt voor buiten. Dit bete-

kent dat onze vloerverwarming ingestort 

gaat worden in de afwerklaag en dus niet 

meer hergebruikt kan worden. Jammer.”

Nelissen: “Ik vind overigens dat de installatie sector 

achterloopt op circulair gebied. Er gebeurt wel 

wat, maar het kan veel beter. Als je ziet hoeveel 

kilometer elektriciteitsleiding er wordt gebruikt 

in een gebouw. En dat kieperen we later allemaal 

weg. Ik denk echt dat de sector moet gaan naden-

ken hoe ze dit beter kunnen gaan doen, anders 

worden ze straks voorbijgelopen door anderen. Er 

valt echt nog een wereld te winnen.”

In zekere zin helpt de ervaring die ze heeft met 

haar eigen woning Nelissen in haar rol als voor-

zitter van het Transitieteam Circulaire Bouw-

economie. Ze beseft hierdoor maar al te goed 

welke weg Nederland nog af te leggen heeft.  

“We hebben voor de metafoor van een berg-

beklimming gekozen. In 2050 willen we de top 

halen. In 2023 willen we het basiskamp klaar 

hebben. Dat wil zeggen dat we alle meetinstru-

menten, normen, uitgangspunten en tools paraat 

hebt. Iedereen weet dan wat hij of zij moet doen 

en dan is het: ‘Gaan met die banaan’.” En dat is 

niet toevallig ook het jaartal waarop de overheid 

bouw opdrachten circulair moet gaan uitvragen.

Elphi Nelissen

Elphi Nelissen (60) is voorzitter 

van het Transitieteam Circulaire 

Bouweconomie. Daarnaast is ze 

professor Building Sustainability 

aan de TU/e. In 1991 richtte ze 

haar eigen ingenieursbureau 

op, waar nu zo’n zestig mensen 

werken. Ook is Nelissen voor-

zitter van de Brabantse Sociaal 

Economische Raad (SER).
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“Meldingsplicht aan de 
overheid voor als je een 

gebouw gaat slopen. 
Dat lijkt me logisch”

Materialenpaspoort

Eén van de zaken waarover een politieke beslissing 

moet worden genomen, is over een verplicht mate-

rialenpaspoort bij ieder gebouw. De Tweede Kamer 

beslist daarover in 2020, op basis van een “door-

wrocht advies” van het transitieteam, dat nu al druk 

bezig is met verschillende onderzoeken hiernaar, 

zegt Nelissen. “Heel waarschijnlijk zullen we hier-

over positief adviseren. Als je dit niet verplicht stelt, 

weet je over vijftig jaar nog niet welke materialen 

er beschikbaar komen. Een meldingsplicht aan de 

overheid voor als je een gebouw gaat slopen is een 

logische aanvulling hierop, anders heeft niemand 

zicht op wanneer bepaalde materialen vrijkomen. 

En dat is essentieel natuurlijk.” 

Materialenpaspoorten zijn niet geheel nieuw. Zo 

ontwikkelde duurzaam architect al enkele jaren 

geleden Madaster. En ook in de huidige BIM- 

modellen is al veel informatie over materialen te 

vinden. Nelissen: “Madaster in zijn huidige staat 

is niet toereikend. Het is een eerste aanzet tot wat 

een goed paspoort zou kunnen worden. De over-

heid moet straks de voorwaarden gaan bepalen 

waar zo’n paspoort aan moet voldoen. Commer-

ciële partijen kunnen dat dan gaan oppakken. Die 

moeten wel continuïteit kunnen waarborgen. De 

informatie moet over 200 jaar nog beschikbaar 

zijn.” Volgens Nelissen ligt het voor de hand om 

de materialeninformatie in BIM-modellen te 

verwerken of in ieder geval via een BIM-model 

beschikbaar te maken. 

Klimaatakkoord

Afgelopen jaar onderhandelden tientallen or-

ganisaties aan verschillende klimaattafels (zoals 

industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving) aan 

het Klimaatakkoord. Daarin valt ook af en toe de 
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term ‘circulariteit’. Veel te weinig, vindt Nelissen. “Ik had graag 

een aparte circulariteitstafel gewild. Als we die miljoenen wonin-

gen uit het Klimaatakkoord gaan verduurzamen zonder oog voor 

circulariteit, dan gaan we onze circulariteitsdoelstellingen never 

nooit niet halen. Ik ga ervan uit dat degenen die daar nu aan de lat 

staan dit zullen oppakken.”

De onverwachts grote ruk naar rechts bij de recente Provinciale 

Statenverkiezingen baart Nelissen zorgen. “Forum voor Democratie 

vindt klimaatverandering onzin. De gevestigde partijen zijn zich 

rot geschrokken en zijn bang dat ze nog meer kiezers kwijtraken 

als ze te uitgesproken zijn over het klimaat. Dit zijn democratische 

processen die we niet in de hand hebben en het werkt voor ons 

niet stimulerend. Het wordt niet hardop gezegd, maar je proeft het 

tussen de regels door, er is meer aarzeling en terughoudendheid.”

“Wij willen dat mensen zich bewuster worden van het begrip  

‘circulariteit’, dat ze weten wat het betekent. Maar tegelijkertijd 

zijn ze nu bezig om de ‘energietransitie’ te verwerken. Ik denk dat 

een campagne rond circulariteit daarom nu niet landt. Over een 

paar jaar zal de tijd er pas rijp voor zijn.”

Circulair

In de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie definieert het team cir-

culair bouwen als volgt: het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van 

gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen 

onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen 

aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en 

bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.”



Nieuws

tvvl magazine / nieuws
nr. 04 / juli / 201914

“Installateurs vanaf ontwerp al betrekken  
bij circulair installeren”

Een van de deelnemers aan de sessie was Technische Unie. 

Deze technische groothandel voor installateurs merkt dat 

de belangstelling voor circulariteit verder gaat dan alleen in 

de bouwsector, vertelt Ariane van Dijk, MVO-manager bij 

Technische Unie. “We worden regelmatig door onze klanten 

benaderd met vragen rondom circulaire installaties, zoals bij 

wie ze moeten zijn als ze circulaire materialen en installatie-

onderdelen willen hebben. Dat zijn vooralsnog wel grote 

installateurs en aannemingsbedrijven. Daarnaast worden 

we regelmatig door overheden bij het uitschrijven van hun 

tenders gevraagd om met onze klanten mee te doen in deze 

aanbestedingen. Verder zien we ook vanuit de woning-

corporaties meer belangstelling voor wat onze klanten aan 

circulaire installaties kunnen bieden.”

Logistiek

Circulariteit betekent wat Van Dijk betreft niet alleen dat 

oude materialen en installaties hoogwaardig worden her-

gebruikt; ook logistiek is daarin een belangrijk item. “Als 

installaties of materialen uit een gebouw worden gehaald, 

is een korte distributie naar opslag of direct naar het 

volgende gebouw heel belangrijk: hoe minder kilometers, 

des te beter. We hebben met onze distributiecentra en 

overslagpunten wel die mogelijkheid. Overigens doen we 

Auteur Harmen Weijer

dat nog niet, maar we testen dat wel in een pilot.”

Van Dijk doelt op de pilot die Technische Unie met ABB Van Lien als 

leverancier en Engie als klant onlangs bekendmaakte. “In deze pilot 

zorgt ABB Van Lien ervoor dat het product circulair geproduceerd 

wordt. En circulair houdt dan in dat de levensduur ervan verlengd kan 

worden, omdat het modulair is en makkelijk kan worden verwijderd 

om daarna hoogwaardig te kunnen worden hergebruikt.”

Een andere trend is dat leveranciers van ook installatiematerialen 

hun eerder geleverde materialen weer terughalen bij bijvoorbeeld 

een renovatie of sloop. Deze leverancier kijken daarbij of revisering 

of opwaardering mogelijk is. Als dat het geval kijkt men of het op-

nieuw kan worden aangeboden. “In dat kader onderzoeken we of 

het mogelijk is om een team op te zetten van circulaire specialisten 

van onze klanten en miningbedrijven, die in te renoveren of te slo-

pen gebouwen gaan kijken welke installaties te hergebruiken zijn. 

En in mijn ogen zijn er dan 3 stromen: direct hergebruik, omdat ze 

goed genoeg zijn; refurbishing, waarbij kleine aanpassingen nodig 

zijn voor hergebruik; of recycling, omdat de installaties of onder-

delen niet goed genoeg meer zijn.”

Om het grote peloton mee te krijgen moet nog veel gebeuren. 

Wat zou daarin volgens Van Dijk helpen? “Voor de korte termijn 

helpt het dat overheden als launching customers stimuleren en 

subsidiëren, maar het is ook heel belangrijk goed te kijken naar 

Circulariteit in de installatiesector staat nog steeds in de 

kinderschoenen, maar steeds meer opdrachtgevers willen 

er mee aan de slag omdat het hen helpt aan de duurzame 

doelen te voldoen. Belangrijkste motor zijn opdrachtgevers 

vanuit overheden, die de markt daarmee aanjagen. Maar alle 

begin is moeilijk, dus van de spaarzame projecten moet snel 

geleerd worden. De belangrijkste les is wel dat installateurs 

en installatie-adviseurs niet te laat en eigenlijk van de start – 

dus al bij ontwerp – betrokken moeten zijn, om zo onomkeer-

bare oplossingen in ontwerp te kunnen sturen. Dat blijkt uit 

een rondgang langs enkele deelnemers aan de sessie Circulair 

Installeren in de praktijk, die onlangs tijdens Building Holland 

2019 in de RAI Amsterdam is gehouden. 
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Circulariteit voor installaties daarentegen staat nog niet in de aanbeste-

dingseisen. “We hebben wel een aantal ‘as a service’ producten, zoals  

light-as-a-service waarbij de verlichting van Lounge 2 niet meer van ons is 

maar van de producent. We hebben onlangs ook een display-as-a-service 

contract afgesloten voor de vele displays. We hebben daarbij ook duide-

lijke afspraken met de leverancier gemaakt over wat er met de displays 

gebeurt, nadat zij ze weer innemen. Dus geen ontmanteling in derde-

wereldlanden, maar hoogwaardig hergebruik.” 

Verder stelt Horsman dat deze transitie om samenwerking vraagt, tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemers en tussen bouw- en installatiepartijen 

onderling. “Allereerst moeten wij als opdrachtgever faciliterend optreden:  

als wij om zero emission vervoer vragen, moeten we ook laadpunten 

realiseren. Bovendien zijn wij ook aanbieder van donorgebouwen, want de 

komende jaren zullen er op Schiphol enkele gebouwen gesloopt moeten 

worden. We kijken nu hoe we die materialen kunnen aanbieden aan der-

den, liefst natuurlijk in de buurt, in de Haarlemmermeer of de Metropool-

regio Amsterdam.”

Stevige doelen nodig

Naast het stellen van doelen door bedrijven zou het voor heel Nederland 

een enorme boost geven als vooral de Rijksoverheid stevigere doelen stelt 

op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, vindt Horsman. “Meer 

lef is nodig en bezieling, net als bij bedrijven als DSM en Unilever, en ook 

Schiphol. Dat kan via het Bouwbesluit, wet- en regelgeving.” Subsidies kun-

nen zeker helpen, maar dan is vereenvoudiging rondom de voorwaarden 

noodzakelijk. “We hebben de nodige ervaring met subsidies en dat vraagt 

veel bewijsstelling achteraf, vaak complementair aan bewijsstelling voor 

labels als BREEAM en Leed. Het managen van de subsidievoorwaarden is 

een project op zich, denk daar niet te licht over.” 

Bij Schiphol levert het stellen van duidelijke en stevige doelen op dat bij 

nieuwbouw circulair wordt gedacht, ook voor installaties. “We hebben in 

2017 al het nieuwe mortuarium (zie foto) Cradle to Cradle gerealiseerd. De 

lessons learned uit dat project nemen we mee bij nieuwe projecten, waarbij 

we ook C-Creators in kunnen schakelen om ons te koppelen aan bedrijven 

met specifieke kennis en ervaring met circulaire oplossingen in de bouw. 

Schiphol Group is een van de founding fathers van C-Creators, opgezet in 

2017 in de Metropoolregio Amsterdam. Zodat we niet alleen praten maar 

ook werk maken van circulair bouwen en installeren.” 

Kuijpers

Als technisch dienstverlener ondervindt Kuijpers inderdaad dat installa-

teurs relatief laat aan boord komen binnen projecten om nog van grote 

invloed te kunnen zijn op het circulaire karakter van installaties. “Op de 

sessie gaf de provincie Zeeland dit ook aan in het project van Emergis. 

Daardoor zijn hier nog relatief weinig installatie-onderdelen hergebruikt”, 

vertelt Patrick de Louwere, inkoper van W- en E-installaties bij Kuijpers en 

aanwezig bij de sessie op Building Holland. “Wij merken dat ook bij onze 

projecten. Dat is op te lossen door in ketens te werken en door zo vroeg 

de langere termijn. Dan is het extreem stimuleren van 

kennisvergroting heel belangrijk, want daar lopen veel 

partijen op stuk.”

Ook kunnen bedrijven zelf ook al met kleine stapjes aan 

de slag met meer bewustwording. “Leg uit aan je werk-

nemers wat circulair ondernemen het bedrijf oplevert. En 

dat goed te borgen is het raadzaam om meerdere mensen 

dwars door het bedrijf heen verantwoordelijk hiervoor te 

maken, zodat er breed zicht is op circulair ondernemen.” 

Schiphol

Dat doel, die stip op de horizon, wordt ook door Martijn  

Horsman als voorwaarde gezien. Horsman is senior 

project manager Real Estate bij Schiphol Group, Ambassa-

deur Circulaire Economie en sinds begin dit jaar lid van 

de Task Force Circular Economy binnen Schiphol Group. 

Ook hij was aanwezig op de kennissessie tijdens Building 

Holland. “Het begint met het stellen van een doel, en 

tussendoelen. Dat voorkomt dat je stappen gaat zetten 

zonder richting. Voor Schiphol geldt dat we in 2050 volle-

dig circulair willen opereren, en in 2030 zowel ‘zero waste’ 

als ‘zero emission’ willen zijn. Daarvoor hebben we een 

basis road map opgesteld, die we nu uitrollen.”



Lucht Klasse C - Voldoende Klasse B - Goed Klasse A -Zeer goed

Luchtverversing 
& CO2 concen-
tratie

De CO2-concentratie in verblijfsruimten (in de 
ademzone) ligt tijdens gebruikstijd op maximaal  
+ 800 ppm boven de buitenluchtconcentratie

De CO2-concentratie in verblijfsruimten (in de 
ademzone) ligt tijdens gebruikstijd op maximaal  
+ 550 ppm boven de buitenluchtconcentratie

De CO2-concentratie in verblijfsruimten (in de 
ademzone) ligt tijdens gebruikstijd op maximaal  
+ 400 ppm boven de buitenluchtconcentratie

Uitgaande van een normaal, gemiddeld 
metabolisme voor kantoorwerk (1,2 a 1,4 met) 
en een CO2 productie van maximaal 0,005 L/s 
per persoon geldt dat aan de klasse C eis voldaan 
kan worden als er per persoon 25 m3/h aan verse 
lucht toegevoerd wordt.

Uitgaande van een normaal, gemiddeld 
metabolisme voor kantoorwerk (1,2 a 1,4 met) 
en een CO2 productie van maximaal 0,005 L/s 
per persoon geldt dat aan de klasse B eis voldaan 
kan worden als er per persoon 40 m3/h aan verse 
lucht toegevoerd wordt.

Uitgaande van een normaal, gemiddeld 
metabolisme voor kantoorwerk (1,2 a 1,4 met) 
en een CO2 productie van maximaal 0,005 L/s 
per persoon geldt dat aan de klasse A eis voldaan 
kan worden als er per persoon 60 m3/h aan verse 
lucht toegevoerd wordt.

De genoemde verse luchttoevoer per persoon 
kan omgerekend worden naar benodigde verse 
luchttoevoer per m2: ga in een klasse C gebouw in 
kantoorruimten (op verblijfsruimteniveau) uit van 
minimaal 3 m3/h/m2 (uitgaande van minimaal 
8 m2 vloeroppervlak p.p.); in een bijeenkom-
struimte is dit minimaal 8 m3/h/m2 (uitgaande 
van minimaal 3 m2 vloeroppervlak per persoon op 
kamerniveau). 

De genoemde verse luchttoevoer per persoon 
kan omgerekend worden naar benodigde verse 
luchttoevoer per m2: ga in een klasse B gebouw 
in kantoorruimten uit van minimaal 5 m3/h/m2 
(uitgaande van minimaal 8 m2 vloeroppervlak p.p. 
op kamerniveau); in een bijeenkomstruimte is dit 
minimaal 13 m3/h/m2 (uitgaande van minimaal  
3 m2 per persoon op kamerniveau). 

De genoemde verse luchttoevoer per persoon 
kan omgerekend worden naar benodigde verse 
luchttoevoer per m2: ga in een klasse A gebouw in 
een kantoorruimte uit van minimaal 7,5 m3/h/m2 
(uitgaande van minimaal 8m2 pp op kamerni-
veau); in een bijeenkomstruimte is dit minimaal 
20 m3/h/m2 (uitgaande van minimaal 3 m2 
vloeroppervlak per persoon op kamerniveau). 

mogelijk aan tafel te zitten. Dat begint dus al ruim voor in de start 

van de ontwerpfase.” 

Circulariteit wordt wel steeds vaker gevraagd in projecten, vertelt 

collega Martijn van Helmond. Hij is manager duurzame energie bij 

Kuijpers Ecopartners, een bedrijfsonderdeel binnen Kuijpers dat 

zich richt op duurzame oplossingen. “We zien vooral bij opdrachten 

van overheden dat eisen met betrekking tot circulariteit worden 

gesteld. Dat zijn wel brede uitvragen en wij vullen dat in door bij 

nieuwbouw al in het ontwerp rekening te houden met de mogelijk-

heid om delen van de installaties hoogwaardig te kunnen herge-

bruiken. Een heel simpel voorbeeld: in een circulair gebouw worden 

geen rioleringsleidingen meer in het beton gestort, want eenmaal 

in beton is het niet eenvoudig meer te hergebruiken.”

Het vraagt zowel bij opdrachtgever en hoofdaannemer als bij de 

hoofdaannemer met zijn samenwerkingspartners en onderaanne-

mers, vooral om vertrouwen. Van Helmond: “Door in de aanbe-

steding niet meer alleen op prijs te sturen, maar ook op kwaliteit 

ontstaat een andere uitgangspositie tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer: ze worden meer een partner. Op die manier werk 

je samen naar de meest circulaire oplossing toe.”

Twee stappen

Kuijpers kijkt in twee stappen naar het meer circulair toepassen 

van installaties, legt Van Helmond uit. “Neem nu een warmte-

pomp: die moet je eigenlijk zo ontwerpen dat hij niet meer vast zit 

aan het gebouw waardoor deze eenvoudig te demonteren of uit 

te breiden is. Stap twee is dat die warmtepomp na circa 25 jaar uit 

het gebouw is te halen en teruggaat naar de leverancier. Ook de 

warmtepomp moet zo ontworpen worden dat de leverancier ervan 

de onderdelen eruit kan halen en na revisie deze kan hergebruiken.”

Om deze ideale situatie werkelijkheid te laten worden is Kuijpers 

drie jaar geleden aan de slag gegaan met een ‘skid’ voor een circu-

laire energiecentrale, te gebruiken in een appartementencomplex 

of kantoorgebouw. Van Helmond: “In de skid is een warmtepomp 

met bron geïnstalleerd, die - naar gelang het gebouw er om vraagt 

- fors uitbreidbaar is: minimaal 100 kW tot maximaal 1000 kW. 

Dit wordt een standaardconcept dat bij zowel nieuwbouw als 

renovatie te gebruiken is. Zoals bij een kantoorgebouw, dat van een 

F-energielabel naar A-label gerenoveerd moet worden. Dan is deze 

skid inzetbaar.”

De skid wordt prefab gerealiseerd en geassembleerd in de eigen 

werkplaats van Kuijpers, zodat er zo min mogelijk belasting is op 

de bouw. “En ook naar de bouw toe, want logistiek is het handiger 

om alle onderdelen naar onze werkplaats te laten komen en van 

daaruit in één keer naar de bouw te worden verplaatst. In die logis-

tiek kan bijvoorbeeld Technische Unie en andere groothandels, met 

hun uitgebreide distributienetwerk een belangrijke rol innemen. En 

dat geldt ook als de skid weer wordt teruggenomen. Daarbij funge-

ren wij dus als hub”, aldus Van Helmond. De skid is onlangs op de 

Provada officieel gepresenteerd en draagt de naam ‘SAVE Energy’.

Meer info: 

•  www.impulszeeland.nl/nl/circulair

•  tvvlconnect.nl/groep/10-tvvl-community-circulaire-installaties 
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In de vorige editie van TVVL Magazine zijn bij het artikel over het 

PvE Gezonde Kantoren in de tabel op pagina 14 abusievelijk de 

onjuiste luchtdebieten opgenomen. Voor Klasse B geldt als eis per 

persoon 40 m³/h en voor Klasse A gaat het om 60 m³/h, Ook in de 

  CORRECTIE

derde horizontale kolom zijn de gegevens voor luchttoevoer in kan-

toorruimten: 5 m³/h/m² onder Klasse B en 7,5 m³/h/m² onder Klasse A. 

En in bijeenkomstenruimten gaat het om: 13m³/h/m² (Klasse B) en 

20 m³/h/m² (Klasse A). Zie ook bijgaand deel van de tabel.



Onderzoek & Cases 
Editorial

Bij 'verbouwing van Nederland'  
engineers van de toekomst niet vergeten

En de opdrachten blijven ook de komende 

jaren binnenstromen, zeker onder invloed van 

de duurzaamheidsopgave. Aan die ‘nationale 

verbouwing’ levert de installatiebranche een 

belangrijke bijdrage, dus het opleidingsniveau 

zal daarop gericht moeten zijn. In deze editie 

van TVVL Magazine staat Leren centraal. 

We behandelen dit thema hybride: zowel de 

gebouwen waarin de ‘engineers van de toekomst’ 

worden opgeleid als de wijze waarop zij worden 

opgeleid staan centraal op de thema-pagina’s.

Dat begint al op de basisschool, en als de 

verbouwing van Nederland in ieder geval moet 

plaatsvinden is het wel in deze gebouwen, zoals 

onderzoek van de TU Delft naar kwaliteit van het 

binnenmilieu in klaslokalen uitwijst. Op pagina 

18-23 wordt dit onderzoek naar comfort en 

gezondheid in 54 klaslokalen van 21 scholen in 

Nederland beschreven door prof.dr.ir. Philomena 

Bluyssen, die dit onderzoek leidde. Belangrijkste 

conclusies: 87% last heeft van lawaai, 63% van 

geur, 42% van zonlicht wanneer die scheen, 

35% vindt de temperatuur in het klaslokaal niet 

fijn (te koud of te warm) en 34% heeft last van 

temperatuurwisselingen. En minstens net zo 

ontnuchterend: als leraren proberen het comfort 

Net als in andere technische sectoren zorgt de krapte op de 
arbeidsmarkt voor het steeds moeilijker vullen van vacatu-
res, terwijl tegelijkertijd de sector in rap tempo uit de crisis 
is geklommen. Het OTIB onderzoek van vorig jaar over de 
arbeidsmarkt in technische installatiebranche (TI) laat dat 
heel duidelijk zien. Medio 2018 heeft meer dan de helft (56 
procent) van de TI-bedrijven één of meer openstaande vaca-
tures. Dat is ongeveer gelijk aan 2017 (55 procent). In 2013, 
op het dieptepunt van de recessie, had slechts 11 procent van 
de bedrijven één of meer openstaande vacatures.

Harmen Weijer

van de kinderen te verbeteren, blijkt het niet te werken. En 

hoewel het onderzoek dat niet concludeert, pleit die laatste 

conclusie wel degelijk voor slimme Installatietechniek. 

Want simpelweg een raam openzetten voor frisse lucht in 

schoolgebouwen is in het drukke Nederland in veel gevallen 

geen goede oplossing. Het artikel over leerprestaties en 

ventilatie op pagina 28-31 laat dat zien. De luchtkwaliteit 

van de meeste Nederlandse steden is fors minder dan 

waarmee het Bouwbesluit mee rekent. Auteur Toine van 

den Boomen pleit dan ook voor een herziening van de 

Nederlandse norm uit 1984 van 25 m³/h per persoon eens 

kritisch te bekijken.

En wat kunnen die ‘engineers van de toekomst’ op dit 

moment al? Een multidisciplinair team van TU Delft-

studenten laat dat zien bij hun deelname aan de Solar 

Decathlon: demontabel en netto-postief renoveren van 

kantoren naar appartmenten. Met de zogeheten MOR-

methode tonen ze het in het echt aan. Op pagina 38-40 is 

te lezen hoe ze dat doen en wat dat netto-positief precies 

is.

Als dit Thema Leren één ding bewijst, is het wel dat bij 

de ‘verbouwing van Nederland’ we zeker de gebouwen 

voor het opleiden van de engineers van de toekomst niet 

moeten vergeten. En als we die aanpakken, laten we dat 

dan vooral doen met diezelfde ‘engineers’, zodat zij al vroeg 

weten waarom we duurzaam, gezond en circulair moeten 

bouwen.

Auteur

THEMA
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Groot onderzoek naar comfort en gezondheid 
onder lagere schoolkinderen

Het is algemeen bekend dat de binnenmilieu-

kwaliteit van een klaslokaal (slechte ventilatie, 

lawaai, onvoldoende verwarming of verlichting) 

de gezondheid, het comfort en de presentatie van 

kinderen kan beïnvloeden. Een recent uitgevoerde 

literatuurstudie [1] op dit gebied toonde aan dat 

de focus van de meeste studies in scholen op het 

vinden van relaties met binnenluchtparameters 

lag, zoals ventilatie, bepaalde emissies van 

binnen- en buitenbronnen en activiteiten. 

Onderzoek naar de akoestiek, licht en thermische 

aspecten, is beperkt uitgevoerd in vergelijking 

De kwaliteit van het binnenmilieu in klaslokalen is belang-
rijk voor het welzijn van onze schoolkinderen. In dit artikel 
wordt een onderzoek beschreven naar comfort en gezond-
heid in 54 klaslokalen van 21 scholen in Nederland. Voor 
dit onderzoek zijn 1145 kinderen gevraagd vragenlijsten 
in te vullen. Elke leraar werd gevraagd een vragenlijst over 
binnemilieuverbeterende acties en verzoeken van kinderen 
hiervoor in te vullen. De uitkomst laat zien dat 87% last 
had van lawaai, 63% van geur, 42% van zonlicht wanneer 
die scheen, 35% vond de temperatuur in het klaslokaal 
niet fijn (te koud of te warm) en 34% had last van tempe-
ratuurwisselingen. De belangrijkste ziekten die werden 
gerapporteerd waren allergieën (26%), rinitis (17%), 
hooikoorts (16%) en eczeem (16%). Gezondheid en comfort 
van kinderen op niet-traditionele scholen was beter dan op 
de onderzochte traditionele scholen (een niet-traditionele 
school is een school waar de manier van lesgeven verschilt 
van de traditionele manier, volgens een andere onder-
wijsfilosofie). Van de traditionele groep werden kinderen 
verdeeld in zes clusters gebaseerd op comfortpercepties en 
belangrijkheid van omgevingsfactoren. Daarnaast liet de 
studie zien dat verbeteracties van de leraren geen effect 
hadden op het comfort van de kinderen, hetgeen betekent 
dat de leraren niet in staat waren om aan de wensen van 
elk kind te voldoen.

Auteur Prof.dr.ir. Philomena M. Bluyssen, Leerstoel Binnenmilieu, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft

tot aspecten die met luchtkwaliteit te maken hebben. Ondanks 

deze beperking, blijkt uit de recent geïntroduceerde ‘frisse’ scholen 

richtlijn [2], dat er voldoende kennis is vergaard om een lijst met 

factoren op te stellen die een effect hebben laten zien. Toch blijven 

problemen bestaan, zelfs wanneer aan de beschikbare richtlijnen 

wordt voldaan. Dit zou ten eerste kunnen liggen aan het feit dat 

de meeste richtlijnen gebaseerd zijn op criteria die oorspronkelijk 

voor volwassenen zijn opgesteld, ten tweede omdat criteria voor 

een gemiddeld persoon zijn bepaald, en ten derde omdat deze 

richtlijnen zich richten op enkelvoudige factoren, en mogelijke 

interacties dus niet worden meegenomen. 

Om meer inzicht te krijgen in de huidige en potentiele bijdragen 

van omgevingsfactoren en hun samenspel op gezondheid, comfort 

en prestatie van schoolkinderen, is in het voorjaar van 2017 een 

onderzoek uitgevoerd in 54 klaslokalen van 21 lagere scholen. Een 

holistische analyse van klaslokalen. middels gebouwgerelateerde 

eigenschappen (patronen), en gezondheid en comfort van het 

schoolkind, middels individuele indicatoren (profielen), stond 

hierbij centraal [3].

De methoden evenals de resultaten van het veldonderzoek 

zijn uitgebreid weergegeven en besproken in drie Engelstalige 

artikelen [4-6]. In dit artikel wordt een korte samenvatting van het 

onderzoek gepresenteerd en worden de resultaten a.h.v. een aantal 

onderzoeksvragen besproken.

