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  TU DELFT STUDENTEN GRIJPEN NET  
NAAST DE TITEL WERELDKAMPIOEN
SCHAP ENERGIEZUINIG BOUWEN

  NIEUWE TECHNOLOGIE 
MONITORT LUCHT
KWALITEIT VAN STEDEN

Nieuws
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Het MOR (Modular Office Renovation) – team van de TU Delft is 
deze zomer tweede geworden tijdens de Solar Decathlon Europe 
2019. Het MOR-team was het enige Nederlandse team tijdens 
het officieuze wereldkampioenschap bouwen van energiezuinige 
huizen dat plaatsvond in Szentendre, Hongarije. Het MOR-team 
heeft voor het eerst in de geschiedenis van het wereldkampioen-
schap acht podiumplaatsen weten te halen en een negende beker 
voor het algemeen klassement.

Tijdens de Solar Decathlon Europe werden de huizen van de deel-
nemende teams beoordeeld op 10 onderdelen. Voor elk onderdeel 
was een tussenprijs te winnen en daarnaast werden alle punten 
bij elkaar opgeteld voor het algemeen klassement. Elk onderdeel 
is elk 100 punten waard en het MOR team is met een totaal van 
851,8 punten tweede geworden. Deze punten werden verzameld 

met drie eerste prijzen, vier tweede prijzen en één derde prijs. Het 
Franse team is met 853,5 punten eerste geworden. De derde prijs 
is naar het Roemeense team gegaan, zij wisten 802,5 punten te 
bemachtigen. Er deden teams mee van over de hele wereld zoals 
Spanje, Thailand, Hongarije en Algerije.

 “Wij zijn ontzettend blij dat we tweede zijn geworden! Het proces 
van de afgelopen twee jaar was uitdagend, maar vooral ook 
zeer leerzaam en leuk. We zijn trots dat we dit resultaat hebben 
behaald.”  aldus Nienke Scheenaart, teamlid van MOR en architec-
tuur student. 

Voor de competitie is het prototype in vijftien dagen door de 
studenten zelf gebouwd. Het prototype, is een uitsnede op ware 
grootte van een inefficiënt kantoor dat is omgebouwd in een 
appartement van 50 m2 met een binnentuin van 25 m2.  
Het prototype werd in Nederland ontworpen en gebouwd door 
een team van 46 studenten. Vervolgens werd het gedemonteerd en 
tijdens de competitie in Hongarije weer opgebouwd. 

TNO, Airbus Defense & Space 

Netherlands en S & T starten een samen

werking om innovatieve technologieën te 

ontwikkelen die steden overal ter wereld 

kunnen gebruiken om de luchtkwaliteit te 

monitoren. Het project richt zich op het 

beter voorspellen van de aanwezigheid 

van luchtverontreinigende stoffen zoals 

stikstofdioxide (NO2) en aërosoldeeltjes 

(PM) door middel van satellietgegevens 

en op modellen gebaseerde voorspellings

systemen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO) is luchtvervuiling verantwoorde

lijk voor het vroegtijdig overlijden van 7 

miljoen mensen per jaar. Van de wereld

bevolking leeft 91% in gebieden waar 



het niveau van luchtvervuiling boven de WHOlimieten 

ligt. Vooral in stedelijke gebieden is luchtverontreiniging 

een reden van zorg. Uit satellietdata, van bijvoorbeeld het 

Nederlandse TROPOMIinstrument, blijkt dat de NO2

concentraties in steden in het westen van Nederland tot de 

hoogste in Europa behoren.

Anton Leemhuis van TNO: “Luchtvervuiling en klimaat

verandering zijn urgente maatschappelijke problemen. 

In dit project laten we zien dat satellietmetingen van de 

atmosfeer grote mogelijkheden bieden om die problemen 

aan te pakken.”

In het project wordt het LOTOS EUROSmodel van TNO 

gebruikt om op basis van de satellietgegevens simulaties 

van de luchtkwaliteit te maken voor een gebied van drie 

vierkante kilometer of kleiner. Het TOPASsysteem van 

TNO kan vervolgens laten zien welke activiteiten het 

meest bijdragen aan de waargenomen vervuiling (bijvoor

beeld wegtransport, elektriciteitscentrales, woningen) en 

het geeft daarnaast inzicht in de geografische herkomst 

van deze luchtverontreiniging. Airbus Defense & Space 

Netherlands en S&T kunnen deze luchtkwaliteit gegevens 

gebruiken in hun dienstverlening aan bijvoorbeeld gemeen

tes en overheden, bijvoorbeeld via de AIRPortal software 

van S&T.

“Diensten op basis van satellietdata voor het monitoren 

van luchtkwaliteit en klimaatgassen ontwikkelen zich 

razendsnel. We zijn blij dat we met LOTOSEUROS onze 

expertise samen met TNO en S&T verder kunnen ontwik

kelen”, zegt Arnaud de Jong, CEO van Airbus Defence and 

Space Netherlands, “We maken de nieuwe technologieën 

allereerst voor het Randstad gebied en de Delhi regio in 

India operationeel. Een goede aansluiting van de dienst op 

de vraag van de klant waarborgen we door intensief met 

hen in gesprek te gaan. Daarbij richten we de aandacht nu 

op de eerste twee regio’s.”

Erik Zoutman van S & T voegt toe: “Tijdens onze gesprek

ken met de gebruikers van AIRPortal kwamen we er achter 

dat inzicht in welke vervuilingsbronnen in een gemeente 

bijdragen aan de luchtvervuiling van grote waarde is om de 

effectiviteit van beleid te meten. Met dit onderzoeksproject 

kunnen we AIRPortal juist hierin verbeteren.”

Het gezamenlijke onderzoeksproject wordt ondersteund 

door de Nederlandse topsector High Tech Systems & 

Materials (TKI).

  KOELTEBEHOEFTE ONTBREEKT IN VEEL 
LOKAAL EN REGIONAAL KLIMAATBELEID

Nieuws
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Twee hete zomers met hittegolven hebben gezorgd voor een scherpe 
stijging in de omzet van airco’s. Daarin is Nederland niet uniek. Het 
Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwt dan ook in haar 
rapport van mei 2019 dat de groeiende elektriciteitsvraag voor aircondi-
tioning een blinde vlek is in het huidige energiedebat. Dat blijkt ook uit 
een enquête van Klimaatverbond Nederland die werd gehouden onder 
gemeenten. De vraag die centraal stond was in welke mate zij rekening 
houden met de energievraag die samenhangt met de groeiende koelte-
behoefte. Uit de enquête blijkt dat, op een enkele uitzondering na, dit 
vraagstuk nog onbekend is. 

Jan Engels, kwartiermaker koeltebeleid: “In de plannen van overheden 
voor de energietransitie ligt de focus grotendeels op warmte en warmte-
netten. Een warmtenet zorgt er inderdaad voor dat een wijk van het gas 
af kan, maar geeft geen antwoord op de groeiende koeltevraag”.

Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat bij de huidige bouwnormen 
(EPC 0,4) de energiebehoefte in woningen heel anders verdeeld is dan 
wij traditioneel gewend zijn. Bij deze goed geïsoleerde woningen bestaat 
ruim 40% van de energievraag uit de behoefte aan warm tapwater, 
bijvoorbeeld voor douchen.

Verwarming van de woning is nog maar ruim 30% van de energievraag 
en koeling vraagt bijna evenveel energie. In combinatie met het veran-
derende klimaat en de aanstaande aanscherping van de bouwnormen 
zal het belang van koeling niet afnemen. Engels: “De ervaringen met de 
eerste Nul-Op-de-Meter-woningen (NOM) - via renovatie na-geïsoleerde 
woningen - ondersteunen dit ook: er zijn veel klachten over hitte in deze 
woningen, waardoor mensen weer koelapparaten gaan aanschaffen”.

Klimaatakkoord 
Ook in het recentelijk vastgesteld Klimaatakkoord is geen uitwerking 
opgenomen van dit thema, stelt het Klimaatverbond. Aangezien dit 
akkoord richtinggevend is voor het beleid van provincies en gemeenten, 
vergroot dit het belang om ook op Rijksniveau aandacht te hebben voor 
dit thema.
Klimaatverbond Nederland pleit daarom voor een aanpak waarbij de 
warmte- en de koeltevoorziening in samenhang ontwikkeld worden. 
Beide thema’s hebben directe en grote impact op energiegebruik, 
ontwerp, techniek, gedrag en gezondheid. “Als de koeltevoorziening 
geen onderdeel is van de energiestrategie kan dit leiden tot verkeerde 
investeringsbeslissingen die later tegen hoge kosten hersteld moeten 
worden”, voorziet Engels.



Interview

Bij het aardgasvrij maken van 
de gebouwde omgeving is een 

belangrijke rol weggelegd voor 
installatieadviesbedrijven. Zij zullen 

zich daarbij wel moeten realiseren 
dat deze transitie een grote mate van 

samenwerking vraagt met partijen uit 
andere disciplines. “De installatieadviseur 

zal vaker in teamverband gaan optreden, 
samen met mensen die verstand hebben 

van de financiële wereld, van sociale 
processen en wet- en regelgeving. 

Er worden nu andere vaardigheden 
van ons gevraagd.” Dat zegt Jaap 

Dijkgraaf, directeur van DWA en 
sinds een paar maanden de voorzitter 

van TVVL. Een gesprek over de rol 
van de installatieadviseur in een snel 

veranderende wereld én over de toekomst 
van TVVL.

Jaap Dijkgraaf

Foto's: Christiaan Krop

“Voorbij is de tijd  
dat je alles zelf kan”

Jaap Dijkgraaf, directeur DWA en nieuwe voorzitter TVVL

Auteur

Tijdo van der Zee
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DWA gaat verhuizen. Na bijna twintig jaar aan de 

Duitslandweg in Bodegraven is het tijd voor iets 

nieuws. In oktober betrekt het installatieadviesbu

reau de bovenste twee etages van een vernieuwd 

pand in Gouda, gunstig gelegen tussen de snelweg 

A12 en het oude centrum van de stad. En, in 

tegenstelling tot het huidige pand, is het prima 

bereikbaar met het openbaar vervoer. Momenteel 

wordt de laatste hand gelegd aan de transformatie 

van het nieuwe onderkomen. 

“Het pand in Bodegraven is vanaf de oplevering 

in 2000 tot 2008 het meest duurzame pand van 

Nederland geweest”, zegt Dijkgraaf. “Pas toen 

werden we van die plaats verdreven door de 

gerenoveerde watertoren in Bussum. Het heeft 

me enorm verbaasd dat we zo lang die voorsprong 

konden behouden. Beschamend eigenlijk.” 

Aan het kantoor mankeert technisch nog niks, 

maar toch is de indeling van het kantoor enigs

zins verouderd. “Om het kantoor up to date te 

krijgen moet je het grofstoffelijk gaan verbouwen. 

Aangezien ons huurcontract ten einde liep, zijn we 

naar alternatieven uit gaan kijken. De locatie hier 

is niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer 

en dit industrieterrein is eigenlijk ook niet echt een 

inspirerende werkomgeving. Je gaat hier tussen de 

middag niet gezellig een wandelingetje maken.”

Het meest duurzame pand van Nederland gaat 

het nieuwe kantoor niet worden, zegt Dijkgraaf, al 

spreekt het haast vanzelf dat de aardgasaanslui

ting eruit gaat ten faveure van een bodembron, 

stevige isolatie en kierdichting. “Wel hebben we 

er bewust voor gekozen een bestaand gebouw 

te transformeren en geen nieuw gebouw neer 

te zetten, om samen met de eigenaar aan te 

tonen wat je met zo’n verbouwing kan bereiken.” 

Bestaande panden hebben een dwingende maat

voering en daardoor moet je “maximaal creatief 

“TVVL moet 
hub in kennis-
ontwikkeling  

worden”

zijn”, zegt Dijkgraaf. Die creativiteit leidde in 

Gouda onder meer tot het aanbrengen van vides 

tussen de verdiepingen, zodat die van binnenuit 

met elkaar verbonden worden. “Dat geeft een heel 

ander beeld bij zo’n standaard gebouw.” 

Ook gaat er in het pand uitgebreid geëxperimen

teerd worden met slimme gebouwtechnieken. 

“Daar zijn allerlei mogelijkheden te bedenken. Zo 

kun je het reserveren van vergaderruimtes koppe

len aan het gebruik van leenfietsen, om maar iets 

te noemen.”

U bent de nieuwe voorzitter van TVVL. In april heeft 

Henk-Willem van Dorp het stokje aan u overgedra-

gen. Hoe is dat gegaan?

“HenkWillem heeft mij een aantal keer gepolst. 

Ik was aanvankelijk wat terughoudend. Ik ben 54. 

Zou het niet beter zijn om iemand aan het roer van 

TVVL te zetten die tien jaar jonger is dan ik? Maar 

toen dacht ik: mensen van rond de 40 zitten in een 

andere fase dan ik. Zij werken nog met de mouwen 

opgestroopt, terwijl je het als je mijn leeftijd 

hebt vooral met wijsheid moet doen en niet met 

uren. En het voorzitterschap van TVVL kost je wel 

serieus tijd. Daar komt bij: ik ben niet ouderwets, 

niet ingekakt, dus waarom zou ik dat als argument 

naar voren brengen? Dus stelde ik me kandidaat. 

Er waren geen tegenkandidaten en bij de ledenver

gadering werd ik gekozen.”

Wat is TVVL voor een vereniging volgens u en zou er 

iets moeten veranderen?

“Ik ga vijftien mensen  een dwarsdoorsnede  uit 

de vereniging uitgebreid spreken om hier een goed 

beeld van te krijgen. Wat ik vooralsnog zie, is dat 
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Interview

TVVL mensen bijeenbrengt die intrinsiek 

gemotiveerd zijn om gezamenlijk hun kennis 

verder te ontwikkelen. Tegelijk is TVVL heel 

divers. Leveranciers, adviseurs, installateurs, 

producenten en eindgebruikers komen er 

samen, leren elkaar kennen en vormen een 

sociëteit: men komt er samen voor een 

goed gesprek, ontmoeting en gezelligheid. 

Kortom, nu is TVVL: kennis en sociëteit. Mijn 

ideaal is dat we loskomen van de klassieke 

verenigingsgedachte en meer een hub in 

kennisontwikkeling worden.”

Dat is TVVL toch al?

“Dat klopt. TVVL gaat ook echt over de 

inhoud. Onze naam staat als een huis. Je 

ziet dat de vraag om cursussen te ontwik

kelen toeneemt, dat er meer expertgroe

pen komen en dat we vaker ingeschakeld 

worden voor incompanytrainingen. Dat 

onderscheidt ons en daar moeten we zuinig 

op zijn. En moeten we verder uitbouwen.”

En wat is dan die inhoud waar TVVL zich op 

moet richten?

“Op grote thema’s als energietransitie, 

klimaatadaptatie, verstedelijking en 

circulariteit. En natuurlijk digitalisering, 

die door al die thema’s heen loopt. We 

moeten wel keuzes maken, want als je alles 

verdedigt, verdedig je uiteindelijk niets. 

En die keuzes maken we mijns inziens in 

samenwerking met andere verenigingen 

uit de sector, zoals Duurzaam Gebouwd, 

Techniek Nederland, ISSO en NVTG. Wat 

de een namelijk goed doet, hoeft de ander 

niet dunnetjes over te doen, en andersom. 

Ik denk dat wij een goede positie hebben 

rond de kennisontwikkeling over BIM en 

alles wat daarmee samenhangt – denk aan 

onze Triple BIM Community. Daar zie ik 

voor ons zeker een focuspunt.”

De rol van de installatie-adviseur is in de loop der 

jaren veranderd. Hoe moeten installatie- 

advies bedrijven zich positioneren?

“Ik zie verschillende routes voor de adviseur. Het 

is belangrijk dat je als bureau kiest voor een van 

de grote thema’s. Als DWA kiezen we voor twee 

thema’s: aardgasloos en digital. Binnen aardgasloos 

richten we ons op het aardgasvrij maken van de 

gebouwde omgeving. DWA is zijn nu bijvoorbeeld 

voor zo’n 25 gemeentes bezig met het ontwikkelen 

van een warmtevisie, en er komen steeds meer 

gemeentes bij. Dit is voor installatieadviseurs een 

heel nieuw vakgebied. De installatieadviseur zal 

vaker in teamverband gaan optreden, samen met 

mensen die verstand hebben van de financiële 

wereld, van sociale processen en wet en regel

geving. Er worden nu andere vaardigheden van ons 

gevraagd. Voorbij is de tijd dat je alles zelf kunt.”

“Binnen het focuspunt digital wil DWA toe naar 

evidence based design. Wat we tot nu toe doen, 

is performance based design, dat je door middel 

van simulaties in het BIM tot een ontwerp komt. 

Evidence based design maakt echter gebruik van 

de data die uit de echte gebouwen komen, dat je 

op basis daarvan een pand ontwerpt. Een voor

Jaap Dijkgraaf

Jaap Dijkgraaf (54) is sinds 

2002 directeur van instal

latieadviesbureau DWA uit 

Bodegraven. Sinds 2008 is 

hij medeeigenaar, nadat hij 

met drie collega’s de aandelen 

overnam van oprichter Klaas 

de Wit. In oktober verhuist 

het bedrijf zijn hoofdkantoor 

naar een getransformeerd 

kantoorpand in Gouda. Dijk

graaf studeerde in de jaren 

’80 werktuigbouwkunde aan 

de Hogeschool Rotterdam en 

doorliep begin jaren ’90 de 

opleiding Hogere Installatie

techniek aan de Hogeschool ‘s 

Hertogenbosch.
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“Digitalisering gaat 
voor een enorme  

democratisering van 
ons vakgebied zorgen”

beeld hiervan is het Europese medicijn enagentschap 

(EMA) dat op de Amsterdamse Zuidas gebouwd 

wordt. Het grote verschil is dat performance based 

design geënt is op ideeën en theorieën die in de 

handboeken staan, over interne warmtelast bijvoor

beeld. Maar het blijkt dat als je gaat meten, dat je 

dan heel andere uitkomsten krijgt. DWA heeft bij 

het EMA gebruik gemaakt van werkelijk gemeten 

waardes van ongeveer 70 referentiegebouwen, 

die zijn samengebracht in een datawolk. Je ziet 

dat je soms wel 30 procent minder equipment kan 

opstellen dan je zou doen vanuit de aannames in de 

tabellenboekjes. En dat maakt nogal een verschil: 

het gaat dan over de afmetingen van de schachten, 

van de technische ruimte, van aanschafkosten en 

onderhoud en regelbaarheid die niet optimaal is.”

“En daarmee houdt het niet op. De volgende stap is: 

datadriven building operations. Het gaat er naar toe 

dat je continu analyses uitvoert tijdens de gebruiks

duur van de installaties, door middel van je digital 

twin – de digitale evenknie van het gebouw. Wij 

kunnen bij het ontwerp door middel van software 

laten zien wat het effect is van glas, van oriëntatie, 

noem maar op. Dat stop je in het BIMmodel en dan 

kun je die informatie in de exploitatiefase als valida

tietool gebruiken. Dit zal ervoor zorgen dat het nut 

en de noodzaak van goede BIMmodellen nog groter 

wordt. En dan ga je ook weer gebouwen vergelijken, 

je zoekt telkens weer correlaties tussen gebouwen: 

op basis daarvan ontwikkel je dan je algoritmes.”

Dus weer: weg met het tabellenboekje?

“Ja, wat je nu veel ziet is dat iedereen zijn eigen 

tabellenboekje heeft. En dat men zegt: mijn tabel

lenboekje is beter dan het jouwe. DWA ontwikkelt 

algoritmes, andere bureaus ontwikkelen algorit

mes en aan de andere kant van de wereld is men ook hiermee bezig. Al die 

algoritmes samen leveren ontzettend veel op. Waarom zou je die voor jezelf 

houden? Ik denk dat dit voor een enorme democratisering van het vakge

bied gaat zorgen.” 

DWA werkt met de Azure-technologie van Microsoft. Uiteindelijk maken zij in 

hun cloud de berekeningen. Heb je eigenlijk nog wel wat eigens toe te voegen 

aan hun kennis en rekenkracht?

“Microsoft pompt 5 miljard dollar in Azure. Zij geloven enorm in hun plat

form. En het is waar dat je daar als klein bedrijf niet tegenop kan. Je moet 

al helemaal niet een eigen platform willen gaan ontwikkelen. Kijk naar een 

onderwerp als arbeidsproductiviteit. Microsoft weet heel veel van werkpro

cessen en kan alleen al door het analyseren van de hoeveelheid aanslagen 

op het toetsenbord een heleboel conclusies trekken. Maar wij kunnen veel 

zeggen over het ecosysteem om de werknemer heen. En daar is Microsoft 

dan weer in geïnteresseerd.”

Het is toch vreemd: aan de ene kant leidt de digitalisering tot vaagheid, want 

wie weet wat er precies in de cloud gebeurt? Maar tegelijkertijd werkt digita-

lisering tot een enorme transparantie. Iedereen weet immers altijd precies wie 

wat gedaan heeft en elke fout is door middel van algoritmes op te sporen. Hoe 

ziet u dat?

“Als je bij een verwarmingsinstallatie ziet dat je bij de laatste strang nog 

steeds de volumestroom moet smoren door een smoorklep drie slagen 

dicht te draaien, dan weet je dat je een te grote pomp gekozen hebt. Vroeger 

kwam niemand hier achter, terwijl je daar wel continu energie staat te ver

nietigen. Met de huidige analysetechnieken ga je dit soort fouten haarscherp 

in beeld krijgen. Je kunt deze ontwikkelingen de rug toe keren, maar ik denk 

dat je het dan niet gaat redden. Om in deze informatiewereld een rol van 

betekenis te blijven spelen zou ik er juist vol op duiken. Dat is mijn advies.”
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Onderzoek & Cases 

Opnemen van ventilatieprestatie  
in bouwvoorschriften

Tot op heden wordt aan de prestatie van 

ventilatiesystemen in woongebouwen 

weinig aandacht besteed. Er wordt algemeen 

aangenomen dat het voldoen aan de 

bouwvoorschriften resulteert in een acceptabele 

binnenluchtkwaliteit. Ook wordt aangenomen 

dat de verschillende typen ventilatiesystemen, 

die voldoen aan de voorschriften, vergelijkbaar 

presteren. Onderzoek in de praktijk toont 

echter aan dat beide aannames onjuist zijn: de 

kwaliteitsniveaus van de binnenlucht kunnen verre 

van voldoende zijn en er zijn grote onderlinge 

verschillen in ventilatieprestatie tussen systemen 

in woningen [1, 2, 7, 8, 9, 10, 11]. Omdat er 

vanwege de eisen en bepalingsmethoden voor 

de energieprestatie steeds luchtdichter wordt 

gebouwd en de toepassing van te openen ramen 

zich beperkt tot vereiste spuivoorzieningen [9, 10], 

is er behoefte aan een onderlinge beoordeling van 

de werkelijke prestatie van ventilatiesystemen, 

ten einde een weloverwogen keuze voor een 

ventilatiesysteem te kunnen maken.

In de meeste landen zijn de bouwvoorschriften 

ten aanzien van ventilatie gebaseerd op 

óf de capaciteit van de te installeren 

ventilatievoorzieningen, óf op een minimum 

luchtdebiet voor het hele gebouw. De 

Algemeen wordt aangenomen dat het voldoen aan 
de bouwvoorschriften resulteert in een acceptabele 
binnenluchtkwaliteit (indoor air quality - IAQ). 
Praktijkonderzoek toont echter duidelijk aan dat dit vaak 
niet het geval is. De niveaus van de binnenluchtkwaliteit 
kunnen verre van voldoende zijn en er zijn grote onderlinge 
verschillen in ventilatieprestatie tussen de verschillende 
systemen en woningen. Er is behoefte aan een beoordeling 
van de werkelijke prestatie van ventilatiesystemen.

Auteurs R.C.A. van Holsteijn, VHK Research; H.J.J. Valk, Nieman Raadgevend Ingenieurs;  
J. Laverge, Bouwfysica, Constructie en Service Groep, Universiteit Gent; W.L.K. Li, VHK Research

gerealiseerde prestatie ten aanzien van luchtverversing in de 

individuele verblijfsruimtes en natte ruimtes worden niet in 

beschouwing genomen, ondanks het feit dat deze parameters 

van cruciaal belang zijn voor de optredende IAQniveaus. 

Deze praktijkprestatie wordt beïnvloed door onder andere de 

bedrijfszekerheid van de gekozen ventilatievoorzieningen, de 

besturing ervan, de windsnelheid, de luchtdichtheid van het 

gebouw en het gedrag van de bewoners. 