Het onderzoek

In het voorjaar van 2017 zijn 54 klaslokalen van 21 lagere scholen 

in Nederland bezocht voor een onderzoek naar gezondheid en 

comfort van schoolkinderen van groepen 6 en 7 (en soms ook 

groep 5 en/of 8) in relatie tot hun verblijf in de klaslokalen. De 

werving van de scholen was op vrijwillige basis. In de periode van 

november 2016 tot maart 2017 zijn meer dan 400 scholen uit 

verschillende regio’s direct benaderd of via schoolverenigingen. Dit 

resulteerde uiteindelijk in 25 scholen die mee wilde doen, waarvan 

er vier net voordat het onderzoek begon afhaakte. Op 17 scholen 

(40 klaslokalen) van de 21 scholen (54 klaslokalen)  
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Allen Traditioneel
Niet- 

traditioneel

Algemene gebouweigenschappen

Gebouwlokatie
- Dorp/stad in landelijk gebied
- Voorstedelijk, woongebied
- Stedelijk, stadscentrum

16
28 
10

14
25
6

2
3
4

Aantal kinderen in klaslokaal 24.3 23.9 26.0

Vloeroppervlak per kind
- Minder dan 2,3 m2

- Tenminste 2,3 m2

30
24

23
22

7
2

Gebouwinstallaties

Ventilatie principe
- Alleen natuurlijke ventilatie
- Mechanische afvoer
- Balansventilatie (mechanisch)

26
10
18

25
6
14

1
4
4

Regeling mechanische ventilatie  
(N= 28/20/8)

- Automatisch
- CO2 gestuurd

16
12

10
10

6
2

Ventilatierooster in/bij ramen 20 18 2

Vloerverwarming 12 10 2

Luchtverwarming 19 15 4

Radiatoren onder ramen 42 35 7

Koeling van klaslokaal 15 11 4

Te openen ramen 54 45 9

Soort beglazing
- Enkelvoudig
- Dubbel & drievoudig

6
48

4
41

2
7

Verlichting

Zonwering
- Extern
- Intern
- Beiden

26
11
13

19
11
11

7
0
2

Zonwering stoort gebruik van ramen of verminderd ventilatie 29 24 5

Contrast van raamkozijnen
- Lichte kozijnen & wand
- Donkere kozijnen & lichte wand

36
18

8
1

8
1

Afwerking, bekleding

Plafond: geluidsabsorberende panelen 48 41 7

Wandoppervlak
- Verf
- Behang
- Steen

43
8
3

35
7
3

8
1
0

Vloerbedekking
- Kunststof (linoleum, vinyl,..)
- Laminaat

52
2

43
2

9
0

Kleur vloerbedekking

- Rood, oranje, bruin, herfst, grond
- Grijs
- (Licht) geel, zand
- Donkerblauw
- Groen

24
5
6
6
13

17
5
6
6
11

7
0
0
0
2

Kleur wanden
- Wit, licht geel, off-wit
- Wit met kleurrijke delen
- Wit en grijs; grijs

35
12
7

28
10
7

7
2
0

Kleur plafond wit 54 45 9

Verontreinigende binnenbronnen

Meubilair materialen: MDF meubels minder dan 1 jaar oud 3 3 0

Gordijnen 6 4 2

Potplanten 24 19 5

Vochtproblemen

Geen zichtbare schimmelgroei 54 45 9

Condensatie aan binnenkant ramen 4 4 0

Schoonmaak

Wanneer worden de vloeren 
schoongemaakt?

- Vroeg in de ochtend of voor school
- In de middag of na school

2
52

0
45

2
7

Ramen zijn niet open tijdens schoonmaak 39 32 7

Stofzuigen
- Tenminste eens per week
- Minder dan eens per week

26
28

21
24

5
4

Tabel 1: Een aantal eigenschappen van de onderzochten klaslokalen voor alle, traditionele en niet-traditionele scholen. 

die meededen, werd er lesgegeven 

volgens een traditioneel 

onderwijssysteem (traditionele 

scholen). De overige 5 scholen (9 

klaslokalen) volgden een niet-traditioneel 

onderwijssysteem (volgens de filosofie 

of theorie van Jena, Montessori of 

Dalton). 11 scholen (26 klaslokalen) 

lagen in het westen van Nederland, 7 in 

het noorden (18 klaslokalen), 2 in het 

zuiden (8 klaslokalen) en 1 in het oosten 

(2 klaslokalen). Van de onderzochten 

klaslokalen, lagen er 16 in landelijke 

gebied en 38 in stedelijke gebied, 

waarvan 10 in een stadscentrum. Het 

bouwjaar van de scholen (het jaar dat 

het gebouw als school in gebruik werd 

genomen) varieerden van 1927 tot 2015.

 

Voordat de scholen werden bezocht, 

kregen de ouders een brief met 

informatie over het onderzoek en een 

toestemmingsformulier, waarvan de 

ondertekende formulieren op de dag van 

het bezoek werden verzameld. 

Het onderzoek van de scholen bestond 

uit:

•  Een vragenlijst voor de kinderen: 

voorzien van speciale tekeningen 

om het aantrekkelijk en interessant 

te maken, met algemene vragen, 

vragen over gezondheid (ziekten en 

symptomen), vragen over hoe de 

condities in het klaslokaal worden 

ervaren en hoe belangrijk deze zijn 

voor hen, vragen over voorkeuren 

t.a.v. ICDs (individueel regelbare 

devices), en een paar vragen over het 

huis waar ze in wonen. 1145 ingevulde 

vragenlijsten werden verzameld. Het 

invullen duurde zo’n 30 minuten.

•  Een vragenlijst voor de leraar met 

vragen over hoe vaak ze een bepaalde 

activiteit uitvoerde om de thermische, 

visuele, lucht en akoestische kwaliteit 

te verbeteren en/of gevraagd werden 

door de kinderen om deze actie uit 



symptoom index bepaald door te tellen hoeveel van 

de negen symptomen zij aangaven te hebben (PSI-

9): droge ogen, jeukende of waterige ogen, verstopte 

neus, loopneus, niezen, droge keel, moeilijk ademen, 

droge geïrriteerde of jeukende huid, en hoofdpijn. De 

gemiddelde PSI-9 voor alle schoolkinderen was 3,97, voor 

kinderen van de niet-traditionele scholen 3,69, en voor 

kinderen van de traditionele scholen 4,02. Het verschil 

bleek statistisch significant!

Comfort(klachten)

Ten aanzien van comfortklachten laat figuur 2 zien dat 

16% van de kinderen het klaslokaal niet fijn vond. 16% 

vond de opstelling van de tafels niet goed. 87% had last 

van lawaai (vooral veroorzaakt door pratende kinderen), 

63% (had last van geurtjes (vooral veroorzaakt door 

kinderen” ‘scheetjes’), 42% van inkomend zonlicht (als 

de zon scheen), 37% van rotzooi op de vloer, 35% (vond 

de temperatuur in het klaslokaal niet fijn (te koud of te 

warm) en 34% hadden last van temperatuurwisselingen. 

Ook voor comfort werd een persoonlijke index voor elk 

kind bepaald door te tellen hoeveel van de 7 klachten 

zij aangaven te hebben (PCI-7): thermisch discomfort, 

temperatuurwisselingen, wind/tocht, geurtjes, lawaai, 

zonlicht en kunstlicht. De gemiddelde PCI-7 voor alle 

schoolkinderen, voor kinderen van traditionele scholen 

en voor kinderen van niet-traditionele scholen was 

respectievelijk 2,76, 2,87 en 2,24. Verschillen in PCI-7 

maar ook verschillen in afzonderlijke klachten tussen 

traditionele en niet-traditionele scholen waren allen 

significant.

Kunnen klaslokaaleigenschappen ons iets vertellen 
over gezondheid- en comfortproblemen?

Ja, het lijkt erop dat klaslokaaleigenschappen ons 

inderdaad iets kunnen vertellen over mogelijke 

gezondheid- en comfortproblemen. 

Om te onderzoeken of bepaalde gebouw/klaslokaal 

eigenschappen als surrogaat voor oorzaken van problemen 

geassocieerd kunnen worden met gezondheidsymptomen 

en comfortklachten van de kinderen, werd multivariate 

analyse toegepast tussen die eigenschappen (zie Tabel 

1) en PCI-7/PSI-9. Omdat significante verschillen werden 

aangetoond voor PCI-7 en PSI-9 tussen traditionele en 

niet-traditionele scholen, werd de volledige analyse alleen 

uitgevoerd voor de 949 kinderen en 45 klaslokalen van de 

17 traditionele scholen (Tabel 2). 
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te voeren. De acties bestonden uit: openen/dichtdoen 

ramen, aan/uitzetten verwarming/ventilatie/koeling, 

omhoog/omlaag doen van zonwering, en aan/uitdoen 

verlichting. 54 vragenlijsten werden verzameld. Het 

invullen duurde ongeveer 10 minuten.

 

•  Een inspectie van het gebouw en de omgeving en 

een inspectie van de klaslokalen met behulp van 

checklisten (zie Tabel 1).

 

•  Monitoring van een aantal omgevingsparameters in 

de klaslokalen (temperatuur, relatieve vochtigheid en 

kooldioxide), terwijl de kinderen de vragenlijst aan het 

invullen waren.

De gemiddelde leeftijd van de kinderen die een vragenlijst 

hebben ingevuld was 10 jaar. Ongeveer de helft van de 

kinderen fietst naar school en meer dan 1/3 loopt. Dit 

duurt gemiddeld 7 minuten. Ongeveer 20% draagt lenzen 

of een bril, 1/3 heeft iemand thuis die rookt, en 52% 

heeft een hond, een kat, of een knaagdier als huisdier. De 

verdeling van meisjes en jongens was gelijk. Echter, op 

niet-traditionele scholen lag deze verdeling anders: 42% 

jongens en 58% meisjes. Op het moment van invullen 

van de vragenlijst voelde 87% zich goed. De meest 

gerapporteerde ziekten waren allergieën (26%), rinitis 

(17%), hooikoorts (16%) en eczeem (16%). Voor kinderen 

van niet-traditionele scholen lagen die waarden lager, 

respectievelijk 28%, 12%, 13% en 13%.

Verschilt gezondheid en/of comfort tussen kinderen  
op traditionele en niet-traditionele scholen?

Ja, een belangrijke bevinding van het onderzoek is dat 

kinderen van niet-traditionele scholen gemiddeld gezien 

minder symptomen (Figuur 1a) en klachten (Figuur 1b) 

hadden dan kinderen van traditionele scholen. Deze 

verschillen kunnen te maken hebben met de achtergrond 

van kinderen, maar ook het verschil in de manier waarop 

wordt lesgegeven, de tijd die de kinderen doorbrengen in 

een bepaald klaslokaal, en de organisatie van groepen en 

kinderen.

Gezondheid (symptomen)

De meest voorkomende klaslokaal gerelateerde 

symptomen waren hoofdpijn (17%), niezen (15%) en 

jeukende ogen (14%) (zie figuur 1). Voor niet-traditionele 

scholen waren dat hoofdpijn (14%), niezen (12%) en 

verstopte neus (11%). Voor elk kind werd de persoonlijke 
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Figuur 1:  Percentage kinderen a. die in de afgelopen 3 maanden elke dag en soms op school last hebben van symptomen die verminderen wanneer thuis (weg van school). 

b. met klachten over klaslokaalcondities.

Tabel 2: Model van klaslokaaleigenschappen (45 klaslokalen) en PSI-9/PCI-7 (949 kinderen). Vetgedrukte P-waarde 

betekent een significante correlatie op 5% niveau. β = inschatting van de lineaire regressiecoëfficiënt, en CI 95% is het 

95% betrouwbaarheidsinterval.

verhoogde ook het aantal gerapporteerde symptomen, hetgeen 

kan wijzen op onvoldoende ventilatie wanneer nodig.

PCI-model

Het PCI-model laat zien dat een kind in een klaslokaal met 

alleen een mechanische afvoer (geen mechanische toevoer), 

meer klachten had dan in een klaslokaal met alleen natuurlijke 

ventilatie. Ook geeft het model aan dat een klaslokaal met een 

donkergekleurd raamkozijn meer klachten geeft dan wanneer het 

kozijn lichtgekleurd is. Ook laminaat vloerbedekking gaf meer 

klachten dan vinyl/linoleum vloerbedekking. En stofzuigen minder 

PSI-model

Uit het PSI-model blijkt dat een kind op een school in 

de voorsteden minder symptomen had dan een kind 

op een school in landelijke gebied. Ook laat het model 

zien dat een kind in een klaslokaal met radiatoren 

onder het raam, meer symptomen aangaf dan in een 

klaslokaal met vloerverwarming of met luchtverwarming. 

Beiden bevindingen duiden op de aanwezigheid van 

luchtverontreiniging, veroorzaakt door onvoldoende 

schoonmaak en/of onderhoud. De aanwezigheid van 

zonwering die ventilatie/openen van ramen stoort, 
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B

 Klaslokaaleigenschappen β (CI95%) P

PSI-9

Locatie
 Woongebied in voorsteden (vs. dorp/stadje landelijk gebied)
 Stadscentrum/stedelijk gebied (vs. landelijk gebied)

-0,12 (-0,82; -0,17)
-0,07 (-0,97; 0,03)

0,003
0,064

Verwarming
Radiatoren onder ramen (vs. vloerverwarming)
Luchtverwarming (vs. niet aanwezig)

0,12 (0,06; 1,15)
0,13 (0,12; 1,06)

0,029
0,014

Zonwering
Nee (vs. ja, en stoort ventilatie niet)
Ja, en stoort ventilatie (vs. ja, en stoort ventilatie niet)

0,00 (-0,49; 0,46)
0,07 (0,00; 0,60)

0,948
0,053

PCI-7

Ventilatie type
Mechanische afvoer (vs. alleen natuurlijk)
Balansventilatie (vs. alleen natuurlijk)

0,08 (0,05; 0,61)
-0,05 (-0,36; 0,06

0,021
0,167

Verlichting type LED en spaarlamp (vs. fluorescent) -0,05 (-0,84; 0,12) 0,140

Kleur van raamkozijnen: donker (vs. licht) 0,10 (0,10; 0,49) 0,003

Vloerbedekking: laminaat (vs. vinyl/linoleum) 0,08 (0,05; 1,02) 0,031

Stofzuigen: minder dan eens per week (vs. tenminste eens per week) 0.09 (0.06; 0.43) 0,009

dan eens per week verhoogde de PCI in 

vergelijking met stofzuigen meer dan 

eens per week.

Leiden acties die leraren uitvoeren om 
de binnenmilieukwaliteit te verbeteren 
tot minder klachten?

Nee, de acties die leraren uitvoeren om 

de binnenmilieukwaliteit in een klaslokaal 

te verbeteren (Figuur 2), leiden niet tot 

minder klachten van de kinderen. 

Om te testen of de kinderen zich beter 

voelen als gevolg van een door de leraar 

uitgevoerde actie nadat kinderen daarom 

vroegen, is gekeken naar relaties tussen 

klachten van kinderen, verzoeken van 

kinderen, en acties die leraren uitvoerden. 

De relatie tussen klachten van kinderen 

lawaai

inkomend zonlicht

kunstlicht

stank

wind/tocht

temperatuurverandering

te warm/te koud

rotzooi op vloer

tafelindeling

het klaslokaal

traditioneelniet-traditioneelAllen
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en hun verzoeken bleek statistisch significant, net 

als de relatie tussen de verzoeken van kinderen en 

de acties van de leraren. Dus de meeste kinderen 

uitten hun wensen wanneer ze comfortklachten 

hadden, en de meeste leraren reageerden hierop 

door bepaalde acties uit te voeren. 

Echter, uit de vergelijking tussen de klachten 

met de aantallen keren dat de leraar acties 

uitvoerden om het binnenmilieu te verbeteren, 

blijkt dat die acties nauwelijks effect hadden op 

hoe de kinderen zich voelden. Dus ondanks dat 

de kinderen hulp vroegen om iets te doen aan 

hun klacht(en) en de leraren daarop reageerden, 

Figuur 2: Percentage van leraren van de 

traditionele scholen die tenminste eens per 

dag acties uitvoeren. De redenen voor de 

acties zijn tussen haakjes weergegeven. 

Figuur 3a: Index voor hoe belangrijk binnenmilieufactoren.

om de schoolkinderen van de traditionele scholen, op basis van een index voor 

binnenmilieufactoren die zij belangrijk vinden (Figuur 3a) en hun voorkeuren voor 

ICD’s om het binnenmilieu te verbeteren (Figuur 3b), in zes clusters te verdelen 

(Tabel 3). De index werd bepaald aan de hand van scores die kinderen gaven op 

een schaal van 0 tot 10 (10: heel belangrijk, 0: helemaal niet belangrijk) aan 10 

binnenmilieufactoren die invloed kunnen kunnen hebben op de prestatie.

 Wat zijn de bevindingen t.a.v. akoestiek,  
lucht, thermische en lichtkwaliteit?

Ten eerste, wanneer men kinderen vraagt naar hun klaslokaal, klagen ze het meest 

over de akoestische omgeving. Uit observaties van de klaslokalen kan worden 

geconcludeerd dat het tijd is voor akoestische maatregelen. Of dit het gebruik 

van een koptelefoon/oorbeschermers en/of andere maatregelen betekent, moet 

nader worden onderzocht. De meeste klaslokalen zijn voorzien van akoestische 

Geluiden binnen

Geluiden buiten

Temperatuur stoel

Luchttemperatuur

Temperatuur voeten

Licht op bord

Licht op tafel

Frisse lucht

Geuren

Verstaan/horen 
leraar

konden met hun acties niet aan de 

wensen t.a.v. binnenmilieukwaliteit 

van alle kinderen worden voldaan. Dit 

kan liggen aan het feit dat niet alle 

kinderen dezelfde wensen hebben; het is 

simpelweg onmogelijk voor een leraar om 

elk individu tevreden te stellen. Maar, een 

actie kan voor een kind e.e.a. verbeteren, 

maar diezelfde actie kan het voor een 

ander kind onacceptabel maken. 

Kunnen we schoolkinderen op basis 
van hun voorkeuren en wensen t.a.v. 
binnenmilieukwaliteit clusteren?

Met behulp van een twee-stappen cluster 

analyse methode is het inderdaad gelukt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Figuur 3b: Voorkeur voor zes ICDs aangegeven door de 

kinderen de kinderen van de traditionele scholen.

Koptelefoon

Ventilator

Tafellamp

Verwarmde tafel

Verwarmde stoel

Verwarmde rugleuning

Cluster Meest last van Belangrijk 

Geluid Lawaai Lawaaioverlast binnen en buiten

Alles Alles Alles

Geur en geluid Lawaai en geur Verstaan leraar en frisse lucht 

Thermisch en tocht Tocht en temperatuur Tocht en temperatuur

Verlichting Kunst- en zonlicht Verlichting op tafel en (smart)board

Niets Nauwelijks iets Niets

plafondtegels, maar dat is niet voldoende om de 

akoestische omgeving te creëren die kinderen nodig 

hebben om goed te functioneren. 

Ten tweede kan worden opgemaakt uit de analyse 

van de symptomen en klachten over luchtkwaliteit 

van de kinderen en de klaslokaaleigenschappen, dat 

meer aandacht moet worden besteed aan (lokale) 

bronbeheersing (verwijderen van geurtjes) en het 

schoonmaken van oppervlakken (met name vloeren) en 

installatieonderdelen (zoals radiatoren).

Ten derde, de thermische condities lijken sterk gerelateerd 

te zijn aan binnen (lucht) en buiten (licht) condities. De 

verwarming en koeling van het klaslokaal is een samenspel 

tussen inkomend zonlicht, aanwezige verwarming, 

koeling en airconditioning systemen, zonwering (wel 

of niet verstoren van ventilatie), te openen ramen, en 

acties van kinderen en leraren (openen deuren, ramen, 

zonwering, etc.). Met zoveel mensen in een ruimte, is het 

altijd moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Behalve 

richtlijnen voor kinderen, is er ook behoefte aan onderzoek 

naar slimme geïntegreerde lokale beheersmaatregelen. 

Tot slot verlichting, natuurlijk (in combinatie met 

zonwering en regelingen die openen van ramen en andere 

manieren van ventileren mogelijk maken) of kunstlicht 

(ledverlichting en het gebruik van dynamische verlichting), 

maar ook het gebruik van kleuren op wanden en kozijnen, 

lijken belangrijke onderwerpen in relatie tot gezondheid 

en comfort van onze kinderen in klaslokalen, die nog maar 

weinig aandacht hebben gekregen.
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Misverstanden ErP-richtlijn 
en toiletafzuiging

Nieuwbouw of renovatie van een school is 

hét moment om een gezond binnenklimaat te 

realiseren. Gemeenten en schoolbesturen vragen 

bba binnenmilieu geregeld om een plantoets uit 

te voeren naar risicofactoren voor een gezond en 

comfortabel binnenklimaat. Als opdrachtgevers 

risico’s op tijd signaleren, kunnen de plannen 

tenslotte nog worden bijgestuurd. Eén van de 

aspecten die bij zo’n toets onze aandacht krijgt 

is de afzuiging van toiletten. Deze worden op 

scholen intensief (en niet altijd goed) gebruikt, 

terwijl de schoonmaak weleens te wensen over 

laat. Verspreiding van toiletgeuren is in veel 

scholen dan ook een grote bron van ergernis. 

Het laatste jaar zien wij dat in veel basisscholen 

de afzuiging van de toiletten wordt aangesloten 

op de centrale luchtbehandelingskast (LBK). 

Hetzelfde zien we ook gebeuren in andere 

utiliteitsgebouwen, zoals kantoren.

Het aansluiten van toiletafzuiging op een centrale 
luchtbehandelingskast is een risico voor verspreiding 
van toiletluchtjes. Daarom werden toiletten ook 
altijd voorzien van een aparte dakventilator die de 
lucht direct naar buiten afvoert. We zien echter dat 
toiletafzuiging steeds vaker wordt aangesloten op 
het centrale ventilatiesysteem. Dit zou verplicht zijn 
conform de ErP-richtlijn. Omdat wij van mening zijn 
dat energiebesparende maatregelen niet ten koste mogen 
gaan van de binnenluchtkwaliteit zijn wij in de ErP-
richtlijn gedoken. Klopt het wel dat de ErP-richtlijn ons 
verplicht om toiletten op het centrale ventilatiesysteem 
aan te sluiten? Het antwoord is: Nee.

Verspreiding van toiletluchtjes

Door de afzuiging van de toiletten aan te sluiten op 

de centrale LBK vergroot je het risico op verspreiding 

van toiletluchtjes door het gebouw. Zeker als de LBK is 

voorzien van een warmtewiel. Naast warmte, brengt 

het warmtewiel ook ongewenst verontreinigingen (zoals 

geuren) over van de afvoerlucht naar de toevoerlucht [1]. 

De ongewenste verspreiding van verontreinigingen via het 

warmtewiel in de LBK heeft de volgende oorzaken:

•  Luchtlekken in het ventilatiesysteem (met name 

rondom het warmtewiel);

•  Overdracht van chemische stoffen via het warmtewiel 

door adsorptie en desorptie; 

•   Overdracht van wateroplosbare verontreinigingen 

(alleen bij een sorptiewarmtewiel).

Verder komen we soms nog LBK’s tegen die uitgerust 

worden met recirculatiekleppen. Bij de recirculatie van 

Auteur ir. Froukje van Dijken & 

ir. Tim Beuker, bba binnenmilieu
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lucht wordt een deel van de afvoerlucht (inclusief geur) 

direct bij de toevoerlucht gemengd.

ErP-richtlijn

De reden dat de toiletafzuiging tegenwoordig wordt 

aangesloten op het centrale ventilatiesysteem, is de 

ErP-richtlijn. Dit is de Europese Ecodesign-richtlijn 

2009/125/EG Energy related Products [2]. Deze richtlijn 

is onder andere uitgewerkt in de Europese verordening 

EU 1253/2014 [3] en bevat eisen voor het ecologisch 

ontwerp van ventilatie-eenheden in woningen en 

utiliteitsgebouwen, zoals scholen en kantoren. 

De ErP-richtlijn moet leiden tot een reductie van 

het energiegebruik door te zorgen dat er uitsluitend 

gebouwen gebouwd worden met energiezuinige 

ventilatiesystemen. Sinds 2018 betekent dit onder 

andere dat ventilatiesystemen over energie-efficiënte 

en regelbare ventilatoren moeten beschikken. Bij gebalanceerde 

ventilatiesystemen is warmteterugwinning verplicht. 

Verkeerde interpretatie ErP-richtlijn

Binnen de installatiebranche wordt de verordening EU 1253/2014 

kort samengevat als volgt uitgelegd (o.a. door ISSO (zie kader) 

en de VLA): ‘in gebouwen voorzien van gebalanceerde ventilatie 

moet overal en altijd warmteterugwinning worden toegepast. Voor 

toiletgroepen mag geen uitzondering worden gemaakt, omdat de 

lucht die via de toiletten wordt afgezogen, uit de verblijfsruimten 

komt waar de lucht mechanisch wordt toegevoerd.’ 

Volgens deze interpretatie moet het hele gebouw worden gezien 

als een gebalanceerd systeem en is warmteterugwinning ook 

verplicht voor de lucht die wordt afgezogen uit de toiletgroepen. 

Het gevolg is dat men ofwel een aparte balansventilatie-unit 

met warmteterugwinning moet plaatsen voor de toiletten (wat 

niemand doet) of dat de toiletafzuiging wordt aangesloten op 

het centrale ventilatiesysteem. Deze uitleg berust echter op een 

misverstand.

Juiste interpretatie ErP-richtlijn

De verordening EU 1253/2014 bevat eisen voor ventilatie-

producten zoals een LBK of een dakventilator. Het gaat erom dat 

er in de EU alleen producten in de handel worden gebracht die 

energiezuinig zijn. Voor een dakventilator en een kant-en-klare 

LBK is dat dus het moment dat deze producten de fabriek uit 

rollen. De verordening zegt dus niets over de wijze waarop het 

product in het gebouw wordt toegepast. Het maakt dus niet uit 

of de dakventilator bijvoorbeeld in een gebouw met mechanische 

luchttoe- en -afvoer wordt geplaatst en of de dakventilator wordt 

gebruikt voor de afzuiging van verblijfsruimten of toiletten. Het 

enige dat telt is dat de installateur een dakventilator kiest die 

(vanaf de fabriek) voldoet aan de eisen van EU 1253/2014.

Deze interpretatie van verordening EU 1253/2014 wordt 

onderschreven door de Inspectie Leefomgeving en Transport 

(ILT) die in Nederland toezicht houdt op naleving van de ErP-

richtlijn en daaraan afgeleide uitvoeringsverordeningen. De ILT 

bevestigt desgevraagd ook dat toiletafzuiging op basis van de 

ErP-richtlijn dus niet gekoppeld hoeft te worden aan de centrale 

luchtbehandeling.

Er is één uitzondering: als een product niet kant-en-klaar op de 

markt wordt gebracht, dan wordt degene die het product voor het 

eerst in bedrijf stelt als fabrikant aangemerkt en moet deze ook 

de technische documentatie en conformiteitsverklaring opstellen. 

Foto: EPI vloeren, www.epigroup.nl 
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Dit zou het geval kunnen zijn als de ventilatie-unit ter 

plaatse wordt opgebouwd en wordt voorzien van de 

ventilatoren, filters, warmtewisselaar en omkasting. Als de 

toiletafzuiging in zo’n situatie onderdeel uitmaakt van het 

ontwerp van het product, dan moet deze wel aangesloten 

worden. Dit komt in de praktijk echter niet of nauwelijks 

voor. 

Gevolgen voor toiletafzuiging

Zoals hiervoor al aangegeven wordt vanwege de ErP-

richtlijn toiletafzuiging nu vaak gekoppeld aan de centrale 

LBK, met een groot risico op verspreiding van geurtjes tot 

gevolg. Om te voldoen aan de ErP-richtlijn is dit dus niet 

nodig en is ook de oude praktijk, waarbij een dakventilator 

continu voor afzuiging van de toiletgroepen zorgt, nog 

steeds toepasbaar. 

Er zijn ook andere oplossingen denkbaar. ISSO geeft in 

het interpretatiedocument verschillende oplossingen voor 

toiletventilatie, zie kader. Bij al deze oplossingen blijft de 

afgezogen lucht vanuit de toiletten volledig gescheiden 

van de toevoerlucht, waardoor er geen kans is op het 

verspreiden van toiletgeuren. 

Gevolgen voor energiegebruik

Wij willen benadrukken dat het belangrijk is om energie 

te besparen, zolang dit niet ten koste gaat van onze 

gezondheid. Het is dus logisch om bij het ontwerp van 

gebouwen niet op productniveau, maar vanuit het totaal 

te bekijken hoe een zo energie-efficiënt mogelijk gebouw 

(inclusief het verwarmings- en ventilatiesysteem) kan 

worden gerealiseerd. Daarin is het goed dat ISSO en de VLA 

vooruit willen lopen op de verordeningen vanuit de EU.

Conclusie

Bij afzuiging van toiletten is het van belang dat 

verspreiding van geuren wordt voorkomen. De 

traditionele oplossing met afzuiging direct naar buiten 

via dakventilatoren kan nog steeds worden toegepast. 

De ErP-richtlijn is hiervoor geen belemmering. Wil men 

toch warmteterugwinning toepassen, dan geeft ISSO 

hiervoor oplossingen die geen gevolgen hebben voor de 

luchtkwaliteit in het gebouw.
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Interpretatie ISSO

ISSO heeft het “Interpretatiedocument Europese  

Verordeningen EU 1253/2014 en EU 1254/2014”  

(ISSO-rapport 10740) [4] opgesteld.

Hierin is over afzuiging van toiletten in relatie tot de 

ErP-richtlijn het volgende vermeld: 

“In utiliteitsgebouwen (bijvoorbeeld kantoren) is vaak 

voorzien in een gebalanceerd ventilatiesysteem voor de 

verblijfsruimten en een aparte ventilator die de natte 

groepen afzuigt. Aangezien de lucht die afgezogen wordt 

via overstroom uit de verblijfsruimten komt, wordt de lucht 

mechanisch toegevoerd en dus is volgens de definities uit 

de Verordening de afzuigventilator een TVE en moet dus 

voorzien worden van warmteterugwinning.”

ISSO geeft vervolgens een viertal oplossingen voor de 

afzuiging van de toiletten:

a.  De toiletten geheel separaat ventileren met een aparte 

WTW-unit;

b.  Het afzuigsysteem via een twin-coil systeem aanslui-

ten op de centrale luchtbehandelingskast;

c.  Toiletten mechanisch afzuigen en verwarmde verse 

lucht toevoeren in de voorruimte van de toiletten via 

een kanaal aangesloten op een rooster in de gevel;

d.  Dakventilatoren toepassen met een ingangsvermogen 

kleiner dan 30 Watt per ventilator.
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Naschrift ISSO/VLA TC

Een gezond binnenklimaat is ook voor de ISSO en de VLA 

het allerbelangrijkste doel. De focus van veel Nederlandse 

en EU wetgeving ligt echter op energiebesparing. Het is 

belangrijk om met beide zorgvuldig om te gaan. De ISSO en 

de VLA hebben daarom het Interpretatiedocument Europese 

Verordeningen EU 1253/2014 opgesteld om zo tot een 

eenduidige interpretatie van deze ErP verordening te komen.

De interpretatie van de EU 1253/2014 is echter niet 

eenvoudig. De verordening is inderdaad opgezet als 

productverordening. De gekozen productdefinities 

maken het echter onvermijdelijk om ook te kijken naar 

het ventilatiesysteem. Het verschil tussen product en 

systeem geeft de meeste discussies met betrekking tot de 

interpretatie. Juridisch gezien is de Engelse tekst de geldende 

wettekst. In deze tekst staan de volgende productdefinities:

Een Eenrichtings Ventilatie Eenheid EVE/UVU (artikel 2.5)

  ‘unidirectional ventilation unit’ (UVU) means a ventilation 

unit producing an air flow in one direction only, either from 

indoors to outdoors (exhaust) or from outdoors to indoors 

(supply), where the mechanically produced air flow is 

balanced by natural air supply or exhaust;

 

Een Tweerichtings Ventilatie Eenheid TVE/BVU (artikel 2.6)

  ‘bidirectional ventilation unit’ (BVU) means a ventilation unit 

which produces an air flow between indoors and outdoors 

and is equipped with both exhaust and supply fans; 

De ErP verordening stelt energetische eisen aan nieuwe 

ventilatie eenheden op het moment van levering of 

ingebruikname voor een gebouw of deel van een gebouw 

(artikel 1.1 & 2.1). 

Voor een gebalanceerd ventilatiesysteem (TVE) is sprake van 

mechanische toevoer en mechanische afvoer. Volgens de ErP 

verordening is warmteterugwinning voor een TVE verplicht. De 

economische rendabiliteit van de meerinvestering is hierbij 

geen criterium. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld alleen 

mechanische afzuiging (EVE) van een gebouw of deel van 

een gebouw dan is warmteterugwinning geen verplichting. 

Er is volgens de ErP alleen sprake van een EVE wanneer 

bijvoorbeeld de mechanische afzuiging wordt gebalanceerd 

met natuurlijke toevoer. Om dit te kunnen beoordelen is 

het noodzakelijk naar het ventilatiesysteem te kijken en 

kan niet meer worden volstaan met alleen een check op 

productniveau.

Wanneer we een EVE alleen beschouwen op 

productniveau dan zou het toegestaan zijn om in een 

gebouwvertrek de lucht mechanisch toe te voeren met een 

EVE en mechanisch af te voeren met een EVE. Met deze 

in aanschaf voordelige oplossing is het dan mogelijk om 

in alle gevallen geheel af te zien van warmteterugwinning. 

Naar onze mening is dit niet de bedoeling van de ErP en 

is er door de EU daarom gekozen voor de bovenstaande 

productdefinitie van een EVE/UVU (2.5).

Dat meerdere EVE’s in de visie van de EU niet mogen 

worden ingezet als TVE blijkt ook uit de antwoorden 

van de EU op vragen van het EVIA/EUROVENT 

samenwerkingsverband. De EU stelt hierbij dat de 

installateur bij ingebruikname dan verantwoordelijk is om 

te voldoen aan de eisen voor een TVE en de CE markering.

Voor de best mogelijk hygiëne in luchtbehandelingskasten 

verwijzen wij graag naar de opmerkingen in het PVE 

gezonde kantoren 2018 en het VLA/RVB bestek 

ontwerp luchtbehandelingssystemen. Zoals al 

aangegeven in het artikel zijn de toilet oplossingen van 

het interpretatiedocument hygiënisch en voldoen ze 

bovendien aan de ErP.

Ir. Harry van Weele  Ir. Gertjan Middendorf
Projectcoördinator ISSO Voorzitter VLA TC
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Leerprestaties veel beter  
met meer zuivere lucht

In 2015 is er onder leiding van de Harvard TH Chan School 

of Public Health uit Boston, door verschillende samenwer-

kende universiteiten en hoge scholen een wetenschappelijk 

onderzoek uitgevoerd naar de invloeden van het binnen-

klimaat op cognitieve prestaties van aanwezige personen.

Op 9 verschillende cognitieve deelgebieden werden de 

prestaties gemeten van de verschillende proefpersonen. 

Gebieden als ‘het opzoeken en verwerken van informatie’ 

maar ook ‘het vermogen om te focussen en taakgerichte 

beslissingen te nemen’. Eigenschappen die met name in 

het leerproces op school van groot belang zijn. 

Hierbij werden 3 verschillende binnenklimaat-situaties 

nagebootst. Binnenklimaat zoals gerealiseerd door een 

conventioneel installatie-ontwerp, een groen installatie 

ontwerp en een groen+ installatie ontwerp. De effecten 

werden gesimuleerd door de luchthoeveelheid zoveel 

mogelijk constant te houden en de CO2 en VOS-

concentratie kunstmatig op het peil te brengen dat 

overeenkomt met, het buitenluchtaandeel, van de 

verschillende installatie-ontwerpen. 

Recent wetenschappelijk onderzoek [1] toont aan dat 
cognitieve prestaties lineair afnemen bij toenemende 
CO2-concentratie. Wat betekent dit voor onze frisse 
scholen? Hoe verhoudt zich dat met de in Nederland 
gehanteerde norm uit 1984 van 25 m3/h per persoon? Is 
het verstandig om de ramen wel openzetten om de lucht 
extra te verversen? Het inademen van buitenlucht in de 
stedelijke gebieden staat in 2018 gelijk aan het roken van 
6 tot 7 sigaretten per dag. [2] Daarom is het belangrijk 
om met goede luchtfilters het fijnstof uit de buitenlucht 
te verwijderen, voordat het in de klaslokalen komt. 
Aanbevolen wordt om de lucht voor klaslokalen (SUP2) te 
zuiveren met ePM1≥80% (F9) luchtfilters bij de gemiddelde 
fijnstofconcentratie in Nederland (ODA3).

Foto 1: De prestaties van de leerlingen verbeteren als onze scholen worden 

geventileerd met voldoende schone buitenlucht. Foto: Systemair BV.

Tabel 1: Globale kenmerken van de gesimuleerde installatie-ontwerpen. 

Auteur
Toine van den Boomen; 
technisch adviseur Systemair

Installatie-ontwerp (ehp) CO2 concentratie Buitenlucht hoeveelheid p.p.

Conventioneel ontwerp 1.400 ppm 22 m³/h

Groen ontwerp 950 ppm 34 m³/h

Groen+ ontwerp 550 ppm 68 m³/h

Belangrijke aspecten van dit onderzoek zijn:

•  Proefpersonen waren ‘blind’ voor het binnenklimaat 

waarin men verbleef. Men kon dus nergens aan afleiden 

aan welke luchtconditie men werd blootgesteld. 

•  De cognitieve prestaties zijn op wetenschappelijke 

basis gemeten en verwerkt. 

De resultaten van dit onderzoek worden samengevat in 

grafiek: 1. 
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Tabel 2: Indoor Air Quality in relatie tot CO2-concentratie binnen ten opzichte van verse 

lucht hoeveelheid per persoon. 

Figuur 1: Prestaties op 9 verschillende cognitieve gebieden gerelateerd aan binnenluchtkwaliteit.

Gemiddeld waren de cognitieve scores circa 60% hoger 

met het groene ontwerp en circa 100% hoger met het 

groen+ ontwerp ten opzichte van het conventionele ont-

werp. Het onderzoek toont tevens aan dat de gemiddel-

de cognitieve prestaties lineair afnemen met de toename 

van de CO2 concentratie in de binnenlucht. Bij een 

toename van 400 ppm daalt de leerprestatie met 21%. 

Uitademen CO2 en ventilatiehoeveelheid

Normaal gesproken is er een directe relatie tussen de 

CO2-concentratie binnen en het aantal leerlingen in 

er circa 100 keer zoveel CO2 in de uitademing aanwezig 

zijn, namelijk 40.000 ppm. 

Een eenvoudig rekensommetje leert nu dat, bij een 

buitenlucht CO2-concentratie van 400 ppm er minimaal 

een 100-voudige verdunning op moet treden om de 

binnenluchtconcentratie niet boven de 800 ppm CO2 uit 

te laten stijgen. De ventilatiehoeveelheid moet dan dus 

minimaal 100 x 0,5 = 50 m³/h per persoon bedragen. 

In de voorgaande norm voor ventilatie voor utiliteits-

gebouwen de EN 13779_2007 werden er 4 klassen 

binnenlucht gedefinieerd (IDA1 t/m IDA4) gerelateerd 

aan de CO2-concentratie en de hoeveelheid verse lucht 

toevoer per persoon. 

In de vervangende norm EN16798_2017 is de 

binnenluchtkwaliteit-klasse veranderd in toevoerlucht 

klasse (SUP1 t/m SUP5). Deze is namelijk direct door het 

installatieontwerp te beïnvloeden. Terwijl de IDA van 

meerdere factoren afhangt zoals menselijk gedrag en 

bouwkundige aspecten.

EN13779 Klasse Kwaliteit CO2 tov 400 ppm buiten Verse lucht m³/h p.p.

IDA 1 Hoge IAQ < 800 > 54

IDA 2 Gemiddelde IAQ 1.000 – 800 36-54

IDA 3 Matige IAQ 1.400 – 1.000 22-36

IDA 4 Lage IAQ >1.400 < 22

een klaslokaal. Die relatie wordt bepaald door het 

menselijk metabolisme, het biologische proces van 

inademen en uitademen. 

Bij het ademen verbruikt een gemiddeld mens 

ongeveer de hoeveelheid zuurstof die in 0,5 m³/h 

verse lucht aanwezig is. Als deze verse lucht wordt 

ingeademd met bijvoorbeeld 400 ppm CO2 dan zal 
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redenen, maar misschien ook wel omdat we in Nederland eerder 

voor het gemiddelde kiezen dan voor het beste.

Meer voortschrijdend inzicht komen we tegen in het Programma 

van Eisen Gezonde kantoren 2018 [4], ontwikkeld door het 

platform Binnenklimaat. Hierin wordt klasse A (zeer goed) 

gekenmerkt door een verse luchthoeveelheid van 60 m³/h per 

persoon. Het haalt nog niet de Groen+ norm van de Amerikaanse 

gezonde kantoren, maar we zijn op weg. Blijft jammer dat er 

in Nederland blijkbaar geen echte gezonde kantoren (Klasse A) 

gebouwd kunnen worden zonder te openen ramen (raamdelen). 

Individuele beïnvloeding van het binnenklimaat met een 

boosterknop zoals bij klasse B zou ook bij klasse A een betere 

oplossing zijn, omdat de binnenlucht dan schoon en gezond blijft. 

Aanpassing van inzichten die zijn ontstaan naar aanleiding van het 

Sick Building Syndrom, uit het begin van de jaren negentig van de 

vorige eeuw, zouden in dit geval op zijn plaats zijn. Zodat er meer 

rekening gehouden wordt met de schadelijke gevolgen van het 

inademen van ongefilterde buitenlucht in de stedelijke omgeving. 

Schone lucht

Elk Europees land heeft de verplichting om de buitenluchtkwaliteit 

te monitoren. In Nederland gebeurt dit door het RIVM en ‘real 

time’-weergave vindt plaats op www.luchtmeetnet.nl. 

De WHO (World Health Organisation) gebruikt deze waarden 

om jaargemiddelden te berekenen en verzamelt die in de WHO 

AAP Database. Maximale grenswaarden van de WHO voor 

Nederlandse norm 

In totaal brengen we gemiddeld circa 90% van 

onze tijd binnen door. Met de bovengenoemde 

onderzoeksresultaten wordt het dus raadzaam om de 

Nederlandse norm uit 1984 van 25 m3/h per persoon eens 

kritisch te bekijken. Deze ‘bouwbesluit’ norm stamt uit 

de tijd van de energiecrisis en is aan herziening toe. Met 

name omdat deze minimale eis vaak als ontwerpnorm 

wordt gebruikt terwijl hij daar niet voor bedoeld is. 

Energieverbruik van ventilatiesystemen is sinds 2016 sterk 

verlaagd vanwege de Europese Ecodesign-wetgeving die 

de minimale energie efficiency van ventilatiesystemen 

voorschrijft. Daardoor komt de energie voor ventilatoren 

dicht in de buurt komt van de benodigde energie voor 

pompen, zeker bij warmtepompsystemen met relatief 

kleine temperatuurverschillen. 

De ervaring leert dat bij vraag-afhankelijke regeling het 

energieverbruik van een all-air-systeem (verwarmen, 

koelen en ventileren met de luchtbehandeling) 

vergelijkbaar of lager is dan een systeem met leeflucht-

ventilatie en naverwarming/nakoeling. De hoeveelheid 

beschikbare buitenlucht is met all-air veel hoger waardoor 

de CO2-concentratie naar verhouding veel lager is dan 

bij de gangbare systemen met minimale buitenlucht 

hoeveelheid. 

PvE frisse scholen

Met de resultaten van het ‘Harvard-onderzoek’ kunnen de 

ventilatie-eisen die genoemd worden in het Programma 

van Eisen voor frisse scholen [3], gewogen worden naar 

Installatie- ontwerp m³/h pp Prestatieniveau Prestatieniveau m³/h pp Frisse scholen

75% 21,6 Klasse C

Conventioneel 22 76%

93% 30,6 Klasse B

Groen 34 100%

106% 43,6 Klasse A

Groen+ 68 121%

Tabel 3: Resultaten ‘Harvard onderzoek’ geprojecteerd op PvE frisse scholen.

het te verwachten prestatieniveau. Uitgaande van een referentie van 100% 

prestatieniveau op het installatie-ontwerp van het groene gebouw, zoals ook 

in het onderzoek is gebeurd, geeft dit het volgende resultaat (zie tabel 3).

De praktijk leert dat klasse B wordt aangehouden voor de nieuwe scholen 

die vandaag de dag gebouwd worden. Waarschijnlijk om budgettaire 
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Conclusie

Uiteindelijk is het belangrijk dat de prestaties van de leerlingen 

verbeteren als onze scholen worden geventileerd met voldoende 

schone buitenlucht waardoor de CO2 én fijnstof-concentraties zo 

laag mogelijk zijn. De ‘bouwbesluit norm’ uit 1984 is letterlijk niet 

meer van deze tijd. Zelf het PvE frisse scholen ziet er magertjes 

uit, kijkend naar de meest recente resultaten uit wetenschappelijk 

onderzoek. Gezien de resultaten uit dit onderzoek is het, voor 

bedrijven en instellingen, niet moeilijk om uit te rekenen dat 

een gezond binnenklimaat met voldoende verse en schone 

ventilatielucht jaarlijks bijna meer geld oplevert dan dat de 

eenmalige extra investeringen kosten. Bewustwording hiervan is 

niet alleen van economisch belang maar zeker ook voor gezondheid 

en welbevinden van alle mensen die in de gebouwen werken 

of verblijven. Scholen zullen aanmerkelijk beter presteren en 

concurreren met een beperkte extra investering in voldoende en 

gezonde ventilatielucht.

fijnstofconcentratie is een jaargemiddelde voor PM2,5 ≤ 

10 µg/m³. De kwaliteitsniveaus van de buitenlucht (ODA) 

voor PM2,5 zijn genormeerd op ODA1 ≤ 10 µg/m3, ODA2 

≤ 15 µg/m3 en ODA3 > 15 µg/m3. De PM2,5 waarden in 

Nederland uit de WHO database voor mei 2016 zijn 

als volgt (zie tabel 4). In aanmerking genomen dat het 

autoverkeer rond scholen vaak meer dan gemiddeld is zou 

men rekening moeten houden met ODA3 als gemiddelde 

buitenluchtkwaliteit voor scholen in Nederland.

 

Door de met fijnstof vervuilde buitenlucht is het niet 

aan te raden om zomaar de ramen open te zetten van de 

klaslokalen. Beter is het om de verse buitenlucht eerst te 

zuiveren voordat ze het klaslokaal binnen komt. Hiervoor 

worden luchtfilters toegepast in de ventilatiesystemen. 

In het recente vergelijk van vijf schoolventilatie systemen 

[5] wordt aanbevolen om hiervoor een F9 fijnstof 

filterkwaliteit te kiezen (ePM1≥80%). De PM2,5 waarde in 

de binnenlucht daalt dan tot onder de 5 µg/m³, wat gezien 

wordt als een maximale waarde voor scholen en kantoren 

(SUP2).[6] Optimaal is om in plaats van één F9 sectie, 

twee F7 (ePM1≥60%) filtersecties achter elkaar te kiezen 

zoals ook de nieuwe norm EN16798 aangeeft. 

Foto 2: Bij de bouw van het Revius Lyceum in Doorn heeft Systemair 

meegedacht over de binnenluchtkwaliteit en heeft het bedrijf de 

luchtbehandeling en ventilatoren geleverd. Bron: Systemair BV.

Tabel 4: Jaargemiddelde PM2,5 in Nederland uit de WHO AAP database mei 2016.

Plaats PM2,5 µg/m³ Plaats PM2,5 µg/m³

Amsterdam 15,6 Hoofddorp 14,1

Beverwijk 13,1 IJmuiden 15,5

Breda 14,6 Leiden 13,8

De Rijp 13,1 Maassluis 13,5

Den Haag 14,2 Moerdijk 12,2

Dordrecht 15,6 Nijmegen 14,8

Eindhoven 14,8 Rotterdam 14,6

Enschede 13,7 Schiedam 14,8

Groningen 13,1 Utrecht 12,9

Heerlen 16,2 Velsen 16,6

Hilversum 14,5 Wijk aan Zee 15,7

Hoek van Holland 13,4 Zaandam 14,8

Referenties
1. Environ Health Perspectives; Volume 124 | number 6 |June 2016
2. Prof. Dr. Onno van Schayk (Maastricht University), TV uitzending Radar 15 oktober 2018.
3. PvE frisse scholen; W/E rapport 8802 in opdracht van RVO, februari 2015.
4.  Programma van eisen gezonde kantoren 2018 door BBA Binnenmilieu mogelijk gemaakt door TVVL, VLA, 

RVO, platform duurzame huisvesting en Stichting Promotie Installatietechniek (PIT) 
5. Vergelijking van vijf schoolventilatiesystemen; DWA, VLA, Green deal scholen, iov RVO januari 2018 
6. Eurovent recommendation 4/23 uit 2018.

Foto 3: RIVM longtest 

onderzoek op de Oranje 

Nassau school in Badhoe-

vedorp



Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.

Smitsair Luchttechniek sinds 1945 specialisten in: Luchttechnische installaties, Buitenluchtroosters, Brandkleppen, Kleppenregisters, 
Dakkappen, Schachtkappen, Druppelvangers, Wasem-vetvangkappen, Geluiddempers, Luchtkanalen, Plaatwerken en Lasersnijden.

MISSION  IMPOSSIBLE

smitsair.nl

De stalen buitenluchtroosters van Smitsair houden inbrekers buiten 
de gevel. De rooster zijn getest op inbraakwerendheid en kent twee 
type uitvoeringen: Standaard (weerstandsklasse 2 vereist volgens 
bouwbesluit) en verhoogd inbraakwerend (weerstandsklasse 3).
Roosters zijn n.a.v. het bouwbesluit getest volgens NEN 5096
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Finch Buildings is een modulair bouwsysteem dat voldoet 
aan alle eisen van het Bouwbesluit Nieuwbouw. De gestapelde 
eenpersoonswoningen zijn opgetrokken vanuit massief hout 
en zijn allemaal voorzien van een eigen keuken, badkamer en 
verwarming.
 
De woonstudio’s zijn ‘all-electric’, hebben triplebeglazing, zijn 
volledig van hout gemaakt, zijn prefab ontwikkeld en hebben een 
energie-index van 0,77. Bij tijdelijk gebruik kunnen de woningen 
op een andere locatie opnieuw gebruikt worden. De eerste Finch 
Buildings modules waren in 2016 tentoongesteld in FaBCity in 

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

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

Hoogwaardige stapelbare ‘all electric’ woningen 
van massief hout

©Finch Buildings



In Friesland heeft ROC Friese Poort het voormalige 

gebouw van het Centrum Vakopleidingen enkele jaren 

aangekocht en verbouwd tot opleidingscentrum voor 

technische vakken. In enkele technische werkplaatsen 

variërend van metaaltechniek tot installatie- en 

elektrotechniek worden jongeren klaargestoomd voor een 

vak in de techniek. 

Voor de installatiesector is het Duurzaam Doen Huis 

gerealiseerd, waarin 22 technische opstellingen van 

duurzame installaties voor in woningen en kleine 

utiliteit opgesteld staan. “Hier leren onze studenten 

hoe bestaande installaties werken, en hoe ze ingeregeld 

moeten worden”, vertelt Roeland Westra van Centrum 

Duurzaam van ROC Friese Poort. “Daar zijn immers 

al de eerste besparingen te behalen. Ook leren de 

studenten over duurzame energie-opwekking: we hebben 

zonnepanelen en een kleine windmolen geïnstalleerd, 

en we hebben een warmtepomp-installatie met een 

bron onder het pand. Bovendien hebben we nog een 

pelletketelinstallatie in voorbereiding. En omdat in 

de praktijk nog heel cv-ketels worden gebruikt en 

geïnstalleerd, hebben we hiervan ook enkele opgesteld.”

Een van de grootste problemen voor bedrijven in de 
installatiesector is het verkrijgen van goed opgeleid 
personeel. Dat geldt voor alle niveaus, al is het nijpend 
tekort vooral merkbaar op lager en middelhoog niveau. 
Om jongeren meer geïnteresseerd te krijgen voor technische 
beroepen trekken opleidingen alles uit de kast. Een van die 
voorbeelden is ROC Friese Poort, die met de inzet van het 
Duurzaam Doen Huis niet alleen jongeren trekt, maar ook 
professionals en opdrachtgevers.

Het Duurzaam Doen Huis is er primair voor studenten, 

maar wordt ook veel gebruikt door het bedrijfsleven. 

“Bijvoorbeeld om hun personeel bij te scholen. Daarnaast 

hebben wij – geïnspireerd tijdens een werksessie in 

Duitsland – een workshop ontwikkeld: hoe verduurzaam 

ik mijn woning? Die is gericht op zowel niet-technische 

studenten als zelfs vrijwilligers in energiecoöperaties. Bij 

niet-technische studenten moet je denken aan studenten 

uit de zorg, die we kennis op het gebied van duurzaamheid 

meegeven. Dat heeft geleid tot projecten tijdens hun 

stage voor de zorgopleiding over het verduurzamen van 

zorgcomplexen. Daarmee proberen we duurzame techniek 

op bredere manier onder de aandacht te brengen, 

zowel bij de studenten als bij de medewerkers van het 

zorgcomplex en hun cliënten. Dat levert vaak nieuwe 

inzichten op.”

 

Westra houdt met het Centrum Duurzaam en het 

Duurzaam Doen Huis innovaties goed in de gaten. 

“We zijn een school en we experimenteren met nieuwe 

technieken om onze studenten klaar te stomen, en 

daarbij kijken we wat er gaande is in de buitenwereld. 

Daarover organiseren we onder andere lezingen, zoals 

onlangs over aquathermie. Daar zijn het Wetterskip 

Fryslan en energiecoöperatie Duurzaam Heeg mee bezig, 

en dat staat nog in de kinderschoenen. We merkten dat 

er veel animo voor de lezing was en daarom willen we 

ook een aquathermische opstelling hier in het Duurzaam 

Doen Huis realiseren. Dit soort activiteiten zorgt voor 

de nodige koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven, 

want uiteindelijk willen wij als onderwijsinstelling goede 

technisch vakmensen aanleveren voor de markt”, aldus 

Westra.

Levensecht leren bij 
Centrum Duurzaam 
Friesland en Flevoland 

Auteur Harmen Weijer
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De nieuwe Samenwijsaccommodatie Torenlei kon 

eind 2018 het bijzondere onderkomen betrekken. 

Een neogotisch kerkgebouw, gebouwd in 1888, 

en tot zijn huidige vorm uitgebreid in 1937. Een 

bepalend gebouw in Esbeek en mede daarom 

wilde de actieve dorpsgemeenschap het gebouw 

voor de toekomst behouden, bij voorkeur met 

een dorpse functie. Steef Luijten: “Ik was eerder 

betrokken bij de herbestemming van een café 

tot dorpshuis. Dat was ook een passende functie 

voor zo’n kerk geweest. Want naar mijn mening 

De schoolbel in plaats van de kerkklokken. 
Dat geldt voor de voormalige Adrianuskerk in 
Esbeek. Het kerkgebouw werd sinds een aantal 
jaren niet meer voor erediensten gebruikt en de 
dorpscoöperatie Esbeek zocht naar een nieuwe 
functie om het kerkgebouw binnen de gemeenschap 
een plek te geven. Steef Luijten van Luijten 
Smeulders architecten uit Tilburg werd benaderd 
voor een nieuwe bestemming. Het idee voor de 
huisvesting van de basisschool en kinderopvang 
werd geboren. De gemeente zag de voordelen 
omdat het bestaande schoolgebouw economisch 
en technisch aan het eind van z’n levensfase zat. 
Steef Luijten: “De onderwijsstichting Samenwijs 
Opvang & Onderwijs zag er ook wat in, mits de 
energierekening in zo’n kerk beheersbaar zou blijven. 
Dat is gelukt, mede dankzij extra investeringen in 
de installatietechnische oplossingen op basis van een 
Europese subsidie, zodat het een energie-efficiënte 
school kon worden.”

Alles komt bij elkaar voor  
onderwijslocatie in kerkgebouw

Auteur Paul Engels

moet een nieuwe functie zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke 

blijven. Dat kan met een school. Wel op voorwaarde dat je het 

introverte kerkgebouw zou kunnen openen om meer contact met 

de omgeving te krijgen. Tevens heeft een schoolgebouw behoefte 

aan veel daglicht en dat bood de kerk niet. Als derde uitgangspunt 

golden energieverbruik en comfort. Het moest een frisse school 

klasse B worden en het energieverbruik zou niet hoger mogen zijn 

dan het niveau van een gemiddelde hedendaagse basisschool. Dat 

is gelukt. In wezen vielen alle puzzelstukjes heel mooi in elkaar bij 

deze transformatie.”

Eén van die puzzelstukjes was het feit dat het een Rijksmonument 

betreft. “Ingrepen in de gevel waren op voorhand lastig. Wij 

hadden aanvankelijk het idee om de hele nok te vervangen door 

een glazen kap in verband met het benodigde daglicht. Dat was 

een stap te ver. We hebben wel in de dakvoeten in het ritme van 

de sporen dakramen mogen plaatsen. Ook bij de hoek van de 

peuterspeelzaal op de begane grond is een groot raam gekomen. 

Voorts zijn de aanwezige ramen vernieuwd en vergroot, zodat er 

contact met de buitenwereld en omgekeerd ontstaat. Al met al 

toch de nodige ingrepen in gevel en dak van de kerk, zonder dat 

het oorspronkelijk kerkbeeld opzichtig is veranderd.”
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DEMI MORE

Qua interieur is het nodige aangepast om de 

functie van school te kunnen vervullen. Op 

verschillende plekken zijn in het gebouw wanden 

geplaatst, mede als brandscheiding, en op andere 

plekken zijn juist wandopeningen gemaakt. Meest 

opvallend is de verdiepingsvloer om plaats te 

bieden aan extra lokalen en speelruimte. “Het 

probleem was dat wij een gevelopening van 

pakweg maximaal 2,5 meter tot onze beschikking 

hadden. Een zware staalconstructie kon niet 

naar binnen. We hebben gekozen voor houten 

gelamineerde liggers in combinatie met speciale 

houten vloerelementen uit Zwitserland waarin 

bijvoorbeeld aan de onderzijde perforatie zit voor 

de akoestische werking. Zo is ook de klimwand in 

de inpandige gymzaal met perforaties uitgevoerd 

om bij te dragen aan de geluidsabsorptie. Want 

de galm in zo’n kerkgebouw moet je wel oplossen, 

zeker in een school met verschillende lesruimten. 

In de speelzaal zijn overigens ook speciale 

daglicht-tubes aangebracht, die met lenzen extra 

daglicht opvangen en doorgeven. Daarnaast is 

er ledverlichting in opgenomen, die automatisch 

inschakelt als er te weinig daglicht is. Deze 

oplossing is mede te danken aan de Europese 

subsidieregeling DEMI MORE (Demonstration of 

Energy efficiency by Measurement and Innovation 

gives MORE), gericht op energie-efficiëntie in 

historisch erfgoed. Deze regeling heeft een 

belangrijke rol gespeeld in de uiteindelijke 

energiezuinigheid van de school.”

Voor Steef Luijten stond een goede energiehuis-

houding voorop bij de transformatie. “Je begint 

bij de schil. De begane vloer is er helemaal 

uitgegaan en vervangen door een hoogwaardig 

geïsoleerde vloer. Ook het dak is geïsoleerd 

met een innovatief type spanplafond tussen de 

sporen van de fraaie kap die in het zicht moest 

blijven. Die zichtbaarheid vergt energetisch 

concessies, waarbij wij gemiddeld op R=4,5 

uitkwamen, met delen R=6. De nieuwe kozijnen 

zijn ook goed geïsoleerd en datzelfde geldt voor 

de glas-in-lood ramen die zijn ingepakt in nieuw 

dubbel glas. Probleem was echter de metselwerk 

gevel, die weliswaar een 7 cm dikke spouw had 

tussen metselwerkbladen van 22 en 14 cm, 

maar die in verband met de vele aanwezige 

Foto 1: De Adrianuskerk in Esbeek is omgebouwd tot een basisschool.

Foto 2: Een verdiepingsvloer zorgt voor  
extra ruimte voor lokalen.

Foto 3: Extra raamopeningen zorgen voor extra daglicht  
in het gebouw.

Foto 4: Glazen scheidingswanden maken er een  
transparant gebouw van.
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koudebruggen niet te vullen was met spouwmateriaal. 

Dat zou tot vochtproblemen leiden. Aangezien de gevel 

het grootste oppervlakte is en we daar op een RC van 1 

à 1,5 blijven steken, konden wij de schil niet optimaal 

thermisch upgraden en was het probleem met de beoogde 

WKO tweeledig, te weten niet helemaal gasloos voor 

de koudepieken en moeilijk in balans vanwege weinig 

koelbehoefte in de zomer. Door te kiezen voor een 

lucht water warmtepomp in plaats van een water water 

warmtepomp konden deze beide zaken worden opgelost. 

Zo’n lucht water warmtepomp, die ook de koudepieken 

aankan (heel veel vermogen), is echter wel weer duurder 

dan een water water warmtepomp. Maar geen WKO hield 

ook een besparing op de aanleg van de bronnen in. Dit 

tezamen met de subsidie maakte dat één en ander sluitend 

kon worden gemaakt.”

Meedenken over installatietechniek

H. de Bont Klimaattechniek (verwarming en luchtbehan-

deling) en Hoppenbrouwers Techniek (elektrotechniek) 

werden ingeschakeld om in de ontwerpfase mee te denken 

over oplossingen binnen de budgettaire ruimte. Steef 

Luijten: “Gekozen is voor een lucht-water warmtepomp 

voor de vloerverwarming, met een zodanige capaciteit 

dat er geen extra cv-verwarming en een gasaansluiting 

nodig was. Het gaat om een innovatief capillair 

Foto 7: Overal in het gebouw en lokalen zijn 

akoestische maatregelen getroffen.

vloerverwarmingssysteem dat als dunne 

folie over de nieuwe begane grondvloer is 

aangebracht. Omdat zo’n warmtepomp 

energie vreet, is besloten om zonnepanelen 

op het dak van het aanpalende dorpshuis 

te plaatsen. De opbrengst van circa 

63.000 kWh per jaar wordt gebroederlijk 

verdeeld over de school en het dorpshuis. 

De innovatie van de vloerverwarming 

en aanleg van zonnepanelen is mogelijk 

geworden door die Europese subsidie. Wel 

heeft ook de gemeente Hilvarenbeek 50% 

van die meerkosten moeten financieren, 

maar deze investering betaalt zich in de 

exploitatie terug.”