Toen de Nederlandse normcommissie gevraagd werd een nieuwe 

ventilatienorm voor de bouwvoorschriften te ontwikkelen, 

is besloten om een prestatiebeoordelingsmethode voor 

ventilatiesystemen in de ontwerptekst op te nemen. Door de 

rapporteurs is voorgesteld deze indicatieve beoordelingsmethode 

voor de ventilatieprestatie te baseren op de methodiek die is 

ontwikkeld door VHK en de Universiteit Gent in overleg met de 

werkgroep Woningventilatie van de EVIA (Europese vereniging voor 

de VentilatieIndustrie). Deze methodiek is gepresenteerd op de 

AIVCconferentie in Nottingham [5] in 2017. De methodiek moest 

worden aangepast om te voldoen aan de publiekrechtelijke eisen 

van het Nederlandse Bouwbesluit [12]. Dit artikel beschrijft zowel 

de methodiek als hoe deze is aangepast om te kunnen worden 

toegepast in de nieuwe concept NEN1087, Ventilatiesystemen 

voor gebouwen. Deze norm is in het voorjaar van 2019 voor 

commentaar gepubliceerd. 

Bouwvoorschrijften

Grondbeginselen

De bouwvoorschriften verschillen aanzienlijk als het gaat om 

ventilatiewaarden en IAQcijfers, zelfs binnen de EUlanden, 

ondanks het feit dat nationale normcommissies deelnemen aan 

CENwerkgroepen en technische commissies. Sommige landen 

gebruiken het aantal personen als basis voor de ventilatieeisen, 

terwijl andere landen uitgaan van het vloeroppervlak, het CO2

niveau en/of de relatieve vochtigheid.

 

De gemene deler in de verschillende benaderingswijzen is 

het feit dat er een ventilatievoorziening met een bepaalde 
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ventilatiecapaciteit moet worden geïnstalleerd. De 

aanname is dat als deze geïnstalleerde capaciteit 

voldoet aan de bouwvoorschriften  ongeacht het soort 

systeem  ook de gewenste luchtverversing bereikt 

wordt, en zo voldaan wordt aan het achterliggende doel 

van die bouwvoorschriften. De logische vervolgaanname 

is dat alle ventilatiesystemen die voldoen aan de 

bouwvoorschriften vergelijkbaar presteren op te bereiken 

luchtverversing en dus op IAQ. Zowel onderzoek in de 

praktijk als in modellen geeft echter duidelijk aan dat 

het type ventilatievoorziening en de besturing ervan 

significante invloed hebben op de werkelijk optredende 

luchtverversing [2, 3, 9, 11]. Daardoor lopen de werkelijk 

bereikte IAQniveaus zeer uiteen en is het IAQniveau vaak 

aanzienlijk slechter dan beoogd met de bouwvoorschriften 

en normen.

 

Overigens wordt er bovendien geen verschil gemaakt in 

ventilatiebehoefte tijdens aanwezigheid van bewoners 

of bij afwezigheid. Bij afwezigheid is ventilatie alleen 

nodig om accumulatie van de uitstoot van bouw en 

interieurproducten te voorkomen, terwijl bij aanwezigheid 

de ventilatie bedoeld is voor het afvoeren van emissies die 

door de bewoners zelf worden veroorzaakt. Met andere 

woorden, de ventilatie tijdens de af of aanwezigheid van 

bewoners dient een ander doel.

IAQ en ventilatiewaarden

Om de IAQ direct als prestatieindicator te gebruiken is 

het nodig te begrijpen wat een goede IAQ eigenlijk is. 

Daarvoor zouden alle vervuilende stoffen moeten worden 

gedefinieerd, evenals hun grenswaarden en vereiste 

ventilatiewaarden.

 

Recente onderzoeken, inclusief werk uitgevoerd binnen 

de AIVC, geven telkens nieuwe inzichten in de parameters 

die een gezonde IAQ definiëren [14, 15, 16]. Vaak wordt 

geconcludeerd dat meer onderzoek nodig is om de mate 

van zekerheid over de geadviseerde ventilatiedebieten 

te vergroten. Het ligt niet in de verwachting dat 

deze benaderingswijze, hoewel waardevol, zal leiden 

tot nieuwe ventilatiestrategieën of geheel andere 

ventilatiewaarden dan die zijn opgenomen in de huidige 

normen en bouwvoorschriften. Dit wordt het duidelijkst 

geconstateerd door Carrer et. al. [15]:‘… geen van de 

genoemde normen voorziet in een samenhangende, 

duidelijke en consequente strategie voor het ontwerpen van 

ventilatiewaarden die direct refereren aan gezondheidseisen 

en deze respecteren,...[vertaling]’

 

Wel is er consensus dat beheersing van de bronemissies (of in andere 

woorden de keuze van de juiste bouwmaterialen, interieur en decoratieve 

producten) de primaire strategie is voor een goede IAQ [14, 15]. Daarnaast 

speelt ventilatie een belangrijke rol in het verminderen van de blootstel

ling aan de resterende vervuiling [14]. Vanuit dit oogpunt dienen de meest 

recent aanbevolen ventilatieluchthoeveelheden te worden bezien. Het is 

duidelijk dat noch de relatieve luchtvochtigheid noch de CO2concentraties 

de complexiteit van IAQ evenaren. Maar als indicatoren van de luchtverver

sing in respectievelijk natte ruimtes en verblijfsruimtes zijn deze parameters 

het meest efficiënt en worden daarom algemeen gebruikt [13, 14].

Opmerkelijk in dit verband is dat in de HealthVent richtlijnen met betrek

king tot het ventilatiesysteem wordt benadrukt dat een goed ontwerp, 

bediening en onderhoud van belang zijn om het systeem in overeenstem

ming te laten zijn met de geadviseerde ventilatiehoeveelheden [15]. De 

effectiviteit van het system (wordt de bedoelde luchtverversing in alle 

natte ruimtes en verblijfsruimtes werkelijk behaald) wordt niet genoemd. 

Bouwbesluit

Het hoofddocument in de Nederlandse bouwvoorschriften is het 

Bouwbesluit, op dit moment Bouwbesluit 2012, laatste herziening in juli 

2018 [12]. In dit document worden de eisen aan de ventilatiecapaciteit en 

een beperkt aantal inrichtingseisen voor alle gebouwtypes gesteld. Voor 

alle gebouwen, met uitzondering van woningen en woongebouwen, zijn de 

ventilatiewaarden vastgesteld op basis van het aantal personen waarvoor 

het gebouw ontworpen is. Voor woningen (waaronder appartementen) 

hangen de waarden af van de oppervlakte van het verblijfsgebied, in 

combinatie met het aantal en type natte ruimten. Dit is in het algemeen 

de totale oppervlakte van alle verblijfsruimtes, zonder verder onderscheid 

naar het soort gebruik van de ruimtes. Voor natte ruimtes wordt 

onderscheid gemaakt tussen badkamer, toilet en keuken.

Het Bouwbesluit geeft minimumcapaciteiten voor de luchtverversing 

van verblijfsgebieden en natte ruimtes. In dit artikel richten we ons op 

woningen. De ventilatieeisen in Bouwbesluit 2012 voor alle woningen 

(onveranderd sinds midden jaren ‘80) zijn weergegeven in tabel 1.
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Soort ruimte Minimum te installeren ventilatiecapaciteit

verblijfsgebied 0,9 l/s.m2 (met een minimum van 7 l/s per ruimte)

toilet 7 l/s

badkamer 14 l/s

keuken 21 l/s

Tabel 1: Bouwbesluiteisen (2012) voor ventilatie.



De capaciteit dient te worden berekend volgens NEN 1087:2001. 

De Nederlandse Normcommissie is gevraagd deze norm te 

herzien en heeft besloten om een prestatiebeoordelingsmethode 

voor ventilatiesystemen op te nemen, gebaseerd op voorlopig 

onderzoek [1, 10].

 

Consequenties voor kwaliteitsbeoordeling

Om de gerealiseerde ventilatiehoeveelheid te kunnen beoordelen 

dient met alle factoren die van invloed zijn op de luchtverversing 

in een ruimte rekening te worden gehouden en dienen deze te 

worden beoordeeld. De ventilatiehoeveelheid is representatief voor 

zowel de hoeveelheid verse lucht en als de afvoer van vervuilende 

stoffen, onafhankelijk van de aard van de vervuiling in een 

specifieke situatie. Daarom is het ventilatiesysteem en de mate 

van luchtverversing waar het systeem voor zorgt representatief 

voor de waarschijnlijkheid dat er tijdens het verblijf van de ruimte 

een gezonde binnenluchtkwaliteit aanwezig is. De ‘kwaliteit van 

een ventilatiesysteem’ is de uitkomst van de invloed van alle 

onderdelen van het ventilatiesysteem inclusief de besturing, 

de mate van invloed van het gebouw en de omgeving en de 

waarschijnlijkheid dat de bewoners het systeem correct gebruiken.  

Tijdens de ontwikkeling van de herziene Nederlandse ventilatie

norm, hebben de auteurs zoals eerder vermeld voorgesteld de 

gevraagde beoordelingsmethode te baseren op de methodiek die 

is ontwikkeld door VHK en de Universiteit Gent in overleg met de 

werkgroep Woningventilatie van de EVIA (Europese vereniging voor 

de VentilatieIndustrie). Voor deze indicatieve beoordelingsmetho

de is de volgende definitie aangenomen voor de indicator voor de 

ventilatieprestatie in woningen (AEP: air exchange performance) 

‘het vermogen de gevraagde luchtverversing te realiseren in iedere 

ruimte van een woning met het doel alle gevaarlijke en vervelende 

stoffen te verwijderen en/of de concentraties daarvan te verlagen’ [5].

Deze aanpak heeft natuurlijk ook nadelen. Het is niet mogelijk 

onder alle omstandigheden de precieze IAQ in een specifieke 

ruimte in een specifiek gebouw te voorspellen. Dit is beperkt tot 

een beredeneerde en onderbouwde verwachting van de mate 

waarin en de waarschijnlijkheid dat de vereiste luchtverversing 

kan worden bereikt. In die zin past deze benaderingswijze bij 

de algemeen beschreven ventilatiedoelen in het Nederlandse 

Bouwbesluit: ‘een gebouw heeft een voorziening voor 

luchtverversing waarmee een ongunstige binnenluchtkwaliteit  

wordt voorkomen’. [12; art 3.29 lid 1’].

 

Beoordelingsmethode

Algemeen overzicht

De methodologie die is ontwikkeld en voorgesteld 

[6] beoordeelt de werkelijke luchtverversing op 

ruimteniveau tijdens aanwezigheid en afwezigheid. Deze 

ventilatieprestatieindicator (Air Exchange Performance  

AEP) bepaalt in welke mate het ventilatiesysteem in staat 

is de concentraties vervuilende stoffen te verwijderen en/

of te verlagen in de verschillende ruimtes, vooral als er 

mensen aanwezig zijn die hieraan worden blootgesteld. 

In vergelijking met de huidige praktijk, waarbij alleen 

de ventilatiewaarde van het gebouw wordt beoordeeld, 

is dit een belangrijke stap naar een meer relevante 

beoordeling van de ventilatievoorziening in een woning. 

De huidige praktijk maakt immers geen verschil tussen 

de te ventileren ruimtes en ook niet tussen periodes van 

aan of afwezigheid. Dit houdt in dat met de huidige 

methode een systeem dat vooral de gangen ventileert 

net zo gewaardeerd wordt als een systeem dat de 

verblijfsruimtes van verse lucht voorziet. Zo wordt er 

ook geen verschil gemaakt tussen luchtverversing die 

plaatsvindt als er wel of geen mensen aanwezig zijn; dit 

wordt als even relevant beschouwd. Het is duidelijk dat de 

huidige praktijk niet leidt tot een juiste beoordeling van 

de ventilatieprestatie [14].

Onderzoek & Cases 
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Reikwijdte van de voorgestelde 
beoordelingsmethode
In eerste instantie ligt de nadruk op ventilatiesystemen 

voor woningen:

•  Alleen van toepassing op ventilatiesystemen die  

correct geïnstalleerd zijn (volgens de geldende  

bouwvoorschriften, nationale installateursrichtlijnen 

en fabrieksrichtlijnen)

•  Voor keukenafzuiging is alleen de vereiste afzuiging 

meegenomen, waarbij wel is aangenomen dat deze 

ter plaatse van het kooktoestel wordt gerealiseerd. 

•  Mechanische ventilatiesystemen die gebruik maken 

van voortdurend afwisselende luchtstroomrichtingen 

zijn niet opgenomen (er is geen representatief  

praktijkonderzoek beschikbaar)

•  Alleen technische systeemkenmerken dienen als input 

voor de beoordeling



De ventilatiestrategie is het afvoeren van voldoende 

lucht zodat het vocht/de geur wordt verwijderd. Ook 

bij de afwezigheid van de bewoners dient de lucht te 

worden afgevoerd totdat de luchtvochtigheidsniveaus 

onder de drempelwaardes komen, daarna gevolgd door 

basisventilatie.

De volgende technische specificaties en parameters van 

het ventilatiesysteem zijn vereist:

•  Soort luchtverversingsvoorziening (direct/indirect, 

drijvende kracht)

•  Geïnstalleerde maximale luchtstroomcapaciteit 

(beperkende factor voor de te bereiken 

ventilatiewaardes)

•  Soort bediening en/of besturing (dit beïnvloedt de 

mogelijkheid van het systeem om de gevraagde 

ventilatie te bereiken op het juiste moment op de 

juiste plaats)

De referentie ventilatiewaardes (AER) zijn gebaseerd op de 

ventilatiewaardes die beschreven zijn in prEN167981 [4]. 

Uitleg

Gebaseerd op het principe dat beschreven is in ‘Methodology for 

assessing the airexchange performance of residential ventilation 

systems’ [5], wordt een berekeningsmethode voorgesteld die de 

ventilatiewaarden beoordeelt in zowel verblijfsruimtes als natte 

ruimtes tijdens periodes van aan en afwezigheid.

In de beoordelingsmethode worden twee soorten ruimtes 

beschouwd met een bijbehorende ventilatiestrategie.

Verblijfsruimtes (Habitable Spaces  HS: woonkamers, 

slaapkamers, studeerkamers, etc.), met langdurige blootstelling 

van de bewoners aan (eventueel vervuilde) binnenlucht tijdens 

hun aanwezigheid. De ventilatiestrategie is te zorgen voor 

luchtverversing tijdens aanwezigheid waarbij de aanvoer van 

voldoende verse buitenlucht het belangrijkst is en de afvoer 

hieraan wordt aangepast. Bij afwezigheid is basisventilatie nodig 

om accumulatie van de uitstoot van bouw en interieurproducten 

te voorkomen.

Natte ruimtes (Exhaust Spaces  ES: keuken, badkamer, toilet, 

wasruimte), met kortdurende blootstelling voor de bewoners, 

maar met mogelijk hoge vochtigheidsniveaus, welke leidend zijn. 
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Figuur 1: Uitleg over de beoordelings-

methode voor ventilatieprestatie.
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Soorten ventilatiesystemen  

(Ventilation system type - VST)

De Europese vereniging voor de VentilatieIndustrie 

(EVIA) maakt een onderscheid tussen zeven verschillende 

principes van ventilatiesystemen in de verschillende 

Europese markten. Deze soorten systemen kunnen worden 

geïdentificeerd aan de hand van de ventilatievoorziening 

die zij gebruiken in verblijfsruimtes en natte ruimtes. 

De Nederlandse normcommissie heeft deze duidelijke 

VST Soort ruimte
Ventilatie-
voorziening

Afkorting

1

verblijfsruimtes toevoer natuurlijke directe toevoer NDS

afzuiging natuurlijke indirecte afzuiging NIE

natte ruimtes toevoer natuurlijke indirecte toevoer NIS

afvoer natuurlijke directe afvoer NDE

2

verblijfsruimtes toevoer mechanische indirecte toevoer MIS

afvoer natuurlijke directe afvoer NDE

natte ruimtes toevoer mechanische indirecte toevoer MIS

afvoer natuurlijke directe afvoer NDE

3

verblijfsruimtes toevoer natuurlijke directe toevoer NDS

afzuiging mechanische indirecte afzuiging MIE

natte ruimtes toevoer mechanische indirecte toevoer MIS

afvoer mechanische directe afvoer MDE

4

verblijfsruimtes toevoer natuurlijke directe toevoer NDS

afvoer mechanische directe afvoer MDE

natte ruimtes toevoer mechanische indirecte toevoer MIS

afvoer mechanische afvoer MDE

5

verblijfsruimtes toevoer mechanische directe toevoer MDS

afzuiging mechanische indirecte afzuiging MIE

natte ruimtes toevoer mechanische indirecte toevoer MIS

afvoer mechanische directe afvoer MDE

6

verblijfsruimtes toevoer mechanische indirecte toevoer MIS

afvoer mechanische directe afvoer MDE

natte ruimtes toevoer mechanische indirecte toevoer MIS

afvoer mechanische directe afvoer MDE

7

verblijfsruimtes toevoer mechanische directe toevoer MDS

afvoer mechanische directe afvoer MDE

natte ruimtes toevoer mechanische indirecte toevoer MIS

afvoer mechanische directe afvoer MDE

Tabel 2: Soorten ventilatiesystemen (Ventilation system type - VST).

periodes van afwezigheid. Dit betekent dat er 

extra informatie nodig is over patronen van 

aanwezigheid (te baseren op gegevens over de 

gangbare bezettingsgraad van woningen).

 

Daarnaast geldt voor de ventilatievoorzieningen 

in de verschillende soorten ventilatiesystemen 

in tabel 1 dat de besturingen die zijn toegepast 

bepalen in welke mate de ventilatievoorzieningen 

op de gewenste capaciteit zijn ingesteld 

tijdens periodes van aan en afwezigheid. 

Voor ventilatievoorzieningen die afhangen van 

natuurlijke drijvende kracht moet rekening 

worden gehouden met de waarschijnlijkheid dat 

deze krachten (wind, thermiek in een schoorsteen 

of beide) aanwezig zijn. Deze worden bepaald op 

basis van natuurkundige principes en statistische 

gegevens.

Tenslotte heeft het gebouw of de woning zelf 

invloed op de optredende ventilatiewaarden, 

wat leidt tot de noodzaak om bepaalde 

gebouwparameters (luchtdichtheid en aantal 

verblijfs en natte ruimtes) op te nemen in de 

berekeningswijze.

Op basis van deze data wordt de waarschijnlijk 

optredende luchtverversing (AER) bepaald. 

Door de waarschijnlijke AER te delen door 

de referentie AER (zoals gespecificeerd in de 

bouwvoorschriften) wordt de ventilatieprestatie

indicator (AEP) verkregen en kan een referentie 

voor de AER op woningniveau worden bepaald.

Aanpassing van het Bouwbesluit

De methodiek moest worden aangepast om te 

voldoen aan de eisen van het publiekrechtelijke 

Nederlandse Bouwbesluit [12]. Hoewel de 

methode zelf in eerste instantie een private 

toevoeging is aan de nieuwe versie van NEN1087, 

classificatie in de nieuwe prNEN1087 ovegenomen, ter 

vervanging van de indeling in systeem A, B, C en D uit NPR 

1068. De onderstaande tabel geeft een kort overzicht van 

de kenmerken van deze systemen met een beschrijving 

van de soort ventilatievoorzieningen.

Berekening van de Luchtverversing-Prestatie

De voorgestelde beoordelingsmethode maakt een 

onderscheid tussen periodes van aanwezigheid en 
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zal in overleg met het betrokken ministerie (BZK) de 

methode eventueel in de toekomst worden gebruikt in de 

bouwvoorschriften. 

Er zijn voor de Nederlandse situatie vier belangrijke 

aanpassingen aan de oorspronkelijke methode gemaakt:

•  Er wordt geen onderscheid gemaakt in type gebruik van 

een verblijfsruimte, om aan te sluiten bij het principe 

van gebruiksvrijheid uit de bouwregelgeving.

•  De referentieAER is toegesneden op de 

capaciteitseisen volgens het Bouwbesluit 2012, zonder 

gebruik te maken van een indeling in ventilatieklassen. 

•  Vaststellen van de bezettingspatronen.

• Verwijdering van het ventilatieprestatie label.

 

Het afzien van differentiatie naar soort gebruik (huiskamer, 

slaapkamer of studeerkamer) maakt de methode minder 

specifiek voor een specifieke woning en specifiek gebruik, 

maar is belangrijk om de principes van het Nederlandse 

Bouwbesluit aan te kunnen houden. 

Verwachte ontwikkelingen 

De volgende stap is om de eerste AEPresultaten van deze 

nieuwe beoordelingsmethode te toetsen aan de praktijk 

en de uitkomst van multizone luchtstroommodellen, om 

zo een onderbouwing te bieden voor het gebruik van dit 

beoordelingsmodel en de toepasbaarheid van de nieuwe 

AEP en AERparameters. Op basis van deze uitkomsten 

zal de Nederlandse normcommissie een besluit nemen 

over de invoering in de nieuwe versie van de norm NEN 1087. 

Verder zullen de resultaten worden gepresenteerd aan CENTC 

156, voor evaluatie, commentaar en mogelijke input voor verdere 

ontwikkeling. Dit voor zowel de methodologie zelf als uiteindelijk 

voor de serie normen EN 13141 en EN 16798. 

Conclusies

De aanpassingen die nodig waren om de methode geschikt te 

maken voor de bouwvoorschriften resulteerden in meer generieke 

prestatiewaarden voor verblijfsruimtes, maar deze zijn niet 

minder waardevol. Het is daarbij belangrijk erop te wijzen dat 

de indicatieve beoordelingsmethode voor de ventilatieprestatie 

niet gebruikt kan worden om de te verwachten IAQniveaus te 

voorspellen, maar dat het de bedoeling is ventilatiesystemen te 

vergelijken op hun mogelijkheid de gevraagde luchtverversing 

te realiseren op de juiste plaats en de juiste tijd. Hiermee komt 

een relatief eenvoudige methode beschikbaar binnen de context 

van bouwvoorschriften, waardoor het mogelijk wordt om  naast 

ventilatiecapaciteitseisen  grenswaarden te stellen voor prestatie

indicatoren.
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Nieuwe rekenmethodiek voor MMV  
leidt tot besparing

Het berekenen van de maximum 

moment volumestroom (MMV) van een 

leidingwaterinstallatie is een uitdaging. In de 

USA is recentelijk een verbeterde methode 

om de maximum moment volumestroom van 

gebouwen te bepalen gepubliceerd, de Water 

Demand Calculator (WDC). Deze WDC voorspelt 

de MMV nauwkeuriger dan de methoden 

zoals beschreven in Amerikaanse nationale 

normen; de Uniform Plumbing Code 2018 en de 

Water Efficiency Sanitation Standard 2107. De 

leidingwaterinstallaties die met de WDC worden 

berekend, leiden tot kleinere leidingdiameters en 

een besparing op montage en materiaal.

Water Demand Calculator leidt tot 
positieve effecten

In Amerika wordt voornamelijk de Fixture 

Unit (FU) methode gebruikt om de MMV van 

een leidingwaterinstallatie te berekenen. Deze 

methode is ontwikkeld in 1940 door Hunter. 

De ontwerpers van leidingwaterinstallaties in 

Als onderdeel van het TVVL ST-beleidsplan neemt de 
Expertgroep Sanitaire Technieken deel aan het jaarlijk-
se CIB-W062 symposium. CIB staat voor International 
Council for Research and Innovation in Building and 
Construction. Het congres dient om wereldwijd kennis 
uit te wisselen op het gebied van sanitaire installaties. In 
augustus 2018 organiseerde de ANQIP uit Portugal het 
symposium op de Azoren. Deelnemers uit verschillende 
landen presenteerden de resultaten van hun onderzoek. 
De heer D. Cole presenteerde een nieuwe methode om de 
maximum moment volumestroom van leidingwaterinstal-
laties te berekenen met de positieve neveneffecten.

de USA realiseren zich dat met deze rekenmethode in de meeste 

gevallen de leidingwaterinstallaties te ruim worden ontworpen. De 

FUmethode komt tot relatief grote afnames bij de tappunten en 

dientengevolge tot ruime leidingdiameters. Er ontstond behoefte 

aan een nieuwe nauwkeuriger rekenmethodiek waarmee de MMV 

dichter bij de werkelijke afname ligt. Het resultaat is de WDC. 

De WDC voorspelt de MMV voor leidingwaterinstallaties binnen 

woongebouwen. Een van de redenen om de WDC te ontwikkelen 

is de toename van waterbesparende tappunten. Een kleinere 

MMV resulteert in kleinere leidingdiameters, lagere aanlegkosten, 

een efficiëntere warmwaterbereider en een verlaging van de 

warmteverliezen in het warmtapwaterdistributiesysteem. Deze 

kenmerken komen in dit artikel aan bod.

De WDC is gebaseerd statistische gebruiksgegevens en op een 

waarschijnlijkheidsmodel dat de MMV voorspelt. De WDC wordt 

ook gebruikt voor het dimensioneren van de huisaansluitleidingen 

voor eengezinshuizen en woongebouwen op het openbare 

distributienet. (Cole et al., 2017). Om de MMV te berekenen 

voor eengezinshuizen en woongebouwen is de WDC inmiddels 

geaccepteerd en gepubliceerd in twee Amerikaanse normen: De 

Uniform Plumbing Code 2018 en de Water Efficiency Sanitation 

Standard 2107.