Schooldirecteur Will van Dijk heeft een 

zachte winter achter de rug, dus hij kan 

nog niet exact zeggen hoe de energie- 

exploitatie uitpakt, maar hij kan wel 

Foto 5: Een lift vergroot de toegankelijkheid. Foto 6: De installatietechniek is bewust in het zicht 

gelaten, maar wel op logische plekken.
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niet op het dak. De luchtkanalen hebben wij in het zicht 

gelaten; ze zijn niet storend. In diverse niskasten is een groot 

deel van de elektra en warmteaansluitingen opgenomen. 

Zo’n kerkgebouw heeft veel van die plekken waar je iets 

‘kwijt’ kunt. We hebben veel installatietechniek netjes in het 

gebouw opgenomen. Niet speciaal weggewerkt, maar in 

overleg met de installateurs een praktische doch onopval-

lende plek gegeven.”

Er samen uitkomen

Zo komt alles netjes bij elkaar bij deze transformatie van 

kerk tot basisschool. Een passend gebouw voor de nieuwe 

functie, mogelijkheid voor extra daglicht, interactie tussen 

binnen en buiten, een acceptabele energierekening en 

duurzame oplossingen die een steuntje vanuit Brussel 

hebben gekregen. De Esbeekse gemeenschap, de gemeente 

en de onderwijsstichting zijn blij met de transformatie. En 

zeker de schoolkinderen en het onderwijzend personeel die 

een aangenaam schoolgebouw hebben gekregen. Architect 

Steef Luijten besluit: “We zijn tijdens de verbouwing 

best wat dingen tegengekomen, maar konden er met de 

bouwpartners, gemeente en gebruiker samen uitkomen.” 

Met trots heeft hij het project aangemeld voor de NRP 

Gulden Feniks, want van deze transformatie kan de bouw- 

en vastgoedsector zeker het nodige leren.

Foto 9: Speciale lichttubes met reflectoren en  

ledverlichting zorgen voor daglicht in het speellokaal.

Foto 8: Het kerk-

gebouw heeft allerlei 

nissen en kasten waar de 

installatie techniek een 

plekje kon krijgen.

concluderen dat het zeer prettig werken is in de nieuwe huisvesting. 

“Het is een prachtig, sfeervol gebouw met moderne faciliteiten. De 

grootte van het gebouw past ook mooi bij de omvang van de school 

met een kleine honderd leerlingen. Het comfort is eveneens prima. 

Er kunnen geen ramen open, maar de luchtbehandeling werkt  

prima.” De architect vult aan: “Wij hebben de luchtbehandelings-

kast inpandig in een aparte ruimte kunnen wegwerken; hij mocht 
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Energieslurpende kantoren modulair ombouwen 
tot ‘netto-positieve’ appartementen

Ongeveer 55% van alle kantoren in Nederland 

hebben een energielabel lager dan C en leveren 

daarmee een slechte energieprestatie. Door de 

verandering in regelgeving vorig jaar zijn kantoren 

met een energielabel lager dan C zelfs vanaf 

2023 verboden. Leg dat naast de veranderende 

woningvraag - voor 2030 moeten er een 

miljoen woningen worden bijgebouwd – en een 

hoofdpijndossier lijkt te zijn geboren. 

De oplossing kan wel eens uit Delft komen. In 

het kader van de universiteitenwedstrijd Solar 

Decathlon Europe 2019 heeft een groep van 52 

studenten van 8 verschillende TU-opleidingen 

zich aangemeld met dit concept. Het concept is 

gedoopt als MOR: Modular Office Renovation. 

Als basis is het Europoint-complex in Rotterdam 

gebruikt, beter bekend als de Marconi-torens. 

“We doen fysiek niets met deze torens, maar 

we hebben ze gebruikt als studie-object omdat 

ze representatief zijn voor een flink deel van de 

Nederlandse kantorenmarkt”, vertelt Nienke 

Scheenaart, student aan de masteropleiding 

Hoe kun je de grote vraag naar betaalbare woningen 
koppelen aan de eveneens nog grote hoeveelheid 
inefficiënte kantoren? Met die twee uitdagingen is 
een multidisciplinaire groep van liefst 52 studenten 
van de TU Delft aan de slag gegaan. Dit zogeheten 
MOR-team heeft een bijzondere oplossing: modulair 
en circulair renoveren. Het resultaat is onlangs op 
de Green Village in Delft officieel geopend. Na enkele 
weken is het gebouw weer afgebroken voor deelname 
aan de Solar Decathlon 2019 in Hongarije, waar 
het in twee weken tijd weer wordt opgebouwd medio 
juli. “Een beter bewijs dat dit modulair mogelijk is, 
kunnen we niet leveren.”

Foto 1: Op de GreenVillage van de TU Delft is een prototype gebouwd van de MOR: 

Modular Office Renovation.

Auteur Harmen Weijer

Architecture. “Toen we ons in september 2017 aanmelden voor de Solar 

Decathlon Europe 2019 was leegstand in kantoren nog een belangrijk 

aspect; die leegstand is in de afgelopen jaren behoorlijk verbeterd. Maar 

heel veel kantoren zijn nog steeds niet energie-efficiënt, en daarbij kan dit 

concept een oplossing zijn.”

Modulair

Het model dat op de Green Village bij de TU Delft is gebouwd, is een 

appartement van 50 m2 met een loggia-achtige wintertuin van 25 m2 aan 

de binnenkant. “In dit proefappartement worden 3 modules gebruikt”, legt 

Scheenaart uit. “Een module badkamer/keuken met ook de mogelijkheid 

tot het plaatsen van een wasmachine. Twee modules bed/bureau, waar 

overdag het bed opgeklapt kan zijn en een bureau te gebruiken is. Die 

zijn ruggelings aan elkaar verbonden, dus in dit appartement zijn twee 

slaapkamers. En er is een glazen harmonicadeur naar de wintertuin, die 

volledig geopend kan worden. Op die manier wordt de wintertuin deel van 

het appartement.”

Ook modulair is de indeling zoals het MOR-team dit bedacht heeft, voor 

een groot flatgebouw, vertelt Building Technology-student Okan Türkcan. 
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Foto 2 en 3: Het appartement bestaat uit meerdere  

modules, die ruggelings aan elkaar zijn verbonden. 

Zoals de badkamer en de keuken. In de badkamer wordt 

gebruikt gemaakt van een ultrawaterbesparende douche-

kop: deze geeft een mist van water in plaats van stralen.

een rij te plaatsen, zodat voor een kantoor een toiletgroep 

ontstaat. Op deze manier ontstaat een hybride gebouw.”

‘Netto-positief’

Naast het modulaire ontwerp is het tevens een ‘netto-

positief’ appartement. “Met netto positief bedoelen wij 

dat het gebouw bijvoorbeeld meer energie produceert dan 

dat het gebruikt. Daarnaast wordt de lucht die het gebouw 

binnenkomt gefilterd, zodat er een gezond binnenklimaat 

ontstaat en er binnen de toren voedsel kan worden 

verbouwd”, legt Türkcan uit. 

“We focussen hierbij op vijf aspecten: energie+, water+, 

lucht+, biomassa+ en materialen+. Wat betreft energie-

positief willen we in het gebouw meer energie opwekken 

dan wordt verbruikt. Voor zo’n flatgebouw is dat best 

ingewikkeld, want de ruimte op het dak voor pv is beperkt. 

Vandaar dat we ook met gevel-zonnepanelen gaan werken. 

En we zetten vooral in op een laag energieverbruik. Dat 

betekent: goed isoleren, en zo veel mogelijk gebruik maken 

van passieve zonne-energie dankzij de grote ramen en de 

wintertuin als thermische buffer. Daarnaast hebben we een combined heat 

and power (chp) installatie ingepland. Dat is een cogeneratieketel, die draait 

op biogas, gewonnen uit het afvalwater in het gehele pand. Die laadt op zijn 

beurt de warmte-/koude opslag onder het pand. Daardoor wekken we per 

appartement meer dan 2 kWh per m2 meer op dan er wordt verbruikt.”

Frisse lucht

De wintertuin is ook van belang voor frisse lucht. De tuin is aan de 

binnenkant gerealiseerd om de lucht via de centrale binnenruimten te 

filteren is een groenwand bedacht. “We selecteren voor die groenwand 

speciale planten, die de lucht deels weet te filtreren. Met behulp van PCM 

wordt deze lucht voorverwarmd en daarna de woning ingeblazen. Via de 

installatieschacht wordt de lucht weer afgeblazen, waarna deze vervuilde 

lucht vol met CO2 in een plantenkas op het dak wordt hergebruikt. Zo is de 

lucht die we naar buiten afvoeren schoner dan toen het naar binnenkwam.” 

Het MOR-concept is ook water-positief, wat betekent dat de gebruikers 

van het gebouw meer schoon water teruggeven aan het eigen drinkwater 

dan ze hebben gekregen. “Dat doen we allereerst door heel weinig water 

te gebruiken. Zo gebruiken we een ultrawaterbesparende douchekop: 

deze geeft een mist van water in plaats van stralen. Daarnaast vangen we 

“Dankzij de dragende elementen in de gevel 

is de verdere indeling behoorlijk open. Een 

gebouweigenaar kan ervoor kiezen om een 

deel voor kantoren te gebruiken, en een ander 

deel voor woningbouw. En in de loop van 

de jaren kan dat relatief eenvoudig worden 

gewisseld. Zo zijn de badkamer-modules op 

regenwater op, deels voor doorspoelwater voor toiletten, 

en deels filteren we dat in het gebouw zelf tot schoon 

drinkwater. Het vuilste water zetten we om in biogas.”

Biomassa-positief zijn sluit hier nauw op aan. Türkcan: “De 

cirkel moet zo veel mogelijk worden gesloten in de toren zelf, 

dus veel biomassa, zoals afvalwater, maar ook gft- en het 

huis-tuin-en-keuken afval, wordt gecomposteerd om in de 

Foto 4: De wintertuin is ook van belang voor frisse lucht. De tuin is aan de 

binnenkant gerealiseerd om de lucht via de centrale binnenruimten te filteren 

is een groenwand bedacht.
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plantenkas als mest te gebruiken. En het is de bedoeling dat 

het voedsel dat in die kas groeit, wordt gebruikt in een dak-

restaurant of kan gebruikt worden door de bewoners zelf.”

Voor wat betreft de materialen wil het MOR-team zo veel 

mogelijk materialen, zoals wanden gevels en installaties, 

hergebruiken bij de renovatie. Türkcan: “Als er nieuwe 

materialen worden toegevoegd, moeten deze zo veel mo-

gelijk cradle-to-cradle zijn of in ieder geval heel duurzaam.” 

Daarnaast worden alle materialen worden vastgelegd in 

een materialenpaspoort, zodat bij einde levensduur de her-

komst van de materialen bekend is. “Daarnaast willen we 

bij toevoegingen van materialen in de vorm van installaties 

of zelfs de gevel deze niet afnemen maar juist leasen, zodat 

de fabrikanten hiervan verantwoordelijk blijven. Bij onder-

houd, maar ook bij sloop.”

De hamvraag bij zo’n enorme ambitie: is het haalbaar? 

Türkcan: “Ja, zowel technisch als financieel. Bij de Solar 

Solar Decathlon Europe 2019

De Solar Decathlon (SD) is in 2002 in de Verenigde 

Staten opgezet als een competitie tussen universiteiten 

op het gebied van ontwerp, bouw en exploitatie van 

zeer energie-efficiënte woningen met zonne-energie. 

In 2007 is het concept overgewaaid naar Europa en 

sindsdien zijn er 3 edities geweest. Na de editie van  

dit jaar in de Hongaarse stad Szentendre staat er ook 

al eentje in 2021 gepland in het Duitse Wüppertal. 

Meer info: www.solardecathlon.eu. 

Foto 5: Door de harmonica-schuifdeuren tussen de woonkamer en de winter-

tuin te openen ontstaat een veel grotere leefruimte.

Figuur 1: Met de Rotterdamse Marconi-torens als voorbeeld wordt een deel van een van de  

verdiepingen opnieuw opgebouwd in Delft als zou het gerenoveerd worden.

Decathlon Europe is dat laatste ook een belangrijk beoordelingspunt. In 

ons team zitten dan ook 3 studenten, die in hun opleiding aan de TU Delft 

werken aan circulaire businessmodellen. Veel meer dan dit mogen we echter 

niet prijsgeven.”

Prototype gebouwd

Inmiddels is het prototype gebouwd op de Green Village, tezamen met 

een groep professionals. Voor de installatietechniek is Croonwolterdros 

als hoofdinstallatie-adviseur ingeschakeld. Daarnaast zijn betrokken: WTH 

(vloerverwarming), Priva (gebouwautomatisering), Rexell (elektrotechniek) 

en Orange Climate (PCM). “In dit prototype hebben we geen wko geïnstal-

leerd, maar maken we gebruik van een luchtwarmtepomp. Dat is logisch om-

dat we het gebouw naar Hongarije gaan brengen. Bovendien mogen we hier 

niet in de grond boren. Om de efficiëntie van de luchtwarmtepomp hebben 

we hem ook op PCM aangesloten, zodat de warmtepomp in de zomer koude 

kan aanzuigen en in de winter warmte kan opvangen van de pvt-panelen en 

opslaan in PCM. Dat verhoogt de COP van de luchtwarmtepomp met zo’n 

15% en zorgt het er ook voor dat de warmtepomp niet in een ‘defrost’-mo-

dus komt te staan.” 

In het prototype is de vloer volledig droog opgebouwd, dus niet in beton en 

cementdekvloer. “Het gaat om een opbouw van minerale wol, gipsvezelplaat, 

houtvezelplaat en nog eens gipsvezelplaat. Dat is duurzaam en ook nog eens 

te hergebruiken, dus circulair. Dat was ook nieuw voor WTH, want meestal 

wordt vloerverwarming in cement aangebracht. En vooral het frezen van in 

de vezelplaat nam veel tijd en moeite in beslag.”

Nadat het prototype op de Green Village op 31 mei officieel is geopend, 

heeft het nog wel een week geduurd voordat alle installatietechnische 

elementen zijn getest. En zelfs tijdens deze testfase zijn aan de buitenkant 

de eerste elementen alweer verwijderd, zoals de veranda. Scheenart: “Dit 

was nodig om het op tijd in Hongarije te kunnen krijgen voor de Solar 

Decathlon Europe 2019 competitie. In de eerste twee weken van juli bouwen 

we daar weer op.” Türkcan vult afsluitend nog aan: “Een beter voorbeeld van 

modulair bouwen dan het appartement vaker afbreken en opbouwen kunnen 

we niet geven.”



Nederlandse regels legionellapreventie  
niet effectief

Hoe groot is het blootstellingsrisico?

Hoeveel mensen in Nederland tijdens het 

douchen worden blootgesteld aan een te hoog 

legionellagehalte is lastig in te schatten. In dit 

artikel doe ik een poging de orde van grootte 

te bepalen op basis van het aantal meldingen 

van normoverschrijdingen > 1000 kve/l bij de 

Inspectiedienst voor Leefomgeving en Transport 

(ILT). Volgens hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit 

moeten deze overschrijdingen in prioritaire 

gebouwen, zoals ziekenhuizen, hotels, penitentiaire 

inrichtingen en bejaardentehuizen worden gemeld 

bij ILT. Scholen vallen hier overigens niet onder. 

Uitgaande van het jaarlijks aantal meldingen bij ILT 

en een aantal overige aannames, blijkt dat alleen al 

Na mijn pensionering bij kennisinstituut ISSO in april 
2015 ben ik adviesbureau Edu4Install gestart en word 
ik onder meer regelmatig gevraagd om te sparren en 
adviseren in situaties waarbij hardnekkige problemen 
zijn met leidingwaterinstallaties, waaronder het 
legionellabeheer. Daarbij word ik geconfronteerd met de 
weerbarstige praktijk bij de toepassing van de legionella-
wetgeving, NEN 1006 en de richtlijnen in ISSO-publicatie 
55.1 die ik destijds als projectcoördinator met hulp van veel 
deskundigen heb mogen ontwikkelen.

De ervaringen die ik in de praktijk heb opgedaan en 
het gegeven dat het aantal legionellose-gevallen blijft 
toenemen en er jaarlijks meer dan 6000 meldingen van 
normoverschrijdingen bij ILT binnenkomen, hebben 
mij doen beseffen dat de huidige regels en richtlijnen 
onvoldoende effect sorteren. In dit artikel probeer ik aan 
te tonen op welke punten deze hun doel voorbijschieten en 
doe ik aanbevelingen voor verbetering of nader onderzoek. 
In een tweede artikel ga ik in op “Wat te doen na een 
normoverschrijding?”

Auteur Ing. O.W.W. (Oscar) Nuijten, lid TVVL expertgroep Sanitaire Technieken en eigenaar Edu4Install

in prioritaire gebouwen elke dag naar schatting meer dan 10.000 

mensen douchen met water met een legionellagehalte van meer 

dan 1000 kve/l. De (grove) aannames hierbij zijn:

aantal meldingen bij ILT per jaar > 1000 kve/l: MILT = 6000

percentage reguliere monsternemingen: (de overige 50% zijn 
controle-monsternemingen na het nemen van maatregelen)

xreg = 50% = 0,5

aantal reguliere monsterneming-momenten per jaar: mm = 2

gemiddeld aantal monsternemingen per moment: m = 4

gemiddeld aantal tappunten in gebouw: nt = 80

percentage aerosolvormende tappunten (meestal douches): xaer = 25% = 0,25

aantal gebruikers per aerosolvormend tappunt per dag: ng = 2

gemiddeld aantal overschrijdingen > 1000 kve/l per melding:
(een melding bevat veelal meer dan 1 overschrijding)

n>1000,m = 2

Daaruit kan het aantal mensen dat in NL op een willekeurige 

dag gebruik maakt van een aerosolvormende tappunt met 

normoverschrijding (Ng,>1000) worden berekend:

Ng,>1000 = (MILT . xreg . xaer . nt . ng . n>1000,m) / (mm . m) 

Ng,>1000 = (0,5 x 6000 x 0,25 x 80 x 2 x 2) / ( 2 x 4) 

Ng,>1000 = 30.000

Gelukkig is slechts een fractie daarvan legionella pneumophila. Dat 

betekent echter nog steeds dat er in NL veel potentieel kwetsbare 

personen bij het gebruik van een douche worden blootgesteld aan 

deze gevaarlijkste soort.

Als de aannames voor xreg en mm juist zijn, dan hebben meer 

dan 6000 x 0,5 / 2 = 1500 prioritaire gebouwen last van 

normoverschrijdingen > 1000 kve/l. Dat is grofweg 10% van het 

prioritaire gebouwenbestand in NL. Bij niet-prioritaire gebouwen, 

zoals scholen, sporthallen en woongebouwen zal dit percentage 

hoger zijn omdat daar in het algemeen minder aandacht is voor 

legionellapreventie.

Een grondige data-analyse van de jaarlijkse meldingen bij ILT in 

combinatie met gegevens over het aantal aerosolvormende tap-

punten per gebouw kan behulpzaam zijn om de juiste getallen te 
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berekenen en trends daarin te bepalen. Ook is het interes-

sant om te weten welke soort legionella wordt aangetrof-

fen en welke soort legionellabeheer er wordt toegepast.

Op dit moment is naar schatting slechts circa 1/10 

deel van de prioritaire gebouwen bij het leveringspunt 

beschermd met een elektrochemische techniek, zoals 

koper-zilver-ionisatie of anodische oxidatie. Niet-

prioritaire gebouwen zoals scholen mogen alleen worden 

beschermd met een fysische techniek, zoals UV-licht of 

UF-filtratie. Ook hier geldt dat deze slechts in een fractie 

van de gebouwen in Nederland wordt toegepast. 

Biofilm en legionella

Legionella is een aerobe bacteriesoort, die zich in een 

leidingwaterinstallatie alleen kan vermeerderen in relatief 

grote eencellige protozoa in biofilm. Van daaruit worden 

de legionellabacteriën opgenomen in het langsstromende 

water. Vrij-zwemmende legionella-bacteriën vermeerderen 

zich niet verder! Biofilm ontwikkelt zich onder gunstige 

omstandigheden, zoals bij temperaturen > 25 oC en  

< 45 oC, tijdelijke stagnatie en aanvoer van ijzer, mangaan 

en voedingsstoffen, zoals organische koolstof. Ook de ruw-

heid van het oppervlak en het soort leidingmateriaal spelen 

een belangrijke rol. Bij temperaturen > 30 oC ontwikkelt 

zich vooral de meest gevaarlijke legionella pneumophila.

Omgevingstemperaturen < 25 oC niet haalbaar

De regels voor legionellapreventie zijn in beginsel 

gebaseerd op thermisch beheer. Koud water moet onder 

25 oC blijven. Mengwater en warmwater in uittapleidingen 

moeten na gebruik op het tappunt snel afkoelen tot onder 

25 oC. Warmwater in een boiler of circulatiesysteem moet 

overal boven 60 oC blijven. Daarnaast mag het water niet 

langer dan een week stilstaan en moeten eventuele vuildeeltjes worden 

meegenomen naar de tappunten en om daar worden uitgespoeld, zodat 

vorming van biofilm met legionella minder kans krijgt.

ISSO-publicatie 55.1 en de ISSO-checklist “hotspots” in waterleidingen 

geven ontwerprichtlijnen om te voorkomen dat waterleidingen worden 

opgewarmd door langdurig warme leidingen in hun directe omgeving. De 

richtlijnen zijn gebaseerd op ruimtetemperaturen onder 25 oC. In de win-

ter is dit met veel moeite haalbaar (denk aan leidingschachten, verlaagd 

plafonds en dekvloeren met vloerverwarming). In de zomer daarentegen 

komen de binnentemperaturen vaak ruimschoots en langdurig boven 25 oC. 

Met de klimaatverandering neemt dit probleem alleen maar toe. Denk aan 

de zomers van 2015 en 2018. In ISSO 55.1 is aangegeven dat men bij ruim-

tetemperaturen boven 25 oC de tappunten dagelijks moet gaan gebruiken 

of spoelen. Dit blijkt in de praktijk nauwelijks te organiseren. Bovendien 

blijkt spoelen niet meer te helpen als er zich reeds biofilm met legionella 

heeft gevormd. 

Het meest kritische tappunt m.b.t. legionella is een douche mengkraan. Bij 

omgevingstemperaturen rond 25 oC zullen de onderdelen van en rondom 

een douchemengkraan na gebruik langzaam afkoelen van circa 35 oC naar 

25 oC. Dat kan uren duren. Als een douchemengkraan een paar keer per dag 

wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij een groepsdouche), ontstaat een situatie 

Figuur 1: Figuur 1: Vorming van biofilm (bron: Bioclimatic).

waarbij de temperatuur etmaalgemiddeld 

ruim boven 25 oC ligt (zie figuur 2). Een 

veel gebruikte douchemengkraan wordt 

in de Nederlandse richtlijnen niet als een 

“hotspot” gezien.

Waarom spoelen?

Biofilm zit zo vast aan het 

leidingoppervlak dat het zich niet laat 

wegspoelen. Dat biofilm zich niet 

laat wegspoelen, ook niet met hogere 

stroomsnelheden, is te verklaren uit het 

Figuur 2: Plot van het temperatuurverloop op de kw-aansluiting van een 

elektronische douchemengkraan.
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algemene stromingsprofiel van turbulente stroming (zie figuur 

3). Dicht tegen de buiswand is de stroomsnelheid zo laag dat er 

aldaar onvoldoende afschuifkracht is.

Rubber (meestal EPDM) zit bijvoorbeeld in flexibele 

aansluitslangen, slanghaspels, expansievaten, 

waterslagdempers, magneetkleppen, veel thermostatische 

douchemengkranen en niet te vergeten bijna alle 

douchekoppen. Als men rubber bekijkt onder een 

microscoop dan is het oppervlak ruw. Doucheslangen, 

spoelhaspels en tuinslangen zijn van zacht PVC. Luxe 

douchepanelen en bubbelbaden bevatten diverse 

flexibele aansluit- en verbindingsslangen en vormen dus 

een potentieel risico. Bijna alle knijpdouches geven bij 

monstername een normoverschrijding. Flexibele slangen 

met rubber inliner worden vanwege hun installatiegemak 

en gunstige prijsstelling steeds meer toegepast voor het 

aansluiten van thermostatische mengkranen.

In biofilm kan legionella gaan vermeerderen bij temperaturen 

vanaf ca. 25 oC en aanwezigheid van ijzer en/of mangaan en 

voedingsstoffen in het water en/of leidingmateriaal, zoals rubber 

en zacht kunststof.

In veel bestaande installaties heeft zich al biofilm gevormd. Dan 

helpt spoelen alleen nog om het water enigszins vers te houden. 

De bacteriën in de biofilm krijgen zelfs nieuwe voedingsstoffen 

aangevoerd. Spoelen heeft na biofilmvorming dus geen functie 

meer in het kader van legionellapreventie.

Biofilm op rubber en zacht PVC

Rubber en zacht PVC hebben een zeer hoge biofilm vormings-

potentie (BVP) vergeleken bij andere leidingmaterialen. De BVP 

heeft een directe relatie met de biomassaproductie-potentie 

(BPP) die door onderzoeksinstituut KWR voor veel voorkomende 

materialen in leidingwaterinstallaties is bepaald (zie tabel 1).

Figuur 3: Profiel van  

turbulente stroming.

Figuur 4: Een flexibele aansluitslang met  

EPDM-rubber inliner en een knijpdouche.

Tabel 1: Biomassa Productie Potentie (bron: KWR).

 Materiaal  BPP

 RVS  45 – 50

 Koper  100 – 193

 PVC-C (hard PVC)  119 – 417

 PVC-P (zacht PVC) o.a. doucheslangen  >10.000

 EPDM (kunstrubber)  4.129 – >10.000

 PE  355 – 1.750

 PP  352 – 1.393

 

Veel onderdelen met rubber hebben weliswaar het Kiwa 

Watermark, maar dat zegt niets over de biofilmvormingspo-

tentie. De aanwezigheid van rubber en zacht PVC wordt in 

NL (nog) niet genoemd als een risico bij opstellen van een 

risicoanalyse, terwijl zich hier vaak de problemen voordoen. 

Risico bij een leidinginhoud kleiner dan 1 liter?

In mengleidingen en aansluitleidingen in de directe 

omgeving van een mengkraan treden vaak temperaturen 

die etmaalgemiddeld hoger zijn dan 25 oC, met name 

in de zomer (zie figuur 2). In bijlage 2 van de Regeling 

legionellapreventie en de toelichting daarop wordt gesteld 

dat de inhoud van deze leidingen meestal beperkt blijft tot 

minder dan 1 liter. De wetgever geeft in de toelichting aan 

dat in 1 liter een klein aantal bacteriën aanwezig is en stelt 

dat de kans op besmetting van mensen door blootstelling 

aan dergelijke kleine volumes verwaarloosbaar is.
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Is dat wel zo? Bij monsterneming op een douchemeng kraan 

wordt eerst 1 liter water geloosd, alvorens het monster 

van 0,5 liter wordt genomen. Dit suggereert dat we alleen 

het legionellagehalte meten in het water stroomopwaarts 

van de mengkraan. De praktijk wijst anders uit. Er zijn veel 

normoverschrijdingen die uitsluitend afkomstig zijn uit 

biofilm met legionella in de mengkraan, de doucheslang 

en/of de douchekop. Dit blijkt onder meer uit analyse op 

legionella van “swabs” (uitstrijkjes met een wattenstaafje) 

en het feit dat na correctieve thermische desinfectie van de 

mengkraan de normoverschrijding is verdwenen. Soms zit 

de biofilm met legionella (ook) in de koudwater-aansluit-

leiding van de mengkraan. Nadat eerst 1 liter water is weg-

gespoeld, meten we dus legionellabacteriën die vrijkomen 

terwijl het monsterwater langs de biofilm stroomt. Dat kan 

worden verklaard met het stromingsprofiel in figuur 3 en 

de voorstelling dat de biofilm bestaat uit soort “tapijtje” 

van 0,1 mm dikte waarin zich ontelbare kanaaltjes en holtes 

bevinden met legionella en legionella-houdende protozoa 

(zie figuur 6).

Daarnaast geldt dat de doorstroomopeningen in de 

kranen en aansluitleidingen relatief klein zijn. Een kleinere 

Figuur 5: Mengleidingen met V < 1 liter (bron: Rada).

Figuur 6: Voorstelling van een laagje biofilm in stromend water.

diameter leidt tot een groter relatief contactoppervlak tussen de 

biofilm en het volume van het langsstromende water zoals blijkt uit 

de formule: 

Acontact,rel = L . π . D / (L . ¼π . D2) ofwel Acontact,rel = 4 / D [m-1].

Men meet dus een normoverschrijding in de eerste liter die volgens 

de wetgever niet tot besmetting kan leiden. Als de wetgever gelijk 

heeft, dan zouden we de monsters niet meer op het tappunt 

moeten nemen, maar ergens stroomopwaarts.

Is het wel zo dat legionella in de eerste liter niet gevaarlijk is? Ik 

betwijfel dat ten zeerste. Er is slechts weinig biofilm nodig om 

een normoverschrijding van > 10.000 kve/l te veroorzaken. Die 

biofilm zit vaak in de eerste liter. Dat biofilm in de eerste liter 

normoverschrijdingen kan veroorzaken wordt bevestigd in een 

onderzoek in 2008 van het onderzoeksinstituut WTCB in België 

onder leiding van ir. K. de Cuyper (zie figuur 7). De conclusie van 

dat onderzoek is tevens dat korte uittapleidingen nagenoeg even 

grote normoverschrijdingen te zien geven als lange uittapleidingen. 

Dat onderzoek is bekend in Nederland, maar heeft nog niet geleid tot 

aanpassing van de regels. In België zijn de regels zodanig aangepast 

dat dezelfde regels gelden voor leidinglengten tot 15 m (ofwel 3 liter).

 

Dode leidingen

Dode leidingen worden gezien als een risico. Navraag bij diverse 

bedrijven die zich bezig houden met legionellabeheer en eigen 

ervaringen met projecten waarin brononderzoek is gedaan, leverde 

op dat de bron van de normoverschrijding niet afkomstig was 

van dode T-stukken in koudwaterleidingen, zoals bij aftakkingen 

naar brandslanghaspels. Een verklaring daarvoor is wellicht dat er 

nauwelijks uitwisseling plaatsvindt met langsstromend water in de 

hoofdleiding. Wel wordt regelmatig vuil aangetroffen in T-stukken 

die naar beneden zijn gericht. Nader onderzoek lijkt zinvol.

Figuur 7: Resultaten legionella-analyses op uittapleidingen met verschillen-

de lengtes (bron: WTCB)
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Figuur 8: Dode leidingdelen (bron: Waterwerkblad WB-4.5).