Effecten tijdens het ontwerpen

Nadat een rekenmethodiek is ontworpen, is het van vitaal belang 

om die te valideren. Wat zijn nu concreet de resultaten en heeft 

het zin de nieuwe rekenmethodiek te implementeren? De firma 

Uponor heeft bestaande projecttekeningen ter beschikking gesteld 

om mee te werken aan een vergelijk tussen twee de Amerikaanse 

rekenmethodes; de traditionele FUmethode en de nieuwe 

WDC. De eerste doelstelling van het vergelijk was het effect op 

technische aspecten te bepalen. Er is gestart met een ontwerp 

volgens de FUmethode en de installatie is op een ontwerptekening 

uitgewerkt. De ontwerptekeningen zijn gebruikt om de 

berekeningen te maken: de te verwachten MMV, het drukverlies 

in het leidingsysteem, de stromingssnelheid en gebruiksdruk aan 

Auteurs
D. Cole*, Sr. Director of Technical Services at International Association of Plumbing and Mechanical  
Officials (IAPMO). Vertaling en bewerking W.G. van der Schee, Croonwolterendros te Amersfoort en lid van TVVL 
Expertgroep Sanitaire Technieken
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de tappunten. Vervolgens zijn deze acties herhaald met 

de rekenmethodiek volgens de WDC. De uitkomsten van 

beide methoden zijn vergeleken en ook zijn de financiële 

voordelen bepaald.

Reductie MMV en leidingdiameters

Woning met drie badkamers

Figuur 1 toont een plattegrond van de kelder van een 

woonhuis met drie badkamers. Het woonhuis bestaat uit 

twee bouwlagen: kelder en begane grond. De leidingwate

rinstallatie voedt 13 waterbesparende kranen verdeeld over 

drie toiletten, drie douches, vier wastafels, een keukenaan

recht, een vaatwasser en een wasmachine. Vlotterkranen 

Helaas komt de installatie vanwege de schaal in de figuur niet goed tot 

uitdrukking, maar de belangrijkste gegevens, de voorspelde volumestroom 

voor koud en warm en de leidingdiameters van de huisaansluiting en de 

warmwaterbereider, staan ook in tabel 1. In figuur 1 zijn de zwarte letters de 

waarden verkregen uit de FUmethode en de rode letters zijn de waarden 

berekend met de WDC.

 

In de figuur staan Amerikaanse eenheden zoals inches en GPM, het gaat hier 

slechts om een vergelijk. Door toepassing van de WDC ten opzichte van 

de FUmethode verlaagt de MMV van 19,25 naar 8,5 Gallons per minuut 

(GPM), reduceert de hoofdleiding van 1 ¼“ naar ¾” en reduceert de aanslui

ting naar de boiler van 1” naar ¾ “. Zie het overzicht in tabel 1. Hoewel de 

MMV in het leidingnet kleiner is, blijven de leidingen van gelijke diameter 

omwille van de leidingweerstand en de maximale stroomsnelheid.

Figuur 1: Kelder van een 

woning met 3 badkamers.

Tabel 1: Reductie volumestroom en leidingdiameters door de berekening met de WDC in een woning met drie badkamers.

Leiding FU Diameter WDC Diameter
Afname  

volumestroom

 gpm kg/s inches gpm kg/s inches %

Aansluitleiding 19,25 1,20 1 ¼ 8,5 0,53 ¾ 56

Warm water 10,1 0,62 1 5,7 0,36 ¾ 43

van closetreservoirs en kranen voor de 

vaatwasser en wasmachine zijn in principe 

geen waterbesparende kranen (deze 

kranen vullen de toestellen), tenzij deze 

worden ‘gesmoord’ met als gevolg langere 

vultijden. Op de plattegrond staan de 

verdeelleidingen in de kelder getekend die 

de bovengelegen bouwlaag voedt. 
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Familiewoning met zeven badkamers

Het tweede voorbeeld betreft een zeer ruime woning met zeven 

badkamers, dus is geen doorsnee familiewoning (Zie figuur 2). 

De woning is naar Nederlands maatstaven zeer luxe uitgevoerd, 

iedere slaapkamer grenst rechtstreeks aan een badkamer met 

dubbele wastafel, closet en een bad en/of douche. Net als in figuur 

1 representeren de zwarte letters de waarden verkregen uit de 

FUmethode en de rode letters de waarden berekend met de WDC. 

De leidingwaterinstallatie voedt 32 waterbesparende tappunten: 

zeven toiletten, drie douches, een bad, twee baddouche combina

ties, twaalf wastafels, een keukenaanrecht, een bar aanrecht, twee 

functie en een lage gelijktijdigheidsfactor. Dat is de reden dat de 

FUmethode bij omvangrijke leidingwaterinstallaties de MMV 

overschat op basis van het aantal afnamepunten in een gebouw.

In tabel 2 komt de reductie van de MMV en de leidingdiameters 

koud en warm duidelijk naar voren. De afname van de MMV in 

voorbeeld 2 is groter dan in voorbeeld 1.

Woongebouw met 15 badkamers

De plattegronden van een woongebouw met 15 badkamers zijn te 

groot om af te beelden bij dit artikel. Het woongebouw met 15 bad

kamers bestaat uit een kelder en twee bouwlagen. De leidingwater

installatie bestaat uit in totaal 67 waterbesparende afnamepunten; 

Figuur 2: Woning met  

7 badkamers. 

Leiding FU Diameter WDC Diameter
Afname

volumestroom

 gpm kg/s inches gpm kg/s inches %

Aansluitleiding 36,8 2,32 1 ½ 12,7 0,80 1 65

Warm water 24,0 1,51 1 ½ 12,5 0,79 1 48

vaatwassers, een tapkraan in de wasruimte en 

twee wasmachines. 

De omvangrijke leidingwaterinstallatie in 

deze woning is een voorbeeld waarbij het 

daadwerkelijke gebruik van de tappunten de 

MMV bepaalt, en niet het aantal tappunten. 

De FUmethode rekent met de tappunten 

maar houdt geen rekening met een gebouw Tabel 2: Reductie volumestroom en leidingdiameters door de berekening met de WDC in een woning met 5 badkamers.



Leiding FU Diameter WDC Diameter
Afname

volumestroom

 gpm kg/s inches gpm kg/s inches %

Aansluitleiding 49,5 3,13 2 12,0 0,75 1 76

Warm water 40,4 2,55 2 11,3 0,71 1 72
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vijftien toiletten, tien douches, vijf baden, een bad douche 

combinatie, 21 wastafels, een keukenaanrecht, zes bar 

aanrechten, vijf vaatwasmachines, een tapkraan in de 

wasruimte en twee wasmachines.

Ook deze voorbeeldinstallatie toont aan dat een berekening 

met de oude FUmethode tot een hoge MMV en grote 

leidingdiameters leidt. Door de calculatie met de WDC 

neemt de MMV met 76% af (zie tabel 3). De diameter van 

de aansluitleiding reduceert van 2” naar 1”. Dit voorbeeld 

toont overduidelijk aan dat niet het aantal tappunten maat

gevend is voor de MMV maar de gebruiksfrequentie van de 

tappunten. Hoe groter de omvang van de installatie, des te 

groter is de afname van de MMV. Bij de warmtapwatertoe

voerleiding treedt een analoog effect op; de leidingdiameter 

wordt kleiner, de wachttijd neemt af en de kans op de groei 

van bacteriën neemt af door een betere doorstroming.

FUmethode laat voor de beschouwde voorbeelden kostenreductie 

zien van 11% tot 53%, afhankelijk van de omvang en de complexi

teit van de installatie. Tabel 5 toont het overzicht met de verschil

len. De materiaalkosten zijn Euro’s omgerekend van Amerikaanse 

Dollars zoals die in oorspronkelijke paper [1] van het symposium 

staan.

Tabel 3: Reductie volumestroom en leidingdiameters door de berekening met de WDC in een woongebouw met 

vijftien woningen.

Tabel 4: Reductie volumestroom en leidingdiameters door de berekening met de WDC in een hotel met 31 kamers.

Tabel 5: Verschillen in de investering en de besparing op materiaalkosten.

Hotel met dertig kamers

Het laatste voorbeeld in dit vergelijkend onderzoek betreft een hotel met 31 kamers. 

Iedere kamer heeft een badkamer met een toilet, douche en closet, in totaal gaat het 

om 97 afnamepunten. In vergelijking met de FUmethode neemt de MMV berekend 

met de WDC met 75% af. Tabel 4 geeft een overzicht van de berekende waarden.

Leiding FU Diameter WDC Diameter
Afname

volumestroom

 gpm kg/s inches gpm kg/s inches %

Aansluitleiding 60,7 3,83 2 14,9 0,94 1 75

Warm water 43,6 2,75 2 11,0 0,69 1 75

Afname in kosten

Naast de technische consequenties hebben de onderzoekers ook het financiële 

voordeel in kaart gebracht. Voor het vergelijk van de investeringen zijn alleen de 

materiaalkosten beschouwd, de arbeidskosten zijn buiten beschouwing gelaten. De 

materiaalkosten omvatten PEX buis, fittingen, bochten, montagemateriaal, verde

lers en kogelafsluiters. Het berekenen van de MMV met de WDC in plaats van de 

Rekenmethode Investering (€) Besparing (€) Besparing (%)

FUmethode WDC

Woning met drie  
badkamers

2.525 2.248 277 11

Woning met zeven 
badkamers

4.864 3.535 1.329 27

Woongebouw met  
15 badkamers

22.380 10.609 11.771 53

Hotel met 31 kamers 18.235 11.711 6.524 36

De besparing op materiaalkosten in het 

hotel is lager dan die van de woningen. Op 

het eerste gezicht is dat vreemd omdat het 

hotel het grootste aantal afnamepunten 

bezit. Echter, alleen de toevoerleidingen naar 

de verdelers worden kleiner uitgevoerd. De 

enkele uittapleidingen naar de tappunten in de 

hotelkamers behouden dezelfde leidingdiame

ter. Daarom zijn de besparingen op materiaal

kosten niet zo significant als bij de woningen.

In figuur 3 is de relatie tussen de afname van 

de MMV en de besparing op materiaalkosten 

grafisch weergegeven voor de vier voorbeel

den. Zoals verwacht, neemt de MMV af door 

toepassing van de WDC in vergelijking met de 

FUmethode. De gereduceerde MMV leidt tot 

kleinere leidingdiameters en een besparing op 

materiaalkosten. De rode curve representeert 

de afname van de MMV en de blauwe curve 

representeert de besparing materiaalkosten. 

In de figuur komt tot uitdrukking dat op basis 

van dit beperkte onderzoek bij woningen tot 

75 afnamepunten de MMV reduceert met 75% 

(rode curve) en de besparing op materiaalkos

ten 50% (blauwe curve).

Bij een gebouw met 13 afnamepunten is reeds 

een besparing op materiaalkosten te realise

ren als in plaats van de FUmethode de WDC 

wordt gebruikt om de MMV te berekenen.



Efficiency tappunten, leidingdiameter en warmtapwaterbereiding

De WDC is ook te gebruiken voor het berekenen van het warmtap

waterdistributienet. Analoog aan het drinkwater komt de WDC 

in vergelijking met de FUmethode tot een kleinere MMVwarm. 

Uiteraard leidt dit tot kleinere leidingdiameters voor de warmtap

waterinstallatie. Dit heeft een positief effect op de warmteverliezen 

in het warmwaterleidingnet.

Met behulp van simulatie van het warmtapwatergebruik in woon

gebouwen is op een kleine schaal inzicht verkregen in het ener

giegebruik. Het effect van de waterbesparende afnamepunten en 

de kleinere leidingdiameters is onderzocht in de woning met drie 

badkamers, voorzien van in totaal 10 warmwaterkranen (zie figuur 

1). De leidingwaterinstallatie is berekend en ontworpen volgens de 

FUmethode en de WDC. Met een softwarepakket is het dagelijks 

watergebruik gesimuleerd voor drie scenario’s; de FUmethode met 

standaard kranen, FUmethode met waterbesparende kranen en 

de WDC met waterbesparende kranen. Beide series zijn uitgevoerd 

onder zomer en wintercondities. Uit de simulaties volgt het dage

lijks warmtapwatergebruik, de energieconsumptie en het energie

verlies in het leidingnet voor twee seizoenen.

De resultaten zijn samengevat in de tabellen 6 en 7. 

Effect van waterbesparende kranen

De waterbesparende kranen verbruiken 

duidelijk minder water dan de conventionele 

kranen. De scenario’s 1 en 2 representeren 

de leidingwaterinstallatie berekend met de 

FUmethode; scenario 1 met conventionele 

kranen en scenario 2 met waterbesparende 

kranen. Dit komt ook tot uitdrukking in het 

energiegebruik en energieverlies. In scenario 3 is 

de installatie gedimensioneerd volgens de WDC 

met waterbesparende kranen. De dimensionering 

met de WDC met waterbesparende kranen heeft 

ten opzichte van scenario 2 FUmethode met 

waterbesparende kranen nagenoeg geen invloed 

op het warmtapwatergebruik per dag.

Invloed van leidingdiameter en effect op de  

warmtapwaterproductie

De woningen berekend volgens scenario 1, 

FUmethode met standaard kranen, hebben 

een hoger warmtapwatergebruik dan in de 

Figuur 3: Afname van de MMV en de besparing op materiaalkosten door 

gebruik van de WDC.
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Scenario
Warmtapwater
Gebruik per dag 

(l/dag)

Energie-
gebruik  
(kWh)

Energie-
verlies  
(kWh)

1 FU, standaard kranen 541 8,4 2,5

2 FU, waterbesparende kranen 328 6,7 2,5

3 WDC, waterbesparende kranen 328 6,5 2,4

Zomer Twater = 24 °C

Tabel 6: Warmtapwatergebruik per dag, energiegebruik en energieverlies in een woning met  

badkamers in het zomerseizoen. Zomer Twater = 24 °C met 31 kamers.

Scenario
Warmtapwater
Gebruik per dag

(l/dag)

Energie-
gebruik
(kWh)

Energie-
verlies
(kWh)

1 FU, standaard kranen 541 16,1 5,1

2 FU, waterbesparende 
kranen

328 13,0 5,1

3 WDC, waterbesparende 
kranen

328 12,6 4,9

Winter Twater = 1,7 °C

Tabel 7: Warmtapwatergebruik per dag, energiegebruik en energieverlies in een 

woning met badkamers in het winterseizoen. Winter Twater = 1,7 °C.



scenario’s 1 en 2. Dit wordt veroorzaakt door de grotere 

leidingdiameters die volgen uit de FUmethode met 

standaard kranen.

De simulatie van de leidingwaterinstallatie berekent 

volgens de WDC met waterbesparende kranen leidt 

uiteraard tot een lager warmtapwatergebruik. Door de 

kleinere volumestromen worden de leidingdiameters 

kleiner. De kleinere leidingdiameters van de leiding

waterinstallatie resulteren in een 10% kleinere leiding

inhoud. Deze reductie wordt veroorzaakt door kleinere 

uittapleidingen (DN 15 naar DN 10) en de leiding vanaf de 

warmwaterbereider (van DN 25 naar DN 20). De reductie 

van de leidingdiameters in scenario 3 levert een 5% lager 

warmteverlies van de leidingen op en een verlaging van 2% 

van de energie benodigd om het water te verwarmen.

Invloed van de seizoentemperatuur

Voor de simulatie heeft men een referentie watertempera

tuur bepaald op basis van de lokale weeromstandigheden. 

Het energiegebruik om het drinkwater op te warmen in het 

zomer en winterseizoen is berekend voor de woning met 

drie badkamers. Voor de zomer is een referentie drinkwa

tertemperatuur gehanteerd van gemiddeld 24 °C en voor 

de winter 2 °C. Tabel 6 en figuur 4 tonen het energiegebruik 

voor de twee seizoenen. Het temperatuurverschil van het 

drinkwater van 22 °C tussen zomer en winter leidt tot een 

stijging van 89% in het energiegebruik om het drinkwater 

te verwarmen in de winter.

Conclusie

Op basis van dit onderzoek waarbij twee Amerikaanse 

rekenmethodieken worden vergeleken komen de onder

zoekers tot de volgende conclusies.

Leidingwaterinstallaties die berekend worden met de WDC 

hebben ten opzichte van de FUmethode een lagere MMV 

en kleinere leidingdiameters. De WDC is een handige reken

tool om nauwkeurig het watergebruik in de ontwerpfase 

vast te stellen. De uitkomsten uit de WDC leiden tot klei

nere leidingwaterinstallaties dan bij installaties berekend 

met de FUmethode.

Waterbesparende kranen besparen overduidelijk drinkwa

ter en leiden tot een efficiënt leidingontwerp met relatief 

kleine leidingdiameters. De combinatie van waterbespa

rende kranen én kleine leidingdiameters resulteren in een 

afname van het energiegebruik van 27% en ongeveer 5% 

van het energiegebruik door afkoeling van de leiding in de 

wand. De simulatieberekeningen tonen dat lage seizoen

temperaturen leiden tot een hoger energiegebruik om het 

drinkwater op te warmen.

De WDC is veelzijdig en kan geïntegreerd worden in 

de software die nu beschikbaar is voor BIMplatforms. 

De WDC is een praktisch hulpmiddel voor ontwerpers, 

adviseurs en installateurs. Het ontwerpen van leidingwa

terinstallaties met de WDC leidt tot een lagere realisatie

kosten, een verhoogde waterkwaliteit, het ondersteunt de 

waterbesparing en verbetert de energieefficiency voor de 

gebouwde omgeving.
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Tabel 8: Gemiddeld energiegebruik om het drinkwater te verwarmen in zomer en winter.
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Beoordeling van thermisch comfort in woningen

Om het thermisch comfort al in het ontwerptraject te 

kunnen beoordelen kan een temperatuuroverschrij

dingsberekening worden gemaakt; een berekening 

waarin het binnenklimaat in een ontwerp wordt 

gesimuleerd aan de hand van gebouwontwerp en 

randvoorwaarden zoals het buitenklimaat, het gebruik 

van de installaties in de woning en het gebruik en 

aanwezigheid van bewoners, verlichting en apparatuur. 

Het doel van deze berekening is om een beoordeling te 

kunnen geven van het thermisch comfort in een ruimte 

en het effect van eventuele zonwerende maatregelen 

in kaart te kunnen brengen.  Door het binnenklimaat 

te simuleren kan een kwantitatieve uitspraak worden 

gedaan over de kwaliteit van de woning met betrekking 

tot oververhitting.

In het huidige Bouwbesluit 2012 worden geen eisen 

gesteld aan het thermisch comfort. Voor woningen 

zonder actieve koelsystemen zal naar verwachting per 

juli 2020 in de regelgeving een grenswaarde worden 

opgenomen voor het thermisch comfort [1]. Hierbij 

wordt een maximale waarde gesteld aan de reken

waarde TOjuli uit de NTA 8800. Deze rekenwaarde 

beschouwt echter het thermisch comfort globaal per 

rekenzone en per oriëntatie en is daarmee niet nauw

keurig genoeg om een goede beoordeling per ruimte 

te geven. Een meer gedetailleerde beoordeling op 

ruimteniveau blijft daarom noodzakelijk.

Woningen worden steeds beter geïsoleerd om het energie-
gebruik te verminderen. Dit heeft tot gevolg dat de warmte 
beter wordt vastgehouden in een woning. Daarnaast leiden 
klimaatverandering en de trend om te bouwen met veel 
glas tot veel binnenkomende zonnewarmte. Deze factoren 
kunnen, naast hun positieve effecten in de winter, in de rest 
van het jaar leiden tot oververhitting en daarmee tot een 
slecht thermisch comfort voor de bewoners. Bij het ont-
werpen van een kwalitatief goede en comfortabele woning 
wordt het vooraf beoordelen van het thermisch comfort 
hiermee essentieel.

ir. Louise WijnjaVlot (Peutz); ir. Wietse Koornneef (Peutz)

Beoordelingsmethode

Om met behulp van een temperatuuroverschrijdingsberekening een 

kwantitatieve beoordeling te kunnen geven is een beoordelings

criterium nodig. Bijvoorbeeld: het mag in de berekening maximaal 

200 uren warmer zijn dan 25 °C in een ruimte. Essentieel bij een 

criterium zijn de gehanteerde uitgangspunten; door uitgangspunten 

te wijzigen kunnen de resultaten enorm worden beïnvloed. Een 

beoordelingsmethode moet dus altijd uit een combinatie bestaan 

van een criterium en uitgangspunten.

Onderscheid tussen woningbouw en utiliteitsbouw

In utiliteitsprojecten wordt vaak een criterium gesteld waarbij de 

uitgangspunten omschreven staan in een Programma van Eisen of 

goed van tevoren in te schatten zijn. Er is bij een kantoor bijvoor

beeld bekend wat de werktijden zijn, wat voor soort werkzaamhe

den worden verricht en hiermee wat voor apparatuur verwacht kan 

worden.

In woningbouw is dit veel gevarieerder en zijn uitgangspunten voor 

een berekening moeilijker in te schatten. Wanneer is een bewoner 

thuis? Wat voor apparatuur staat binnen en wanneer wordt dat 

gebruikt? Er is geen Programma van Eisen waar deze randvoorwaar

den in staan omschreven, zoals bij utiliteit vaak wel het geval is. Om 

woningen toch onderling te kunnen vergelijken en een uitspraak te 

doen over het thermisch comfort is een vaste set uitgangspunten 

nodig.

Huidige rekenmethodiek

Een complete rekenmethodiek voor woningen, waarbij zowel een 

criterium als uitgangspunten worden benoemd, is de methode zoals 

omschreven in de publicatie GIW/ISSO 2008 [2]. De GIW/ISSO 

2008 wordt regelmatig aangewezen bij contractstukken. Na discus

sie door de markt zijn de eisen hieruit echter omgezet in adviezen 

en is de publicatie niet verder geactualiseerd. Hoewel de opzet van 

de daar benoemde methode vrij volledig is, zijn er enkele bezwaren 

tegen het gebruik van deze methode in te brengen.

De methodiek is ten eerste gebaseerd op een aantal verouderde uit

gangspunten die niet aansluiten bij de huidige realiteit. Zo worden 
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klimaatgegevens uit het referentiejaar 1964 

gehanteerd. Destijds betrof dit een gemiddeld jaar, 

maar met ons huidige klimaat is dit geen goede 

referentie voor de toetsing van een gebouw in 

een warm jaar. Daarnaast worden hoge verlich

tingsvermogens van 12 W/m2 gehanteerd. Met de 

huidige LEDverlichting is dit niet meer realistisch.

Ten tweede worden in de methodiek een aantal 

uitgangspunten gehanteerd die grote consequen

ties hebben voor de uitkomsten van bereke

ningen en niet tot wenselijke resultaten leiden. 

Er wordt altijd met gesloten ramen gerekend, 

waardoor onrealistisch hoge binnentemperaturen 

kunnen optreden. In de praktijk zetten bewo

ners hun ramen open, waardoor deze extremen 

niet voorkomen. In de GIW/ISSO 2008 worden 

verder slaapkamers alleen ’s nachts beoordeeld: 

hoge temperaturen overdag tellen niet mee in 

de resultaten. In de praktijk worden slaapkamers 

echter ook vaak als werkkamer, studeerkamer of 

speelkamer gebruikt, waar ook overdag een prettig 

thermisch comfort wenselijk is. Daarnaast wordt 

’s nachts in de slaapkamers een zeer lage kleding

weerstand van de personen aangehouden. Dit 

leidt ertoe dat in combinatie met het gehanteerde 

PMVcriterium hoge binnentemperaturen tot circa 

30 °C worden geaccepteerd binnen de methodiek.

Uitgangspunten nieuwe rekenmethodiek

Vanwege deze bezwaren tegen de tot nu toe nog 

veel gebruikte GIW/ISSO 2008 is besloten om een 

verbeterde methodiek te ontwikkelen. Deze moet 

aansluiten bij de doelen om het thermisch comfort 

in een gebouw te kunnen beoordelen, het effect 

van zonwerende maatregelen in kaart te kunnen 

brengen én een zo goed als mogelijk realistisch 

binnenklimaat te kunnen simuleren. Met de kennis 

van verschillende partijen is deze methodiek ont

wikkeld tot een methode die gepubliceerd wordt in 

een ISSO kennispaper.

In deze nieuwe methodiek is een aantal uitgangs

punten van de GIW/ISSO 2008 overgenomen 

en aantal uitgangspunten vervangen. Om het 

effect van verschillende uitgangspunten op het 

thermisch comfort in kaart te brengen zijn in het 

softwarepakket Vabi Elements rekenmodellen 

gemaakt op basis van de RVO referentiewoningen [3]. Zo is in figuur 1 het 

effect van het gebruik van verschillende klimaatjaren en de werkelijk opge

treden klimaatdata van 2018 weergegeven in een tussenwoning met een 

oriëntatie oostwest. Hieruit blijkt dat het gebruik van de meest recente 

klimaatdata uit de NEN 5060:2018 tot veel hogere binnentemperaturen 

leidt dan bij gebruik van het klimaatjaar 1964 [4]. Tevens blijkt dat de 

klimaatdata uit de NEN 5060:2018 beter aansluit bij de werkelijk opgetre

den klimaatdata van 2018. Om een toekomstbestendige situatie te kunnen 

beoordelen is gekozen om met het klimaatjaar T1 uit de klimaatdata van de 

NEN5060:2018 te rekenen.

Een aantal overige uitgangspunten is gewijzigd op basis van de eerder 

genoemde bezwaren tegen de GIW/ISSO 2008. In verband met de huidige 

energiezuinige verlichting is het geïnstalleerde verlichtingsvermogen gewij

zigd van 12 W/m2 naar maximaal 5 W/m2. Omdat slaapkamers overdag ook 

gebruikt kunnen worden, wordt ook overdag het thermisch comfort hier 

beoordeeld.  Te openen ramen worden meegenomen in de berekeningen 

wanneer de bewoners niet gehinderd worden door bijvoorbeeld inbraak

gevaar of een hoge geluidbelasting. Daarnaast zijn de vermogens van de 

apparatuur in huis aangepast op basis van een gemiddeld elektriciteitsge

bruik van een huishouden.

Beoordelingscriterium nieuwe rekenmethodiek

Om tot een beoordeling van het thermisch comfort te komen is, naast de 

uitgangspunten, een beoordelingscriterium nodig. Onderzoek naar welke 

temperaturen in de Nederlandse situatie als (on)comfortabel worden 

ondervonden ontbreekt. Een mogelijk criterium wat het meest aansluit 

op de comfortbeleving is de voor kantoren ontwikkelde ATG metho

Figuur 1: Overschrijdingsuren in de verblijfsruimten van een doorzontussenwoning met 

oriëntatie oost-west. De overschrijdingsuren zijn weergegeven bij gebruik van verschillende 

referentieklimaatjaren: klimaatjaar 1964, klimaatjaar T1 uit de NEN 5060:2008 en klimaatjaren T1 

en T5 uit de NEN 5060:2018. Tevens zijn de resultaten weergegeven bij de werkelijk opgetreden 

klimaatgegevens van 2018.



diek volgens de ISSOpublicatie 74 [5]. In deze methode, 

gebaseerd op gebruikersonderzoek in kantoren, worden bij 

hogere gemiddelde buitentemperaturen ook hogere binnen

temperaturen geaccepteerd onder andere door adaptatie 

van gedrag en omgeving. In woningen is adaptatie eveneens 

mogelijk, wellicht nog in sterkere mate dan in kantoren, door 

de kleding aan te passen, gebruik te maken van de te openen 

ramen of op een andere plek te gaan zitten. In dit opzicht 

is het aannemelijk dat de beoordeling van het thermisch 

comfort in woningen in lijn ligt met een kantoorgebouw waar 

persoonlijke beïnvloeding mogelijk is [6].

Bij het hanteren van een beoordelingscriterium is het wen

selijk om een aantal overschrijdingen van dit criterium toe 

te laten. Hiervoor is een aantal redenen.

Ten eerste kan het voorkomen dat op een enkel moment de 

binnentemperatuur te hoog wordt, terwijl in de rest van de 

periode het thermisch comfort voldoet aan de eisen. Door 

overschrijdingen toe te laten worden mogelijke extremen 

in de berekening uit de beoordeling gefilterd.

Ten tweede is het van belang dat de maatregelen, die op 

basis van de berekening worden geadviseerd, enigszins 

aansluiten op de Nederlandse bouwpraktijk. Een eis die 

automatisch leidt tot actieve koeling in alle woningen sluit 

bijvoorbeeld niet aan op de huidige bouwpraktijk.

Ten derde dient de verwachting van de bewoners met 

betrekking tot het binnenklimaat overeen te komen met 

het beoordelingscriterium. Hierbij moet in overweging 

genomen worden dat het gehanteerde klimaatjaar een 

samengesteld extreem warm jaar is, waarmee het voor de 

hand ligt een aantal overschrijdingen toe te laten.

Op basis van de referentiewoningen van RVO en een aantal 

praktijkvoorbeelden, zijn studieberekeningen gemaakt om 

het aantal toelaatbare overschrijdingsuren te bepalen. In 

deze berekeningen zijn de effecten van zonwerende maat

regelen eveneens meegenomen. Met de resultaten hiervan 

zijn verschillende comfortniveaus gedefinieerd.

Voor een thermisch comfort met niveau Goed wordt per 

verblijfsruimte de grenswaarde van maximaal 70 over

schrijdingsuren boven de ATG klasse C aangehouden. Met 

dit niveau worden perioden dat de binnentemperatuur 

oncomfortabel warm is beperkt.  

Er wordt geadviseerd om ten minste dit comfortniveau na te 

streven. In de praktijk kunnen er  redenen zijn om een lager 

comfortniveau te accepteren. Voor deze situaties is er het niveau 

Acceptabel. Dit niveau is bedoeld als vangnet, waarmee de echt 

extreme situaties alsnog niet zullen voldoen. Voor dit niveau 

worden maximaal 200 overschrijdingsuren boven de ATG klasse C 

aangehouden.

Een opdrachtgever kan tevens de wens hebben om juist een zeer 

goed thermisch comfort na te streven, bijvoorbeeld in een luxe 

appartementen of villa’s. Hiervoor is de klasse Zeer Goed ontwor

pen, waarbij maximaal 10 overschrijdingsuren boven de ATG klasse 

C worden toegelaten. Hierbij dienen tevens de grenswaarden van 

een bètagebouw (een gebouw met actieve koeling) te worden 

gehanteerd, zoals omschreven in de ISSO publicatie 74. Om dit 

niveau te halen is een regelbare actieve koeling vereist.
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Figuur 2: Weergave van het rekenmodel van een gebouw met drie lagen galerijwoningen uit de 

referentiewoningen van RVO in Vabi Elements.  De aanzichtzijde is georiënteerd op het westen.

Benodigde maatregelen voor comfortniveau Goed

Ter illustratie van de consequenties van de nieuwe 

beoordelingsmethodiek is hier de galerijwoning uit de 

referentiewoningen van RVO beschouwd. In figuur 2 is een 

weergave van het rekenmodel in Vabi Elements afgebeeld, 

waarin het gebouw bestaat uit drie lagen woningen. De 

woningen hebben in de woonkamer grote glazen puien, 

die hier op het westen zijn georiënteerd. Zonder zonwe

rende maatregelen treden in de bovenste woonkamer 253 

overschrijdingsuren van ATG klasse C op. In figuur 3 zijn 

de berekeningsresultaten weergegeven in de ATGgrafiek. 

Met dit resultaat wordt niet voldaan aan het niveau Goed. 

Om de woning hier wel aan te laten voldoen wordt op 



Conclusie

De nieuwe beoordelingsmethodiek geeft een eenduidige en 

complete methode met uitgangspunten en beoordelingscriteria 

om het thermisch comfort in woningen te kunnen beoordelen. 
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ISSO kennispaper

Dit artikel behandelt een aantal aspecten 

van de nieuwe beoordelingsmethodiek 

voor thermisch comfort in woningen. 

Over de totale opzet en uitgangspunten 

zal afzonderlijk worden gepubliceerd in 

een ISSO kennispaper.

Bij de ontwikkeling van de beoorde

lingsmethodiek is samengewerkt door 

adviesbureau Peutz (ir. Wietse Koornneef 

en ir. Louise WijnjaVlot), adviesbureau 

Nieman (ing. Johan Kaspers), vereniging 

Stroomversnelling (ir. Marten Witkamp), 

Stichting ISSO (ir. Harry van Weele) en 

installatiebureau Schouten Techniek (ir. 

Coos Schouten).

Figuur 4: Berekeningsresultaten van de woonkamer van de galerijwoning op de bovenste verdieping. Hierbij is 

buitenzonwering toegepast op de gehele westgevel van het gebouw. De resultaten zijn weergegeven in de ATG grafiek.

Deze methodiek sluit, door gebruik te maken van 

recente data, aan bij de huidige tijd. Daarnaast 

worden uitgangspunten gehanteerd die zo dicht 

mogelijk bij een reële situatie liggen, waarbij 

de methode wel hanteerbaar blijft voor een 

veelgebruikt softwarepakket als Vabi Elements. 

Hiermee is een nieuwe standaard gezet om al in 

het ontwerpproces oververhitting van woningen te 

kunnen signaleren en te voorkomen.

Louise WijnjaVlot (Peutz)

Figuur 3: Berekeningsresultaten van de woonkamer van de galerijwoning op de bovenste verdieping. 

Er zijn geen zonwerende maatregelen toegepast. De resultaten zijn weergegeven in de ATG grafiek.

de gehele westgevel van het gebouw buitenzonwering  toegepast. Het aantal 

overschrijdingsuren van ATG klasse C in de bovenste woonkamer wordt dan  

verminderd tot 4. In figuur 4 zijn de berekeningsresultaten hiervan weergege

ven in de ATG grafiek. Om deze woning aan het comfortniveau Goed te laten 

voldoen is de buitenzonwering op de westgevel dus een effectieve maatregel.



Wat te doen na normoverschrijding legionella?

Wat zegt de wetgeving?

Hierna is samengevat weergegeven wat de wetgeving zegt over 

monsternemingen, normoverschrijdingen en daarna te nemen maat

regelen m.b.t. prioritaire installaties, zoals zorginstellingen en hotels:

•  Elke 6 maanden moet een bepaald deel van de aerosolvormen

de tappunten, zoals vermeld in het beheersplan, worden 

bemonsterd en geanalyseerd (DWbesluit, art. 431 en art. 354). 

 Bij toepassing van een alternatieve techniek, zoals UFfiltratie, 

UVlicht, koperzilverionisatie en anodische oxidatie moeten 

extra monsters worden genomen (DWregeling, A7). 

•  De kwaliteitseis aan het geleverde leidingwater is een 

legionellagehalte < 100 kve/l (DWbesluit, art. 361).

•  De eigenaar moet maatregelen te nemen bij een uitslag ≥ 100 

kve/l (Toelichting DWbesluit, art. 41).

•  De eigenaar moet bij een uitslag > 1000 kve/l hiervan terstond* 

melding doen bij de inspecteur (ILT). Deze kan vervolgens 

bepaalde eisen stellen aan de eigenaar, o.a. over het terstond* 

inlichten van de verbruikers en nemen van adhoc maatregelen 

ter bescherming van de verbruikers (DWbesluit, art. 413).  

•  De inspecteur hanteert een uitslag > 1000 kve/l als 

sluitingscriterium (Toelichting op DWbesluit, art. 41).

•  De maatregelen die moeten worden genomen bij 

normoverschrijding ≥ 100 kve/l moeten zijn vermeld in het 

beheersplan (DWbesluit, art. 384).

•  Het spoelen van leidingen is er op gericht de vrij in het water 

zwevende legionellabacteriën weg te spoelen zodat de kans op 

hechting geminimaliseerd wordt. Met deze maatregel wordt 

geen doding of verwijdering van biofilm met legionella bereikt 

In mijn artikel in het juni-nummer heb ik vraagtekens gezet bij de 
effectiviteit van de regelgeving m.b.t.  legionellapreventie in leiding-
waterinstallaties in Nederland. In dit artikel ga ik specifiek 
 in op de dilemma’s die zich voordoen op het moment dat een po-
sitieve uitslag van de analyses van water monsters binnenkomt bij 
de legionella-verantwoordelijke namens de gebouweigenaar. Welke 
maatregelen moet hij/zij als eerste nemen en hoe snel? En welke ac-
ties moeten/kunnen er vervolgens worden ondernomen? De huidige 
regels geven hierover onvoldoende houvast en mede daardoor zie je 
in de praktijk de meest wonderlijke dingen gebeuren.

(Toelichting Regeling legionellapreventie, bijlage 2).

•  Aerosolvormende tappunten kunnen worden verwijderd 

of in de toevoer naar het betreffende tappunt 

kan een behandelingstechniek worden toegepast 

die de legionella voldoende elimineert (Regeling 

legionellapreventie, bijlage 2).

Voor nietprioritaire installaties zoals in sportgebouwen, 

kantoren en woongebouwen is monsterneming niet 

verplicht. De eigenaar heeft wel de zorgplicht dat de 

installatie legionellaveilig wordt beheerd, in die zin dat 

de regels in NEN 1006 daadwerkelijk moeten worden 

nageleefd. Monsternemingen geven uiteraard meer inzicht. 

Werkvoorschrift in ISSO 55.1

In ISSOpublicatie 55.1 is een werkvoorschrift “Maatregelen 

bij legionellaconcentraties boven de grenswaarde” 

opgenomen. In dit werkvoorschrift worden o.a. de 

volgende maatregelen aanbevolen:

•  Extra monsters nemen van het koude water en het 

warme water om te bepalen of de besmetting in de 

koudwater of warmwaterleiding zit;

•  Eventueel reinigen en desinfecteren van (een deel van) 

de leidingwaterinstallatie;

•  Na het uitvoeren van de twee bovengenoemde 

maatregelen door monsterneming en analyse aantonen 

dat het leidingwater aan de eisen voldoet, waarna de 

installatie weer kan worden vrijgegeven;

•  Na 30 dagen opnieuw monsters nemen ter controle.

Het valt op dat er in de regelgeving en in ISSO 55.1 en 

55.2 weinig concrete acties zijn geformuleerd en dat de 

te nemen maatregelen vooral wordt overgelaten aan het 

inzicht van de opsteller van het beheersplan en de eigenaar 

en zijn legionellaadviseur. Daarnaast wordt aangenomen 

dat de besmetting (lees biofilm met legionella) in de 

leidingen zit, terwijl de praktijk vaak iets anders uitwijst.
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Auteur Ing. O.W.W. (Oscar) Nuijten, lid innovatiegroep TVVLST en eigenaar Edu4Install

*  Navraag bij ILT leverde op dat onder “terstond” wordt verstaan “binnen 24 uur”



Geen eenheid in legionellabeheersplannen

Hieronder zijn de beheersplannen van drie verschillende adviseurs 

vergeleken op het punt “Wat te doen na normoverschrijding”. Het 

valt op dat de drie beheersplannen onderling inhoudelijk grote 

verschillen vertonen. Voorts valt op dat in geen van de plannen echt 

wordt gezocht naar de locatie van de biofilm met legionella die 

de normoverschrijding veroorzaakt. Alleen in beheersplan 3 wordt 

gesproken over extra monsternemingen ter bepaling of de oorzaak 
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Figuur 1: ISSO-Publicatie 55.1.

Beheersplannenoverzicht

Beheersplan 1: Beheersplan 2: Beheersplan 3:

Normoverschrijdingen ≥ 100 en ≤ 1000 kve/l :
1. Spoelen
2. Monsterneming ter controle

Normoverschrijdingen ≥ 100 kve/l: 
1. Afsluiten tappunt 
2. Spoelen
3. Monsterneming ter controle

Normoverschrijdingen ≥ 100 kve/l: 
1. Contact opnemen met adviseur 
2.  Extra monsterneming ter bepaling oorzaak in kw- of 

ww-leiding
3.  Controleren/aanpassen van de installatie en risico

analyse en beheersplan
4.  Eventueel chemisch reinigen
5.  Monsternemingen ter controle binnen 48 uur en 

vervolgens nogmaals na 30 dagen

Normoverschrijdingen > 1000 kve/l:
1. Melden ILT
2. Afsluiten tappunt 
3.  In overleg met adviseur een maatwerkadvies opstellen/

uitvoeren en eventueel chemisch reinigen
4. Monsterneming ter controle

Normoverschrijdingen > 1000 kve/l:
1.  Melden ILT
2.  In overleg met ILT maatregelen nemen

Normoverschrijdingen > 1000 kve/l:
1. Melden ILT
2.  Afhankelijk van gehalte en type Legionella onmiddel-

lijk maatregelen nemen om besmetting van mensen 
te voorkomen. Dit kan door alle aerosolvormende 
tappunten af te sluiten of door het plaatsen van een 
douchefilter.

3. Gebruikers informeren

Commentaar auteur:
•   Men gaat ervan uit dat spoelen helpt om de oorzaak 

van de normoverschrijding weg te nemen.
•   Alleen bemonsterde tappunten  > 1000 kve/l worden 

afgesloten. Niet bemonsterde tappunten kunnen 
echter ook een normoverschrijding hebben.

•   Er is niet aangegeven dat de risicoanalyse en het 
beheersplan moeten worden gecontroleerd/aange-
past.

•   Er wordt geen onderzoek gedaan naar de locatie van  
de biofilm met legionella.

Commentaar auteur:
•   Men gaat ervan uit dat spoelen helpt om de oorzaak 

van de normoverschrijding weg te nemen.
•   Tappunt wordt al afgesloten bij ≥ 100 kve/l. Dit is te streng.
•   Alleen bemonsterde tappunten ≥ 100 kve/l worden 

afgesloten. Niet bemonsterde tappunten kunnen 
echter ook een normoverschrijding hebben.

•   Er is niet aangegeven dat de risicoanalyse en het 
beheersplan moeten worden gecontroleerd/aangepast.

•   Er wordt geen onderzoek gedaan naar de locatie van de 
biofilm met legionella.

Commentaar auteur:
•   Bij één tappunt > 1000 kve/l moeten alle aerosol-

vormende tappunten worden afgesloten of worden 
voorzien van filters. Dit is te streng. Het kan zijn dat 
de normoverschrijdingen zich alleen voordoen in 
een bepaald deel van het gebouw of de leidingwater-
installatie.

•   Er wordt onderscheid gemaakt tussen het gemeten 
type legionella.

•   Er wordt aangenomen dat de biofilm met legionella 
alleen in de kw en wwleiding kan zitten.

in de koudwater of warmwaterleiding zit. Dit lijkt het meeste op het betreffende 

werkvoorschrift in de huidige versie van ISSOpublicatie 55.1.

Stappenplan

Twee jaar geleden heeft de afdeling Waterveiligheid van het Rijksvastgoedbedrijf 

(RVB) het initiatief genomen om een stappenplan te ontwikkelen onder begeleiding 

van een werkgroep met legionellaverantwoordelijken van het RVB en externe 

deskundigen. Het doel van dit stappenplan is om eenduidigheid te creëren over de te 

ondernemen acties na een normoverschrijding.

Inmiddels is het stappenplan gereed en zijn de interne adviseurs van het RVB daarover 

geïnstrueerd. Eind van dit jaar moet het landelijk zijn geïmplementeerd. Hierna volgt 

een samenvatting met de “high lights” uit dit stappenplan in algemene termen.

Het stappenplan bestaat uit vier hoofdstappen:

1. Verwerken uitslag monsternames legionella;

2. Nemen maatregelen bescherming gebruikers;

3. Bepalen bron normoverschrijdingen;

4. Wegnemen bron normoverschrijding.

Stap 1: Verwerken uitslag monsternames legionella 

Direct na binnenkomst van het analyserapport wordt bepaald of er 

sprake is van normoverschrijdingen ≥ 100 kve/l. Aansluitend wordt 

de toegewezen legionellaadviseur geïnformeerd. Bij een prioritaire 

leidingwaterinstallatie en een normoverschrijding >1000 kve/l 

wordt bovendien terstond melding gedaan bij ILT.
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Stap 2: Nemen maatregelen bescherming 

gebruikers na “quick scan”

Binnen 24 uur na binnenkomst van de uitslagen 

doet de legionellaadviseur een “quick scan” en 

bepaalt op welke locaties er besmettingsrisico’s 

zijn voor de gebruikers van de aerosolvormende 

tappunten en welke beschermingsmaatregelen 

moeten worden genomen. De beschermings

maatregelen worden terstond uitgevoerd. 

Voor het doen van de “quick scan” is een 

standaardformulier ontwikkeld. Belangrijke 

informatie moet worden ingevuld, zoals:

• Aantal aerosolvormende tappunten;

•  Aantal aerosolvormende tappunten waarop 

een monsterneming is gedaan;

• Aantal normoverschrijdingen;

• Aantal normoverschrijdingen > 1000 kve/l;

•  Aantal normoverschrijdingen legionella 

Met hulp van de “quick scan” kan een globaal beeld worden gevormd en wordt 

het advies geformuleerd over welke doucheruimtes of tappunten moeten worden 

afgesloten. Als men bepaalde tappunten toch wil blijven gebruiken kunnen tijdelijk 

legionellafilters (zie figuur 3) worden aangebracht. De adviseur kan hierbij voor 

het dilemma komen te staan, of hij een deel van de aerosolvormende tappunten 

of alle aerosolvormende tappunten moet laten afsluiten. In dat geval zal hij/zij 

een risicoinschatting moeten doen op basis van de hoogte en het patroon in de 

normoverschrijdingen. De legionellaadviseur kan daarbij meewegen of er sprake is 

van de aanwezigheid van de meest gevaarlijk geachte soort legionella pneumophila.

Stap 3: Bepalen bron normoverschrijdingen 

Helaas wordt deze stap in de praktijk vaak overgeslagen, mede omdat dit in 

de regelgeving niet wordt genoemd.  Het is echter van groot belang om eerst 

op een planmatige en gestructureerde wijze te bepalen waar de bron van 

normoverschrijdingen (ofwel de locatie van biofilm met legionella) zich bevindt, 

alvorens men overgaat tot het nemen van maatregelen. 

Stel dat het brononderzoek uitwijst dat de biofilm met legionella zich alleen in 

of na de mengkranen bevindt, dan hoeft men geen aandacht te besteden aan het 

leidingwatersysteem. Andersom: Als blijkt dat de biofilm met legionella zich alleen 

nabij het leveringspunt bevindt, dan hoeft men geen aandacht te besteden aan de 

leidingen stroomafwaarts daarvan en de tappunten. 

Inschatten van de locaties biofilm met legionella

Allereerst maakt de legionellaadviseur (eventueel met hulp van een extern 

adviesbureau) een zo reëel mogelijke inschatting van de locaties van de bron 

van normoverschrijdingen (ofwel de locaties van biofilm met legionella). Hij 

baseert zich hierbij op de uitslag van de monsternames, de historie bij eerdere 

normoverschrijdingen, leidingtekeningen en schema’s en gegevens over de 

warmtapwatervoorziening. De volgende situaties kunnen zich voordoen:

Situatie 1: “Lokale besmetting”

Dit is de meest voorkomende situatie. De gemeten legionellagehaltes op de vers

chillende tappunten in het gebouw en op dezelfde verdeelleidingen lopen sterk uiteen 

en meestal zijn er ook tappunten waarop geen legionella wordt gemeten (zie tabel 1).  

Figuur 2: Analyse van een legionellamonster 

(bron: Abalco).

Figuur 3: Legionellafilter in losse, vaste en knijp-douches (Bron: Tandrup).

pneumophila;

•  Worden de normoverschrijdingen 

alleen aangetroffen in een bepaald 

gedeelte van het gebouw of leidingnet?

•  Is er sprake van groepsdouches waarvan 

er slechts één is bemonsterd?

•  Is er sprake van douches aangesloten 

op één mengleiding?

•  Indicatie van de kwetsbaarheid van de 

gebruikers;

• Historie van normoverschrijdingen.



Tappuntnr. Locatie kve/l Soort

Gevelkraan beg. grond 5.300 NonPneumophila

Douche beg. grond 3.900 NonPneumophila

Douche 1e verd. 2.300 NonPneumophila

Douche 1e verd. 2.600 NonPneumophila

Douche 2e verd. 1.900 NonPneumophila

Douche 2e verd. 2.700 NonPneumophila

Gevelkraan 3e verd. 3.400 NonPneumophila

Knijpdouche 3e verd. 4.200 NonPneumophila
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Tabel 1: Voorbeeld uitslag met “lokale besmettingen”.

Tabel 2: Voorbeeld uitslag met “gebiedsbesmetting”.

Tabel 3: Voorbeeld uitslag met “systeembesmetting”.

Het is dan aannemelijk dat de biofilm met legionella 

uitsluitend direct voor, in, of na de mengkraan zit (lokale 

besmetting). Dit kan met een vervolgonderzoek worden 

bevestigd. In tabel 1 is een voorbeeld gegeven van een 

uitslag van monsternemingen in een prioritair gebouw 

met tientallen douches op de begane grond, 2e en 3e 

verdieping.

Tappuntnr. Locatie kve/l Soort

Gevelkraan beg. grond 800 NonPneumophila

Douche beg. grond < 100

Douche 1e verd. < 100

Douche 1e verd. 6.300 NonPneumophila

Douche 2e verd. < 100

Douche 2e verd. 5.400 NonPneumophila

Gevelkraan 3e verd. < 100

Knijpdouche 3e verd. 16.000 NonPneumophila

Tappuntnr. Locatie kve/l Soort

Gevelkraan beg. grond < 100

Douche beg. grond < 100

Douche 1e verd. < 100

Douche 1e verd. < 100

Douche 2e verd. 1.900 NonPneumophila

Douche 2e verd. 2.700 NonPneumophila

Gevelkraan 3e verd. 3.400 NonPneumophila

Knijpdouche 3e verd. 4.200 NonPneumophila

tappunten.  Dit duidt meestal op biofilm met legionella in een groot deel van 

het systeem of in de hoofdleiding voor of na het leveringspunt. Zijn er nor

moverschrijdingen op alle mengkranen die op de centrale warmtapwater

voorziening zijn aangesloten, dan kan er sprake zijn van biofilm met legionella 

in deze warmtapwatervoorziening. Denk daarbij aan plaatselijk langdurig 

lauwe temperaturen in een voorverwarmingsboiler of sedimentvorming in 

combinatie met lauwe temperaturen onderin een boiler.