Monsterneming

Prioritaire installaties moeten wettelijk 2x per jaar worden 

bemonsterd op de aanwezigheid van legionella. Het aantal 

te bemonsteren tappunten is afhankelijk van het totaal 

aantal tappunten in het gebouw. Niet-prioritaire installaties 

zoals scholen hoeven niet te worden bemonsterd. Het mag 

uiteraard wel en is aan te bevelen als de aanwezige douches 

ook worden gebruikt door ouderen of mensen met een zwakke 

gezondheid. Meldingen van normoverschrijdingen > 1000 kve/l 

van niet-prioritaire installaties worden niet behandeld door 

ILT. De eigenaar kan in overleg met een legionella-adviseur zelf 

maatregelen nemen. 

De monsterneming en analyse moeten geschieden volgens een 

wettelijk voorgeschreven methode. Met ingang van 1 januari 

2019 is in Nederland ‘NEN-EN-ISO 11731: 2017 Water - Telling 

van Legionella’ voor de bepaling van het gehalte legionella-

bacteriën van toepassing. Deze is NEN 6265 opgevolgd. In 

de nieuwe norm wordt 0,5 liter water bemonsterd in plaats 

van 0,25 liter. Er zijn twee mogelijkheden om het water in de 

leidingwaterinstallatie te bemonsteren:

1. zoals het water het tappunt verlaat;

2. zoals het water het tappunt bereikt.

Mogelijkheid 1 wordt toegepast bij reguliere monsternemin-

gen. Mogelijkheid 2 kan worden gebruikt bij onderzoek naar de 

bron van de legionella. In beide gevallen laat men eerst 1 liter 

water wegspoelen, behalve als dat praktisch niet mogelijk is. 

Bij mogelijkheid 2 moet het tappunt eerst thermisch worden 

gedesinfecteerd. Vragen die daarbij opkomen zijn:

•  Hoe lang en met welke temperatuur moet er worden 

gedesinfecteerd? 

• In welke stand moet de mengkraan worden bemonsterd?

De meeste douches zijn tegenwoordig uitgevoerd met een 

thermostatische mengkraan. Als een thermostatische mengkraan 

een lange warmwater-aansluitleiding heeft en op 38 oC staat 

ingesteld, wordt er alleen water uit de warmwater-aansluitleiding 

bemonsterd. De warmwaterpoort staat namelijk vragend tot de 

mengtemperatuur is bereikt. Bij een korte aansluitleiding meten 

we mengwater. Het zou dus logischer zijn om te wachten tot de 

mengtemperatuur bereikt is, zodat legionella in koud-, warm- en 

mengwater wordt gemeten.

Monsterneming op niet-aerosolvormende tappunten

In de praktijk bemonstert men, vreemd genoeg, ook op 

niet-aerosolvormende tappunten, zoals wastafels en 

uitstortgootstenen. Het kan zo zijn vermeld in het beheersplan. 

Soms wijkt men bewust af van het beheersplan of soms is het 

beheersplan niet beschikbaar als de monsternemer zijn/haar werk 

komt doen. Dikwijls is er sprake van een lokale normoverschrijding 

op een dergelijk tappunt, bijvoorbeeld omdat deze weinig gebruik 

wordt, of is aangesloten met flexibele leidingen, in combinatie met 

een hoge ruimtetemperatuur. Alle normoverschrijdingen > 1000 

kve/l moeten worden gemeld aan ILT en die eist vervolgens dat er 

maatregelen moeten worden genomen, terwijl er geen risico is. 

Monsterneming op niet-aerosolvormende tappunten wordt soms 

verdedigd door te verwijzen naar artikel 36 in het Drinkwaterbesluit 

“Kwaliteitseis: Drinkwater en warmtapwater bevatten minder dan 

100 kolonie vormende eenheden legionellabacteriën per liter”. Dit 

artikel lijkt echter bedoeld voor leidingwater bij een leveringspunt. 

In de Regeling legionellapreventie wordt namelijk de mogelijkheid 

geboden om aerosolvormende tappunten te beschermen met een 

BRL-K14010-1 gecertificeerd “point of use” legionellafilter. Dit  

impliceert dat overschrijdingen ≥ 100 kve/l op niet-aerosolvormen-

de tappunten zijn toegestaan.

Men komt monsterneming op niet-aerosolvormende tappunten 

Figuur 9: Monsterneming op een niet-aerosolvormende tappun-

ten (foto: C-mark).

45tvvl magazine / onderzoek & cases
nr. 04 / juli / 2019



ook tegen bij gebouwen met veel tappunten, maar met 

weinig douches. Om het wettelijk vereiste minimum 

aantal te bemonsteren tappunten te halen, wordt ook een 

aantal niet-aerosolvormende tappunten gekozen.

Onder de huidige regels kan men dan beter kiezen 

voor monsterneming op een aantal strategische 

punten, zoals: voor en na de watermeter, na de 

drukverhogingsinstallatie, op grote verdeelstrangen en 

op diverse punten in het warmwatersysteem. Ik pleit 

voor het aanpassen van de regels en daarbij het aantal 

te bemonsteren tappunten te maximeren op het aantal 

aanwezige aerosolvormende tappunten.

Warmtapwatersystemen vormen een extra groot risico

Het onderzoeksinstituut KWR Watercycle Research 

Institute in Nieuwegein heeft aangetoond dat de meest 

gevaarlijke soort legionella pneumophila vooral voorkomt 

bij temperaturen tussen 30 en 45 oC. Deze soort is 

veroorzaker van meer dan 90% van de gerapporteerde 

legionella-doden in NL, ondanks dat deze bacterie relatief 

weinig wordt aangetroffen bij monsternemingen in 

leidingwater. Legionellabacteriën in koudwaterleidingen 

behoren meestal tot de veel minder gevaarlijke soort 

Legionella Anisa. Temperaturen tussen 30 en 45 oC 

kunnen we aantreffen in warmwatersystemen. Denk aan:

• onderin een boiler;

• een zonneboiler;

• een voorverwarmingsboiler;

•  een retourleiding van een niet ingeregeld warmtapwater-circulatiesysteem;

• in aftakkingen van een warmtapwater-circulatiesysteem; 

•  de voedingsleiding van een boiler (met soms een expansievat met 

EPDM-membraan);

• warmwaternetten.

Op deze plaatsen kan zich biofilm vormen waarin legionella pneumophila 

zich vermeerdert. In de meeste gevallen lijkt dit geen probleem omdat 

we in NL denken dat de bacteriën worden afgedood in het nageschakelde 

gedeelte met een temperatuur hoger dan 60 oC, mits de verblijftijd aldaar 

voldoende is. Recent onderzoek van het WTCB in België heeft aangetoond 

dat minimaal een desinfectietemperatuur van 65 oC gedurende langere tijd 

benodigd is. Bij datzelfde onderzoek bleek tevens dat een boilerexpansievat 

in de voeding van de boiler een voortdurende bron van legionella kan zijn.

Bij een hoog piekverbruik kan de boiler “doorslaan” waarbij de gevaarlijke 

legionella de uitlaat van de boiler en vervolgens de tappunten bereikt 

en daar slachtoffers kan maken. Ook kan legionella pneumophila zich 

vervolgens nestelen in de eventueel aanwezige biofilm in de mengkranen 

en mengleidingen. De kans dat het tijdelijk “doorslaan” van een boiler niet 

wordt opgemerkt bij de reguliere halfjaarlijkse monsterneming is groot. 

Onze zuiderburen hebben inmiddels ingezien dat warmtapwatersystemen 

een relatief groot risico vormen en gaan monsternemingen voorschrijven 

op bepaalde punten in het warmwatersysteem. Ook in Duitsland neemt 

men monsters op het warmwatersysteem.

Conclusies

De algemene conclusie die kan worden getrokken is dat de huidige regels 

voor het thermisch legionellabeheer in NL niet effectief zijn, omdat 

ze onvoldoende aansluiten op de weerbarstige praktijk. Als we verder 

Figuur 10: Enkele riskante situaties in warmwatersystemen 

(bron: ISSO)

Niet ingeregeld circulatiesysteem

VoorverwarmingBoiler met expansievat

C
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inzoomen op de verschillende deelaspecten kunnen we de 

volgende conclusies trekken:

1.  Thermisch beheer van koudwaterleidingen op basis van een 

maximum temperatuur van 25 oC is in de meeste bestaande 

gebouwen in NL een onmogelijke opgave, met name door de 

langdurig hoge temperaturen in de zomer.

2.  Als zich eenmaal biofilm gevormd heeft, helpt spoelen niet meer 

om legionellagroei tegen te gaan en kan zelfs averechts werken. 

In plaats van spoelen zal wekelijks thermisch moeten worden 

gedesinfecteerd, hetgeen in de praktijk vaak lastig te organiseren 

en/of automatiseren is en een risico op verbranding geeft.

3.  Rubber (EPDM) en zacht kunststof versterken biofilmgroei en 

worden desondanks veel toegepast.

4.  Biofilm met legionella zit vaak in of nabij de douchemengkraan-

combinatie en veroorzaakt normoverschrijdingen, ook al laat 

men eerst 1 liter uitstromen.

5.  Korte leidingen na een centrale douchemengkraan kunnen even 

hoge normoverschrijdingen veroorzaken als lange.

6.  Het is niet duidelijk hoe thermostatische mengkranen moeten 

worden bemonsterd.

7.  Monsterneming op niet-aerosolvormende tappunten is niet 

zinvol als de biofilm in dat tappunt zelf zit en leidt tot onnodige 

maatregelen.

8.  Het is twijfelachtig of dode leidingstukken de oorzaak zijn van 

normoverschrijding in het langsstromende water.

9.  De gevaarlijke soort legionella pneumophila komt vooral voor 

in warmtapwatersystemen.

10.  Warmwatersystemen kennen extra hoge risico’s, met name 

daar waar, al dan niet tijdelijk, temperaturen worden verlaagd 

om energiegebruik te verminderen.

Aanbevelingen

De huidige wettelijke regels en technische richtlijnen, die 

ontwikkeld zijn in een periode dat er nog weinig ervaring was met 

legionellapreventie in leidingwaterinstallaties, zouden eens grondig 

moeten worden geëvalueerd op basis van de inmiddels opgedane 

ervaringen in de praktijk. Het Landelijk Overlegorgaan Preventie 

Legionella (LOPL), ISSO en TVVL zouden m.i. daarin het voortouw 

kunnen nemen. Een grondige data-analyse van de resultaten 

van monsternemingen in verschillende soorten gebouwen en 

de effecten van de genomen maatregelen aldaar zou daarbij 

behulpzaam kunnen zijn.

 

De regels zouden zich meer moeten focussen op de gevaarlijkste 

soort legionella pneumophila en dus op warmwatersystemen 

en andere locaties waar temperaturen hoger zijn dan 30 oC. In 

de USA en een aantal Europese landen, zoals Belgie en Frankrijk 

worden alleen normoverschrijdingen pneumophila als gevaarlijk 

beschouwd. Door te focussen kan met minder inspanning veel 

meer resultaat (lees een veiligere situatie) worden bereikt.

Daarnaast zou er meer aandacht moeten komen voor de risico-

beoordeling van de “eerste liter” bij douchemengkraancombinaties. 

Rubber (EPDM) en zacht kunststof onderdelen horen niet thuis in 

leidingwaterinstallaties. Indien de toepassing ervan onvermijdelijk 

is, dient het contactoppervlak ervan zoveel mogelijk te worden 

beperkt. Als de wetgever er desondanks voor blijft kiezen om de 

“eerste liter” van een tappunt niet gevaarlijk te verklaren (wat 

ik niet ondersteun), moet de monsterneming stroomopwaarts 

van de kraan worden gedaan. In Duitsland en Engeland probeert 

men vooral het legionellagehalte in de grote verdeelleidingen en 

strangen waarop douches zijn aangesloten te meten en neemt men 

bij voorkeur geen monster uit een mengkraan of douchekop. 

Tot slot wil ik pleiten voor de volgende onderzoeken:

•  Wat zijn de trends in meldingen van normoverschrijdingen aan 

het ILT?

•  Wat is de invloed van dode leidingen op het legionellagehalte in 

de doorstromende koudwaterleiding?

•  Wat meten we daadwerkelijk bij een monstername op een 

tappunt?

•  Hoe voorkomen we legionellavermeerdering in 

warmwatersystemen waarbij de temperatuur al dan niet 

tijdelijk verlaagd wordt?

•  Welke temperaturen en legionellagroei-condities treden op 

onderin boilers?

•  Wat zijn de benodigde temperaturen en standtijden bij 

correctieve thermische desinfectie?
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Bij het stellen van de eisen wordt veelal een heel belangrijk zintuig 

vergeten, onze reuk. De invloed van geuren op ons welzijn is onbe-

wust heel groot. Geuren brengen herinneringen tot leven, geuren 

alarmeren ons of stellen ons juist op ons gemak. Geuren kunnen 

stimuleren of juist afkeer opwekken. Toch is er geen programma van 

eisen dat positieve eisen stelt met betrekking tot geuren. Als er al  

eisen zijn, dan zijn deze gericht op het voorkomen van stank, dus 

vanuit een negatieve gedachte.

De oorsprong van de basisbehoeften van de mensen van nu ligt ver 

terug in de tijd. De mens leefde miljoenen jaren buiten, onderging 

alle natuurlijke cycli van dag en nacht, van de seizoenen, letterlijk aan 

den lijve. Daar is ons biologisch functioneren door gevormd en nog 

steeds op afgesteld. Daar is de circa laatste 5.000 jaar, de periode 

dat we zijn gaan bouwen en steden zich hebben ontwikkeld, niet veel 

in veranderd. Zo ook niet in de manier waarop wij onze omgeving 

waarnemen, onze zintuigen zijn nog steeds hetzelfde. 

Zou het daarom niet mooi zijn gebouwen te ontwerpen met meer 

variatie in de omstandigheden, meer natuurlijke invloed en beleving, 

keuzevrijheid om je eigen plek te zoeken en de mogelijkheid zelf wat te 

veranderen? Dan kan binnen het betere buiten worden! Dan laten we 

ons niet meer leiden door techniek en harde getallen, maar door de 

kennis over het menselijk lichaam, de menselijke geest en ons brein. 

En de techniek, die helpt ons daarbij. Dan staat de mens voorop!

Kijk voor de overige blogs over dit onderwerp op: www.tvvlconnect.nl.

Binnen wordt het 
betere buiten

Binnen onze gebouwen ontbreken deze natuurlijke ritmes en 

de bijbehorende prikkels. Er is te weinig verbinding met buiten. 

In onze drang gebouwen zo goed mogelijk te maken, door 

het tegenhouden van invloeden die we willen buiten houden, 

sluiten we ook alle goede invloeden buiten. Het gevolg is dat 

we binnen ook anders ervaren dan buiten. Binnen voel je geen 

fris briesje, daar ervaar je tocht. Binnen ruik je geen bloemen, je 

ruikt niet dat het heeft geregend. Je ruikt schoonmaakmiddel, 

het tapijt, de printer. 

Daarnaast doen we ook ons best om het altijd en overal zoveel 

mogelijk hetzelfde te laten zijn. Overal even warm, overal even 

licht. Maar geen mens is gelijk en niemand voelt zich iedere dag 

net als de vorige dag. Een gezond gebouw zou moeten voorzien 

in de behoefte van al die verschillende mensen op al die ver-

schillende momenten. Huidige gebouwen bieden juist iedereen 

overal en altijd hetzelfde, dag in dag uit, jaar in jaar uit. 

Nu wordt een gebouw ontworpen op basis van het eisenpakket 

van de opdrachtgever. Als het gaat over comfort dan betreft 

het thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en 

luchtkwaliteit. Alles uitgedrukt in getallen en waarden waarvan 

door middel van berekeningen moet worden aangetoond dat 

deze worden bereikt. De menselijk factor is hierbij beperkt tot 

de activiteit en de kleding, dus het effect wat de gebruikers op 

de omgeving hebben. Niet wat de gebruikers nodig hebben of 

hoe ze zich voelen vandaag, de invloed van de omgeving op de 

mensen. 

Bij het ontwerpen van gebouwen in de huidige praktijk 
lijken de mensen met hun natuurlijke behoeften en de  
ingebouwde ritmes uit het oog verloren. Natuurlijke ritmes, 
zoals dag/nachtritme en ritme van seizoenen zijn nodig om 
ons eigen bioritme op orde te houden.

André Meijer, ABT, projectleider installaties

In de Connect Column verbinden we online en offline met elkaar. Deze 
column van André Meijer is ook als blog te lezen op tvvlconnect.nl. 

André Meijer is projectleider installaties bij ABT.

tvvl magazine / connect column
nr. 03 / april / 201948

Connect Column



Onderzoek & Cases 

Beter slapen: impact luchtkwaliteit  
en ventilatie op de slaapkwaliteit

De energietransitie zorgt ervoor dat we gebouwen 

anders moeten gaan klimatiseren. Dit betekent dat er in 

slaapruimten van woningen en van utiliteitsgebouwen, 

steeds vaker geavanceerde ventilatiesystemen toege-

past worden. Deze systemen bieden de mogelijkheid 

om voldoende verse luchttoevoer in de slaapruimte te 

garanderen. In de praktijk blijkt echter dat ook in moderne 

woningen met mechanische ventilatiesystemen de lucht-

verversing in de slaapkamer vaak onvoldoende is. Keuzes 

Onderzoek in woningen laat zien dat de hoeveelheid 
verse luchttoevoer in slaapkamers vaak onvoldoende is. 
Door de relatief lange blootstellingsduur is een goede 
luchtkwaliteit in de slaapruimte (ook in bijvoorbeeld hotels 
en de gezondheidszorg) extra belangrijk. In het algemeen 
kan onvoldoende ventilatie leiden tot gezondheidsklachten. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat luchtkwaliteit en de 
ventilatiehoeveelheid van invloed zijn op slaapkwaliteit. 
Hoe zit dit nu precies? En is het inderdaad zo dat de 
nachtrust positief te beïnvloeden is door meer te ventileren? 
We gaan in dit artikel op basis van bestaande studies in op 
de relatie tussen luchtkwaliteit, ventilatie en slaapkwaliteit 
en geven we aanbevelingen voor slaapkamerventilatie-eisen.

Auteur dr. ir. Atze Boerstra, dr. ir. Marije te Kulve, bba binnenmilieu

die door ontwerpteams gemaakt worden die de luchtkwaliteit 

beïnvloeden zijn zeer belangrijk in de gerealiseerde luchtkwaliteit; 

denk bijvoorbeeld aan de keuze voor het toepassen van luchtfil-

tering, het kiezen voor emissiearme afwerkingsmaterialen en een 

gebruiksvriendelijke regeling. Maar wat zijn nu goede voorschriften 

voor slaapruimten?

In een literatuurstudie hebben we onderzocht wat er al bekend is 

over het effect van ventilatie en luchtkwaliteit in slaapruimten op 

slaapkwaliteit (zie schema in Figuur 1). Gecombineerd met het ef-

fect van de binnenluchtkwaliteit op gezondheid, zijn deze inzichten 

gebruikt om ideaal-eisen voor slaapruimten te formuleren.

Huidige eisen en praktijk

Aangezien we een groot deel van onze tijd doorbrengen in de 

slaapruimte, is voldoende ventilatie en een goede luchtkwaliteit 

in deze ruimte van invloed op de gezondheid. In het Bouwbesluit 

zijn voorschriften opgesteld voor ventilatie in verblijfsruimten van 

woningen en voor slaapruimten in utiliteitsbouw in nieuwbouw-

projecten (zie Tabel 1).
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Figuur 1: Schematische weergave van de aspecten die aan de orde komen in de 

literatuur studie die in dit artikel samengevat is. Uit literatuur is bekend dat licht, tempera-

tuur en geluid ook van invloed zijn op de slaapkwaliteit (zie [1] voor een overzicht). Deze 

aspecten zijn bij het literatuuronderzoek echter buiten beschouwing gelaten.

Tabel 1: Nederlandse eisen met betrekking tot luchtverversing bij 

nieuwbouwprojecten (Bouwbesluit, 2012). In deze tabel zijn de 

eisen opgenomen die van toepassing zijn op slaapruimten, niet alle 

eisen zijn specifiek voor de slaapruimte gedefinieerd. 

Gebruiksfunctie Minimum per persoon Minimum per m2

l/s m3/uur l/s m3/uur

Wonen (slaapkamer)* - - 0,9 3,24

Kinderopvang (slaapruimte) 6,5 23,4 - -

Celfunctie (cel) 12 43,2 - -

Gezondheidszorg (beddenkamer) 12 43,2 - -

Logies (bv. hotelkamer) 12 43,2 - -

*  Uitgaande van de verblijfsgebied-eis. Eis per m2 met een minimum van 7 l/s  
(25 m3/uur) per slaapkamer.



50 tvvl magazine / onderzoek & cases
nr. 04 / juli / 2019

Onderzoek & Cases 

In afwijking hierop gelden voor bestaande bouw 

de volgende minimum eisen:

•  Woonfunctie: minimaal 0,7 l/s/m2  

(met een minimum van 7 l/s per ruimte), 

•  Kinderopvang: minimum van 3,44 l/s  

(12,4 m3/uur) per persoon

•  Celfunctie: minimum 6,4 l/s (23,0 m3/uur)  

per persoon

•  Gezondheidszorg: minimum van 3,44 l/s  

(12,4 m3/uur) per persoon

•  Logiesfunctie: minimum 6,4 l/s (23,0 m3/uur) 

per persoon

In de rapportage vergelijken we de 

gewenste eisen met de voorschriften voor 

nieuwbouwprojecten.

in slaapkamers ’s winters vaak onder de maat is. Dit geldt volgens 

het Monicair onderzoek met name in de natuurlijk geventileerde 

woningen [2]. Maar ook de volgens het Bouwbesluit benodigde 

capaciteit (nieuwbouw en bestaande bouw) van een mechanisch 

ventilatiesysteem in de slaapkamer van woningen wordt in 

veel gevallen niet of nauwelijks gehaald wanneer het systeem 

in de hoogste stand staat (zie Figuur 2; veldonderzoek bba en 

RIVM in 299 woningen) [3]. Uit een ander veldonderzoek in 500 

Nederlandse woningen (OTB) blijkt dat ventilatiesystemen vaak 

onvoldoende onderhouden worden met als gevolg dat er na verloop 

van tijd sprake is van een ventilatiecapaciteit (in de hoogste stand) 

die 30 tot 50% lager is dan debieten direct na oplevering en (her)

inregeling [4]. Daar komt bij dat men met name ’s nachts het 

ventilatiesysteem vaak in laagste heeft staan [2]. Aangezien de 

voorschriften van het Bouwbesluit voor slaapruimten in woningen 

vaak niet behaald worden, zijn er zeker bij een bezetting van 2 

personen, hoge CO2-concentraties in de slaapkamer te verwachten.

Ventilatievoorschriften bouwbesluit

Voor nieuwbouwprojecten geldt dat alle 

verblijfsruimten met een woonfunctie een 

minimum capaciteit van de ventilatie-

voorzieningen hebben afhankelijk van 

het oppervlak van de ruimte met een 

minimum van 7 l/s. Voorschriften voor 

de ventilatiecapaciteit in slaapruimten in 

utiliteitsbouw zijn gebaseerd op het aantal 

gebruikers. 

Het Bouwbesluit stelt geen voorschriften 

ten aanzien van de maximum concentraties 

van diverse stoffen (bv maximale CO2-

concentratie, fijnstof- (binnen/buiten ratio) 

dan wel TVOC-concentratie) in de ademzone 

tijdens het slapen, of aan risicofactoren 

voor een goede luchtkwaliteit. Daarbij is de 

daadwerkelijke blootstelling in de praktijk sterk 

afhankelijk van het gebruik en onderhoud van 

de ventilatievoorzieningen. Ook hierover is niks 

opgenomen in het Bouwbesluit. 

Slaapkamerventilatie in de praktijk

De daadwerkelijke hoeveelheid verse luchttoevoer 

die in slaapkamers behaald wordt, is in veel 

gevallen lager dan de Bouwbesluit voorschriften 

voor nieuwbouw. Uit het Monicair onderzoek 

in 62 woningen blijkt dat de verse luchttoevoer 

Figuur 2: Gemeten ventilatiehoeveelheden in de hoofdslaapkamer (links) en in de overige slaapkamers (rechts)  

bij drie verschillende ventilatiestanden. In het rood zijn de eisen zoals opgenomen in het Bouwbesluit weergegeven:  

a) (bovenste lijn) eis voor verblijfsgebied 0,9 l/s per m2 en b) (onderste lijn) eis voor verblijfsruimte 0,7 l/s per m2  

(bron: onderzoek bba RIVM [3]) 

Ventilatie en slaapkwaliteit

Onvoldoende ventilatie kan een negatief effect hebben op de 

gezondheid. Hogere ventilatie debieten zijn geassocieerd met een 

lagere prevalentie van gebouwgerelateerde gezondheidsklachten, 

minder klachten aan de luchtwegen en verminderde symptomen 

van astma [5]. Onderzoek in woningen voorzien van balansventilatie 

laat zien dat hogere ventilatiedebieten geassocieerd zijn met minder 

aspecifieke gezondheidsklachten [6]. Zeker bij kinderen is ventilatie 

en luchtkwaliteit in woningen erg belangrijk: meerdere studies 

tonen aan dat er een positief verband is tussen allergische klachten 
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bij kinderen en onvoldoende ventilatie in de woning [7-9]. Daarnaast zijn 

er aanwijzingen uit diverse onderzoeken dat specifiek de ventilatie in de 

slaapruimte van invloed is op de slaapkwaliteit [10]. 

Zo liet onderzoek in Belgische studentenkamers zien dat bewoners 

makkelijker in slaap vielen, makkelijker wakker werden en zich meer 

uitgerust voelden wanneer ze sliepen met het raam open in plaats van 

met het raam gesloten, dus bij relatief meer verse luchttoevoer [11]. Uit 

ander onderzoek blijkt dat zowel het verlagen van de CO2-concentratie 

door middel van natuurlijke ventilatie (660 ppm in vergelijking met 2585 

ppm) als door middel van mechanische ventilatie (835 ppm in vergelijking 

met 2395 ppm) leidt tot een duidelijke verbetering van de nachtrust [12]. 

Deze studie toonde ook aan dat een verminderde slaapkwaliteit door 

onvoldoende ventilatie effect heeft op de prestaties de volgende dag; men 

voelde zich slaperiger en kon zich moeilijker concentreren (zie Figuur 3).

Nederlands onderzoek bevestigt deze conclusies. Recent onderzoek van 

de TU Eindhoven bij 17 Nederlandse jongvolwassenen laat zien dat een 

hogere CO2-concentratie in de slaapruimte correleert met verminderde 

slaapdiepte en vaker wakker worden gedurende de nacht [13]. De 

eerdergenoemde veldstudie (bba & RIVM) in 299 Nederlandse woningen 

gaf daarnaast indicaties dat een hoger ventilatievoud geassocieerd is met 

een betere overall slaapkwaliteit [14]. 

Slaapkwaliteit draagt bij aan het functioneren en het tegengaan van 

slaperigheid de volgende dag [12] en heeft een positief effect op het 

humeur [15]. Bij kinderen en adolescenten heeft een goede slaapkwaliteit 

en slaapduur een positief effect op de leerprestaties op school [16]. Zowel 

vanuit het oogpunt van gezondheid als van slaapkwaliteit is voldoende 

ventilatie dus van belang. Vandaar dat aan de Technische Universiteit 

Eindhoven, o.l.v. prof. dr. Helianthe Kort en dr. ir. Marcel Loomans gewerkt 

wordt aan vervolgonderzoek om meer inzicht te krijgen in verschillende 

doelgroepen en de effecten van natuurlijk en mechanisch ventileren. 

Luchtkwaliteit en slaapkwaliteit

In zijn algemeenheid is bekend dat de luchtkwaliteit effect heeft op de 

Figuur 3: Effect van het raam dicht (links) of het 

raam open (rechts) op a) het gemak om in slaap 

te vallen, b) slaperigheid de volgende dag en c) 

concentratie de volgende dag (figuur aangepast 

van Strøm-Tejsen et al, 2014).

gezondheid. Met name ouderen, zwangere vrouwen, 

kinderen en mensen met een geschiedenis van 

longziekten zijn gevoelig voor de negatieve effecten 

van verontreinigingen in de lucht [17]. Daarnaast draagt 

blootstelling aan bijvoorbeeld chemische agentia en 

fijnstof bij aan gebouwgerelateerde gezondheidsklachten 

[18]. Doordat we relatief veel tijd door brengen in de 

slaapruimte, draagt de luchtkwaliteit in deze ruimte bij 

aan algemene gezondheidseffecten.

Er zijn slechts weinig studies uitgevoerd waarbij gekeken 

is naar het effect van specifieke verontreinigingen in de 

lucht op slaapkwaliteit. Een Chinese studie vond een 

negatief verband tussen de blootstelling aan rook door 

koken en slaapkwaliteit [19]. Verder is in Egypte het effect 

van verhoogde concentraties fijnstof op de slaapkwaliteit 

bij kinderen onderzocht. In de vergelijking tussen een 

gebied met relatief hoge fijnstofconcentraties (PM10) en 

een gebied met lagere fijnstofconcentraties, hadden kin-

deren met verhoogde blootstelling vaker problemen met 

het in slaap vallen, ook werden deze kinderen ’s nachts 

vaker tussentijds wakker [20]. Beide onderzoeken impli-

ceren dat verhoogde blootstelling aan fijnstof effect kan 

hebben op de slaapkwaliteit en dat het dus van belang is 

fijnstof uit de slaapruimte te weren. 

Ook zijn er in de literatuur aanwijzingen gevonden dan 

schimmel en geuren een rol spelen in de kwaliteit van sla-

pen. Bewijs van het effect van specifieke verontreinigingen 

in de lucht op slaapkwaliteit is echter nog onvoldoende om 

er vanuit dit oogpunt advieswaarden aan te verbinden.

Voorstel prestatie-eisen

Uit het literatuuroverzicht blijkt dat goede ventilatie 

en luchtkwaliteit in slaapruimten belangrijk zijn voor 

de gezondheid en er zijn aanwijzingen gevonden dat 



voldoende ventilatie en een goede luchtkwaliteit een 

positief effect hebben op de slaapkwaliteit. Ideaal-

eisen voor slaapruimten moeten zich richten op het, 

tijdens aanwezigheid in de slaapruimte, behalen van 

een goede luchtkwaliteit in de ademzone. Aan de hand 

van de bevindingen is een voorstel gemaakt ten aanzien 

van in ‘klasse A’ en ‘klasse B’ slaapruimten te hanteren 

prestaties-eisen: zie Tabel 2. 