Situatie 4: “Besmetting met legionella pneumophila” 

Normoverschrijdingen met legionella pneumophila kunnen duiden op 

biofilm met legionella in een slecht functionerend of verkeerd ontworpen 

warmwatersysteem. Ook kan het duiden op “superhotspots” in het 

koudwatersysteem, daar waar langdurig temperaturen > 30 oC optreden. 

Dit kan bijvoorbeeld in de nabijheid van permanent warme leidingen, of in 

warme technische ruimten, of bij gebouwen zonder koeling in een warme 

zomer. Toelichting: Bij temperaturen > 30 oC komt legionella pneumophila 

relatief veel meer voor, dan onder 30 oC.

Situatie 2: “Gebiedsbesmetting”

Daarbij is sprake van meer normoverschrijdingen op 

tappunten binnen bepaalde delen van het gebouw en/

of aangesloten op een bepaalde verdeelleiding. Dit kan 

duiden op biofilm met legionella in een deel van de 

leidingwaterinstallatie. Het is van belang het betreffende 

deel te definiëren. Zijn er meer normoverschrijdingen 

op mengkranen die op één boiler zijn aangesloten, dan 

kan er sprake zijn van biofilm met legionella in deze 

warmtapwatervoorziening.

Situatie 3: “Systeembesmetting” 

Bij een systeembesmetting ziet men normoverschrijdingen 

van ongeveer dezelfde hoogte en soort legionella op alle 

Tappuntnr. Locatie kve/l Soort

Gevelkraan beg. grond < 100

Douche beg. grond 5.400 Pneumophila st1

Douche 1e verd. 8.400 Pneumophila st1

Douche 1e verd. 12.500 Pneumophila st1

Douche 2e verd. 9.300 Pneumophila st1

Douche 2e verd. 6.300 Pneumophila st1

Gevelkraan 3e verd < 100

Knijpdouche 3e verd 7.800 Pneumophila st1

Tabel 4: Voor-

beeld uitslag met 

“systeembesmetting 

warmwater”.

Het brononderzoek

Als de inschatting nog steeds te onzeker is om de bron aan te wijzen, 

moet men kiezen voor een brononderzoek. In dit onderzoek wordt op 

gestructureerde wijze m.b.v. extra monsternames, eventueel aangevuld 



Stap 4: Wegnemen bron normoverschrijding 

Op basis van resultaten van stap 3 wordt een plan van aanpak opgesteld 

met als doel de oorzaken van de normoverschrijdingen weg te nemen. 

In een bijlage van het modelstappenplan van de RVB is een modelplan 

van aanpak opgenomen. Er zijn verschillende aanpakken geformuleerd 

voor situaties met “lokale besmetting”, “gebiedsbesmetting” en 

“systeembesmetting”. Heel soms is er sprake van een combinatie van 

deze situaties. Het is aan te bevelen om de opsteller van het vigerende 

beheersplan te betrekken bij het opstellen van het plan van aanpak. Het 

plan van aanpak wordt vervolgens uitgevoerd en de resultaten ervan 

worden gecontroleerd door het nemen van monsters.

 

Vaak duurt het langer dan een paar maanden voordat de installatie 

helemaal vrij is van legionella. Daarom moet in het plan van aanpak 

aandacht worden besteed aan tappunten die tijdelijk zijn voorzien van 

legionellafilters met een BRL K140101certificaat. Bij monsterneming 

moeten de filters worden verwijderd en daarna weer teruggeplaatst. 

Bovendien moeten de filters elke drie maanden worden vervangen. Een 

en ander dient te geschieden volgens een nauwgezet hygiëneprotocol en 

de douchekoppen moeten bij de filtervervanging worden gecontroleerd 

op vervuiling en biofilmvorming en zo nodig worden gereinigd en 

gedesinfecteerd. Als het uitvoeren van het plan van aanpak langer duurt 

dan drie maanden fungeren de tijdelijke filters als een semipermanente 

oplossing en moeten ook legionellamonsters worden genomen (met het 

filter gemonteerd) om te controleren of deze hun werk goed doen.
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met “swabs” en andere eenvoudige proeven gezocht  

naar de locatie(s) van de biofilm met legionella. In de 

praktijk blijkt de biofilm met legionella vaak in of in de 

buurt van de douchemengkranen te zitten, zoals in de 

doucheslang (zie figuur 5).

Model-procedure brononderzoek legionella

In een bijlage van het modelstappenplan is een 

modelprocedure brononderzoek normoverschrijding 

opgenomen. Allereerst kunnen aanvullend monsters 

worden genomen op meer tappunten voor een vollediger 

beeld. Om definitief te bepalen of de bron zich in de 

hoofdleiding en/of in de verdeelleidingen bevindt, 

moeten monsters worden genomen op aanwezige 

aftappers (bijv. op afsluiters) of extra aan te brengen 

monsternemingskraantjes. Dat laatste kan zelfs als de 

leiding onder druk blijft (zie figuur 6).

Vervolgens wordt bepaald in welke delen van de 

leidingwaterinstallatie er biofilm met legionella 

aanwezig is. Er wordt daarbij bij voorkeur in een bepaalde 

volgorde gewerkt. Het gaat te ver om de procedure in 

dit artikel gedetailleerd te behandelen. Opmerking: 

Normoverschrijdingen > 1000 kve/l in het kader van 

brononderzoek moeten ook worden gemeld aan ILT.

Figuur 4: Het nemen van een swab-monster.

Figuur 7: Monstername op knijpdouche (Bron: Kenniscentrum Facilitair management & Gebouwbeheer)

Figuur 6: Monsternemingskraantje 

(Bron: Kemper) en aftakking in leiding 

onder druk (Bron: Flamco).

Figuur 5: Biofilm met zichtbare legionella in een  

doucheslang (bron: Eawag & ZMB University of Zurich).
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Als er bij de controlemonsternemingen (zonder filter gemonteerd) 

normoverschrijdingen zijn, dan moet het proces opnieuw worden 

doorlopen en/of moeten andere maatregelen worden genomen, 

totdat de installatie legionellaveilig kan worden verklaard. De 

constateringen in bovengenoemd traject kunnen aanleiding zijn tot 

permanente extra installatie en/of beheersmaatregelen. Dit moet 

door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf worden verwerkt in de 

risicoanalyse en het beheersplan.

Alternatieve oplossingen

Blijkt dat de biofilm met legionella praktisch gezien niet of 

nauwelijks is te verwijderen, of na verloop van tijd weer terugkomt 

(of zeer waarschijnlijk zal terugkomen), moet men overwegen om 

alternatieve oplossingen in te zetten. De ervaring heeft geleerd dat 

reinigen met water of een water/persluchtmengsel, thermische en 

chemische desinfectie of combinaties hiervan meestal niet leidt tot 

definitieve verwijdering van alle biofilm. Deze zal bij gelijkblijvende 

omstandigheden weer gaan groeien en op den duur weer 

legionellavermeerdering veroorzaken. Als alternatieve oplossingen 

in bestaande installaties komen in aanmerking:

1. Automatische wekelijkse thermische desinfectie van tappunten;

2. Fysische techniek op tappunten;

3. Elektrochemische techniek.

Oplossing 1: Automatische wekelijkse thermische desinfectie 

van tappunten 

Dit is een vorm van thermisch beheer en vervangt het wekelijks 

spoelen op gebruikstemperatuur, dat vaak onvoldoende effect 

sorteert. Wekelijkse thermische desinfectie is alleen zinvol als de 

biofilm met legionella alleen bij of in de douchecombinaties zit 

(hetgeen relatief vaak het geval is). Als er sprake is van biofilm 

in de koudwateraansluitleidingen moet deze oplossing worden 

uitgebreid met automatische “heetoverkoud desinfectie” (zie 

figuur 8). Bij het desinfecteren hoeft er niet continu met heet water 

te worden gespoeld. Als de temperatuur in voor de douchekop 

hoger is dan vereist, stopt de doorstroming tijdelijk. Hiermee wordt 

het warmwaterverbruik beperkt.

De aansluitlengte van 1 meter blijkt in de praktijk soms te kort om 

doorwarming te voorkomen (met name als de circulerende warm

waterleiding lager ligt). De plaats van de centrale driewegklep wordt 

gebaseerd op het leidingdeel waar biofilm kan voorkomen. Het 

systeem kan worden gekoppeld aan het aanwezige GBSsysteem. 

De automatische desinfectie mag alleen in werking treden als er 

niemand onder de douche staat. Dit kan op verschillende manieren 

worden gedetecteerd. Voorts moet rekening worden gehouden 

met de beschikbare capaciteit van de warmwatervoorziening. Is 

die beperkt dan kan men kiezen voor een weekprogrammering per 

cluster van douches. Een voordeel t.o.v. de alternatieve technieken  

2 en 3 is dat er geen extra monsternemingen vereist zijn. 

Oplossing 2: Fysische techniek op tappunten

Dit kan bijvoorbeeld met een ultrafiltratieunit (UF) op het tappunt 

(point of use) of op een klein groepje tappunten. De UFunit moet 

zijn uitgevoerd met automatische terugspoeling, periodieke auto

matische controle op lekkage het membraanfilter (integriteitstest) 

en BRL K140101 certificering. Een ander belangrijk aandachtspunt 

is het leidingwerk in de UFunit en de douchekop. Die moeten 

volkomen schoon blijven en mogen geen zacht kunststof en/of 

rubber materialen bevatten, omdat anders het risico bestaat dat 

in de unit zelf biofilmgroei optreedt. Kies alleen een merk/type dat 

bewezen heeft aantoonbaar langdurig goed te functioneren in de 

praktijk, ook onder ongunstige omstandigheden. Een nadeel t.o.v. 

oplossing 1 is dat elk half jaar extra monsternemingen vereist zijn. 

Een voordeel is dat een legionella ten gevolge van een eventuele 

systeembesmetting wordt tegengehouden.

Figuur 8: Schema van automatische thermische desinfectie met  

heet-over-koud-desinfectie van de koudwater-verdeelleiding (bron: Franke).

Figuur 9: Een RVS-douchepaneel 

met UF-filter (bron: PB International).
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Oplossing 3: Elektrochemische techniek

Dit kan bijvoorbeeld met een koperzilvertechniek bij het 

leveringspunt (point of entry) met BRL140102certificering (zie 

figuur 10). Bij een elektrochemische techniek moet volgens de wet 

de bestaande leidingwaterinstallatie worden gesaneerd (o.a. dode 

leidingen verwijderen) en worden gereinigd en gedesinfecteerd. In 

de praktijk blijkt dit vaak ondoenlijk, omdat de primaire processen 

in het gebouw gewoon doorgang moeten vinden. Wel kunnen de 

grootste pijnpunten worden weggenomen, zoals het verwijderen 

van zacht kunststof en rubber materialen nabij de tappunten. Het 

duurt een tijd voordat de koper en zilverionen de legionella in de 

biofilm hebben gedood. In die eerste periode zullen de tappunten 

daarom moeten worden beschermd met de eerder genoemde 

legionellafilters in de douchekoppen.

Hoe meer pijnpunten zijn verwijderd uit de leidingwaterinstallatie, 

des te groter is de kans dat de concentratie legionella snel zal 

afnemen tot onder 100 kve/l, mits de tappunten regelmatig worden 

gebruikt. Een nadeel t.o.v. oplossingen 1 en 2 is dat elk maand extra 

monsternemingen moeten worden gedaan, totdat de installatie 

legionellavrij is.

Een praktijkcase

In Tabel 5 hieronder wordt een praktijksituatie behandeld van nor

moverschrijdingen in een prioritair object en de acties die daarna zijn 

ondernomen. De gegevens zijn aangeleverd door Xigna en Holland 

Water, beiden kennispartner van TVVL.  

lijke dwangbeschikking met een boete van ca. € 50.000, als 

niet binnen een bepaalde termijn de zaken in orde zijn. 

Acties:

Er wordt een adviesbureau ingeschakeld en dat stelt het 

volgende vast:

•  De sterke variatie in normoverschrijdingen wijst op 

biofilm met legionella in de appartementen zelf. 

•  Men vermoedt dat de bron voornamelijk zit in de 

koudwaterleidingen vanwege de grote diameters en 

lage watersnelheden. 

•  Het collectieve deel van de gebouwinstallatie is 

waarschijnlijk niet de bron, omdat er ook uitslagen zijn 

van < 100 kve/l.

•  Thermische desinfectie van de koudwaterinstallatie in 

de appartementen is niet mogelijk vanwege de beperkte 

temperatuurbestendigheid van het leidingmateriaal.

•  Chemische desinfectie is ook niet mogelijk, omdat 

daarbij alle ca. 700 waterleidingsprinklerkopjes tijdelijk 

moeten worden verwijderd.

De keuze valt op het plaatsen van een koperzilver

installatie, in eerste instantie in combinatie met tijdelijke 

legionellafilters in de douchekoppen. In figuur 12 is het 

verloop te zien van de gemeten legionellameetwaarden 

na installatie van de koperzilvertechniek tot heden. De 

monsternemingen zijn steeds gedaan na het uitnemen van 

de tijdelijke filters. Er is een dalende tendens te zien in de 

maandelijkse monsternemingen, echter na 1 jaar is er nog 

steeds sprake van normoverschrijdingen. 

Figuur 10: Koper-zilver-techniek  

(bron: Holland Water).

Tabel: Praktijksituatie

Figuur 11: Principeschema leiding-

watersprinklerinstallatie (Bron: BAM 

Bouw en Techniek).

Soort gebouw Woonzorgcomplex met 5 verdiepingen en ca. 200 appartementen

Bouwjaar 2008

Eigenaar Woningcorporatie

Huurder Zorginstelling

Leveringspunt In een technische ruimte en voorzien van centraal UF/UVfilter

Leidingwaterinstallatie
Gecombineerd met een leidingwatersprinklerinstallatie in elk 
appartement (zie figuur 11)

Leidingen
In appartement instortleidingen alle Ø32 mm (vmax = 0,25 m/s  
en inhoud 16 liter!!!).

Beheersplan Geen risicoanalyse, beheersplan en logboek aanwezig.

Monsternemingen
Geen monsternemingen gedaan in de jaren nadat de  
UF/UVtechniek is geïnstalleerd

Situatie:

Controle en bemonstering:

Na controle in 2011 door het 

drinkwaterbedrijf namens ILT  

zijn er monsters genomen 

in een aantal woningen. 

Het analyserapport geeft 

aan dat er sprake is van 

legionellagehaltes tot 50.000 

kve/l nonpneumophila. 

Dreiging van boete:

Het ILT dreigt met een bestuur
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Vervolgens is er een brononderzoek uitgevoerd. De conclusie 

daarvan is dat de normoverschrijdingen worden veroorzaakt 

door biofilm met legionella in de koudwaterwaterleidingen in de 

woningen en in de sterk vervuilde doucheslangen en douchekoppen. 

Daarnaast is er sprake van weinig waterverbruik op de tappunten. 

Bejaarde mensen blijken minder te douchen. Daardoor komen er te 

weinig zilver en koperionen op plaatsen waar deze hun desinfecte

rende werking moeten doen. Alle douchekoppen en doucheslangen 

zijn vervangen en daarnaast is er een intensief spoelregime ingezet. 

In de zomer van 2013 blijken er geen normoverschrijdingen meer te 

zijn. Vervolgens zijn de filterdouchekoppen verwijderd. In 2014 is 

men overgegaan op een bemonsteringsfrequentie van 3 maanden 

en in 2015 van 6 maanden. 

In deze case wordt een aantal van mijn ervaringen met andere 

projecten bevestigd, zoals:

•  Doe altijd eerst onderzoek naar de bron(nen) van de 

normoverschrijdingen.

•  Verwijder zoveel mogelijk van deze bronnen (biofilm met 

legionella) voor het aanbrengen van de alternatieve techniek.

•  Zorg dat tappunten voldoende worden gebruikt, zodat de koper 

en zilverionen hun desinfecterende werk kunnen doen.

•  Door bovenstaande acties uit te voeren zal een koperzilver

installatie de installatie veel sneller legionellavrij maken en hoeft 

men minder lang de tijdelijke legionellafilters te handhaven. 

(Deze moeten elke drie maanden worden vervangen.)

Conclusies

•  Het ontbreekt in Nederland aan een eenduidige landelijke 

richtlijn over wat te doen na een normoverschrijding.

•  Een onderzoek naar de daadwerkelijke bron van legionella wordt 

te vaak overgeslagen of de bron wordt verkeerd ingeschat.

•  Thermostatische douchemengkranen, doucheslangen en 

douchekoppen bevatten vaak biofilm met legionella en 

kunnen hoge normoverschrijdingen veroorzaken. Daarmee 

worden resultaten van recente onderzoeken bevestigd. In 

een van die onderzoeken (2) is aangetoond dat ca. 40% van 

de doucheslangen biofilm met legionella bevat. In twee 

andere onderzoeken is aangetoond dat meer dan 30% van 

de douchekoppen biofilm bevatten en een broeinest zijn van 

legionella en ziekteverwekkende bacteriën, zoals mycobacterium 

avium en pseudomonas aeruginosa (3) en (4). In een derde 

Nederlands onderzoek, geïnitieerd door ISSO, is aangetoond 

dat ook thermostatische mengkranen biofilm met legionella 

kunnen bevatten (5). Een ander onderzoek geeft aan dat de 

aanwezigheid van ijzer daarbij van invloed kan zijn (6).

Referenties
1. ISSOpublicatie 55.1 Legionellapreventie in leidingwater, 2012
2.  Caitlin Proctor, Mauro Reimann, Bas Vriens, Frederik Hammes, Artikel, Biofilms in showerhoses, 

Water Research 131: 274286, 2018
3.  Leah Feazel, Laura Baumgartner, Kristen Peterson, Daniel N. Frank, J. Kirk Harris, Norman Pacea 

(PNAS), Oppertunistic pathogens enriched in showerhead biofilms, 2009

4.  Samuel Collins, David Stevenson, Allan Bennet, Jimmy Walker (Biosafety, Air and Water Microbiology 
Group, Salkisbury, UK), Occurrence of legionella in UK showers, 2016

5. Dr. Paul van der Wielen (KWR), Praktijkonderzoek legionella in douchemengkranen, 2013
6.  Wilco van der Lugt, Sjoerd Euser, Jacob Bruin, Jeroen Den Boer, Jimmy Walker, Sebastian Crespid. De 

groei van Legionella anisa in een model drinkwatersysteem en het effect van verschillende douche
kranen en roest van gietijzeren distributieleidingen, 2017.

Figuur 12: Verloop van de concentraties Legionella in de praktijkcase (bron: Holland Water).

Figuur 13: Voorbeeld van een 

bovenmatig legionellagevoelige 

douchekop (Bron: C-mark).

Aanbevelingen

•   Doe altijd direct brononderzoek als de locatie van de biofilm niet 

bekend is.

•  Verwijder onderdelen van zacht kunststof en rubber alvorens 

men een alternatieve techniek in gebruik neemt.

•  Ontwikkel een landelijke geldende richtlijn “Wat te doen na een 

normoverschrijding?”

•  Ontwikkel een gebruikersinstructie om douchemengkraan

combinaties, inclusief slangen en douchekoppen legionellavrij te 

houden. Denk daarbij aan wekelijkse thermische desinfectie op 

> 60 oC en/of regelmatig reinigen/desinfecteren/vervangen van 

de doucheslang en douchekop.

•  Voor de industrie: Ontwikkel douchemengkraancombinaties 

bestaande uit materialen met een lage biofimvormingspotentie 

(BVP).

•  Voor woningen met leidingwatersprinklers: Maak direct na de 

watermeter een aparte sprinklergroep met een keerklep zonder 

afsluiter ervoor. (De keerklep kan beproefd worden m.b.v. de 

afsluiter voor de watermeter).
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Innovatieve verwarmingstechnieken voor  
woningen onderzocht

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is op 

initiatief van stichting MOED dit onderzoeks

project gestart. De partijen die aan dit project 

deelnemen zijn:

•  Stichting MOED, initiator en coördinator van 

het project.

•  TIWOS, die de proefwoningen ter beschikking 

heeft gesteld.

•  Enexis, die energiegebruiksgegevens ter 

beschikking stelde.

•  Durocan heeft een proefwoning voorzien van 

een warmtepomp op basis van CO2.

•  Tube Inside heeft een proefwoning voorzien 

van een luchtverhitter waarmee warmte wordt 

overgedragen aan de bestaande CV installatie.

•  Helicon en ISSO, die de validatie en metingen 

van de woningen organiseerde en analyseerde.

Met de toenemende verduurzaming van gebouwen en de 
gebeurtenissen in Groningen omtrent gaswinning is er 
meer aandacht voor het onderwerp  ‘#vanhetgasaf ’. Echter 
daarbij wordt de vraag gesteld ‘#hoedan?’. Om woningen 
gasloos te maken moeten momenteel hoge kosten gemaakt 
worden om te isoleren en naar LTV over te stappen. Maar 
is een conventionele verwarmingsketel ook uit te wisselen 
voor een elektrisch alternatief zonder al deze aanpassin-
gen? Wat zijn de voorwaarden? Hoe is het energiegebruik? 
En wordt de woning wel warm genoeg?

Arjan Schrauwen en Dennis van der Kooij, ISSO

Verwarmingstechnieken

In het onderzoek worden drie verwarmingstechnieken gebruikt. 

De drie verwarmingstechnieken worden allemaal aangesloten 

op het bestaande CV distributiesysteem, wat bestaat uit hoge 

temperatuur radiatoren. 

Vergelijkingsprotocol

Het protocol heeft als doel om te komen tot een eenduidige en 

objectieve vergelijking van 2 alternatieve technieken ten opzichte 

van een conventionele verwarmingsketel. Met deze technieken  

kan een woning zonder aardgas worden verwarmd. Door de twee 

alternatieve technieken te vergelijken met een woning met een con

ventionele CV ketel, wordt inzicht gegeven hoe de twee alternatieve 

techniek scoren ten opzichte van de conventionele techniek.

Stichting ISSO heeft een protocol opgesteld op welke wijze 

verschillende variabelen tijdens de testperiode gemeten worden. 

Dit protocol omvat de beschrijving en de meetmethode van de 

volgende variabelen: 

• Instelparameters

•  Mate van noodzakelijk onderhoud aan de verschillende 

installaties

• Binnentemperatuur

• Buitentemperatuur

• Tapwatertemperatuur

• Elektriciteitsgebruik

• Gasverbruik

• Kosten
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Conventionele verwarmingsketel Hoog temperatuur CO2 warmtepomp Luchtverhitter

Brandstof Aardgas Elektriciteit en warmte uit buitenlucht Elektriciteit

Werking Warmteproductie door verbranding 
van aardgas

De warmtepomp warmt het water in het distributiesys
teem op door warmte te onttrekken aan de buitenlucht 
en deze in het distributiesysteem te stoppen.

Warmteproductie door elektrisch verwarmingselement 
en ventilator. Warmte wordt afgegeven aan bestaand 
CV net

Tapwatervoorziening Geïntegreerd in verwarmingsketel Middels separate boiler Middels separate boiler

Tabel 1: Drie gebruikte verwarmingstechnieken.



Het protocol voor het gasgestookt verwarmingssysteem 

is in twee periodes opgedeeld van elk twee weken. In de 

eerste meetperiode, voortaan genaamd meetperiode 1, is 

het uitgangspunt een bewoner die overdag tussen 08:30 

uur en 16:00 uur niet aanwezig is in zijn woning. Tussen 

16:00 uur en 08:30 uur is de bewoner wel aanwezig. De 

instellingen van de gewenste ruimtetemperaturen zijn in 

meetperiode daarom als volgt:

•  De ruimten in de woning moeten in de ochtendperiode 

om 07:00 uur op een temperatuurniveau zijn van 21 °C 

om 08:30 uur gaat de bewoner aan het werk en vanaf 

dat tijdstip mag de verwarmingstemperatuur zakken 

tot minimaal 15 °C.

•  Om 16:00 uur komt de bewoner weer thuis en moeten 

de verschillende ruimten in de woning weer op een 

temperatuurniveau zijn van 21 °C.

•  De bewoner gaat om 22:30 uur naar bed en vanaf dat 

moment mag het temperatuurniveau in de woning 

zakken tot 15 °C.

In de laatste twee weken is de streefbinnentemperatuur 

ingesteld op 21 °C gedurende een etmaal voor zowel de 

CVketel als de twee alternatieve verwarmingstechnieken. 

In het onderzoek noemen we dit: meetperiode 2. De alter

natieve verwarmingssystemen zijn niet overgedimensio

neerd, zoals bij een CVketel wel vaak het geval is. Dit leidt 

er toe dat de twee alternatieve systemen ingesteld zijn op 

continue verwarmen. 

Uitgangspunten

Om objectief te kunnen vergelijken moet er kunnen worden 

uitgegaan van drie gelijke woningen met een vergelijkbare: 

• externe warmtelast, 

• interne warmtevraag, 

• isolatie en 

• warmteafgiftesysteem (leidingnet, type en grootte radiatoren). 

•  vergelijkbare tapwaterinstallatie waarbij lengte en diameter 

van leidingen van de verwarmingsunit naar de tappunten 

overeenkomen

Er is echter een verschil tussen de referentiewoning en de twee 

woningen met de alternatieve verwarmingstechnieken: De 

referentiewoning heeft namelijk een Clabel en, de twee woningen 

met alternatieve verwarmingstechnieken zijn woningen met 

een Elabel. Om de woningen te kunnen vergelijken wordt het 

warmteverlies van de woningen daarom omgerekend.

Methode en resultaten

Energiegebruik

De resultaten van de metingen en berekeningen worden hieronder 

getoond. Er is puur naar het energiegebruik gekeken van de 

verschillende technieken en hoe deze zich tot elkaar verhouden. 

Theoretisch warmteverlies

Uit de berekeningen voor het theoretisch warmteverlies per 

appartement volgen de waardes zoals weergegeven in tabel 2. 
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Appartement A
(referentiewoning)

Appartement B Appartement C Eenheid

Specifiek warmteverlies 
van het gebouw naar de 
buitenlucht

100,9 125,0 125,0 W/K

Specifiek warmteverlies 
naar aangrenzende onver-
warmde ruimte(n)

42,6 42,6 42,6 W/K

Warmteverlies door  
buitenluchttoetreding

47,2 47,2 47,2 W/K

Totaal warmteverlies 190,8 214,8 214,8 W/K

Dit is het theoretisch warmteverlies wat elk appartement verliest 

op basis van de bouwfysische gegevens, de gegevens van de gevels, 

ramen en het dak.

Berekend warmteverlies

Uit de berekeningen voor het werkelijk warmteverlies per 

Omdat de woningen leeg staan, is er verder geen 

sprake van het bereiden van voedsel, of het gebruik 

van elektrische apparatuur (drogers, televisies, 

waterkokers etc.). Deze woonactiviteiten staan los 

van de werking van de verwarmingssystemen en zijn 

daarom ook niet gemeten.

Vooropname

Voordat begonnen wordt met de metingen wordt er 

een vooropname gedaan. De volgende elementen 

worden gecontroleerd, gedocumenteerd en ingesteld:

• Meterstanden elektra en gasmeters;

• Instelstanden van radiatorventielen;

• Toestand woning (met foto’s);

•  Stand van zaken (nieuw aangebrachte) installatie  

(met foto’s);

• Inprogrammeren van thermostaat t.b.v. metingen.

Tabel 2: Theoretisch warmteverlies van de appartementen.
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Eindresultaat

In tabel 3 voor de vergelijkingstabel van de drie 

technieken. Zie figuur 2 voor een grafische weergave 

van de bovenstaande waardes, weergegeven per 

dag. Ter aanvulling voor de vergelijking is in figuur 

3 de gemiddelde buitentemperatuur weergegeven 

per dag.  

Om beter inzicht te krijgen in de gegevens zijn 

deze ook cumulatief weergegeven in figuren 4, 5 

en 6. Figuur 4 toont het cumulatief energiegebruik 

over de gehele meetperiode. Van 3 naar 4 februari 

is een duidelijke knik te zien in de meetwaardes 

Onderzoek & Cases 

CV-ketel
Appartement A

(referentiewoning)

Luchtverhitter 
Appartement B

Warmtepomp 
Appartement C

Eenheid

Meetperiode 1:  
CVketel met 
nachtverlaging

257,3 703,6 338,1 kWh

Meetperiode 2: 
CVketel zonder 
nachtverlaging

480,3 603,6 262,5 kWh

Totaal: 744,1 1437,6 693,4 kWh

Figuur 1: Werkelijk warmteverlies van de appartementen.

Tabel 3: Verbruik per verwarmingstechniek over de meetperiode.
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appartement volgen de waardes weergegeven in figuur 

1. Dit zijn de gemiddelde warmteverliezen van de 

appartementen per uur van die dag van de meetperiode. 

Deze waardes zijn gebaseerd op het theoretisch 

warmteverlies en het temperatuurverschil tussen binnen 

en buiten.

Verhouding warmteverlies tussen referentiewoning 

en testwoningen

De warmteverliezen van de drie appartementen zijn 

tegenover elkaar uitgezet. De verschillen tussen de 

drie appartementen bepalen de factor waarmee het 

appartement met de gasgestookte CVketel moet worden 

gecorrigeerd om gelijk te staan aan een appartement met 

een dak grenzend aan de buitenlucht. Deze factor komt 

uit op 1,28, dit betekent dat wanneer het energiegebruik 

van de woning met de conventionele CVketel wordt 

vermenigvuldigd met 1,28, deze ongeveer gelijk moet 

zijn aan een CVketel in een appartement met een dak 

grenzend aan de buitenlucht zoals dit bij de woningen met 

de alternatieve technieken het geval is. 

Om de gasgestookte CV ketel en de elektrisch gedreven 

warmtepomp en luchtverhitter te kunnen vergelijken, is in 

alle berekeningen het gas naar kWh energie omgerekend. In 

een doorsnee CVketel komt uit 1 m³ gas ongeveer 9,3 kWh 

energie vrij om de woning te verwarmen. 

Figuur 3: Gemiddelde buitentemperatuur per dag over de meetperiode.

Figuur 2: Verbruik per verwarmingstechniek over de meetperiode.
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van de CVketel. Dit komt omdat de CVketel die dag van 

nachtverlagingsstand overgeschakeld in continustand. In 

de meetperiode 1 is de ingestelde temperatuur in de nacht 

lager dan die overdag. In meetperiode 2 is de hele dag 

dezelfde ingestelde temperatuur gebruikt. 

Figuren 5 en 6 tonen het cumulatief energiegebruik van 

de verschillende verwarmingstechnieken, gesplitst in de 

periode waar de CVketel in nachtverlagingsstand heeft 

gestaan en in de periode waar de CVketel continu heeft 

gedraaid. Figuur 5 toont meetperiode 1, waar de CVketel 

in nachtverlagingsstand heeft gestaan, en figuur 6 toont 

meetperiode 2 met de CVketel in continustand. 

In figuur 5 is te zien dat de warmtepomp en de CV 

ketel ongeveer hetzelfde traject doorlopen mbt 

energiegebruik. De CV ketel wordt in dit geval ’s nachts 

in een nachtverlagingsstand gezet. De warmtepomp 

verwarmt continu.  Om de woning te verwarmen gebruikt 

de warmtepomp deels warmte uit de buitenlucht wat 

wordt “opgepompt” met behulp van elektriciteit. De 

luchtverhitter gebruikt in deze situatie de meeste energie. 

De luchtverhitter kent in dit geval geen nachtverlaging. 

In figuur 6 is te zien dat zonder nachtverlaging de CV ketel 

praktisch evenveel energie gebruikt als de luchtverhitter. 

De warmtepomp verwarmt ook in dit geval de woning 

continu. Dit continu verwarmen is ook het geval bij de 

luchtverhitter. 

Conclusie

Er zijn uit dit onderzoek meerdere conclusies te trekken. 

Deze zijn opgesplitst in:

• de hypothese, 

• elektriciteit in de toekomst en 

• gas in de toekomst. 

Hypothese

Wat het onderzoek laat zien is dat beide alternatieve 

elektrische verwarmingstechnieken de woning kunnen 

verwarmen. Dit betekent dat de gasgestookte CVketel 

dus vervangen kan worden door een elektrisch alternatief, 

ook al is de woning niet energiezuinig uitgevoerd en 

het verwarmingsafgiftesysteem blijft zoals het is. De 

elektrische varianten functioneren dus goed in een slecht 

geïsoleerde woning met hoge temperatuur verwarming.  

Figuur 4: Cumulatief verbruik van de drie verwarmingstechnieken over de hele meetperiode.

Figuur 5: Cumulatief verbruik over de meetperiode met de CV-ketel in nachtverlagingsstand.

Figuur 6: Cumulatief verbruik over de meetperiode met de CV-ketel zonder nachtverlagingsstand
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Onderzoek & Cases 

De hoge temperatuur CO2 warmtepomp verbruikt 

ongeveer evenveel energie als de CVketel met 

nachtverlaging zoals is te zien in figuur 5. Wanneer de 

CVketel geen nachtverlaging heeft, dan verbruikt de 

warmtepomp zelfs veel minder energie. Hierdoor is de 

warmtepomp een goed alternatief  voor een gasloze 

toekomst. 

Elektriciteit in de toekomst

Wat niet is meegenomen is dat bij gebruik van elektrische 

verwarming ook zonnepanelen in combinatie met 

elektrische energieopslag toegepast kan worden. 

Dit verhoogt de (kosten)efficiëntie van zowel de 

energieopwekker als de elektrische verwarming. Indien 

er geen of te weinig afname van elektriciteit is, leveren 

op dit moment zonnepanelen in combinatie met een 

gasgestookte CVketel de opgewekte stroom terug 

aan de energieleverancier. De energieleverancier geeft 

vervolgens korting op de energierekening van de gebruiker. 

Verhoudingsgewijs is de teruggeleverde elektriciteit alleen 

niet evenveel waard als de elektriciteit die ingekocht wordt. 

Wanneer de elektriciteit wordt opgewekt en direct wordt 

gebruikt voor elektrische verwarming, dan kan een grotere 

besparing worden behaald die niet mogelijk is met een 

gasgestookt systeem. Omdat het opwekken van energie 

en het gebruik van energie vaak niet gelijktijdig is biedt 

tussentijdse energieopslag een mogelijke oplossing.

energiegebruik laat zien dan in meetperiode 2, waar geen 

nachtverlaging is toegepast. Dit is goed terug te zien in 

figuur 5 en 6. 

Adviezen

 In het onderzoek is gebruik gemaakt van slecht geïsoleerde 

woningen. Een goed geïsoleerde schil voorkomt natuurlijk 

warmteverlies. Een slecht geïsoleerd huis heeft veel meer 

energie nodig om op temperatuur te blijven. Dit zorgt voor 

een hoog energiegebruik en hogere investeringskosten 

in de warmteopwekker. Deze is immers groter om aan de 

grotere energiebehoefte van de woning te kunnen voldoen. 

Het advies is dan ook om altijd te isoleren.  

Aanbevelingen

De testen zijn uitgevoerd in woningen die nagenoeg niet 

zijn geïsoleerd. Om een beter beeld te krijgen van de 

werking van alternatieve technieken zouden deze tests 

ook kunnen worden uitgevoerd in beter geïsoleerde 

woningen. Hierdoor wordt een beter beeld verkregen van 

het energiegebruik van deze technieken. 

Ook is met de toenemende elektrificatie van woningen 

waarschijnlijk een zwaarder elektrische infrastructuur 

benodigd. Als er naast elektrisch verwarmen ook elektrisch 

gekookt wordt en een auto elektrisch wordt opgeladen, 

heeft dit mogelijk gevolgen voor de bestaande elektrische 

infra. Middels een vervolgonderzoek zou hier aandacht aan 

gegeven kunnen worden.

Als laatste is lokale duurzame energieopwekking (zoals 

zonnepanelen) en energieopslag niet meegenomen in 

de beschouwing. We verwachten met deze middelen 

de bestaande elektrische infra te ontlasten en 

energiegebruikskosten te verlagen. Hiermee worden hoge 

maatschappelijke investeringen voorkomen. Het onderling 

koppelen van de individuele energiesystemen per woning 

(opwekking, verbruik en opslag) en managen van deze 

energiestromen zal in een vervolgproject meegenomen 

worden, dat wij samenvatten onder de naam AWESOME 

hetgeen betekend: Andere Warmte en Elektriciteit door 

Slim Opslaan en Managen van Energie.

Referenties
1. ISSOpublicatie 51 Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen – 2018
2. Kleintje Warmteverliesberekening voor woningen – 2017

3. Kleintje CVservice Monteren en onderhouden van gasinstallaties – 2019
4. Stichting MOED  https://duurzaammoed.nl/

Kostentechnisch zijn de elektrische verwarmingstechnieken 

er nog niet. De investeringskosten van de apparaten en de 

prijs per kWh energie liggen voor de elektrische systemen 

hoger. Op het gebied van de prijs per kWh wordt nu wel 

actie ondernomen, het is dus mogelijk dat in de toekomst 

een gunstigere verhouding ontstaat tussen de gas en 

elektra prijs per kWh.

Gas in de toekomst  

Voor de gasgestookte CVketel laat het onderzoek zien dat 

het inregelen van de CVinstallatie en het toepassen van 

bijvoorbeeld een modulerende klokthermostaat cruciaal 

zijn voor het zuinig en efficiënt werken van de CVketel. In 

meetperiode 1, waar nachtverlaging is toegepast voor de 

CVketel, is te zien dat het systeem een aanzienlijk lager 
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BIM-LOD-sessies pakken Babylonische spraakverwarring in de bouw aan

Triple BIM Community formuleert alternatief 
voor LODsysteem

Wat is het Level of Detail (LOD)? Een LOD is van oorsprong 

bedoeld om goed af te spreken tot welk detailniveau alle 

betrokkenen per discipline en per fase hun bijdrage in een 

Bouw Informatie Model (BIM) zouden uitwerken. Maar al 

snel doopte het American Institute of Architects de definitie 

om tot ‘Level of Development’. Zij bepaalden vijf niveaus: 

eerste analyse, schematisch ontwerp, controleren van con

structie, aanvullen van het model met gedetailleerde infor

matie van leveranciers en tot slot komen tot een As-Built 

model. Met deze systematiek poogt de bouwsector de 

informatieoverdracht binnen de BIMmethode te verbete

ren. In de afgelopen periode is alleen gebleken dat het LOD 

in de praktijk eerder tot verwarring dan tot verheldering 

leidt. Babylonische spraakverwarringen zijn hardnekkig in 

de bouwkolom, en het LOD versterkt dit. De Triple BIM 

Community binnen TVVL heeft toen het initiatief genomen 

tot het project De zin en de onzin van LOD, waarmee ze 

een aanzet wil geven tot verbetering. Circa dertig BIM

specialisten, van installateurs, aannemers, constructeurs, 

opdrachtgevers, architecten, ingenieurs, toeleveranciers en 

andere dienstverleners, kwamen in een viertal bijeenkom

sten samen om te praten over de problemen, de oorzaken 

en vooral de oplossingen. Samen bepaalden zij een richting 

om via een LOD beter te kunnen samenwerken en vooral de 

uniforme informatieuitwisseling te vergroten. 

In het afgelopen voorjaar kwamen circa dertig BIM-specialisten 
tijdens vier bijeenkomsten samen om te praten over het Level of 
Detail (LOD) in een BIM. Tijdens deze gestructureerde workshops 
zochten de vakmensen een oplossing voor de Babylonische 
spraakverwarring die het LOD in de BIM-praktijk veroorzaakt. 
Soms is het de definitie van LOD die tot onduidelijkheid leidt, 
maar vaker en problematischer is het verschil in interpretatie bij 
de partijen in de bouw. Tijdens de workshops zijn de specialisten 
uiteindelijk tot een alternatieve systematiek gekomen. In de 
komende periode bekijkt de werkgroep of dit systeem na verdere 
verdieping en afstemming in de branche uiteindelijk ook kan 
worden geïmplementeerd.

Auteur Rob van Mil

Geen eenduidige betekenis

Tijdens de eerste workshop bleek al snel dat het LOD 

geen eenduidige betekenis heeft. En dat belemmert de 

toegevoegde waarde ervan. LOD kan staan voor Level of 

Definition, Level of Detail of voor Level of Development. 

Welke naam dan ook, het LOD  bepaalt in een BIM welke 

informatie in een bepaalde fase van het ontwerp, de bouw 

en het beheer moet vastliggen. Hoe hoger het LODniveau, 

hoe meer informatie, en hoe specifieker deze informatie 

moet zijn. We hebben het dan over grafische informatie, 

maar ook over parameters, aantallen en beschrijvingen. 

Toch is het in de praktijk vaak niet duidelijk welke infor

matie partijen van elkaar verwachten. Daardoor ontstaat 

er geregeld discussie over wat men wel en niet in het 

BIMmodel moet opslaan. Bij de eerste bijeenkomst is 

echter een gemeenschappelijke rode draad gevonden: in de 
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overgang van de ene naar de andere fase gaat er veel fout 

en de kosten daarvan zijn enorm, net als het tijdverlies en 

de frustratie. De deelnemers vinden die overgangsmomen

ten echt cruciaal. Als je daar door tijdsdruk overheen stapt, 

creëer je voor de hele keten verlies in tijd, geld en kwaliteit. 

Onnodig veel uren

“Uit de gesprekken in de eerste sessie kwam naar voren 

dat partijen vaak dingen dubbel doen of te veel doen 

op het verkeerde moment. Zoals een engineer die al in 

een vroege fase een ontwerp maakt tot aan het laatste 

schroefje, terwijl dat detailniveau nog helemaal niet nodig 

is. Je maakt dan onnodig veel uren”, zegt Jerry Groeneveld, 

procesmanager bij Homij Technische Installaties. Samen 

met Alexander Hoos, Informatiemanager bij Kuijpers 

organiseerden zij namens de TVVL Triple BIM community 

de BIMLODsessies, waarbij ze ondersteuning kregen 

van Bas Koenderinck, Marco Breedveld en Arjan Molenaar 

van BIMpuls. “Zodra de informatieoverdracht hapert of niet goed 

verloopt, leidt dit tot torenhoge faalkosten, kwaliteitsissues en 

budgettekorten in de bouw”, vult Alexander Hoos zijn collega aan. 

“Onderzoeken van bijvoorbeeld Bouwkennis wijzen uit dat miscom

municatie en fouten in de informatievoorziening de belangrijkste 

oorzaak van faalkosten zijn. Bovendien zijn overdrachten vaak meer 

verplichte nummers dan dat ze daadwerkelijk de juiste bagage 

leveren voor de volgende partij. Een overdracht is pas een over

dracht als beide partijen vinden dat er correct is overgedragen.”

Tijdens de bijeenkomst kregen de specialisten de vraag voorgelegd 

om zoveel mogelijk oplossingen te noemen voor de problemen en 

blokkades die in eerste instantie waren geïnventariseerd. Daaruit 

kwamen een vijftal grote issues waarop antwoorden noodzakelijk 

zijn.

1.  Het ontbreekt aan een duidelijke en uniforme definitie van LOD 

(is het Level of Detail, Document, Design, Development, …).

2.  Verschil in verwachtingen en interpretaties bij betrokken partijen.

3.  In het proces van Schetsontwerp naar Beheer & Onderhoud 

wordt de LOD niet telkens opnieuw getoetst; probleem met 

volgordelijkheid.

4.  Informatieoverdracht is niet passend bij de fase van het traject; 

te vroeg, te gedetailleerd ontworpen.

5.  LOD is in fases ongelijk: Bouwkundig ≠ Technisch en Bestek ≠ 

Technisch Ontwerp.

Te omvangrijk voor vier sessies

Uit de discussie naar aanleiding van deze vijf punten bleek dat issue 

nummer 1 als eerste moest worden ‘opgelost’. Pas als overeenstem

ming is over een praktische oplossingsrichting, kun je over de andere 

issues gaan discussiëren. Ook waren de deelnemers het er over 

eens dat vijf issues überhaupt te omvangrijk zijn om ze allemaal in 

vier sessies op te lossen. Daarom keken de deelnemers eerst naar 

de oorzaken. Waarom ontbreekt het aan een duidelijke, uniforme 

definitie? En waarom is er een verschil in verwachtingen bij de 

verschillende partijen? 

Het zoeken naar een praktische oplossingsrichting voor het LOD 

gebeurde plenair, omdat de deelnemers ervan overtuigd zijn dat een 

eventuele definitie gebaseerd moet zijn op de visie van alle aanwe

zigen. Uit die gemeenschappelijke discussie kwam naar voren dat de 

belangrijkste bottleneck voor een universele definitie het verschil in 

interpretatie is. Waar de ene partij in de bouw vooral of uitsluitend 

geometrische data in de LOD nodig heeft, daar heeft de andere juist 

behoefte aan (technische) informatie. Weer een andere wil dat de 

LOD ook procesinformatie bevat. De uitvraag is voor elke partij in 

de bouwkolom anders en tegelijk weet een opdrachtgever  als je 

generaliseert  niet wat hij uitvraagt of wat hij nodig heeft.
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Vervolgens ontstonden tijdens de workshop, vanuit een dynamisch, creatief 

proces, verschillende oplossingen. Vanuit een lange lijst met mogelijke 

oplossingen kozen de deelnemers de meest geschikte; oplossingen die de 

BIMspecialisten in de derde sessie verder wilden uitwerken. Daarbij ging 

het om deze drie oplossingen

1.  We moeten een systematiek bedenken en uitwerken waarbij we LOG en 

LOI binnen een LOD kunnen toepassen.

2.  Om de informatiebehoefte per discipline en per fase eenduidig te kunnen 

bepalen, moeten we weten welke informatiebehoefte op basis van 

beslissingsmomenten nodig zijn, welke behoeften we integraal kunnen 

samenvoegen en welke informatie elke discipline nodig heeft.

3.  Om te zorgen dat een opdrachtgever de juiste uitvraag doet, moeten we 

hem zo ver krijgen dat hij in dialoog gaat met het bouwteam over nut, 

noodzaak en praktische invulling van BIM in een project.

Wat is informatie en wat niet?

Het antwoord op de vraag welke informatie er in een LOI zit en wat in een 

LOG, was niet alleen breed maar ook vaag: ‘alles wat kennis toevoegt’. Voor 

Informatie (LOI) draait het om letters, cijfers, false & true. Onder Geometrie 

(LOG) verstaan de BIMspecialisten alles wat geen info is: objecten met 

lengte, breedte, hoogte, vorm en ruimte. In de praktijk bestaat LOI uit para

meters en LOG uit plaatjes, aansluitingen, uiterlijke kenmerken. Alle partijen 

in een bouwproces hebben (in meer of mindere mate) beide type data 

nodig, maar niet iedereen op hetzelfde niveau. Wel kun je al aan het begin 

van een project bedenken wanneer (in welke fase) je om de verschillende 

soorten informatie moet vragen en hoe.

Mate van detail verschilt sterk

De deelnemers kwamen tot de vaststel

ling dat de mate van detail in een LOD 

heel erg afhankelijk is van wat je ermee 

doet (berekenen, bouwen of onderhou

den) en voor welk onderdeel in de bouw 

je een LOD nodig hebt. In het algemeen 

kun je stellen dat, wat we nu onder een 

LOD verstaan, te generiek is en dat je het 

bijvoorbeeld zou kunnen splitsen in een 

LOG (geometrie) en een LOI (informatie). 

En dan zou je ook nog een LOF (fase), LOP 

(proces), LOL (logistiek) of LOG (gebruik) 

kunnen definiëren. Maar in het algemeen 

zou het al een stap voorwaarts zijn als we 

een LOD koppelen aan de projectmatige 

toepassing en de beslissingsmomenten 

van een bepaalde fase binnen een project, 

zoals Definitief Ontwerp (DO) of Bestek, 

enzovoorts. 

Meest prominente oorzaken

Uiteindelijk benoemden de deelnemers 

de drie meest prominente oorzaken voor 

de problemen. 

1.  We proberen LOG (geometrie) en LOI 

(informatie) op één lijn te krijgen.

2.  Partijen hebben verschillende  

informatiebehoeften per discipline/

component/fase.

3.  De opdrachtgever weet niet goed wat 

hij vraagt.
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aanpassen aan de LODstructuur, maar dat wordt als niet praktisch 

haalbaar geacht. Veel meer kansen zien de BIMspecialisten in de 

mogelijkheid om het detailniveau en de gegevensbehoefte per disci

pline aan het specifieke beslissingsmoment te koppelen. 

Alternatieve structuur uitgewerkt

Om te laten zien hoe dit in de praktijk kan werken, is er tijdens 

de laatste workshop een alternatieve structuur uitgewerkt voor 

een LOD op basis van de discipline Brandveiligheid tijdens het 

beslismoment Vergunningsaanvraag (WABO/DO). Daarbij bekeken 

de deelnemers eerst welke rollen (partijen) van belang zijn: van 

opdrachtgever tot installateur. Vervolgens welke disciplines 

betrokken zijn: brand, E, W, M&R, bouwer en architect. En uiteinde

lijk de objecten waarop het LOD in het desbetreffende beslismo

ment en voor die specifieke discipline (brand) betrekking heeft. 

Daaruit kwam een duidelijk bewijs naar voren dat je Geometrie en 

Informatie (LOG en LOI) moet splitsen. Voor een heldere en goed 

werkbare LOD is het noodzakelijk om op beslismomenten (fases) 

te sturen. Dit zal een onlosmakelijk onderdeel moeten zijn van de 

methode die we in Nederland willen hanteren. En dat geldt ook voor 

de conclusie dat we LOD niet op model maar op objecten moeten 

toepassen. Bovendien concludeerden de deelnemers dat we in een 

nieuwe uitwerking voor de Nederlandse markt het woord LOD niet 

meer zullen gebruiken. Als we de nieuwe oplossing gaan presente

ren, zal voor de term LOD geen plaats meer zijn.