De uitkomsten van de onderzoeken beschreven in dit 

literatuuroverzicht bieden nog niet voldoende informatie 

om vanuit het oogpunt van slaapkwaliteit harde prestatie-

eisen op te stellen voor de luchtkwaliteit, dit kan wel 

worden gedaan vanuit het oogpunt van gezondheid.

De hoeveelheid verse luchttoevoer die nodig is per 

persoon om de CO2-concentratie voldoende laag te 

houden is weergegeven in Tabel 3. Voor klasse A is er 

bij 1 persoon een verse luchttoevoer nodig van 10 l/s, bij 

aanwezigheid van 2 personen 20 l/s.

 
Maatregelen

Figuur 4 illustreert de maatregelen die genomen kunnen 

worden om gezonde binnenlucht in de slaapruimte (de 

ademzone van slapers) te realiseren. De maatregelen wor-

den hieronder kort toegelicht, een uitgebreide toelichting 

is te vinden in de rapportage “Slaapruimteventilatie & 

slaapkwaliteit, een literatuurstudie” (TVVL, 2019) [25].

realiseren. CO2- dan wel aanwezigheids-sturing kan gebruikt 

worden om de hoeveelheid verse luchttoevoer automatisch af 

te stemmen op het aantal gebruikers, maar ook hierbij blijft 

altijd een handmatige bediening met een duidelijke regelknop 

nodig om het systeem te kunnen overrulen. Voor slaapruimten 

in de utiliteitbouw geldt dat er speciale aandacht nodig is voor 

eenvoudige bediening en interface van het ventilatiesysteem.

Verder is doorspoeling van de slaapruimte een aandachtpunt. 

Natuurlijke toevoer met mechanische afzuigpunten direct in de 

slaapruimtes dan wel balansventilatiesystemen bieden goede 

kansen om de voldoende doorspoeling te garanderen. Zeker als 

is voorzien in vraaggestuurde regelingen die garanderen dat er 

altijd minimaal 7 l/s aan verse lucht toegevoerd wordt in een 

1-persoonsslaapkamer en 14 l/s in een 2-persoonsslaapkamer.
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Advieswaarde
klasse A

Advieswaarde
klasse B

Opmerking

CO2-concentratie Cbu+ 400 ppm Cbu+ 550 ppm

Indien de buitenconcentratie onbekend 
is dan hiervoor 400 ppm aannemen; de 
absolute eis komt dan dus op max. 800 

ppm respectievelijk 950 ppm

Fijnstof PM10 < 20 µg/m3 < 30 µg/m3 Bron: RIVM [21] *

Fijnstof PM2.5 < 10 µg/m3 < 15 µg/m3 Bron: RIVM [21] *

TVOC’s < 200 µg/m3 < 300 µg/m3 Bron: Gezondheidsraad [22] *

Stikstofdioxide NO2 < 40 µg/m3 < 60 µg/m3 Bron: Europese richtlijn [23] *

Cbu: de momentane CO2-concentratie buiten

* Uitgaande van een buitenconcentratie van 400 ppm en een CO2-productie van  
13,6 l/uur voor een slapend, volwassen persoon [24]. Voor kinderen geldt een lagere 
CO2-productie, wel wordt dezelfde hoeveelheid verse luchttoevoer aangehouden  
aangezien een goede luchtkwaliteit voor deze doelgroep extra belangrijk is.

Tabel 2: Voorstel Prestatie-eisen voor de luchtkwaliteit in de ademzone bij slapen (klasse A en klasse B ruimten).

Tabel 3: Benodigde luchttoevoer per persoon en verwachte maximale steady-state 

CO2-concentratie.

De in Figuur 4 beschreven basiskenmerken laten zien 

dat de hoeveelheid verse luchttoevoer afhankelijk is van 

aantal gebruikers en dat (interne) verontreinigingsbronnen 

geminimaliseerd dienen te worden. Bovendien is het 

van belang dat het voor de gebruikers eenvoudig is het 

systeem te bedienen om een gezond binnenklimaat te 

Luchttoevoer  
per persoon

Verwachte steady-state 
CO2-concentratie*

l/s (m3/uur) ppm

Klasse A Zeer goed 10 (36) 800

Klasse B Goed 7 (25) 950

Verder is van belang dat de lucht zo wordt 

ingebracht dat er geen verontreinigingen 

toegevoerd worden via het toevoerelement en 

de eventuele luchtkanalen. Dit betekent dat het 

toevoertraject goed bereikbaar moet zijn voor 

controle, onderhoud en schoonmaak. Ook dient 

er rekening gehouden te worden met thermisch 

comfort en het tegen gaan van tochtklachten. 

Ten slotte moet ervoor gezorgd worden dat 

geluidoverlast in de slaapruimte ten gevolge 

van mechanische toevoer dan wel mechanische 

afvoer voorkomen wordt (<30 dB(A)). Bewoners/

gebruikers spelen zelf een rol om interne 

verontreinigen te beperken door het gebruik van 

emissiearme materialen en voldoende reiniging. 

Conclusie

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat een goede luchtkwaliteit 

in de slaapkamer in het algemeen positieve effecten heeft op de 

gezondheid en kan bijdragen aan een goede slaapkwaliteit.



De huidige Bouwbesluit voorschriften voor de 

hoeveelheid ventilatie in slaapruimte blijken 

nog onvoldoende om in de praktijk een goede 

luchtkwaliteit te realiseren. Met name in (kleinere) 

slaapkamers van woningen waar met twee 

personen geslapen wordt, zijn de voorschriften uit 

het Bouwbesluit ontoereikend. De voorschriften 

voor de capaciteit van de ventilatievoorzieningen 

in slaapruimten van utiliteitsgebouwen 

(nieuwbouwprojecten) zijn meer in lijn met 

wat vanuit gezondheidsoogpunt wenselijk is en 

afhankelijk van het aantal personen. De in de praktijk 

behaalde hoeveelheid verse luchttoevoer blijkt echter 

sterk afhankelijk van het goed functioneren van de 

aanwezige ventilatievoorzieningen. Goede prestatie-

eisen voor slaapruimten zijn daarom van belang om 

een gezonde luchtkwaliteit te garanderen. Aan de 

hand van de literatuur is een voorstel met prestatie-

eisen opgezet voor klasse A en klasse B slaapruimten; 

*Alleen van toepassing in een ruimte zonder mechanische afvoer. 

Figuur 4: Basiskenmerken slaapruimte ten behoeve van een goede luchtkwaliteit in de ademzone.

hierbij geldt voor klasse A een benodigde verse luchttoevoer van 

10 l/s per persoon om een steady-state CO2-concentratie<800 

ppm te realiseren. 

Voor een klasse B slaapruimte geldt een verse luchttoevoer van 

7 l/s per persoon om een steady-state CO2-concentratie<950 

ppm te realiseren. Verder dient onder andere rekening te worden 

gehouden met gebruiksvriendelijkheid, het minimaliseren van 

installatiegeluid en het voorkomen van verontreinigingen in de 

toevoerlucht. Om een goede nachtrust te facilitairen wordt bij het 

ontwerp van gebouwen met slaapruimten dan ook aanbevolen om 

extra aandacht te besteden aan de ventilatie-eisen om ook tijdens 

het slapen een gezonde binnenlucht te waarborgen. 
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Is het mogelijk om WKO-systemen te leren  
begrijpen met een computerspel?

HBO-professionals gaan deze installaties 

ontwerpen, installeren, onderhouden en 

repareren. Tegen het einde van de HBO-opleiding 

hebben studenten kennis verkregen over 

bepaalde componenten van het energiesystemen 

(bijvoorbeeld: hoe werkt een warmtepomp?). 

Maar ze missen kennis over specifieke installaties 

en over systeemintegratie, wat cruciaal is om 

een installatie te kunnen regelen en optimaal te 

kunnen laten draaien. Vaak kregen zij deze kennis 

niet tijdens hun professionele ontwikkeling. Dit 

omdat het ontwerpen, installeren, beheren en 

repareren van klimaatinstallaties vaak uitgevoerd 

wordt door verschillende bedrijven die elk 

gespecialiseerd zijn in hun eigen gebied.

De vraag

HBO-professionals die een WKO-installatie goed 

kunnen begrijpen, hebben doorgaans dit door 

Omdat gebouwen minder energie moeten gebruiken 
dienen klimaatinstallaties een hoge efficiëntie te hebben. 
Warmtepompen met warmte- en koudeopslagsystemen, de 
zogenaamde WKO installaties, zijn de standaard geworden 
voor energie efficiënte utiliteitsgebouwen. WKO installaties 
kunnen verschillende warmte en koude bronnen 
gebruiken zoals: het ondergrondse water, de buitenlucht, 
de binnenlucht en zonnecollectoren. Hoe meer bronnen 
beschikbaar zijn, hoe hoger de efficiëntie van het systeem 
en hoe makkelijker de thermische opslag gebalanceerd 
kan worden. Dit betekent wel dat meer sensoren en 
actuatoren nodig zijn om de opwekking en distributie 
optimaal te laten werken en de prestaties te garanderen 
tijdens de hele exploitatieduur van de installatie. Des te 
meer dat de distributie en afgifte steeds complexer worden 
door het decentraal regelen van comfortparameters op 
kamerniveau, of zelfs op werkplekniveau.

Auteur Baldiri Salcedo Rahola (De Haagse Hogeschool), Laure Itard (TU Delft)

ervaring geleerd en door zich te verdiepen in de complexe ISSO-

rapporten, zoals ISSO publicatie 39. Ervaring kost veel tijd en direct 

leren van ISSO-rapporten wordt vaak als complex ervaren vanwege 

de zeer steile leercurve. Hoe kunnen beginnende professionals 

en studenten op een soepelere wijze WKO-systemen goed leren 

beheersen met een soepelere leercurve?

Dit was één van de hoofdvragen bij het onderzoeksproject  

Installaties2020, waarin een groep kennisinstellingen, sector-

organisaties en bedrijven hebben gewerkt aan de data-gedreven 

verbetering van de energieprestaties van klimaatinstallaties.

De methode  

Om deze vraag te kunnen adresseren hebben we eerst 

gekeken of ons beeld van het HBO-technisch onderwijs en de 

klimaatinstallatie-sector klopte. We hebben dit gedaan via een 

analyse van de vaardigheden van HBO-studenten, en met een 

serie van 4 workshops met verschillende professionele partijen. 

Het resultaat van dit onderzoek was dat er inderdaad een gebrek 

is aan systeemkundige vaardigheden en dat de kennis binnen de 

installatieketen meestal gefragmenteerd is. [1][2]

Moderne leermethodes zijn student- en taakgebonden 

in plaats van docentgebonden. Zij zijn gericht op kritisch 

denken, probleemoplossing, besluitvorming en samenwerking 

in tegenstelling tot de traditionele leermethodes gericht op 

kennisaccumulatie. Kennis is nodig om problemen op te lossen, 

maar met onderwijs dat gebaseerd is op probleemoplossing zoekt 

de student zelf de specifieke kennis die hij nodig heeft om een 

probleem op te lossen. 

Met het idee om probleemgericht onderwijs te ontwikkelen op 

het gebied van WKO-installaties, zijn wij een samenwerking 

aangegaan met Ranj, een serious gaming ontwikkelaar. Ons doel 

was om studenten en jong professionals te confronteren met 

problemen specifiek aan WKO-installaties, De vraag is dat zij 

een oplossing moeten vinden en de benodigde kennis zelf snel, 

gestructureerd en eenvoudig kunnen vinden en zich eigen maken, 
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zodat het onderwijs motiverend en aantrekkelijk 

is. Met deze projectdoelen hebben wij het spel 

www.installationinsights.com ontwikkeld, dat 

ISSO-publicatie 39 ontsluit. Het spel is een 

volledig digitaal werkend prototype waarmee 

we ook de voordelen en nadelen van een 

probleemoplossende onderwijsaanpak voor het 

leren over systeemgedrag in klimaatinstallaties 

kunnen onderzoeken.

Het spel

De speler/speelster moet een oplossing vinden 

voor de niet goed werkende WKO-installatie van 

een schoolgebouw. Voor deze prototypeversie 

zijn er vier (eenvoudige) probleemsituaties 

gedefinieerd: het is te koud in een klaslokaal, 

te warm, de energiekosten van het gebouw zijn 

hoger dan verwacht, er is een systeemalarm 

(de installatie werkt niet). Om deze specifieke 

problemen te kunnen oplossen moet de speler/

speelster telkens door drie challenges heen: (1) 

diagnose stellen (analyseren van GBS-data), 

(2) meten is weten (terugkoppeling naar het 

ontwerp, welke sensoren moeten er geplaatst 

worden om een diagnose te kunnen stellen?) 

en (3) automatiseren kun je leren (welke 

regelstrategieën te hanteren?). 

Bij diagnose stellen moet de speler/

speelster bepalen welke fouten 

de oorzaak kunnen zijn van het 

vastgesteld probleem, met behulp 

van grafieken opgesteld met data uit 

het gebouwbeheersysteem. De eerste 

oefening heeft de vorm van een quiz, de 

vragen volgen elkaar op in een logische 

en werkbare volgorde en gaan van simpel 

naar complexer. Er zijn vragen waar 

meer dan één antwoord mogelijk is. De 

speler/speelster krijgt punten voor goede 

antwoorden en krijg ook feedback, de 

feedback wordt gegeven voor goede en 

slechte antwoorden. Bij alle vertoonde 

teksten worden keywords gelinkt naar een 

uitleg.

 

Bij meten is weten moet de speler/

speelster de juiste sensoren op de juiste 

plek plaatsen om meetdata te kunnen 

Foto 1: Om deze specifieke problemen te kunnen oplossen moet de speler/speelster telkens door drie challenges heen.

Foto 2: De speler/speelster krijgt punten voor goede antwoorden en krijg ook feedback,  

de feedback wordt gegeven voor goede en slechte antwoorden.

genereren om de juiste diagnose te kunnen stellen. Hiervoor dient de 

speler/speelster enkele van de hotspots in een 2D principeschema in 

te vullen met de juiste sensoren. Als de sensoren op de 2D schema 

zijn geplaatst kan de speler/speelster zijn configuratie testen. Als de 

configuratie niet goed is, krijgt hij/zij een feedback-bericht met informatie 

over hoeveel sensoren er op de juiste plek gezet zijn en hoeveel sensoren 

van de juiste soort zijn.
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De speler/speelster kan de resultaten downloaden als een pdf-

bestand zodat de resultaten met een docent, bedrijfsbegeleider of 

collega gedeeld kunnen worden. 

De basiskennis nodig om de problemen op te oplossen is beschik-

baar vanaf alle niveaus in het spel. Bij het introductiescherm, waar 

de speler/speelster het probleemscenario kan kiezen, is een 3D 

model van de installatie te zien. Een korte beschrijving van de 

hoofdonderdelen van de installatie kan verkregen worden door 

het element aan te klikken (zie Foto 3). 

Om de verschillende bedrijfssituaties van de WKO-installatie 

weer te geven en uit te leggen is een set van 2D processchema’s 

beschikbaar, zo leren studenten ook een principeschema te 

lezen. Het eerste schema geeft met kleuren een uitleg van de 

verschillende leidingcircuits: lucht, gekoeld water (GKW), centrale 

verwarming (CV), energieopslag en droogkoeler (DK). De volgende 

9 schema’s laten zien welke elementen actief zijn voor elk van de 

mogelijke bedrijfssituaties, en wat de ontwerptemperaturen zijn. 

Om de kennis over de verschillende bedrijfssituaties te kunnen 

testen is er een extra quiz ontwikkeld genoemd: Even opwarmen. 

De WKO-installatie in dit spel is gebaseerd op de door ISSO-

publicatie 39 [3] aangemerkt als meest complexe WKO-installatie. 

Bij deze oefening begint men met 1000 

punten en elke keer als de test niet goed 

is, verliest men 100 punten. Na het 

maken van 3 en 5 fouten wordt een extra 

tip gegeven. De speler/speelster kan niet 

naar de volgende oefening gaan, zolang 

de juiste configuratie niet is gevonden. 

Bij automatiseren kun je leren moet de 

speler/speelster de juiste regelstrategie 

voor de regeling bedenken zodat de 

installatie naar behoren werkt en 

operationele fouten voorkomen worden. 

Dit is een invuloefening waarbij de juiste 

code-opties gekozen moeten worden. 

Voor deze oefening begint men nog een 

keer met 1000 punten en verliest men 

elke keer punten wanneer de code na 

een test niet goed blijkt te zijn. Hierbij 

worden de stukjes code die niet goed zijn 

uitgelicht in rood. 

Bij het laatste scherm worden de punten 

van alle oefeningen bij elkaar opgeteld. 

Foto 3: Bij het introductie-

scherm is een 3D model van 

de installatie te zien.
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Foto 4: Om de verschillende bedrijfssituaties van de 

WKO-installatie weer te geven en uit te leggen is een 

set van 2D processchema’s beschikbaar.

Het spel werkt het beste wanneer het goed in het lesprogramma 

wordt geïntegreerd. We hebben het spel toen halverwege het 

cursusblok ingezet, toen de studenten al goed de basisprincipes 

van warmtepompen en energiebalansen beheersten en zij al 

ervaring hadden met de analyse van data uit het GBS van een 

vergelijkbare gebouwinstallatie. Op dat moment hebben de 

studenten het spel als erg leerzaam ervaren en hebben zij zelfs 

de schema's voor de verschillende bedrijfssituaties van het spel 

gebruikt als informatiebron voor de rest van de cursus. 

Uit onze ervaring is gebleken dat studenten worden getriggerd 

door dit soort spellen, mits zij niet kunnen valsspelen. Het spel 

in zijn huidige versie is niet geschikt als introductie voor WKO-

systemen of om zelf te leren, maar meer om verdieping in te 

brengen wanneer de basisprincipes goed worden begrepen. Op dit 

moment wordt het spel niet alleen als een leuke uitdaging ervaren 

maar ook als een visuele informatiebron. Bovendien biedt het spel 

voor de docenten zelf houvast bij het begrijpen en gebruiken van 

de ISSO-publicaties en -rapporten. 

Het spel is zelf te ervaren via www.installationinsights.com. 

Docenten en begeleiders kunnen via email ondersteunend 

materiaal voor het spel aanvragen. Contact persoon:  

Baldiri Salcedo, t.b.salcedorahola@hhs.nl.

Voor de omschrijving van de systeemcomponenten en de 

controle codes is het ISSO rapport [4] opgesteld.

Ervaring met het spel

De Haagse Hogeschool heeft het spel getest met 

HBO-studenten in het vierde leerjaar van technische 

opleidingen. De studenten geven aan het spel te 

ervaren als een leuke manier van leren, maar ook als een 

moeilijk spel. Bij de eerste oefening, of het antwoord 

nu juist of niet juist is, kan de speler/speelster naar de 

volgende vraag gaan. Daardoor gingen de studenten 

snel doorheen, zelfs als zij de vraag misschien niet goed 

hadden begrepen. Maar bij de tweede oefening is dit 

uitgesloten, hier is het niet mogelijk naar de volgende 

oefening te gaan als de sensorconfiguratie niet de juiste 

is. Bovendien gaan punten verloren elke keer wanneer 

een configuratietest een fout oplevert. Op dit punt 

waren de studenten eerst verrast en daarna gemotiveerd 

om de juiste oplossing te vinden. Bij het testen van 

het spel gedurende de les, gingen de studenten snel 

in discussie met elkaar. De discussie was minder bij de 

derde oefening, omdat er minder mogelijke  

configuraties zijn. 
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TVVL-Bedrijfslid

Universiteit Utrecht heeft zowel in de 

Utrechtse binnenstad als op het Utrecht 

Science Park veel gebouwen in gebruik. 

Bovendien hebben de verschillende practica-

zalen en labs van een heel aantal opleidingen 

een fors energieverbruik. Alle reden om daar 

op een slimme en duurzame manier mee aan 

de slag te gaan. “We hebben een gasverbruik 

van 20 miljoen m3 per jaar, noodzakelijk voor 

ons primaire proces onderwijs en onderzoek. 

Van onze 3 campussen liggen er 2 in de 

binnenstad. Dit zijn monumentale panden die 

niet heel energie-efficiënt zijn.” 

Het grootste energieverbruik komt 

daarentegen van de lab-, kantoor- en 

onderwijsgebouwen op het Utrecht Science 

Park. Om dat aan te pakken heeft het College 

van Bestuur van de universiteit in 2016 een 

plan gelanceerd om in 2030 CO2-neutraal 

te zijn. “We doen dat op verschillende 

manieren. Zo wekken we steeds meer 

duurzame energie op, zoals door middel 

van zon-pv op onze daken en loopt er een 

haalbaarheidsonderzoek naar zonnevelden. 

We hebben in 2009 op het Utrecht Science 

Park een WKO geïnstalleerd, die kort daarna 

is uitgebreid met een ringleiding waarop 

meerdere gebouwen zijn aangesloten. Die 

wisselen onderling warmte en koude uit.  

Als eigenaar van drie verschillende campussen met veel gebouwen uit de jaren 

zestig van de vorige eeuw, is Universiteit Utrecht continu bezig met het verbeteren 

van de installatietechniek in haar gebouwen. Mede daarom is de universiteit begin 

vorig jaar TVVL-Bedrijfslid geworden. “Vooral ook omdat wij als opdrachtgever 

willen weten waarover we praten als het gaat om installatietechniek,” vertelt 

Niekol Dols van de directie Vastgoed en Campus van Universiteit Utrecht.

Daarnaast zijn wij samen met UMC 

Utrecht, Hogeschool Utrecht en 

ENGIE onderdeel van het consortium 

Warmtebron Utrecht. Dat doet onderzoek 

naar ultradiepe geothermie in Utrecht om 

in de toekomst het Utrecht Science Park 

te voorzien van warmte en energie. Op 

dit moment is dit nog technisch onzeker, 

maar het biedt wel een mooie kans. 

We hopen op productie van warmte en 

elektriciteit door ultradiepe geothermie 

in 2025.” 

Daarnaast is er veel winst te behalen door 

energie te besparen in de relatief oudere 

panden. “Dat is een hele opgave. Daarom 

hebben we een groot energiereductie 

programma opgezet, waarbij een 

belangrijk deel voort moet vloeien uit 

vastgoedtransitie. Op het Utrecht Science 

Park worden de panden uit de begintijd, 

de jaren zestig, getransformeerd naar 

energie-efficiënte gebouwen. Daarbij 

kijken we ook naar slim hergebruik van 

de materialen uit die panden om zo CO2-

uitstoot te reduceren.”

aan het woord

Foto: Niekol Dols, Universiteit Utrecht

Mijn TVVL

“We zijn bedrijfslid geworden van 

TVVL om bij de vereniging veel kennis 

op het gebied van installatietechniek 

op te halen. Zo blijven wij bij en goed 

opgeleid. Dat bereidt ons goed voor 

op allerlei ontwikkelingen rondom 

installatietechniek in gebouwen. Een 

aantal van onze werknemers was al 

persoonlijk lid. Ik vind het logisch 

dat wij als organisatie ook lid zijn. 

Dit doen we ook heel bewust vanuit 

de filosofie dat je pas een goede op-

drachtgever kunt zijn als je weet wat 

je moet vragen van installateurs.”

Daarnaast wil de Directie Vast-

goed en Campus van Universiteit 

Utrecht haar ervaringen rondom 

bouwtrajecten graag delen via TVVL. 

“Integraal ontwerpen is zo’n onder-

werp. Onze development manager, 

Perica Savanović, verzorgde hierover 

trainingen bij TVVL. Dat zijn belang-

rijke items, omdat wij merken dat 

het integreren van disciplines bij het 

ontwerp zorgt voor minder schakels. 

En daar moet je naar toe.”
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Niekol Dols, Universiteit Utrecht

Bedrijfslid



Onderzoek & Cases 

Reactie op artikel  
“Waterstofeconomie  
dankzij Noordzee- en 
Sahara stroom?”

De gewaardeerde heer Harry Schmitz heeft in TVVL Ma-
gazine 3 van april 2019 een uitgebreide en zeer lezenswaar-
dige reactie gegeven op de publicatie "Waterstof, de sleutel 
voor de energietransitie." De TVVL community Waterstof 
heeft hiervan kennisgenomen en aan mij de eer om hier op 
te reageren. Het is bijzonder goed dat we hier binnen TVVL 
over discussiëren en ik bedank de heer Harry Schmitz voor 
zijn aanzet hiertoe. Dit artikel is een verkorte weergave van 
het gehele artikel, dat op TVVL Connect is te lezen.

Auteur Henk Willem van Dorp MBA, Rentmeester Mijn conclusie is: kijk niet naar een systeemrendement, maar naar 

de kosten van de output en tel daarin de milieuschade mee. 

B. Het transport van waterstof

Harry Schmitz becijfert dat er ca. 30.000 tankschepen nodig zijn per 

jaar om in de halve elektriciteitsbehoefte van Nederland te voorzien. 

Het klopt dat er nu een tankschip met twee cryogene tanks van elk 

1250 m3 wordt ingezet door Kawasaki Heavy Industries voor de aanvoer 

van waterstof uit Australië naar Japan. Maar de grotere LNG-tankers 

hebben nu al een capaciteit van 140.000 m³. Kawasaki Heavy Industries 

bestudeert dan ook een 160.000 m³ cryogene H2 tanker waardoor het 

transport van waterstof, benodigd voor de helft van het elektrische 

Nederlandse energieverbruik, gereduceerd wordt tot 325 bewegingen 

per jaar. Dat is dus ca. 1 per dag en dat kan er wel bij, denk ik zo.

C. Water

De productie van waterstof vraagt veel schoon demiwater. Dat is 

een fors probleem in een woestijn; daar heeft Harry een punt. Maar 

ook hier staat de techniek niet stil. We kunnen straks ook waterstof 

maken uit zout water. De onderzoeksgroep van de Leidse chemicus 

Marc Koper heeft een katalysator ontdekt die de productie van 

chloorgas tijdens de elektrolyse van zout water minimaliseert. Deze 

vinding maakt in potentie productie van waterstof uit zeewater 

mogelijk. Op zee is het voordeel duidelijk en er zijn ook woestijnen 

die aan zee grenzen. En zeewater een paar honderd kilometer een 

woestijn in brengen is niet echt een uitdaging.

D. De niet genoemde systeemwinsten 

Willen we waterstofsystemen vergelijken met andere energiesyste-

men, dan moeten we ook kijken naar het geheel en er zijn een paar 

interessante systeemwinsten c.q. voordelen te zien. We kunnen er 

vier benoemen: 

Het eerste voordeel is de milieuwinst doordat er geen uitstoot van CO2 

plaatsvindt; dat spreekt voor zich. Het tweede voordeel is de geopolitie-

ke winst. Stel je voor dat de geldstroom gekoppeld aan fossiele energie 

opdroogt, dan is het afgelopen met de vele agressieve regimes.

Het derde voordeel is de koppeling van de drie energiesystemen die 

wij in Nederland hebben namelijk: elektriciteit, aardgas en mo-

torbrandstoffen. Het vierde voordeel is dat wij koploper zijn in de 

energietransitie en we kunnen dan ook hier als BV Nederland (inter-) 

nationaal geld mee verdienen.

Deze bijkomende systeemwinsten rechtvaardigen verder onderzoek en 

investeringen in voorbeeldprojecten. Het minimale dat gebeuren moet, 

is het creëren van een gelijk speelveld voor de verschillende energie-

systemen door de politiek, middels het invoeren van een CO2-belasting. 

Het gehele artikel is te lezen bij TVVL community Waterstof op 

www.tvvlconnect.nl. 

Mijn kritiek is dat hij zijn eigen beoordelingscriterium (het 

minimaliseren van exergieverliezen) berekent op basis van 

het uitgangspunt dat het importeren van waterstof slechter 

is dan direct gebruik van elektriciteit uit de Sahara. Mijn kri-

tiek richt zich dus op 4 zaken te weten: (A) het rendements-

denken, (B) de transportmogelijkheden, (C) de beschikbaar-

heid van water, en (D) de niet benoemde systeemwinsten. 

A. Het rendementsdenken

Het rendementsdenken zit in onze genen. Wij zijn opgevoed 

met het beperken van verliezen: hoog rendement toepas-

singen, optimalisaties en denken in de kwaliteit van energie. 

Als je zo naar waterstofsystemen kijkt, dan lijkt er veel mis. 

Maar daar staat tegenover dat het systeemrendement van 

zonne-energie in de woestijn nu 0% is. 

Harry Schmitz komt uit op een systeemrendement van 21%. 

Uitgaande van waterstofopwekking in de woestijn is dit 

rendement echter meer zeker als we waterstof in Nederland 

in het net stoppen. Om waterstof op te wekken in een elek-

trolizer is een rendement van 75% tot 80% haalbaar.

 

Over het traject van PV-stroom via waterstofconversie is 

bij de toepassing van gelijkstroom een systeemrendement 

van 38% haalbaar. Dan kost stroom nog maar € 0,026 tot 

0,04/kWh. 
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Delft University of Technology (TU Delft) is a multifaceted institution offering education and carrying out 
research in the technical sciences at an internationally recognised level. TU Delft comprises eight faculties, 
unique laboratories, research institutes and schools.

Building Services play an important role in fostering comfort and productivity of people living and working in 
buildings, and in avoiding building related health effects. Current technological and social developments present 
business challenges transcending this sector and require a strongly cross- and interdisciplinary as well as 
innovative approach. The research and education envisioned by this Building Services Innovation (BSI) chair is 
aimed at opportunities, potential added values and challenges around contributions of various disciplines. How 
can new technologies like BIM and IoT contribute in generating added value and/or respond to changing societal 
questions, like energy transition and storage? The needed scientific research requires a transcending vision on the 
building industry as a whole. The research is performed for and with companies from the industry sector and will 
contribute to the scientific lines of research regarding climate change, mitigation and adaption. The BSI-chair is 
expected to ‘institutionalise’ itself through acquisition of projects and funding, combining various domains of TU 
Delft in Architecture, Electrical, Mechanical, Industrial Design Engineering and Civil Engineering as well as Policy 
and Management. The chair is meant to generate and boost cooperation between practice and academy. It will be 
part of the section Environmental and Computational Design within the department of Architectural Engineering 
and Technology, at the faculty of Architecture and the Built Environment.

Job requirements
For this Professor’s position TU Delft searches a candidate who excels in knowledge and experience from practice and 
who shows a strong academic attitude. The candidate for this professorship demonstrates:

•	 design	expertise	in	the	field	of	building	services;
•	 a	broad	network	in	the	building	industry,	the	building	services	sector	in	particular;
•	 capability	to	acquire	funding	for	projects;
•	 strong	abilities	in	leadership	and	management;
•	 	an	academic	education	in	building	physics,	building	services,	mechanical	or	electrical	engineering,	building	

technology	or	building	engineering;
•	 	experience	in	research,	demonstrable	by	a	doctoral	degree	or	a	solid	research	track	record,	as	well	as	publications;
•	 a	cooperative	attitude	and	good	social	skills;
•	 outstanding	communication	skills,	also	in	English.