Draagvlak creëren

Om te zorgen dat de uitwerking, de conclusie en het voorstel van de 

BIMspecialisten uiteindelijk hun weg naar de markt vinden, zorgt 

een afvaardiging van de Triple BIM Community voor het creëren van 

draagvlak. Op dit moment is de basis gelegd voor een alternatieve 

systematiek. Maar nu is het belangrijk dat er synergie wordt gezocht 

met andere initiatieven in de bouwsector, zodat de systematiek in 

breed verband kan worden uitgewerkt. Daarvoor is er contact met 

de Bouw Informatie Raad (BIR), het BIM loket en de organisatie 

achter de DigiDeal, om daar de conclusies te presenteren en om op 

een bredere en strategische plek een vervolg en verdere invulling te 

kunnen geven. 

De resultaten van de BIMLODsessies zullen na de zomer via een 

communicatiecampagne breed bekend worden gemaakt. Ook zullen 

vertegenwoordigers van de Triple BIM Community presentaties over 

hun werk geven, bijvoorbeeld tijdens de Kennisdag van het BIM

Loket op 4 oktober. De definitieve versie van het slotdocument zal 

ook, samen met een uitwerking van de alternatieve LODstructuur, 

beschikbaar worden gesteld op de portal van de Triple BIM 

Community via www.tvvlconnect.nl.

‘Consortiumdenken’ is de belangrijkste en ook de meest effectieve 

wijze om ervoor te zorgen dat opdrachtgevers met een juiste uit

vraag komen. Als je kijkt naar de verschillende rollen van de betrok

ken partijen, dan kun je niet anders dan naar de hele levensduur van 

een gebouw of object te kijken en daarvoor de informatiebehoefte 

te beschrijven. Zo kun je voor iedere rol in het proces naar een 

eenduidige en bruikbare uitvraag komen. Binnen het gedachtengoed 

van de levensduur van een gebouw of object moeten we vooraf dus 

goed bedenken wie en in welke fase welke informatie nodig heeft. 

Bouwaanvraag is cruciale fase

Uiteindelijk was er nog de discussie over welke disciplines wanneer 

en in welke fase aan bod komen. En welk van die momenten of 

fases is dan cruciaal? De verschillende fases zijn onder meer de 

klantvraag/uitvraag, vergunningsaanvraag, contractfase (met 

opdrachtgever en onderaannemers), de prijsvorming, start van de 

realisatie, oplevering (met opdrachtgever en gebruiker), beheer en 

onderhoud. De conclusie luidde dat de vergunningsfase, oftewel de 

bouwaanvraag, de meest cruciale is, als het gaat om de informatie

voorziening voor BIM. Bij de bouwaanvraag zijn over het algemeen 

de financiën vastgesteld. Ook kun je op de beslissingen die daarin 

zijn gemaakt  zodra de vergunningen zijn vergeven  idealiter niet 

meer terugkomen. Want elke aanpassing heeft dan consequenties 

voor het budget en de vergunning. In die vergunningsfase is de infor

matiebehoefte dus cruciaal en zeer breed. Wil je daaraan voldoen, 

dan is een vereiste dat partijen veel eerder samenkomen en dat de 
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selectie van partners in een project eerder 

moet worden gedaan. Als je in staat bent 

om in de programmafase de engineering 

en de informatiebehoefte beter en breder 

op te pakken, bespaar je tijd en faalkosten 

in het verloop van het project.

Elke fase heeft beslismomenten

Het belangrijkste probleem met de huidige 

LOD is dat deze niet smart en niet specifiek 

(genoeg) is. Of, zoals veel deelnemers 

opmerkten, de huidige wijze waarop we nu 

de LOD, de mate van detaillering gebrui

ken, past niet in ons bouwproces met de 

fases die wij hanteren. Elke fase heeft zijn 

eigen beslismoment, waarvoor specifieke 

informatie nodig is. Maar die mate van 

gedetailleerdheid die daarvoor noodza

kelijk is, is niet voor elke discipline in elke 

fase hetzelfde. Een theoretische oplossing 

is dat we de fasering van ons bouwproces 



De eerste gedachten over het Ecovat in 

Uden ontstonden in een kantoorpand 

aan de overkant van de weg. Dat drie ver

diepingen tellende gebouw werd in 2011 

opgeleverd en is met zijn gevel met 30 

cm EPSschuim (RC=10), pvpanelen op 

het dak, betonkernactivering en warmte

pomp op ventilatielucht energieneutraal. 

Het pand werd ontwikkeld en gebouwd 

door Ecovatdirecteur Aris de Groot: “Ik 

ben na de oplevering een jaar lang bezig 

geweest om het gebouwbeheersysteem 

te optimaliseren. We hebben weersvoor

spellingen voor ons postcodegebied voor 

de komende vijf dagen toegevoegd en 

ook zoninstraling. Het setpoint heb

ben we daardoor twee dagen in de tijd 

verschoven. Deze ‘adaptiviteit’ van het 

gebouw aan weersomstandigheden 

hebben we laten octrooieren.” 

Onder een met planten overwoekerd veldje in 
Uden ligt een geïsoleerd warmtevat met 1500 
kuub water. Dat klinkt als een flinke bel, maar 
toch is het vat slechts een proefmodel voor de echte 
opslagvaten die komen gaan. Want met vaten vanaf 
20.000 kuub wil het Veghelse bedrijf Ecovat in 
woonwijken seizoensgebonden energiefluctuaties 
gaan opvangen. Menige warmtevisie opstellende 
gemeente heeft de technologie in het vizier. Toch 
moet het eerste grootschalige project nog worden 
uitgevoerd. Aan Ecovat ligt het niet; de kunst is 
echter alle betrokken partijen op te lijnen.

Projectbeschrijving

Warmteaccu als onderdeel van slim warmtenet

Auteur Tijdo van der Zee
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Ecovat wil seizoensfluctuaties duurzame energie overbruggen

Op een slimme manier omgaan met de weersomstandig

heden dus, gecombineerd met de traagheid van 

betonkernactivering. “Het deed me beseffen dat 

energieneutraliteit één is, maar dat slim gebruik van 

duurzame bronnen iets heel anders is. Weersfluctuaties 

van de ene op de andere dag kan je benutten. Beter zou 

nog zijn om de seizoensfluctuaties op te vangen.”



De Groot verkocht het kantoorpand en met het geld 

dat hij daarvoor ontving bouwde hij zijn eerste Ecovat. 

“Met de gemeente heb ik een eeuwigdurende erfpacht 

afgesproken.” Het terreintje is omgeven door hoge 

bouwhekken en het doek tegen die hekken ontneemt 

het zicht op het Ecovat. Maar helaas, wanneer het 

hek geopend wordt, is er nog steeds geen vat te zien. 

Logisch natuurlijk, want op het twintig meter diepe 

vat ligt een laag grond van een meter, begroeid met 

planten. Wel staat er een witte container. Daarin is 

een deel van de techniek verwerkt: een chiller die de 

stooklijn van een of meerdere gebouwen simuleert, 

en als opwekkers een lucht/waterwarmtepomp, 

een water/waterwarmtepomp en een zestal in serie 

geschakelde elektrische weerstandsketels, alle zes 

verbonden met een boilervat. De warmtepomp is 

zo ingeregeld dat hij alleen warmte levert als er windenergie 

beschikbaar is. “Het kantoor aan de overkant is niet op het vat 

aangesloten. Dat wilde ik wel maar als we dat hadden gedaan, 

dan was er sprake van een commerciële exploitatie en hadden de 

ontvangen ontwikkelbijdrages terugbetaald moeten worden”, zegt 

De Groot.

Foto 1: Vanuit de bovengrondse, witte container verdwijnen distributieleidingen 

(links) onder de grond. Rechts een Nibe-warmtepomp. 

Foto 2: Het interieur van de container van de andere kant. L:inks de elektrische 

weerstandsketels. 
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Stratificatie

Aan de andere zijde in de container zijn de 

geïsoleerde distributieleidingen gemonteerd. 

Een vijftal aanvoer en een vijftal retourleidingen 

verdwijnt in de vloer van de container onder de 

grond. Daar gaan ze naar het geïsoleerde Ecovat. 

Maar waarom vijf? “Het vat is gestratificeerd, 

met vijf onafhankelijk van elkaar te regelen 

lagen.” Stratificatie kom je vaker tegen: neem 

bijvoorbeeld een modern huisboilervat voor 

dag/nachtgebruik, daar gebeurt het net zo 

goed. “Het gaat er om dat je aan het eind van 

de zomer een bepaalde oplading wil hebben, 

dat lukt niet goed als je gaat roeren.” De lagen 

tussen het warme water bovenin en het koude 

water onderin noemt De Groot de “thermocline 

laag”. En die laag zorgt ervoor dat koud en warm 

goed van elkaar gescheiden blijven. “Je moet 

de energie met beleid in de lagen van het vat 

brengen. Dat is het terrein van de Computational 

Fluid Dynamics, CFD. Op de bouw van een 

ondergronds gestratificeerde tank hebben we een 

aantal octrooien.”

Foto 3: Een visual met woningen laat zien hoe diep het Ecovat in de grond gaat. 

Foto 4: Op de locatie in Uden worden de elementen voor 

het vat klaargemaakt om afgezonken te worden in de bodem.

Projectbeschrijving
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Foto 5: Van boven is goed te zien hoe de elementen aan 

elkaar worden geklikt.

Foto 6: Als het Ecovat van binnen klaar is, wordt het deksel in de vorm van prefab 

dakelementen er op gelegd. Na verdere isolatie wordt alles afgedekt met zand en is het 

Ecovat klaar voor gebruik.

Wat zo mooi is van een groot vat ten opzichte van 

een heleboel kleine buffervaten, zegt De Groot, 

is dat je veel minder afkoeling hebt. “Hoe meer 

inhoud ten opzichte van het oppervlak, hoe beter je 

je warmte vasthoudt. Bij een commercieel vat van 

20.000 kuub heb je in een half jaar minder dan 10% 

energieverlies. Dat hebben we kunnen berekenen op 

basis van ons kleinere vat hier in Uden. En DNVGL 

en het Belgische onderzoeksinstituut Vito hebben 

dat in een rapport gevalideerd.”

Een Ecovat komt het best tot zijn recht in een 

smart heat grid (slim warmtenet à la Mijnwater in 

Heerlen). De Groot noemt het warmtenet van de 

toekomst het ‘vijfde generatie warmtenet’. Dat 

zijn laagtemperatuur decentrale en vermaasde 

warmtenetten, waarin zowel warmte als koude “als 

pakketjes” geleverd kunnen worden, en waarbij 

consumenten tegelijk ook producenten zijn, door 

middel van bijvoorbeeld een zonneboiler op het dak. 

“De ‘stooklijn’ van het warmtenet beweegt mee met 

de buitentemperaturen, zoals bij het principe van 

het kantoor.”
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Lage Delta T

Verder zijn er nog enkele grotere producenten die 

hun laagwaardige warmte of warmte met hogere 

temperaturen kunnen invoeden. Woningen moeten 

overweg kunnen met lage temperaturen en dus 

is energielabel B eigenlijk wel een voorwaarde 

(warmtapwater kan gemaakt worden met bijvoorbeeld 

een booster warmtepomp). Het geheel is afhankelijk van 

een goede ITinfrastructuur. Dat heeft te maken met 

het feit dat het met de Delta T een stuk nauwer komt. Je 

kan je niet permitteren om teveel buiten de ingestelde 

waardes te komen met aanvoer en retourtemperatuur, 

omdat je anders de woning niet comfortabel krijgt 

 je moet de temperatuur afstemmen op de slechts 

geïsoleerde woning. “Je gaat in zo’n systeem ook krijgen 

dat je een marktmechanisme krijgt waarbij duurzaamheid 

en schone energie meegewogen worden Wie dan het 

goedkoopste warmte kan maken, kan het op een bepaald 

moment verkopen. Het mooie is: een Ecovat scoort heel 

hoog op die merit order, omdat wij voor 100% duurzame 

en schone warmte en koude, lage kosten voor productie 

en onderhoud hebben.”
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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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Verduurzaamde Friese 
huizen maken ijs voor  
Elfstedentocht

Auteur Harmen Weijer

Expertinterview
A

De basis voor het idee is al wat ouder, vertelt Van 

den Dobbelsteen. “Ik heb het al een keer geopperd, 

toen Ed Nijpels nog Commissaris van de Koningin 

in Friesland was, dus dat is al meer dan tien jaar 

geleden. Het was destijds niet veel meer dan een 

idee; ik had het nog niet goed doorgerekend. Ik 

heb het daarna nog wel vaker geroepen, ook in 

Amsterdam om het schaatsen in de winter op de 

grachten weer mogelijk te maken.”

Het idee verbaasde veel mensen, maar volgens prof.dr. 
ir. Andy van den Dobbelsteen van de TU Delft is het 
mogelijk om binnen afzienbare tijd de Elfstedentocht in 
Friesland weer te kunnen schaatsen. En de Friezen zorgen 
zelf voor de ijsvloer! Voorwaarde is dat de Friezen die langs 
de route wonen, massaal aan de aquathermische warmte-
pompen gaan. Dat ogenschijnlijk wilde idee is op Building 
Holland tijdens een snelkookpansessie met 4 TVVL-leden 
nog eens grondig doorgerekend. Het blijkt te kunnen! Ze 
zijn niet de enige geïnteresseerden, want het plan gaat in 
praktijk getest worden. Wetterskip Fryslân ziet namelijk 
kansen voor verbetering van de kwaliteit van het Friese op-
pervlaktewater. Van den Dobbelsteen is het vooral te doen 
om dit plan als motor te gebruiken voor de energietransitie 
in de gebouwde omgeving.

In 2013 is dit door de Scheikundejongens doorgerekend 

op een vraag van Volkskrantjournalist Bard van de Weijer 

of het mogelijk is om kunstmatig de Elfstedenroute te 

koelen tot ijs. Van den Dobbelsteen heeft die berekeningen 

gekoppeld aan de mogelijkheid om met warmtepompen 

de gebouwde omgeving te verduurzamen met behulp 

van aquathermie. En dat plan lanceerde hij eerder dit jaar 

tijdens zijn keynote op het Duurzaam Gebouwd Congres in 

Leeuwarden.

Want, zegt Van den Dobbelsteen, we moeten toe naar een 

winwinwin situatie. “Ik zoek alleen nog maar naar dit 

soort mogelijkheden: mitigatie, adaptatie en extra waar

decreatie. Ik wilde dit plan in ieder geval koppelen aan de 

energietransitie, maar het blijkt dat het Wetterskip Fryslân 

dit als een kans ziet om de waterkwaliteit te verbeter en. 

Door niet alleen in de winter warmte te onttrekken uit 

het oppervlaktewater – zoals in mijn plan – maar ook in 

de zomer, hebben onder andere algen en poepbacteriën 

geen kans om te groeien. In die situatie zal je de warmte 

wel moeten opslaan, bijvoorbeeld in een wko in plaats van 

direct te gebruiken. Dat wordt al gedaan in bijvoorbeeld de 

Rotterdamse Maastoren, dus het systeem is bekend.” 

Praktische uitvoerbaarheid

De berekeningen van Van den Dobbelsteen lieten “wonder
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wel” zien dat het kan (zie ook kader op pagina 54): zelfs rekening 

houdend met een 2 graden temperatuursverhoging door klimaat

verandering kunnen warmtepompen het oppervlaktewater (van 

minimaal 4 meter breed en 15 cm dik) tot 4 graden extra koelen. 

“Dat betekent wel dat dit tot ijs kan worden als het al koud genoeg 

is en even blijft in Friesland. Maar het levert dus ook duurzame 

woningen op in Friesland: deze warmtepompen kunnen 10% van 

alle Friese huizen van duurzame energie voorzien.”

Tot zover het idee, hoe kan je dit nu praktisch uitvoeren? De reacties 

na zijn keynote waren niet van de lucht, vooral van mensen die 

beroepsmatig hiermee te maken hebben, maar ook van instanties 

als de provincie en het Wetterskip. Op Building Holland begin april 

is de technische en praktische uitvoerbaarheid uitvoerig bespro

ken met 4 TVVLleden in een snelkookpansessie op het TVVL 

Kennisplein. Bert van Dorp (Orange Climate), Michiel van Bruggen 

(de Energiemanager), Christiaan Nijboer (Rijksvastgoedbedrijf) en 

Arjan Schrauwen (ISSO) deden hieraan mee. “In de 11 Friese steden 

is het praktisch goed mogelijk door in de kademuren warmtewisse

laars op te nemen, en omliggende woningen hierop aan te sluiten. 

In Amsterdam is dat zelfs al concreet in beeld, want daar wil de 

gemeente een flink deel van de kademuren verbeteren. Dan is het 

slim om deze warmtewisselaars eraan toe te voegen. Verder kun 

je gebruik maken van matten in water, die warmte aan het water 

onttrekken zodat het water bevriest.”

Figuur 1: De route voor de 

Elfstedentocht zoals Van den 

Dobbelsteen hem wil plannen 

met behulp van aquathermie. 

Hier is de tocht nog gepland 

langs de wal van het Slotermeer, 

maar wellicht gaat de tocht er 

met hulp van matten gewoon 

over heen. 

Voor de buitengebieden met maar een enkele 

boerderij om de zoveel kilometer wordt dit een 

stuk lastiger, beseft Van den Dobbelsteen zich 

terdege. “Daar kun je ook matten voor gebruiken. 

Door ze onder bijvoorbeeld een steiger te leggen 

wordt de binnenvaart niet gehinderd. Maar als er 

geen bebouwing is, wordt het lastiger. Dat moeten 

we nog verder uitwerken. Hiervoor zouden we een 

Elfsteden Energie Coöperatie kunnen oprichten. 

Op die manier kunnen we dit centraal maar wel van 

onderop organiseren.”

Vakantiewoningen op Slotermeer

Bij één specifiek probleem is Van den Dobbelsteen 

al een stapje verder, want de Elfstedentochtroute 

brengt schaatsers ook over grote plassen, waarbij 

met name het Slotermeer een uitdaging is. “In 

mijn presentatie heb ik de route langs de wal 

gepland, daarmee wordt de tocht langer dan nu 

het geval is. Maar tijdens de snelkookpansessie 

is een ander, veel aardiger idee opgekomen: 
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matten neerleggen over het meer zodat 

een straatje over het meer ontstaat. Toen 

kwam direct een aanvullend idee in mij 

op: wat als we naast die matten drijvende 

vakantiewoningen realiseren? Deze 

woningen  wellicht alleen voor de winter 

– verkrijgen duurzame warmte uit het 

water en daardoor kan een ijsvloer worden 

gerealiseerd over het meer van minimaal 

4 meter breed. Ze zitten op de eerste rang 

voor de tocht der tochten.”

Deze en nog veel meer technische 

uitdagingen vragen om een test in de 

praktijk. En ook daarover heeft Van 

den Dobbelsteen nieuws te melden. 

“Weerman Gerrit Hiemstra hoorde van dit plan, 

en is helemaal enthousiast. Hij woont in Balk en 

daar is een vrij lang, niet al te breed kanaal waar we 

dit met proefvakken kunnen testen. Dan krijgen 

we antwoorden op vragen als: krijgen we lokaal 

genoeg verkoeling en leidt dat tot bevriezing? We 

hopen de proef deze winter te kunnen starten; dat 

is mede afhankelijk van een groot onderzoeks

voorstel waaraan ik dit Elfstedenplan wil toevoe

gen. In dit voorstel wil ik die winwinwin situatie 

in steden realiseren: dus energietransitie, het voor

komen van opwarmen van steden en extra waarde 

creëren voor leefkwaliteit en biodiversiteit. Daarin 

past dit plan heel goed. Dat heb ik ingediend in 

het kader van de Nationale Wetenschapsagenda 

bij het Rijk. Daarnaast doen ook al vijf steden 

(Amsterdam, Utrecht, Delft, Arnhem en Tilburg) 

mee aan dit grotere plan, maar ook het bedrijfs

leven, en nu dus ook Friesland.” 

Foto 1: Andy van den Dobbelsteen (midden) bespreekt zijn plan op Building Holland met (vlnr:) 

Christiaan Nijboer (Rijksvastgoedbedrijf), Bert van Dorp (Orange Climate), Arjan Schrauwen (ISSO), 

Michiel van Bruggen (de Energiemanager),  en. Foto: Jeanette Schols
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De rekensommen 

Met behulp van de eerder gemaakte berekeningen van de 

Scheikundejongens heeft Van den Dobbelsteen het volgende bere

kend. Friesland heeft 290.335 huishoudens [CBS, 2018]. Het Friese 

gasverbruik ligt rond 1500 m3 per huishouden; dat staat gelijk aan 

52.800 MJ per huishouden oftewel 52,8 GJ. Daarmee is voor alle 

Friese huishoudens het totale gasverbruik: 15.330 TJ. Naar schatting 

wordt circa 50% hiervan gebruikt in december, januari en februari: 

in Friesland is in de winter 7500 TJ aan warmte nodig.

Hoeveel energie is er nodig om het Elfstedenparcours van 200 km 

lang van een ijsvloer van 4 meter breed en 15 cm dik te voorzien? 

Ook dat hebben de Scheikundejongens en Van den Dobbelsteen 

berekend. In totaal gaat het om 120 miljoen liter oppervlaktewa

ter. De ijsvloer moet er tenminste 24 uur liggen. De gemiddelde 

dagtemperatuur in januari is 2 graden Celsius, inclusief klimaatver

andering rekenen we met 4 graden Celsius. Het water moet daarom 

worden afgekoeld met 4 graden Celsius. Daarvoor moet per dag 2 

TJ aan warmte worden afgevoerd. Nu kost het koelen van vloeibaar 

naar vast ongeveer 20 keer zoveel: 40 TJ. Dit kan echter geleide

lijk, gedurende een week, dus 5,7 TJ per dag. Daarnaast kost 

het gekoeld houden 6 TJ [Scheikundejongens], 0,9 TJ per dag. 

Totale energie te onttrekken aan het water:  

8,6 TJ per dag.

Hoe kunnen we 8,6 TJ per dag duurzaam verkrijgen door warm

tepompen? Daarvoor is gemiddeld een vermogen nodig van 

100 MW; dit komt neer op 10.000 warmtepompen van 10 kW. 

En dat betekent: 1 warmtepomp per 20 meter Elfstedenroute!

En is dat nog betaalbaar? Van den Dobbelsteen denkt van 

wel, zo rekent hij voor: 8,6 TJ per dag = 6 GWh elektriciteit. 

Dit kost bij een gemiddelde kWhprijs van 22 cent) in totaal 

1,32 miljoen euro. Dat komt neer op maximaal € 9,10 per 

aangesloten Fries huishouden per winterdag, ongeveer het 

dubbele van wat ze nu betalen; per Nederlands huishouden 

kost het nog geen eurocent per winterdag. Kunnen we 

dit duurzaam opwekken? Daarvoor zijn wel windmolens 

nodig, want zonnepanelen zijn hiervoor vanwege de slechte 

opbrengst in de winter minder geschikt. Daarvoor zijn  

26 windturbines van 4 MW voldoende.

Foto 3: Zowel op Building Holland (foto) als op het Duurzaam Gebouwd Congres 

lanceerde Van den Dobbelsteen het Friese Elfsteden energietransitieplan.  

Foto: Jeanette Schols.

Momentum is nu

Het momentum om dit Elfstedenplan 

serieus uit te voeren wordt verder 

gevoed door het Wetterskip Fryslân. “Het 

Wetterskip is zeer geïnteresseerd. Die 

heeft dit aquathermieplan uitgebreid met 

rioolwaterwarmtehergebruik en ingediend 

bij de NRC Innovatieprijs. Dus er is veel 

aandacht voor; dan moeten we het nu ook 

doortrekken.” Voor Van den Dobbelsteen 

is de verduurzaming van de gebouwde 

omgeving een belangrijke drijfveer. “En 

dat red je het niet alleen met groen gas, 

waterstofgas of warmtenetten. Een heel 

groot deel zal toch door middel van 

warmtepompen moeten worden verduur

zaamd. Dan ben ik geen voorstander van 

luchtwarmtepompen, zeker niet in steden. 

Ze maken relatief veel lawaai en produce

ren in de zomer warmte, terwijl de steden 

door klimaatverandering de warmte toch 

al niet kwijt kunnen. Dan is dit aquather

mieplan een heel goed alternatief.”



Adv. 5Energie voor de toekomst; dat is wat we 
bezoekers mee willen geven ti jdens  
Building Holland 2020. De uitdagingen 
waar we als bouw- en installatiesector 
voor staan bieden we alleen het hoofd 
door naar elkaar te luisteren, samen te 
werken en met elkaar te bouwen aan 
nieuwe technieken en oplossingen.

Laat zien wat je durft 
Een gevleugelde uitspraak van YOUNG 
TVVL is ‘om gave dingen te doen’. Samen 
met jullie willen én kunnen we ook gave 
dingen doen in aanloop naar, ti jdens en na 
3 dagen Building Holland. Door vroegtijdig 
in te stappen pak je je rol om mee te  

bouwen aan een TVVL Kennisplein waar 
kennis delen, samen werken en elkaar  
ontmoeten als vanouds centraal staan.

Building Holland 2020:  jouw verbinding 
naar business met toekomstwaarde!
Building Holland is het 3-daagse  
innovatie event voor de bouw-,  
installatie- en vastgoedsector. Dit  
jaarli jks terugkerende event vindt plaats 
in de RAI in Amsterdam. 15.000 bezoekers 
en 250 standhouders komen van 24 t/m 
26 maart 2020 samen om kennis te delen, 
te netwerken, zaken te doen en het zien 
& beleven van innovatieve producten en 
concepten.