For more information about this position, please contact Prof. Peter Luscuere, P.G.Luscuere@tudelft.nl, 
+31 (0)6 53 64 95 79. For information on the selection procedure, or the full text of the profile, please contact 
Nathalie Bast, HR Advisor, at N.A.Bast@tudelft.nl.

To apply, please send a letter of application, including a CV, a list of publications and a statement of research, 
teaching and leadership with a maximum of 10 pages. Please e-mail your application by September 1, 2019  
to HR-BK@tudelft.nl.

Delft University of Technology invites to apply for the vacancy of
Professor of Building Services Innovation (0,3 fte – temporary 5 years)
https://www.academictransfer.com/en/54620/professor-of-building-services-innovation/

advertentie
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 LEES DE BLOGS OVER 
TVVL REGIOSPECIAL 
NATUURLIJKE ELEMENTEN  
& SLIMME TECHNOLOGIEËN

Begin dit jaar reisden André Meijer van 

ABT en commissielid TVVL regio Oost 

Nederland, architect Daan Bruggink 

bij ORGA Architect en Jip Eilbracht en 

Anne Wernand van Mapiq door het land 

met de TVVL regiospecial Natuurlijke 

elementen & Slimme technologieën.

 

Gezondheid en welbevinden zijn 

belangrijke thema’s die bij het ontwerpen 

en gebruiken van gebouwen vaak niet de 

aandacht krijgen die ze verdienen. En dat 

is een gemiste kans. Gezonde en tevreden 

mensen voelen zich niet alleen beter, ze 

leveren ook beter werk en zijn productiever. 

De mens voorop stellen in plaats van 

het simpel voldoen aan de regels en het 

volgen van oude gewoonten kan dus grote 

voordelen opleveren. Het vraagt echter 

wel een andere benadering, een andere 

denkwijze.

 

Tijdens de TVVL regiospecial Natuurlijke 

elementen & Slimme technologieën 

zijn de mogelijkheden onderzocht en 

oplossingen getoond. Mooie voorbeelden 

van mogelijkheden om met de mens als 

uitgangspunt, gebouwen met gebruik 

van natuurlijke elementen en slimme 

technologieën flexibel te gebruiken en 

biologisch circulair te bouwen.

 

Nieuwsgierig? André Meijer publiceerde 

4 blogs op TVVL Connect 'Maak van 

binnen het betere buiten, over natuurlijke 

elementen en slimme technologieën', 

waarvan de eerste op bladzijde 48 van 

deze TVVL Magazine is terug te vinden.

  TERUGBLIK YOUNG TVVL LEDENLUNCH 
1 MEI 2019 | HET BERGPAVILJOEN | 
AMERSFOORT 

 

Woensdag 1 mei organiseerde YOUNG TVVL weer een succesvolle 

Ledenlunch. Het concept? Lekker eten in combinatie met goed gezel-

schap en iets extra’s. 50 jong professionals kwamen samen om kennis 

te maken en te netwerken. 

Loterij All Energy Day

Jacques van der Krogt en Werner Out van YOUNG TVVL deelden maar 

liefst 18 toegangskaarten uit voor hèt energie event All Energy Day 

met als keynote Chad Frischmann over project Drawdown: 100 haal-, 

schaal- en betaalbare oplossingen om de opwarming van de Aarde om 

te keren. Veel plezier aan de winnaars: Dave, Marco, Ton, Ron, Nico, 

Tim, Sem, Rick, Johan, André, Michiel, Geert, Timon, Pieter, Maarten, 

Marlijn, Denise en Frank. 

Professioneel Flirten

Om elkaar beter te leren kennen gingen we met Mark van Leeuwen aan 

de slag met Professioneel Flirten. Hoe stel je jezelf op tijdens een net-

werk borrel en hoe presenteer je jezelf? Leer van elkaar: als afsluiting 

presenteerden verschillende deelnemers hun pitch. Wat neem jij mee 

terug in jouw werk?

Regionieuws / YOUNG TVVL
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Professioneel flirten

Do's 

• Wees jezelf
• Interesse tonen, vragen stellen
• Luisteren!
• Open (lichaams)houding
• Pitch jezelf: wie ben je?
•  Waar sta je voor?  

Waar ga je voor?
• Afsluiten met call to action

Don'ts

• Op je telefoon kijken
• Alleen over jezelf praten
•  Weglopen als je iemand ziet die 

je kent
• Overmatig alcohol gebruik
•  Te snel: direct te inhoudelijk op  

je werk ingaan
• Gesloten (lichaams)houding
• Te langzaam: kom to the point

Hoe goed luister jij?

Tip! Stop energie in een waardevolle relatie. Ga voor een goede klik 

en creëer de gun factor!

-- - +/- + ++

Negeren Doen alsof
Selectief
luisteren

Aaandachtig
luisteren

Empatisch
Luisteren
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“We proberen het vakgebied   
echt vooruit te helpen”

Vanwege het 60-jarig bestaan van TVVL vragen we de 

TVVL Expertgroepen om te delen wat er in hun groep 

speelt. Irene van Veelen, voorzitter van de Expert-

groep Sanitaire Technieken, licht toe waarmee zij op 

dit moment bezig zijn en hoe de groep te werk gaat. 

Als ISSO-projectcoördinator ontwikkelt en deelt Irene van 

Veelen kennis over onder andere warmtapwater, legionel-

lapreventie en binnenriolering. De expertgroep is voor haar 

dan ook als een warm bad waar zij met de andere 11 leden 

op technisch niveau flink de diepte in kan gaan. 

Willie Wortels
“Een paar leden uit onze expertgroep vertegenwoordigen 

TVVL in een commissie of werkgroep, bijvoorbeeld bij NEN. 

Aan het begin van elke vergadering, 4 keer per jaar, lichten 

we eerst toe wat daar speelt. Daarna bespreken we onze 

voorstudies. Vervolgens richten we ons bijvoorbeeld op het 

jaarlijkse TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken in 

juni, door te bespreken wie van ons welke bijdrage kan ge-

ven. En we overleggen of iemand een artikel kan schrijven, 

voor bijvoorbeeld TVVL Magazine. De expertgroepleden 

zijn op hun vakgebied een beetje de Willie Wortels bij 

elkaar, dus het gaat inhoudelijk gezien wel los.” 

Tastbaar onderzoek
Als de groep een idee heeft voor een voorstudie, schrijft ze 

een projectvoorstel. Vervolgens vraagt ze financiering voor 

de voorstudie aan bij bijvoorbeeld Techniek Nederland, 

OTIB of een andere partij. TVVL investeert uiteraard mee. 

Is er groen licht, wat soms een tijd kan duren, dan kan een 

externe rapporteur ermee aan de slag. Een van de expert-

groepleden begeleidt vervolgens het project. Van Veelen: 

“Het is leuk om te fantaseren hoe bijvoorbeeld nieuwe 

sanitatie er over 10 jaar uitziet, maar naar zulke onderwer-

pen doen we niet veel studies. We proberen het vakgebied 

echt praktisch vooruit te helpen voor de problemen van nu. 

Onze voorstudies zijn daarom eigenlijk altijd tastbaar en 

haalbaar.” 

Circulatiesystemen
De expertgroep heeft op dit moment 3 voorstudies lopen, 

en een 4e in zijn afrondende fase. De eerste is een studie 

naar het inregelen van warmtapwater-circulatiesystemen. 

“Over het inregelen van circulatiesystemen is in Nederland 

nog relatief weinig kennis. Het gevolg is dat eisen voor bij-

voorbeeld comfort en temperatuur soms niet worden gehaald. 

Die temperatuurkwestie is natuurlijk heel slecht als het gaat 

om legionellapreventie.”

 

Tot aan de hotelkamer
Dan is er een voorstudie naar de rekenregels voor het dimen-

sioneren van leidingwaterinstallaties in onder andere hotels. 

“We kijken of de inmiddels bestaande rekenregels te gebrui-

ken zijn tot aan de hotelkamer. Dus voor iedere hotelkamer 

op maat gedimensioneerd. Deze studie doen we samen met 

KWR.” De 3e voorstudie, waar nog aanvullende financiering 

voor gezocht wordt, is die naar het ontwerp van warmtapwa-

tersystemen in hoogbouw volgens BENG-normen. “Volgens 

de BENG-eisen warmtapwater mogelijk maken, is een uitda-

ging in hoogbouw”, legt Van Veelen uit. “Zo is er bij hoogbouw 

bijvoorbeeld weinig plek op het dak voor zonnepanelen. In de 

voorstudie willen we een aantal concepten doorrekenen die 

voldoen aan de BENG-eisen.” 

Besparen met isolatie
En de groep rondt momenteel een voorstudie af naar de isola-

tie van wat grotere systemen van CV- en warmtapwaterleidin-

gen. “Dit soort systemen zijn vaak heel slecht geïsoleerd. We 

hebben een snelle check ontwikkeld waarmee onder andere 

gebouwbeheerders vlug kunnen controleren hoe dat bij hun 

systeem is gesteld. 

Compleet met een 

besparingstool met 

rapportage. De eerste 

resultaten van deze 

voorstudies presente-

ren we op 17 juni bij 

het TVVL Nationaal 

Congres Sanitaire 

Technieken.”



Voor de oplettende lezer…
Heb je onze nieuwe cursusgids 2019-2020 

al door gebladerd? Is het je opgevallen dat 

er achterin de gids een aantal pagina’s zijn 

met de tekst ‘Hier volgt onze nieuwe cursus 

| plak de sticker op deze pagina’? Je kunt dit 

cursusseizoen dus nog meer nieuwe cursus-

sen verwachten. Laat je verrassen!

De cursusgids kun je downloaden  

via www.tvvl.nl/cursussen of  

opvragen bij het cursussecretariaat  

via cursus@tvvl.nl. 

Seizoen 2019-2020
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De markt en de techniek staan niet stil. Ontwikkelingen  

gaan razendsnel. TVVL past bestaande cursussen regelmatig 

aan op de laatste ontwikkelingen en ontwikkelt ook nieuwe 

cursussen. Dit cursusseizoen introduceert TVVL 3 nieuwe  

cursussen. Maak kennis met onze nieuwste aanwinsten!

Prestatiemonitoring en 
-analyse van HVAC-installaties
Na een succesvolle reeks TVVL 

eindedaglezingen ‘THE (big) DATA 

POTENTIAL’ van Dave Baas en Werner 

Vink, kregen we veel verzoeken 

om meer kennis en verdieping. Dat 

kunnen we nu bieden met de cursus 

Prestatiemonitoring en -analyse van 

HVAC-installaties. Dave en Werner zijn 

nu ook als docent aan TVVL verbonden! 

In oktober start de eerste editie van 

deze nieuwe 4-daagse cursus.

Na het succesvol afronden van deze 

cursus kun je data gedreven HVAC 

prestatie analyses 

definiëren, uitvoeren en 

presenteren. In de cursus 

Prestatiemonitoring en 

-analyse van HVAC-installaties 

wordt ingegaan op de mogelijkheden 

om data uit meet- & regelinstallaties 

te gebruiken voor het verschaffen 

van inzicht in de prestaties. De cursus 

gaat in op het kiezen van de juiste 

datavariabelen, het gebruiken van 

deze data voor het formuleren van 

prestatiebewakende algoritmes en het 

visualiseren van gedrag en prestaties 

van HVAC-installaties via zogenoemde 

dashboards.

Communiceren vanuit je Kracht
Vorig cursusseizoen is TVVL gestart met persoonlijke 

groei cursussen. De cursus Gesprekstechnieken hebben 

we nu aangepast en uitgebreid om nog beter aan 

te sluiten bij de vraag. Hiermee is de nieuwe cursus 

Communiceren vanuit je Kracht ontstaan; dé communi-

catietraining voor de technisch professional. Het unieke 

aan deze training is dat we volledig uitgaan van de leer-

wensen en -doelen van de groep deelnemers. Het is voor 

jou een ‘Cursus à la carte’; jij bepaalt zelf je leerdoelen. 

Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor mensen die 

werken in een technische omgeving en veelal over 

technische of procesmatige onderwerpen moeten 

communiceren. Hierbij communiceer je niet alleen met 

technisch specialisten of niet-techneuten, maar tref je 

ook gesprekspartners die door hun positie of leeftijd in 

een bepaald aanzien staan. Daarnaast heb je te maken 

met verschillende gesprekssituaties variërend van 

1-op-1 gesprekken tot aan presentaties aan groepen en 

deelname aan bouwvergaderingen waar je je invloed 

wilt uitoefenen. En al die groepen en situaties hebben 

allemaal zo hun uitdagingen en kansen als het om 

communiceren gaat. Daar gaan we tijdens deze cursus 

haarfijn op in! 

Dit zijn onze nieuwe cursussen

Procesengineering: Energieanalyses
De succesvolle samenwerking met ISSO bij de cursus ‘Hydraulische 

Schakelingen voor Verwarmen en Koelen’ (voorheen bekend als Masterclass 

Hydraulica bij ISSO) smaakte naar meer. Per januari 2020 verzorgen wij samen 

met ISSO de 3-daagse cursus Procesengineering: Energieanalyses. Deze cursus 

is de eerste module van de driedelige opleiding Procesengineering. 

Steeds meer ontwerpers willen bij de uitwerking van een moderne installatie 

verder gaan dan het creëren van hydraulische schakelingen. Juist voor deze 

doelgroep werd deze opleiding ontwikkeld. Het begrip procesengineering is 

geïntroduceerd bij de realisatie van ISSO-publicatie 95 'Procesengineering voor 

klimaatinstallaties'. De term procesengineering past beter bij de realisatie van 

moderne duurzame, ingewikkeldere installaties dan het reeds bestaande begrip 

installatieontwerp. Het verschil zit hem vooral in het deellastbedrijf, dat bij 

duurzame installaties belangrijk is.
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Sinds cursusseizoen 2016-2017 organiseren we de post-hbo opleiding Hogere 

Elektrotechniek (gebouw- en bedrijfsinstallaties). Inmiddels hebben we al  

3 groepen opgeleid. De volgende cursus start in september 2019.

Waarom?

De complexiteit en omvang van de gebouwgebonden installaties in gebouwen 

nemen toe. Ook ten aanzien van de elektrotechnische installaties met toenemende 

eisen t.a.v. de intelligentie, het energiegebruik en de stabiliteit en daarmee aan 

het actuele kennis niveau van de ontwerper. Kwalitatief hoogwaardige bijscholing 

op hbo-niveau, buiten het reguliere beroepsonderwijs, is dan ook van groot belang 

voor de realisatie en om faalkosten te voor komen. De aandacht voor echt vakman-

schap en hernieuwd belang van kwaliteit neemt toe.

Voor wie?

De elektrotechnisch specialist, die bij installatiebedrijven en adviesbureaus het 

technisch geweten van de afdeling wil worden. Zijn/haar kennis wordt weer volledig 

up-to-date gemaakt op elektrotechnisch vakgebied, aangepaste normeringen, en 

vooral ook nieuwe en opkomende technieken in de elektrotechnische installatiesec-

tor zoals smartgrids en gelijkspanning op post-hbo niveau. 

Cursusopzet

Door nauwe samenwerking met vooruitstrevende instanties zoals stichting KIEN en 

bedrijfsleden van TVVL wordt met een regelmatige update de meest actuele ken-

nisinformatie aan de cursisten overgedragen. De docenten, allen autoriteit uit de 

praktijk, brengen naast de theoretische kennis ook hun praktijkervaring in waardoor 

op een levendige en interactieve manier wordt les gegeven. De opleiding bestaat uit 

16 lesdagen met thuisstudiemodulen. 

Meer informatie lees je op www.tvvl.nl/cursussen/elektrotechniek. 

Post-hbo opleiding Hogere 
Elektrotechniek start weer

De module Leidingwaterinstallaties 

is onderdeel van de TVVL cursus 

Sanitaire Installaties in Gebouwen. 

Het is een dynamische vakgebied 

waar regelmatig technische innovaties 

worden geïntroduceerd. Ook heeft 

er een continue aanscherping plaats 

van eisen ten aanzien van veiligheids-, 

gezondheids-, comfort-, milieu- en 

energieaspecten. Deze module van de 

cursus Sanitaire Installaties in Gebouwen 

brengt de deelnemer op de hoogte 

van de laatste stand van de techniek 

en brengt hem of haar de benodigde 

ontwerpvaardigheden bij.

In deze module leer je om zelfstandig 

leidingwaterinstallaties voor warm en 

koud water te dimensioneren, ontwerpen 

en beoordelen. Je leert over het 

Bouwbesluit en de normen en richtlijnen. 

Ook legionellapreventie komt aan bod. 

De precieze inhoud van deze 5 daagse 

module lees je op www.tvvl.nl/cursussen/

sanitaire-installaties.

Je kunt je apart inschrijven voor deze 

module en deze afsluiten met een 

deelcertificaat. Hierdoor is het mogelijk 

specifieke kennis op te doen. Door de 

modulaire opzet van de cursus kun 

je kiezen voor 1 of meerdere voor jou 

interessante modules of voor de volledige 

cursus. 

De module Leidingwaterinstallaties start 

op 10 september 2019.

Leidingwater-
installaties
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De opleiding Luchtbehandelingstechniek is al sinds 1972 de drukst 

bezochte opleiding van TVVL. Dit jaar is de opleiding 25 jaar post-hbo 

geregistreerd! Het belang van klimaattechniek in gebouwen neemt 

steeds sterker toe en de eisen ten aanzien van het comfort, de ge-

zondheid en het energiegebruik liggen steeds hoger. Tel daarbij op dat 

de techniek voor het beheersen van het binnenklimaat van gebouwen 

ook sterk in ontwikkeling is en je begrijpt waarom duizenden project-

leiders, technisch ontwerpers en service technici sinds de jaren ‘70 

voor deze opleiding bij TVVL hebben gekozen. Wij vroegen een aantal 

deelnemers waarom zij nu juist voor TVVL hebben gekozen.

Waar de deelnemers het vooral over eens zijn, is dat de opleiding 

Luchtbehandelingstechniek bij TVVL echt een begrip is binnen de 

branche. Een van de deelnemers merkt op dat je met deze opleiding op 

je curriculum vitae echt een streepje voor hebt. De meeste deelnemers 

hebben wel bij meerdere opleiders gekeken, maar kozen uiteindelijk voor 

TVVL vanwege de verdieping die in deze opleiding wordt geboden en de 

aansluiting op de praktijk. Voor veel deelnemers geldt dat collega’s hen 

al zijn voorgegaan, en dat zij deze ervaringen in de beslissing voor een 

opleider hebben meegenomen. Daarnaast vragen veel werkgevers letterlijk 

om ‘een TVVL diploma Luchtbehandelingstechniek’. Op de populaire 

vacaturesite INDEED tref je heel veel vacatures aan waar letterlijk om een 

TVVL-diploma zoals het diploma Luchtbehandelingstechniek gevraagd 

wordt. 

De deelnemers die wij spreken geven desgevraagd aan dat zij de opleiding 

niet als heel gemakkelijk ervaren, maar dat dat vooral te maken heeft met 

het feit dat ‘Lucht’ ook geen makkelijk onderwerp is. ‘Lucht verbindt alles 

met elkaar’, zoals zo mooi in het gesprek wordt gezegd. De opzet van de 

‘LUCHT VERBINDT ALLES’

opleiding – waardoor je min of meer gedwongen 

wordt de stof voor iedere lesdag voor te bereiden 

- zorgt er echter wel voor dat alles goed te volgen 

blijft. Al met al zijn de huidige deelnemers erg 

tevreden en zien zij nu al dat hetgeen zij tot 

nog toe hebben geleerd direct toepasbaar is in 

de praktijk. Op onze vraag of zij de opleiding 

Luchtbehandelingstechniek zelf zouden adviseren 

binnen hun netwerk volgt dan ook een volmondig JA!

Wat na Luchtbehandelingstechniek?

Heb je de post-hbo opleiding 

Luchtbehandelingstechniek (of een gelijkwaardige 

opleiding) al gevolgd en wil je jezelf verder 

specialiseren? TVVL biedt 3 post-hbo 

vervolgopleidingen aan; Luchtbehandeling Speciale 

Ruimten, Geluid in Technische Installaties en 

Hogere Meet- en Regeltechniek. Ook kun je denken 

aan de opleiding Hydraulische Schakelingen voor 

Verwarmen en Koelen, Prestatiemonitoring en 

-Analyse van HVAC-installaties, of de post-hbo 

opleiding Systeemarchitect. Meer informatie lees je 

op www.tvvl.nl/cursussen

Wil jij zelf meer verdieping in je werk als engineer 

of ontwerper of wil je als projectleider meer 

zicht op hoe een bepaald ontwerp tot stand is 

gekomen? Schrijf je dan nu in voor de opleiding 

Luchtbehandelingstechniek bij TVVL.

De opleiding in vogelvlucht

TVVL verzorgt al decennialang de (door de markt 

en deelnemers) hooggewaardeerde opleiding 

Luchtbehandelingstechniek. De eerste editie van 

deze opleiding was in 1972 en vanaf cursusseizoen 

1994-1995 is de opleiding post-hbo geregistreerd. 

Deelnemers hebben na het succesvol afronden 

van deze opleiding gedegen kennis van de 

grondbeginselen van de luchtbehandelingstechniek 

t.b.v. kantoor- en utiliteitsgebouwen. Zij zijn in 

staat om klimaattechnische berekeningen te maken 

en in het (voor)ontwerp van klimaatinstallaties 

gefundeerde keuzes te maken. 

 Al 25 jaar een post-hbo geregistreerde opleiding

 Wordt al 47 jaar gegeven

 15 lesdagen met afsluitend examen

 Start weer in oktober 2019

 4 groepen per jaar

 Mogelijkheid voor dagopleiding of middag/avondopleiding

 15% korting voor TVVL-leden en medewerkers van TVVL-bedrijfsleden

 Gedurende de opleiding gratis toegang tot de digitale kennisbank van ISSO

 Hoog gewaardeerd en veelgevraagd diploma

Meer informatie op www.tvvl.nl/cursussen/lucht 
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Hij is er! De nieuwe TVVL cursusgids 

2019-2020 met onze bekende cursussen 

en 3 gloednieuwe cursussen. De vraag 

is, heb jij de cursusgids al gezien of was 

iemand je voor?

Naast de bekende TVVL opleidingen zoals 

bijvoorbeeld Luchtbehandelingstechniek 

en Sanitaire Installaties in Gebouwen vind 

je ook ons nieuwe aanbod in de gids. Onze 

3 nieuwe cursussen stellen we elders in dit 

magazine aan je voor. 

De nieuwe cursusgids verspreiden we onder 

onze bedrijfsleden (de papieren gids) en onze 

eigen leden, oud-cursisten en contactper-

sonen (de digitale versie). Heb je hem toch 

gemist of was iemand je al voor? Dan kun je 

hem downloaden vanaf onze website www.

tvvl.nl/cursussen of aanvragen bij het cursus-

secretariaat via cursus@tvvl.nl (de cursusgids 

is digitaal of op papier beschikbaar).

De meeste cursussen starten in september en 

oktober. Verzeker jezelf van een plaats want 

vol is vol dus schrijf je nú in. Je wilt toch niet 

dat iemand anders je (weer) voor is? 

www.tvvl.nl/cursussen 

In 2017 en 2018 hebben Dave Baas en Werner Vink 7 succesvolle TVVL 

eindedaglezingen verzorgd met de titel THE (big) DATA POTENTIAL. Deze 

TVVL eindedaglezingen werden bezocht door ruim 250 mensen. Ze gingen 

over het effectief inzetten van gebouwdata voor een beter ontwerp en 

beheer van gebouw gebonden installaties.

Iedereen kent ze wel, de prachtige verhalen en presentaties over de gouden toekomst 

die gebouwdata de installatiesector te bieden heeft. Maar wat betekent dit nu echt? 

Hoe kan gebouwdata vandaag de dag al waarde aan onze business toevoegen en 

waarom moet ik dit zo graag willen? Dit zijn vragen die aan bod kwamen in deze 

TVVL eindedaglezing. Werner Vink en Dave Baas namen de deelnemers mee in de 

wereld van gebouwdata en lieten aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zien 

hoe we vandaag de dag gebouwdata in kunnen zetten om efficiëntere installaties 

te ontwerpen, comfortklachten te reduceren, effectiever onderhoud te plegen en 

energiekosten te verlagen. De reacties waren zeer positief en er bleek veel behoefte 

aan meer kennis en verdieping. We hebben goed nieuws! Mede naar aanleiding 

van deze eindedaglezing hebben Dave en Werner in samenwerking met TVVL een 

4-daagse cursus ontwikkeld die dieper ingaat op de materie.

In de cursus Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC-installaties wordt ingegaan 

op de mogelijkheden om data uit meet- & regelinstallaties te gebruiken voor 

het verschaffen van inzicht in de prestaties. De cursus gaat in op het kiezen van 

de juiste datavariabelen, het gebruiken van deze data voor het formuleren van 

prestatiebewakende algoritmes en het visualiseren van gedrag en prestaties van 

HVAC-installaties via zogenoemde dashboards. Na het succesvol afronden van 

deze cursus kun je data gedreven HVAC prestatie analyses definiëren, uitvoeren en 

presenteren.

De eerste cursus start op 29 oktober op onze locatie in Woerden. Meer informatie 

en inschrijven kan via www.tvvl.nl/cursussen/pah.

Was iemand 
je al voor?

Vervolg op THE (big)  
DATA POTENTIAL
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Heb jij het ook zo druk? Het is nu juni, de vakantie staat voor de deur. Bijna heb je 

écht tijd voor jezelf. Even tot rust komen, genieten van je vakantie en nadenken 

over de toekomst. Denk jij dan ook na hoe jij je dit jaar verder wil ontwikkelen?  

En welke cursus of opleiding daarbij past? 

In september begint het cursusseizoen 2019-2020. De eerste inschrijvingen zijn binnen en 

de eerste groepen lopen vol. Wacht dus niet te lang met nadenken over jouw toekomst. 

Vraag op tijd opleidingsbudget aan en schrijf je in voordat groepen vol zitten. Boek dus nu 

je favoriete cursus of opleiding zodat je verzekerd bent van een plekje. Of dat nu een post-

hbo opleiding is, een ‘gewone’ cursus of een persoonlijke groei cursus, je steekt er altijd 

veel van op! 

We investeren samen

Door een cursus te volgen investeer je in jezelf. Je krijgt een dosis kennis aangeboden die 

je huidige (of toekomstige) baan leuker, makkelijker en/of uitdagender maakt. Betaalt 

jouw bedrijf de cursus? Dan investeren ze hiermee niet alleen in het kennisniveau van het 

bedrijf en volgen ze hiermee de laatste stand van de ontwikkelingen in de techniek, maar 

ze investeren ook in betrokken en gemotiveerde medewerkers. In de huidige (arbeids)markt 

is dit geen overbodige luxe!

TVVL investeert in de inhoud van de cursussen. Alle cursussen worden in huis en op maat 

gemaakt. Omdat TVVL als vereniging geen winstoogmerk heeft blijven we investeren in de 

kwaliteit van de cursussen. Jaarlijks wordt de lesstof geüpdatet naar de laatste stand van 

techniek. Iedere cursus heeft een stuurgroep en het Curatorium ziet toe op de kwaliteit. 

Zo ben je ervan verzekerd dat TVVL-cursussen volledig, kwalitatief en up-to-date zijn en 

gegeven worden door gemotiveerde docenten uit de praktijk met kennis van zaken. En 

dat we kwaliteit leveren bewijzen we bijvoorbeeld doordat we 6 post-hbo geregistreerde 

opleidingen aanbieden. 

Wist je trouwens dat we de opleiding Luchtbehandelingstechniek al bijna 50 jaar 

aanbieden? Ook dit najaar starten er weer 4 groepen Luchtbehandelingstechniek, ben 

jij één van de deelnemers? Of ga je voor de post-hbo Hogere Elektrotechniek, Systeem 

Architect, Sanitaire Installaties in Gebouwen of één van onze andere cursussen? 

Waar moet ik het zoeken?

Een uitstekend startpunt om jouw favoriete cursus te vinden is onze website. Op de 

website staan al onze cursussen en kun je een optie nemen of je direct aanmelden. Ook 

kun je de digitale cursusgids downloaden of aanvragen. Wil je advies welke cursus bij jou 

past? Of wil je meer weten over de inhoud van een cursus? Neem dan contact op met het 

cursussecretariaat via cursus@tvvl.nl of 088 401 06 20. 

Wat is het cursusaanbod?

TVVL biedt diverse cursussen, opleidingen, trainingen en workshops aan op mbo+/hbo-niveau. 

Meer informatie over ons cursusaanbod en inschrijfmogelijkheid vind je op  

www.tvvl.nl/cursussen.

Wat ga jij na de vakantie doen? Ontwerpvaardigheden

Luchtbehandelingstechniek

Sanitaire Installaties in Gebouwen

Luchtbehandeling Speciale Ruimten

Geluid in Technische Installaties

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving

Commissioning

Installatie Project Management

Hogere Elektrotechniek

Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer

Ramen en Budgetteren voor Installatietechnici

Hogere Meet- en Regeltechniek

Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC-installaties

Hydraulische Schakelingen voor Verwarmen en Koelen

Procesengineering: Energieanalyses

E-learning Klimaattechniek

Schakelcursus Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde

TVVL Talent Academy

Koudetechniek

Integraal samenwerken

Werktuigkunde voor Elektrotechnici

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen

Bouwkunde voor Installatietechnici

Installatietechniek voor Bouwkundigen

Workshops

Technische en Medische Gassen

Stoominstallaties

Zwembaden / Waterbehandeling

TVVL Meimaand Workshopmaand

Persoonlijke Groei Cursussen

Adviesvaardigheden

Communiceren vanuit je kracht

Projectmanagement

Installatie Project Management

Ramen en Budgetteren voor Installatietechnici
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Afscheidsspeech TVVL Henk Willem van Dorp  
op 9 april 2019

Ja daar staan we nu 5 jaar later. Enigszins verrast kwam ik thuis 

van een bijzondere ledenvergadering in 2015 met een nieuwe 

titel; voorzitter TVVL. Vanuit een misplaatst Messias gevoel 

heb ik destijds ‘ja’ gezegd tegen een oproep van u als lid. Ik zou 

het voor een jaar doen, maar dat zijn er 5 geworden. 

Eerlijk gezegd had ik daar altijd een beetje tegenop 

gekeken; mijn eerste directeur bij van Swaay was de heer 

Wijkerheld Bisdom en daar keek ik best een beetje tegen 

op. In die tijd moest je nog voorgedragen worden voor het 

TVVL lidmaatschap; gelukkig waren de heren Van Wees 

en Dobinga bereid de voordracht te steunen. En ik mocht 

zowaar lid worden. Kom daar nu eens om. 

Maar ja 5 jaar terug stond ik daar en zijn we samen met 

Joes van Asten en John Lens aan de slag gegaan. Met 

elkaar hebben we een nieuw bestuur gevormd. Het oude 

bestuur vertrok en met hen ook het conflict dat speelde. Ik 

kan dan ook terugkijken op een voorzitterschap van 5 jaar. 

In deze 5 jaar is het de TVVL goed gegaan. Net als bij een 

bedrijf gaat het om drie wezenlijke zaken en dat zijn:

1.  Zorg dat de sfeer goed is want dan gaan mensen elkaar 

vertrouwen en komen zij tot bloei. 

2.  Doe de dingen waar mensen voor willen betalen en laat 

de rest na. 

3. Doe het zo effectief dat er iets overblijft. 

Dat hebben wij ook bij de TVVL geprobeerd. De vereniging 

is gezellig en bruist. Maar ik noem ook: Het aantal 

cursussen is flink toegenomen, de omzet is gewoon 

verdubbeld en de kosten niet. Kennisontwikkeling 

is een belangrijk onderdeel van TVVL geworden, 

het verenigingsbureau is gegroeid naar 13 mensen, 

elektrotechniek is een volwaardig onderdeel van 

de vereniging geworden en verder heeft TVVL zich 

ontwikkeld tot een kennisautoriteit door onder anderen 

de lancering van ons online community platform TVVL 

Connect. 

De eerste community het BIM platform is inmiddels 

uitgegroeid tot een expertgroep en onlangs is de waterstof 

community gelanceerd. 

Wat ook enorm goed uitgepakt heeft was de verhuizing 

naar het pand in Woerden. Ineens zaten de collega’s met 

elkaar in een fraaie open ruimte. De collega’s werden 

weer collega’s en gingen elkaar weer helpen en dus 

samenwerken. 

De verbinding met de cursisten is hersteld en jaarlijks 

komen er ca 490 cursisten gemiddeld 7 keer naar 

Woerden. Al met al heeft dat een heel veel betere sfeer 

gegeven.

Ook de viering van ons 55 jarig bestaan met als spreker 

Jeremy Rifkin was een succes en droeg bij aan een nieuw 

zelfvertrouwen. Afgelopen jaar hebben we geprobeerd 

Obama te krijgen voor een lezing en we hebben zelfs een 

onfatsoenlijk hoog bedrag geboden; laten we zeggen een 

vrijstaand huis maar helaas is dat niet gelukt maar wie weet..

Door alle ontwikkelingen staat TVVL steeds beter op het 

netvlies van belangrijke partijen zoals bijvoorbeeld de 

Bouwagenda. Er wordt door het verenigingsbureau hard 

gewerkt aan onze naamsbekendheid. We verbinden via 

de bedrijfsleden en persoonlijke leden meer dan 4000 

ingenieurs in de totale breedte van het vakgebied van 

installaties in en om gebouwen. Het is dan ook vrij logisch 

dat de toegevoegde waarde van onze vereniging steeds 

zichtbaarder wordt.

We hebben afgelopen jaren veel samen gewerkt met de 

PIT; hiervoor onze dank. 

De internationale samenwerking is doorgegaan en 

we mogen dan ook in 2022 voor Europa de REHVA 

jaarvergadering verzorgen. 

De Maatschappelijke Advies Raad heeft zijn waarde 

bewezen voor de TVVL. Hierin bedenken we richting-

gevende thema’s vaak gevolgd door de directielezingen. 

De voorzitter Peter Luscuere en de andere leden: bedankt. 

Blijf ik doen zeker nu we naar Japan gaan. 

Met Joes van Asten, penningmeester en secretaris, ben 

ik 5 jaar geleden dit avontuur gestart. Joes en ik werden 
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beiden gekozen nadat het toenmalige bestuur 

aftrad. Joes heeft daarom besloten dat ook voor 

hem zijn bijdrage nu ook stopt. Joes bedankt. 

Nieuwe bezems vegen anders en u heeft mij de 

ruimte gegeven om te bezemen. Een eenvoudiger 

bestuursmodel voor de vereniging; een andere 

opzet van de jaarvergaderingen, meer gericht op 

ons vakgebied dan op de vorm. De verhuizing en 

organisatie-inrichting met functie-indeling en het 

loongebouw. 

Maar het meeste trots ben ik op ons meta thema: 

Beyond Smart Cities waar we onze thema’s aan 

opgehangen hebben. 

Ook hebben we in de vereniging het OGSM 

model; Chris bedankt. Hierdoor hebben we de 

hele vereniging achter een jaarthema kunnen 

krijgen. 

Verder wil ik bedanken; de vrijwillige docenten, 

de regiobesturen, de redactieraad en het bureau 

met John Lens als directeur. 

Genoeg gebeurd en genoeg om tevreden mee te 

zijn.

Maar dat ben ik niet met alles; er zijn nog genoeg 

punten die beter kunnen en beter moeten. Onze 

inbreng in de klimaattafels bij de energiediscussie 

is te klein geweest. Ik had brutaler moeten zijn en 

TVVL een plaats aan tafel moeten forceren. 

Ook het onderwerp Permanente Educatie is nog 

niet klaar. U weet in Nederland moeten artsen, 

constructeurs, dominees, accountants zich 

verplicht bijscholen; in ons vakgebied hoeft dat 

niet. Dat is een gemiste kans en hier moeten we 

in mijn optiek nog een concept voor optuigen en 

ik roep het curatorium op om dit op te pakken. 

Ook ben ik een warm voorstander van een 

nieuw referentiejaar, dat we kunnen gebruiken 

voor installaties in gebouwen. Rijkswaterstaat 

bijvoorbeeld heeft wel geanticipeerd op de 

klimaatverandering. Zij hebben de ontwerpnorm 

voor nieuwe dijken met 60 cm verhoogd. Zo 

moeten wij ook een referentiejaar 2020 maken. 

Dus met een beetje pijn in mijn hart treed ik terug als voorzitter. 

Maar ook ik moet beseffen dat ik niet alles kan en zeker niet alles 

tegelijk. 

Zoals een goed voorzitter betaamt heeft het bestuur gezorgd voor 

een potentiele opvolger. Het bestuur heeft een nieuwe kandidaat 

op het oog namelijk Jaap Dijkgraaf. 

Jaap is in het dagelijks leven mede-

eigenaar en directeur van advies 

bureau DWA. Het bestuur heeft 

hem voorgedragen en dank voor het 

vertrouwen door onze voordracht 

op te volgen. 

Het was mij een eer en een 

genoegen de vereniging te 

mogen dienen mijzelf te 

ontplooien en bovenal veel 

mooie mensen te mogen 

ontmoeten. Dank u wel.

Henk Willem van Dorp MBA
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Gouden TVVL penning voor Marcel Loomans

Marcel Loomans promoveerde in 1998 op het onderwerp van persoonlijke 

werkplek ventilatie. Na een aantal jaren bij TNO te hebben gewerkt is hij in 

2006 weer in de wetenschap aan de slag gegaan. Sinds die tijd heeft hij in 

vele nationale en internationale projecten gewerkt en heeft hij meer dan 60 

afstudeerders en 10 promovendi begeleid. Naast meer dan 30 wetenschap-

pelijke publicaties publiceert hij ook regelmatig in TVVL Magazine én ontving 

hij in 2000 de B.J. Max prijs. Voor zijn enorme waardevolle bijdrage aan het 

vakgebied van het binnenklimaat heeft TVVL de Gouden TVVL penning aan 

Marcel Loomans uitgereikt.

Henk van Vliet en Dick van Giezen benoemd tot Lid van Verdienste

Henk van Vliet heeft zich 13 jaar actief ingezet als voorzitter van regio Zuid 

Holland en later regio Zuid Holland & Zeeland en is al 26 jaar actief in de 

regiogroep. In deze hoedanigheid is hij bij ongeveer 150 regiobijeenkomsten 

betrokken is geweest. Daarnaast is Henk sinds 2012 actief betrokken bij TVVL 

Impuls, waar hij meedenkt over multidisciplinaire en vakdiscipline overstijgen-

de kennisontwikkeling en bijdraagt aan het overbrengen van wetenschappelijke 

kennis naar de praktijk. 

De TVVL opleiding Luchtbehandelingstechniek bestaat al 47 jaar en Dick van 

Giezen zorgde er 25 jaar geleden persoonlijk voor dat de uitvoering van deze 

opleiding van Carrier werd overgedragen naar TVVL. Dick heeft in de loop der 

jaren verschillende rollen binnen TVVL vervuld, waaronder die van docent, lid 

van de examencommissie, lid van de Expertgroep Klimaattechniek, lid van de 

lustrumcommissie in 2009 én die van initiatiefnemer van de TVVL Kennispart-

ners. Voor zijn inzet en betrokkenheid is Dick benoemd tot Lid van Verdienste. 

Ir. Jaap Hogeling benoemd tot TVVL Ere lid

Zijn hele werkzame leven stond voor Jaap Hogeling in het teken van ‘building 

services’. Direct na zijn afstuderen bij professor Boeke aan de TU Delft kwam 

hij in dienst van ISSO, het research instituut waarvan TVVL mede oprichter 

was. Hij bleef er tot zijn pensionering en was er vele jaren het gezicht als direc-

teur. Jaap heeft zich op diverse manieren ingezet voor de vereniging TVVL. Zo 

was hij onder andere lid van de Technische Raad, mede-initiatiefnemer van het 

overleg tussen TVVL en ISSO en veelvuldig spreker en/of dagvoorzitter tijdens 

TVVL evenementen. Daarnaast heeft Jaap een grote inhoudelijke bijdrage ge-

leverd aan het ‘Handboek Installatietechniek’, een uitgave van TVVL. Voor het 

feit dat Jaap een bewezen autoriteit op ons vakgebied is en dat hij de vereni-

ging ook ‘buiten’ op de kaart heeft gezet heeft TVVL Jaap benoemd tot Ere lid. 

Huishoudelijk Reglement en Statuutwijzigingen

De vereniging en haar omgeving ontwikkelen zich. We toetsen daarom regel-

matig de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op de actualiteit en heb-

ben op basis hiervan aangebracht. Het voorstel voor wijzigingen in het Huis-

houdelijk Reglement en de Statuten hebben wij voorafgaand aan de Algemene 

Vergadering kenbaar gemaakt aan onze leden en de vragen en opmerkingen die 

hierop zijn gekomen hebben wij verwerkt in finale versies. Deze zijn tijdens de 

vergadering zonder verdere vragen of opmerkingen aangenomen. 

Wisselingen bestuur TVVL

Tijdens de Algemene Vergadering hebben de leden van 

TVVL Jaap Dijkgraaf van DWA als nieuwe voorzitter geko-

zen. Jaap neemt het stokje over van Henk Willem van Dorp, 

die na 5 jaar voorzitterschap is teruggetreden om tijd vrij te 

maken voor andere initiatieven. 

‘Mijn kennis en ervaring zet ik de komende jaren graag 

in om de ‘relevant andere positie’ van TVVL verder te 

verstevigen en uit te bouwen. Technologie is buitengewoon 

belangrijk in de transitie naar een duurzame samenleving,’ 

aldus Jaap Dijkgraaf. ‘Het onderscheidende aan TVVL is 

dat zij alle relevante disciplines ten aanzien van techniek 

binnen de gebouwde omgeving vertegenwoordigt. Door 

de krachten te bundelen van de verschillende expertises 

kunnen we tot integrale oplossingen komen. Samenwerken, 

kennis ontwikkelen en kennisdelen zijn de pijlers onder 

onze technologische vooruitgang.’

‘Met veel plezier heb ik de afgelopen 5 jaar leiding mogen 

geven aan TVVL. De energie die ik erin heb moeten stoppen 

in het begin heeft zich dubbel en dwars uitbetaald. We zijn 

een mooie vereniging die actief is op het Archimedisch punt 

van technologische en maatschappelijke veranderingen. 

Iedereen die hieraan bij gedragen heeft hartelijk dank en 

in het bijzonder het bestuur en de (bijna) collega’s op het 

verenigingsbureau. Het was mij een eer,’ aldus Henk Willem 

van Dorp. Ook Joes van Asten heeft zijn functie als pen-

ningmeester / secretaris neergelegd. Joes wordt opgevolgd 

door Jim Teunizen van Alba Concepts.

Decoraties tijdens Algemene Vergadering

Tijdens de Algemene Vergaderingen zijn 4 decoraties 

uitgedeeld aan TVVL leden: Jaap Hogeling is benoemd tot 

TVVL Ere lid, Marcel Loomans ontving de TVVL Penning en 

Henk van Vliet en Dick van Giezen zijn benoemd tot Lid van 

Verdienste.

TVVL

Op dinsdag 9 april vond tijdens Building Holland de 

61ste Algemene Vergadering van TVVL plaats. Na 

de jaarrede van aftredend voorzitter Henk Willem 

van Dorp en een lezing van Ylva Poelman, natuur- en 

sterrenkundige, stond er een vol programma op de 

agenda. We delen graag de belangrijkste punten:
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TVVL Transitiedocument  
'Technische uitdagingen waar wij 
onze schouders onder zetten'

Tijdens de TVVL Klimaattafels hebben tientallen 

experts hun visie en ideeën gegeven op 5 be-

langrijke thema’s voor de energietransitie en de 

verduurzaming van onze gebouwde omgeving. De 

uitkomst hiervan is een transitiedocument met 

een eerste verkenning. Doel is dat nieuwe ideeën 

leiden tot nieuwe projecten of het aanpassen van 

regelgeving. Graag nodigen we je uit om de ver-

binding te maken en met elkaar de schouders te 

zetten onder de technische uitdagingen. We zien 

je graag op TVVL Connect!

In 5 brainstormsessies met de volgende onderwerpen 

zijn TVVL leden samen op zoek gegaan naar oplossin-

gen voor de energietransitie. 

• Nieuwbouw aardgasvrij 

• Normering utiliteit 

• Warmtenetten 

• Elektrificatie 

• De rol van waterstof 

Op basis van al deze informatie heeft TVVL het 

Transitiedocument 'Technische uitdagingen waar wij 

onze schouders onder zetten' opgesteld, waarin de 

belangrijkste technische richtingen en mogelijkheden 

voor de 5 thema's zijn uitgewerkt. 

Presentatie tijdens Building Holland

Op dinsdag 9 april presenteerden John Lens (directeur 

TVVL) en Olaf Oosting (TVVL bestuur & Unica) de 

uitkomsten van het eerste TVVL verkenningsdocument 

naar de energietransitie tijdens Building Holland. 

Vervolgens hebben zij het document op de beurs 

overhandigd aan Diederik Samson. 

Met “Energie voor de toekomst” stond het TVVL Kennisplein tijdens 

Building Holland in het teken van kennisdelen, kennisoverdracht, 

ontmoeten en samenwerken. Samen met bijna 20 kennispartners 

en bedrijfsleden hebben wij bezoekers laten zien hoe we door 

samen te werken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de 

energietransitie. Graag delen wij een aantal van de hoogtepunten op 

het TVVL Kennisplein:

Doekle Terpstra van Techniek Nederland, de branchevereniging voor de 

technische installatiebranche, gaf op dinsdagochtend het officiële startschot 

voor Building Holland 2019 op het TVVL podium Energie voor de toekomst. 

Na deze start werd het podium 3 dagen lang gevuld met lezingen vanuit de 

deelnemers aan het TVVL Kennisplein en presentaties van TVVL projecten.

John Lens (directeur TVVL) en Olaf Oosting (bestuurslid TVVL)  

presenteerden het TVVL Transitiedocument ‘Uitdagingen waar wij onze 

schouders onder zetten’ en overhandigden deze aan Diederik Samson (voor-

zitter Klimaattafel Gebouwde Omgeving). Tijdens een vijftal uitgebreide 

brainstormsessies – de TVVL Klimaattafels – hebben tientallen experts hun 

visie en ideeën gegeven op 5 belangrijke thema’s voor de energietransitie 

en de verduurzaming van onze gebouwde omgeving. Dit transitiedocument 

is een eerste verkenning, met als doel dat nieuwe ideeën leiden tot nieuwe 

projecten of het aanpassen van regelgeving. 

Er was speciale aandacht voor waterstof; een spannende ontwikkeling in 

het vraagstuk rond de energietransitie, waar de media de laatste maanden 

groots over bericht. Ad van Wijk (professor ‘Future Energy Systems’ aan de 

TU Delft) gaf de bezoeker meer inzicht in waterstof voor een betrouwbare en 

betaalbare duurzame energievoorziening. Marjet Rutte leidde vervolgens een 

discussie ‘Waterstof als wonderolie voor de gebouwde omgeving?’ met Henk 

Willem van Dorp en Jan Willem van de Groep. Een discussie die ook verder 

gaat op TVVL Connect.

Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland) praatte de bezoekers op 

woensdag bij over wat de toekomstvisie Connect2025 ons tot nog toe heeft 

gebracht.

Experts vanuit het TVVL Kennisplein werkten op donderdag met Harm 

Valk van Nieman als moderator samen aan installatietechnische oplossin-

gen voor een testlocatie van het Rijksvastgoedbedrijf in Rijswijk. Een eerste 

aanzet tot samenwerking die zeker een vervolg gaat krijgen.

Kortom, een vruchtbaar evenement waarin veel bestaande contacten en 

samenwerkingen zijn versterkt en we ook weer nieuwe verbindingen hebben 

gemaakt. Wij zijn dan ook erg benieuwd wat jij uit 3 dagen Building Holland 

hebt gehaald. Praat verder op www.tvvlconnect.nl

Terugblik Building Holland 2019
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De spanning is weer te snijden in het TVVL-gebouw als op donderdag 28 

maart de 3 kandidaten zich melden voor de finale van de Dutch Nominee 

REHVA Student Competition 2019. 3 jonge onderzoekers zijn doorge-

drongen tot deze finale om uit te maken wie Nederland op 28 mei mag 

vertegenwoordigen bij de Europese REHVA Student Competition tijdens 

de conferentie CLIMA 2019 in Boekarest. Voor de jury een lastige taak 

om de beste vertegenwoordiger te kiezen, aangezien het gaat om 3 heel 

verschillende onderzoeksonderwerpen. Uiteindelijk kwam Cristina Jurado 

López als winnares uit de bus.

Voor deze eerste ronde hadden 9 vers afgestudeerde ingenieurs de opzet 

en resultaten van hun afstudeeronderzoek ingestuurd. Uit deze 9 inzendin-

gen heeft de jury aan de hand van de REHVA-criteria 3 kandidaten geselec-

teerd voor deze Nederlandse finale. De finalisten voor waren:

Jill Vervoort

Jill heeft onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in scholen in Delhi, de 

hoofdstad van India. In India is er nog weinig aandacht voor luchtkwaliteit 

en comfort en de invloed op de kwaliteit van leven en de leerprestaties. 

Ze heeft in een aantal schoolgebouwen metingen verricht aan de lucht-

kwaliteit (CO2- en fijnstofconcentraties) en het temperatuurverloop in 

de klaslokalen die veelal in open verbinding met de buitenlucht staan. Op 

basis van de resultaten heeft Jill maatregelpakketten ontworpen die de 

luchtkwaliteit en het comfort van de leeromgeving kunnen verbeteren. Zij 

stelde vast dat in een typisch schoolgebouw voor een investering van €60 

en jaarlijkse kosten van €7,60 per kind het binnenklimaat en de leerpresta-

ties sterk verbeterd zouden kunnen worden. Dit komt in India overeen met 

219 sigaretten per jaar.

Ilse Jacobs

Ilse heeft zich in de operatiekamers van Nederland verdiept in het comfort 

van het binnenklimaat voor het team tijdens het uitvoeren van opera-

ties. In operatiekamers staat (bijna) altijd de luchtzuiverheid voorop om 

infecties tijdens en na de ingreep te voorkomen en het ventilatiesysteem 

is daar volledig op ontworpen. De vraag die Ilse stelt is wat daarvan de 

gevolgen zijn voor de comfortbeleving van de verschillende functionarissen 

die tijdens de operatie hun verschillende taken uitvoeren. Uit de interviews 

en metingen in OK’s kwam naar voren dat tocht en koude ledematen vaak 

voorkomen, doordat het activiteitenniveau sterk varieert terwijl het toege-

paste ventilatiesysteem hier niet op wordt aangepast. 

Cristina Jurado López

In de energietransitie van de gebouwde omgeving speelt het balanceren 

van vraag en aanbod van (hernieuwbare) energie, in allerlei vormen, een 

Cristina Jurado López is de Dutch Nominee REHVA 
Student Competition 2019

grote rol. Cristina heeft een rekenmodel opgesteld en 

gevalideerd om de toekomstige warmtebehoefte van 

gebouwen te voorspellen op basis van de afgelopen 

periode. Veel modellen maken hierbij gebruik van de 

fysische eigenschappen van het gebouw. Zij toonde 

aan dat het gebruik van eenvoudige rekenregels veel 

betere resultaten geeft en gemakkelijker toe te passen 

is en optimale onzekerheden geeft, afgezet tegen de 

complexiteit van het gebruikte model. Uiteindelijk 

bleek ze voldoende te hebben aan 3 variabelen. Dit 

bleken, naast natuurlijk de buitentemperatuur, de 

binnentemperatuur en de oppervlaktetemperatuur te 

zijn. Gegevens over het gebruik van het gebouw, zoals 

bezetting en warmtelasten, bleken niet nodig te zijn 

om de toekomstige warmte- en koudevraag nauwkeu-

rig te kunnen voorspellen. Omdat meetwaarden voor 

de oppervlaktetemperatuur niet standaard beschik-

baar zijn zocht ze nog naar een andere variabele. Door 

de zoninstraling te gebruiken kon weer een redelijke 

voorspelling van de toekomstige energievraag gedaan 

worden.

De jury spreekt

De jury was bij Cristina zeer onder de indruk van de 

beheersing van haar onderwerp. Daarnaast speelden 

haar presentatievaardigheden een belangrijke rol in 

het eindoordeel. Cristina heeft een relevante voor-

spellende rekentechniek ontwikkeld die breed toege-

past kan worden in gebouwen die te maken hebben 

met balancering van de energievoorziening. Ook alle 

kritische vragen van de juryleden wist Cristina zeer 

duidelijk te beantwoorden.

We feliciteren Cristina van harte met deze presta-

tie en wensen haar veel succes tijdens de Europese 

finale van de REHVA Student Competition 2019 in 

Boekarest!

Namens de jury,

Rob van Bergen

Inmiddels heeft de Europese REHVA Student Competiti-

on plaatsgevonden. Ondanks een geweldige presentatie 

heeft Cristina de finale helaas niet gehaald.
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Op zondag 26 mei was het 60 jaar geleden dat TVVL is opgericht. 

Een mooie mijlpaal die TVVL graag met haar leden viert. Daarom 

zijn alle leden van harte uitgenodigd voor een jubileumfeest op 

vrijdag 29 november met een avond vol entertainment en een 

heerlijk diner. 

Een sprong terug in de tijd 

95 vakgenoten komen op 26 mei 1959 samen voor de oprich-

tingsvergadering in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen in 

Utrecht. De Commissie van Voorbereiding bestaat uit 8 personen, 

met ir. H. Meijer als voorzitter en ing. B.J. Max als secretaris. De 

vergadering gaat met de voorstellen akkoord en benoemt een 

voorlopig bestuur om statuten en een huishoudelijk reglement op 

te stellen. 

In 1935, bijna 25 jaar voor de daadwerkelijke oprichting van TVVL, 

werden de eerste initiatieven al genomen tot het oprichten van 

een technische vereniging voor leidinggevende personen werkzaam 

op het gebied van centrale verwarming, ventilatie en luchtbehan-

deling. Op 18 augustus 1960 wordt op het bijvoegsel nr. 159 van 

de Nederlandse Staatscourant aangekondigd dat de statuten van 

TVVL bij koninklijk besluit op 19 mei zijn goedgekeurd. De start 

van 60 jaar kennisuitwisseling tussen alle disciplines die binnen de 

vereniging zijn vertegenwoordigd; van installateur tot fabrikant en 

van adviseur tot architect. 

Verandering vereniging 

Oorspronkelijk was TVVL vooral een elitaire club, waarvan je niet 

zomaar lid kon worden. Er was een strenge ballotage, waardoor 

zelfs universitair afgestudeerden pas tot de vereniging konden 

toetreden nadat ze enige jaren werkervaring in het vakgebied 

konden aantonen. Inmiddels is de ballotagecommissie afgeschaft. 

De geslotenheid is langzaam maar zeker verdwenen, waardoor 

instroom van nieuw bloed toeneemt en vooral jongere vakgenoten 

steeds vaker toetreden.

TVVL verbindt ingenieurs die dagelijks hun technische 

kennis inzetten voor een gezonde en duurzame woon-, 

werk- en leefomgeving. Een belangrijke taak. Helemaal 

als je bedenkt dat de verduurzaming van Nederland voor 

een belangrijk deel afhankelijk is van ons vakgebied. De 

klimaatdoelstellingen liegen er niet om. Initiatieven van 

o.a. gebouweigenaren, burgers, gemeenten en woningcor-

poraties 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 de energie-

transitie.

Anno 2019 gaan we dan ook verder met wat we al jaren 

met passie doen. We helpen professionals en het bedrijfs-

leven om een duurzame maatschappij te realiseren. Dit 

doen we als onafhankelijk platform voor hoogwaardige 

kennisontwikkeling van installatietechniek in de gebouwde 

omgeving. 

TVVL is jarig!



Agenda

 TVVL Evenementen

Dinsdag 2 juli 2019

TVVL Triple BIM Community Café

Woensdag 13 november 2019

TVVL Techniekdag

 En verder

45th CIBW62 Symposium –  

Water supply and drainage for buildings 

Melbourne, Australië - 7 september 2019
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Nieuwe TVVL leden

Nieuwe Persoonlijke leden

De heer G. Dikken

Amnis

De heer J. Herman de Groot

Herman de Groot Ingenieurs

Mevrouw Ir. I.M. Jacobs

Sweegers en de Bruijn BV

Mevrouw C.J.U. Jurado López

ABT

De heer L. Koppelaar

Ventitech

De heer G.W. Oorthuizen

ABB

De heer ir. M. Ritmeijer

Hogeschool Rotterdam

De heer ing. J. Tempelman

CONECO Building Automation BV

De heer ir. J. Teunizen

Alba Concepts

De heer Ing. J.R.D. Visser

De heer W.A. Vork

KEI-Advies

Graag stellen wij onderstaande 

personen als lid van de 

vereniging aan je voor.

Nieuwe bedrijfsleden

Business Development Holland b.v.

Stationsplein 128

3844 KR HARDERWIJK

www.bdho.nl

Cloud Energy Optimizer

Jan Tinbergenstraat 396

7559 ST HENGELO

www.cloudenergyoptimizer.com

Hogeschool Dirksen

Nijverheidsweg 21

6662 NG ELST

www.dirksen.nl/opleidingen/

hogeschool

Loodgietersbedrijf Favoriet

Kasperspad 21

3311 ZE DORDRECHT

www.favorietloodgieter.nl

MultiCross GmbH

Ostermayerstraße 54

DE-46446 EMMERICH AM RHEIN

DUITSLAND

www.multicross.nl

NEXTON Smartbuilding B.V.

Paasheuvelweg 29

1105 BG AMSTERDAM

www.nexton.nu

Verstappen Engineering B.V.

Meerplein 115

5658 LL EINDHOVEN

www.verstappen-engineering.nl

Ontwikkelsessies voor ontwerpstrategie  
circulaire gebouwinstallaties 

Vanuit de markt is al veel aandacht voor circulaire bouw-

materialen, maar over het circulaire materiaalgebruik van 

gebouwinstallaties is nog weinig bekend. Dit ondanks dat bij 

een gemiddeld nieuwbouwproject het materiaalgebruik voor 

gebouwinstallaties circa 20-30% is, en dit alleen maar toe zal 

nemen hoe meer gebouwen richting energieneutraal gaan.

De TVVL Community Circulaire Installaties gaat met behulp van 

3 ontwikkelsessies een strategie ontwikkelen waarmee circulaire 

gebouwinstallaties ontworpen kunnen worden. Op dit moment 

is er geen concreet gestandaardiseerd stappenplan voor circulaire 

gebouwinstallaties. De beoogde output van de ontwikkelsessies 

is een praktisch inzetbaar hulpmiddel om gebouwinstallaties zo 

circulair mogelijk te ontwerpen.

Na de eerste ontwikkelsessie die al op 2 juli is gehouden, gaat 

de 2e ontwikkelsessie op dinsdag 17 september inhoudelijk in op 

de toepassing van de (concept) ontwerpstrategie op specifieke 

installatie concepten en onderdelen. De ontwikkelsessie bestaat 

uit een toelichting van de concept ontwerpstrategie, en het 

uitwerken van een casus van een specifiek installatie concept in 

kleinere werkgroepen. 

De 3e ontwikkelsessie op woensdag 16 oktober is informatief 

van aard. De definitieve ontwerpstrategie wordt toegelicht, en 

de kansen voor de verdere toepassing worden belicht. Ook zal in 

worden gegaan op belemmeringen, en hoe deze weg te nemen om 

gebouwinstallaties zo duurzaam mogelijk te kunnen ontwikkelen. 

De plaatsen zijn beperkt en de community zoekt voor de 2e ses-

sie nog naar deelnemers met specifieke kennis en ervaring om de 

ontwikkeling van een ontwerpstrategie van circulaire gebouwin-

stallaties te versnellen. Wees er dus snel bij! De ontwikkelsessies 

vinden plaats bij TVVL in Woerden. Inloop 14.30 uur, Duur sessie 

15.00 - 17.00 uur, Gelegenheid tot napraten vanaf 17.00 uur.

Inhoudelijke vragen over het project kunnen gesteld worden aan 

Atakan Larcin, T (010) 456 23 11
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Download nu het bewezen  
5 stappenplan

Je hebt een aanvraag gekregen voor een NOM, aardgasloze of all-electric woning. Maar hoe  
pak je de bouw goed en slim aan? En hoe weet je zeker dat de woning voldoet aan alle NOM 
monitoring eisen? ABB helpt je op weg. Download het 5 stappenplan en lees welke stappen je 
moet nemen om een NOM-, aardgasloze of all-electric woning met energiemodule neer te zetten. 

Download via: solutions.abb/nl-aardgaslozewoning

Renovatieproject | Woningcorporatie Goed Wonen Gemert

Nul Op de 
Meter… …gewoon  

goed geregeld!

ABB_ECHT2598_NOM_Adv_Duurzaam_gebouwd_220x307mm.indd   1 31-01-19   17:18



~ Rudy Grevers, Alklima

De Road to All-Electric draait om de optelsom van 
hoogwaardige producten én deskundig advies. 
Met als uitkomst duurzame en energiezuinige 

 oplossingen waar ondernemers, consumenten en 
de rest van Nederland wat aan heeft.

THE ROAD TO

ALL-ELECTRIC

LOKATIE: WINTERSWIJK 
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