 Meer informatie? Neem contact op met 
Femke van Egmond | f.vanegmond@tvvl.nl

BOUW MEE AAN HET TVVL KENNISPLEIN 
TIJDENS BUILDING HOLLAND 2020



Begin met 
meten
Maak van circulariteit een zakelijke 
kans. Het maakt niet uit of u uw MKI 
wilt berekenen of uw uitstoot wilt 
verminderen: 
Met ons Environmental Intelligence 
Platform kunt u de efficiëntie 
verhogen, kosten verlagen en 
aanbestedingen winnen.

Zet nu je eerste stap:

ECOCHAIN.COM/CIRCULAIR

Je eerste stap naar circulariteit:
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Het wereldwijd opererende Duitse 

familiebedrijf Viessmann is al meer 

dan een eeuw lang actief – met liefst 

120 verkoopkantoren  op het gebied 

van verwarmings en koelsystemen. “In 

Nederland kent men ons van de grote 

ketels voor utiliteit en industrie, maar 

we produceren en leveren in andere 

Europese landen al jaren gaswandketels, 

warmtepompen en zonnepanelen 

als één van de grootste leveranciers 

in de woningmarkt. We hebben dan 

ook goede gaswandketels, maar voor 

de Nederlandse woningmarkt was 

ons product minder passend. Nu in 

Nederland warmtepompen steeds meer 

in beeld komen, zien we een mooie 

groeimarkt voor onze producten voor de 

woningmarkt, en ook de utiliteit.”

Viessmann ontwikkelt en produceert 

deze producten zelf, in fabrieken in Euro

pa, China en Canada, maar met name in 

Duitsland zelf. “Twee jaar geleden, toen 

we ons honderdjarig bestaan vierden, 

hebben we een grote investering 

gedaan in een nieuw, groot onder

zoekslab op de hoofdvestiging in het 

Duitse Allendorf. Hier ontwikkelen 

we onze eigen producten.”

Sinds een jaar kent Viessmann 

Nederland met Boudewijn van de 

Graaf een nieuwe directeur; daarvoor 

was Van der Velde een jaar interim

directeur. En met de komst van de 

4e generatie Viessmann aan de top 

van het bedrijf, Max Viessmann, 

waait er een frisse wind in het 

gehele familiebedrijf. “Met het 

overnemen van het directiestokje 

door Max Viessmann is de focus 

van het bedrijf ook meer gericht 

op het leveren van producten 

die passen in de energietransitie. 

Onze warmtepompen zijn heel erg 

geschikt voor de Nederlandse markt: 

ze zijn stil, hebben hoog rendement 

en een mooi design. Om de focus op 

de energietransitie in Nederland te 

kunnen waarmaken hebben we een 

samenwerking gezocht met Solar, 

de groothandel van onder andere 

warmtepompen.”

aan het woord

Foto: Jan Willem van der Velde – Viessmann Nederland

Mijn TVVL

Viessmann is al sinds de opening van een 

Nederlandse vestiging in 1985 bedrijfslid 

van TVVL. “Maar de afgelopen jaren is in 

mijn ogen te weinig aandacht voor TVVL 

geweest. Ik heb de banden met TVVL in mijn 

interimtijd weer aangetrokken, omdat de 

vereniging een mooie plek is om de vakkennis 

op orde te houden en TVVL helpt om upto

date te blijven van de marktontwikkelingen. 

Daarnaast ontmoeten wij bij regiolezingen 

onze klanten: de installateurs. Verder hebben 

we vorig jaar nog met een aantal TVVLleden 

de productielocatie op onze hoofdvestiging in 

Allendorf bezocht.”

 

Op het gebied van warmtepompen is 

Viessmann vorig jaar een trainingsprogramma 

voor installateurs gestart. “We zien dat veel 

installateurs meer willen weten over de wer

king en installatie van warmtepompen. Dat 

is ook nodig omdat de energietransitie veel 

werk op dit gebied vraagt. Dit programma  

bij ons in huis bij werkende producten  helpt 

zowel startende als meer ervaren installateurs 

daarbij, en daarmee willen we ook voorkomen 

dat er fouten met warmtepompen worden 

gemaakt. Hoewel we dit nog niet hebben 

besproken, zou dit ook aangeboden kunnen 

worden aan TVVLleden.”

Bedrijfslid

Veel mensen in Nederland kennen Viessmann vooral als producent en leverancier 

van verwarmingsketels voor de utiliteit. Maar dankzij de energietransitie, die in 

Nederland veel aandacht krijgt de komende jaren, wil het Duitse familiebedrijf 

zich in Nederland focussen op de woningmarkt. “Vooral op het gebied van (hybri-

de-) warmtepompen en zonnepanelen voor woningen en kantoren willen wij ons 

verbreden”, vertelt sales director Jan Willem van der Velde van Viessmann.

Jan Willem van der Velde – Viessmann Nederland

57tvvl magazine / TVVL bedrijfslid
nr. 05 / september / 2019



Datagedreven inzicht 
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Datagedreven inzicht in de 
gebouwde omgeving

Duurzaam Dataplatform:
Strategische data voor 
gebouwgerelateerde proposities
BackHoom biedt met slimme algoritmes inzicht 

in de gebouwde omgeving. We brengen de 

kenmerken en het verduurzamingspotentieel van 

elke woning en elk gebouw tot op portefeuille 

niveau in kaart. Zo helpen we de energietransitie 

in Nederland versnellen en bieden we strategische 

data voor gebouwgerelateerde proposities.

 Elke woning, elk gebouw, een compleet inzicht 

 Eenvoudige aansluiting via custom-made 
 tooling & API’s

 Koppel uw eigen data voor nog 
 specifi ekere inzichten 

Vraag ook ons 
Datagedreven

Wijkplan aan via 
backhoom.nl/wijkplan
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daarom met de term nZEB (NEARLY Zero Energy Building). 

Oftewel ‘Bijna’, want dat is het meeste duurzame wat je kunt 

bereiken als je ook nog de infrastructuur duurzaam wilt maken.

Geen NEN maar NTA

De EPBD (Europese richtlijn energieprestatie gebouwen) is hier op 

aangepast in 2016, die dicteert onze nieuwe methode van rekenen 

voor energie van de gebouwde omgeving. Omdat we achterliepen 

met wat het klimaat van ons vraagt is niet gekozen voor een NEN

norm (doorlooptijd zeker 5 jaar) maar voor een NTA (Nederlandse 

Technische Afspraken) de NTA 8800, dat kon in twee jaar op de rit 

worden gezet. 

Dat ‘Bijna’ is nog niet zo gek

Dat ‘Bijna’ is dus nog niet zo gek. De bedoeling is dat de BENG 1 

eis, dus de schilfactor, alleen op kostenoptimalisatie zou worden 

doorgerekend en niet de opwekking. Maar Nederland zou Nederland 

niet zijn als we daar even aan tweaken: onze kostenoptimalisatie 

is uitgevoerd op de BENG 2eis, dezelfde schilfactor inclusief de 

opwekking zoals pvpanelen het rendement van de warmtepomp.

Wil je meer weten hierover haak dan eens aan bij een expert meeting 

van DNA. https://dnaindebouw.nl. Of – ook een aanrader – doe een 

cursus bij ons zusje KERN, zoals de praktijkcursus Energie neutraal 

bouwen en renoveren. https://kennisinstituutkern.nl/.

Waarom ‘Bijna’ als 
‘Nul’ ook kan?

In 2010 is de EU een onderzoek gestart waarin twee zaken 

voorop stonden: Trias Energetica en kostenoptimaal. 

De kostenoptimalisatie zorgt voor dat ‘Bijna’. Om de 

zuinigheid van een woning goed te kunnen inschatten, kan 

je het beste vragen naar het verbruik van de verwarming 

per vierkante meter (uitgedrukt in kWh/m2y). Door 

nu dat verbruik af te zetten tegen de Total Cost of 

Ownership (TCO) oftewel de totale eigendomskosten, 

zie je heel duidelijk dat als je te weinig doet aan isolatie, 

luchtdichting, balansventilatie, de investering wel laag is, 

maar de exploitatie veel te duur wordt.

Andersom werkt in feite hetzelfde: doe je te veel dan 

wordt de investering ten opzichte van het gewin op de 

exploitatie weer veel te duur. Autarkisch bouwen is in feite 

alleen gunstig als je veel geld over hebt. Je verdient het 

namelijk in 30 jaar (duur van de meeste hypotheken) niet 

terug, anders dan door minder belastingen.

nZEB

Ga je dit ook nog macroeconomisch bekijken, dan is het 

helemaal niet gunstig om alle stroom over het hele jaar 

zelf op te wekken op je eigen dak. Je hebt namelijk toch 

een infrastructuur nodig voor de lacune in de winter. In 

2013 kwam Ecofys, die het onderzoek had uitgevoerd, 

Tijdens een interview over Ecowijk de Kiem zei iemand 
onlangs tegen mij: wij hebben EPC 0 gehaald en dat is beter 
dan jullie met Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). En 
geef haar eens ongelijk als je het zo bekijkt. Hoe is dat ‘Bijna’ 
eigenlijk ontstaan? Het is niet slechter, het is anders. Om 
spraakverwarring voorgoed te voorkomen heb ik er deze 
blog over geschreven.
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Connect Column

Carlpeter Goossen,  

Voorzitter DNA in de bouw

In de ConnectColumn verbinden we online en offline 
met elkaar. Deze column van Carlpeter Goossen is 
ook als blog te lezen op tvvlconnect.nl. 

Carlpeter Goossen is eigenaar van Bouwnext en 
voorzitter van kennisnetwerk DNA in de bouw.



TVVL Bijeenkomsten

Bij het volgende event is YOUNG TVVL 

op 19 september te gast in 't Gooi bij 

NEP te Hilversum. NEP Nederland is 

de internationale toonaangevende 

outsourcingpartner op het gebied van 

televisie en internetregistratie voor 

publieke en commerciële omroepen in 

Nederland. NEP ontwikkelt o.a. geauto

matiseerde productieworkflows en levert 

innovatieve (distributie) oplossingen. Heb 

jij je nog niet ingeschreven? Doe het snel!

   NEP EVENT |  
19 SEPTEMBER 2019

   TERUGBLIK YOUNG TVVL  
ZOMERFEEST 2019
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YOUNG TVVL heeft afgelopen vrijdag 

21 juni weer een heel gaaf Zomerfeest 

neergezet. Meer dan 80 jong professi

onals stapten aan boord van zeilschip 

Abel Tasman, op weg naar het grootste 

windpark van Nederland met 86 wind

turbines op land en water: Windpark 

Noordoostpolder. Ondertussen werd er 

genoten van een drankje, zomerse DJ

tunes en het gezelschap van gelijkge

zinden. De jong professionals lieten zich 

onderdompelen in Wind & Energie!

TVVL heeft de eerste volwaardige post-hbo opleiding tot BIM Coördinator 

van Nederland ontwikkeld. Op 11 oktober gaan de eerste, maximaal 10 

cursisten van start om in 15 lesdagen hun officiële titel van BIM Coördinator te 

verwerven. Met het volgen van deze opleiding ontwikkelen de deelnemers zich 

tot dé persoon die, samen met een BIM-team, een BIM-model oplevert. Naast 

uitgebreide praktijkkennis en -opdrachten kenmerkt de opleiding zich door 

veel aandacht voor coaching, management en persoonlijke ontwikkeling.

De basis van de opleiding tot BIM Coördinator is de dagelijkse praktijk, waarbij 

de cursisten leren door te doen. De opleiders zelf zijn ervaren BIMexperts 

die zelf ook dagelijks met BIM in de praktijk bezig zijn. Zij doceren niet alleen 

technische, functionele en vakinhoudelijke eisen uit het BIMproces. Ook 

coaching, management en persoonlijke ontwikkeling maken onderdeel uit van 

deze opleiding.

Persoonlijke werkwijze

Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen, kiest TVVL voor een opzet met 

relatief kleine groepen van maximaal 10 personen. Gedurende de cursus heeft 

elke deelnemer 3 persoonlijke coachingsmomenten. Tijdens deze gesprekken 

gaan de deelnemers met een eigen coach in gesprek over hun leerdoelen.

Primeur in ons land

De cursus BIM Coördinator is de eerste opleiding tot BIM Coördinator in 

Nederland waarvoor de posthbo registratie is aangevraagd. TVVL ontwikkelde 

samen met een aantal partners de opleiding vanwege het toenemende belang 

van BIM binnen bouwprojecten en heeft in deze meest uitgebreide opleiding in 

de markt alle belangrijke onderdelen van het ‘gedigitaliseerde bouwproces’ in 

de lesstof verwerkt. Naast deze bijzondere opleiding tot BIM Coördinator biedt 

TVVL ook de praktijkcursus ‘Startend BIMmodelleur’.

Gedegen inhoud

De opleiding BIM Coördinator bestaat uit 15 hele lesdagen. Om de leerdoelen te 

realiseren die de deelnemers zichzelf stellen, vullen de cursisten aan het begin 

van de opleiding eerst de DISCpersoonlijkheidstest in. Aan de hand van de 

uitkomsten kunnen zij samen met een gediplomeerde coach hun persoonlijke 

leerdoelen formuleren. De opleiding behandelt verder de benodigde software 

(Navisworks en Solibri) en gaat dieper in op wat BIM voor een installatie of 

bouwbedrijf inhoudt.

Aanmelden

De eerste cursus BIM Coördinator van TVVL start op 11 oktober. Inschrijven kan 

via de website www.tvvl.nl/bimcoordinator. Als de deelnemers de verplichte 

werkopdrachten met een voldoende afsluiten en een succesvolle eindpresentatie 

houden, ontvangen de cursisten hun posthbo diploma. 

TVVL start eerste posthbo  
opleiding tot BIM Coördinator

sCHRIJF JE IN



TVVL Cursussen

tvvl magazine / tvvl cursussen
nr. 05 / september / 2019 61

TVVL verzorgt al sinds 1990 de cursus 

Sanitaire Installaties in Gebouwen. Als 

een cursus al 29 jaar bestaat, zegt dat wel 

wat over de kwaliteit en populariteit. Natuur

lijk wordt de cursus regelmatig aangepast naar de 

laatste actualiteiten, wetgeving, normen, praktijkin

richtingen en stand van techniek. 

Cursus Sanitaire  
Installaties al  
29 jaar ‘HOT’ en 
‘COOL’

De lesstof werd toentertijd met grote inspanning onder 

leiding van ing. L.A. Huygen gerealiseerd. De cursus ging 

direct met twee groepen van start, terwijl er een wachtlijst 

bleef bestaan. Het Ministerie  van Economische Zaken 

heeft TVVL destijds gecomplimenteerd met de kwaliteit 

van de vervaardigde lesstof

Omdat het zo’n interessant vakgebied is, brengen wij graag 

onze populaire cursussen en workshops op het gebied van 

sanitaire technieken nog een keer onder de aandacht. De 

cursus Sanitaire Installaties in Gebouwen is bedoeld voor 

startende of ervaren engineers, ontwerpers of projectlei

ders werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, 

leverancier, opdrachtgever of overheid. De cursus is 

ingedeeld in 4 modulen; leidingwaterinstallaties, gebouw

riolering, gasinstallaties en brandblusvoorzieningen. De 

cursus is in zijn geheel te volgen (4 modulen met in totaal 

13 lesdagen en deelexamens) met als eindresultaat het TV

VLdiploma Sanitaire Installaties in Gebouwen. Maar het is 

ook mogelijk apart in te schrijven voor een enkele module 

en deze af te sluiten met een deelcertificaat. Hierdoor is 

het mogelijk specifieke kennis op te doen of de cursus over 

meerdere jaren uit te spreiden.

Buiten de 4 modulen en het examen om worden 4 work

shops aangeboden. Dit zijn:

• Zwembaden en Waterbehandeling;

• Technische en Medische gassen;

• Stoominstallaties;

• Legionellapreventie.

Startdata modulen
Maart 2020  

Module Brandblusvoorzieningen

September 2020 
Module Leidingwaterinstallaties

Startdata modulen
November 2019

Module Gasinstallaties

Januari 2020
Module Gebouwriolering

Deelnemers aan alle vier modulen van de cursus Sanitaire 

Installaties in Gebouwen kunnen kosteloos naar de eerste 

3 genoemde workshops. 

Heb je interesse in de cursus Sanitaire Installaties in Ge

bouwen, in 1 van de modulen of in een workshop, kijk dan 

op www.tvvl.nl/cursussen voor meer informatie.
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TVVL heeft in samenwerking met de brancheorganisatie Gebouwautomatisering de post-hbo opleiding Systeemarchitect 

Gebouwautomatisering en -Beheer nu 3 keer georganiseerd. 46 deelnemers hebben de opleiding inmiddels gevolgd en in oktober 

start de vierde groep van maximaal 16 deelnemers. Een mooi moment om 2 oud-deelnemers naar hun ervaringen te vragen. Wij 

vroegen Rudy Jansen en Martin Douwes wat zij van deze opleiding vonden.

t.a.v. integratie in de gebouwautomatisering. Soft Skills 

zoals onderhandelen, communiceren en overtuigen 

maken een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. 

Martin vond de Soft Skills erg goed: ‘De docent geeft op 

zo’n manier les dat echt het echt de hele tijd boeiend en 

leerzaam blijft. Je voelt je direct op je gemak en iedereen 

spreekt op een heel open manier over zijn problemen of 

karaktereigenschappen. Dit vond ik heel mooi om te zien 

binnen de groep. De oplossingen, het spiegelen van jezelf, 

karakters, het staat heel dicht bij het dagelijks leven. Door 

de manier van lesgeven kreeg ik zeer veel antwoorden 

op vragen waar ik al langere tijd mee zat.’ Rudy sluit zich 

aan bij het positieve gevoel van Martin: ‘Dit onderdeel 

was leuk en gaf me inzicht in hoe men tegen mij aan 

keek, maar het was niet het meest leerzame voor mij. Dat 

was voor mij toch echt het deel ICT en netwerken en de 

manier hoe je tegen een project aan kijkt.’Martin vindt 

nog een ander onderdeel noemenswaardig: ‘Het klinkt 

misschien raar, maar ik vond het onderdeel waarin je 

leert om het overzicht van bovenaf te houden verrassend 

leerzaam. Ik dacht altijd van mijzelf dat ik dat al deed. Na 

een aantal lessen bleek dit wel het geval, maar mijn ‘view’ 

was nog niet hoog genoeg boven de praktijk. Hierdoor kun 

je simpelweg nog geen juiste analyses of plannen maken.’

Belangrijk is natuurlijk de vraag of de opleiding aansluit 

op de praktijk. Daar zijn beide heren het over eens. Vooral 

Rudy is erg enthousiast over het ICT component in de 

opleiding:‘“Ik kan nu met een ICTer als gesprekspartner 

aan tafel zitten, terwijl ik dat voorheen moeilijker 

vond.’ Martin licht zijn enthousiasme toe met een 

praktijkvoorbeeld: ’Door de opleiding weet ik nu ook hoe 

ik beter een klant kan benaderen en in welke situatie je op 

welke wijze een oplossing kunt bieden. Zo heb ik bij een 

groot probleem van een klant (verdeeld over meerdere 

Opleiding Systeemarchitect ‘Goud waard’

Martin en Rudy kijken beiden positief terug op de opleiding. Martin: ‘We 

hebben veel informatie gekregen, discussies gevoerd, rollenspelen gespeeld 

en een heldere uitleg gekregen over de lesstof. Het was voor mij een zeer 

leerzame én leuke en plezierige periode.’ De opleiding heeft Rudy ook veel 

opgeleverd: ‘Niet alles is voor mij toepasbaar, maar ik ben blij dat ik deze 

opleiding gevolgd heb, omdat ik wel een aantal zaken heb geleerd. Zeker op 

ICT gebied.’ 

Martin vertelt verder: ‘Het idee was om mezelf meer te ontwikkelen 

op het gehele spectrum. Door het volgen van deze opleiding zijn mijn 

ontwikkelingen groter en doeltreffender dan ik had gedacht. Met name 

de kijk op problematiek is drastisch anders geworden. Een techneut gaat 

meestal direct de diepte in, maar het is beter om eerst het probleem te 

analyseren en vervolgens met betrokkenen een verbeterplan te maken. Dit 

levert op de lange termijn meer comfort, duurzaamheid en winst op.’

Omdat de opleiding zo veelomvattend is krijgen deelnemers naast de 

15 lesdagen ook voorbereidende opdrachten en syllabi mee naar huis. 

Hierdoor ben je ook thuis nog wel wat uren bezig met zelfstudie. Rudy: 

‘Ondanks dat de opleiding een flinke belasting was om naast mijn dagelijks 

werk te doen, was deelname voor mij zeker de moeite waard.’ Martin 

beaamt dat: ‘In het begin was het zeker wel wennen. Er wordt veel van je 

gevraagd. De zelfstandigheid die je moet hebben voor deze opleiding is 

groot, zeker gezien de te bestuderen lesstof en de te maken opdrachten. 

In het begin had ik steeds een paar dagen nodig om bij te komen van alle 

informatie, de opdrachten die behandeld waren, het overdenken 

van mijn opdrachten en hoe ik het de volgende keer beter 

zou kunnen en moeten doen.’

Op de website van TVVL (www.tvvl.nl/

cursussen) staan alle onderdelen van de 

opleiding. Daar zie je dat de opleiding is 

opgebouwd rondom 3 hoofdthema’s; (1) 

gebouwbeheer en ICT, (2) methodieken 

en skills en (3) installatietechnieken 
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verdiepingen) in samenwerking met deze klant 

eerst een inventarisatie en vervolgens een plan 

van aanpak gemaakt. Het resultaat was een grote 

aanpassing op elke verdieping. Voor mij houdt dit 

in dat de klant krijgt wat hij eigenlijk wil, ook al 

wist hij van tevoren niet exact wat dat precies in 

zou houden. Dat inzicht heb ik mede door de in 

de opleiding aangereikte methodieken behaald.’

Zowel Rudy als Martin bevelen de opleiding van 

harte aan, aan potentiële deelnemers. Ze zijn het 

er over eens dat de opleiding veel tijd en energie 

vraagt, maar dit zeker waard is. Martin: ‘Je moet 

wel 100% eerlijk over jezelf zijn en denken. Past 

de opleiding bij wat je (werkelijk) wilt bereiken? 

Mijn ontwikkeling is in een stroomversnelling 

terecht gekomen en dit merk ik duidelijk in de 

praktijk. Tel hier de voordelen van de opleiding 

bij op en mijn einddoel is ruimschoots behaald.’ 

Rudy beveelt de opleiding speciaal aan als je ook 

in het begintraject van een project betrokken 

wordt: ‘In mijn huidige functie zit ik in het 

voortraject en niet in de uitvoering. De stof pas ik 

voor een deel dagelijks toe, maar om te zeggen 

dat ik volledig werk als systeemarchitect is wel 

wat te veel.’

Martin sluit af met een terugblik op zijn tijd bij 

TVVL; ‘Ik heb meermaals contact gehad met 

verschillende docenten en TVVL zelf. In alle keren 

was de bereidwilligheid om mij als student te 

helpen 100%. Ook de discussies en het ‘normaal’ 

praten met medestudenten is goud waard. Het 

is ontzetten leuk om aan deze discussies deel te 

nemen en te horen waar mensen op welke manier 

mee bezig zijn. Het onderlinge respect is enorm 

groot.’

Meer informatie over de opleiding 

Systeemarchitect Gebouwautomatisering en 

Beheer lees je op www.tvvl.nl/cursussen/sa. Hier 

kun je je ook inschrijven voor de opleiding die op 

4 oktober 2019 start.

TVVL start met het geven van 3 gerenommeerde cursussen 

die al vele jaren door F&B zijn gegeven. TVVL richt zich 

met deze cursussen op een nieuwe discipline binnen het 

huidige cursusaanbod: Energie. Centraal in deze cursussen 

staan kostenbesparing en verduurzaming van energie in 

de organisatie. De cursussen Energiecoördinator, Europese 

EnergieEfficiency Richtlijn en Warmtedistributie in 2 dagen 

starten alle 3 in de eerste week van november 2019.

Energiecoördinator

Aandacht voor energiebeheer is niet alleen nodig uit zorg 

voor het klimaat, het bespaart ook veel geld. Om een 

energieadvies op maat voor je organisatie (utiliteit en of 

industrie) uit te kunnen brengen is deskundigheid nodig. Vaak 

zijn met het toepassen van eenvoudige maatregelen al forse 

besparingen op de energienota te realiseren. De TVVL cursus 

Energiecoördinator verschaft jou dé energiekennis die je nodig 

heeft om je functie goed uit te oefenen. 

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) 

Vanaf 2015 zijn grotere organisaties (utiliteit en industrie) 

verplicht om vierjaarlijks een energieaudit uit te voeren. Het 

bevoegd gezag (gemeente, omgevingsdienst of provincie) 

controleert de energieaudit op kwaliteit en kwantiteit. Het 

opstellen van een vierjaarlijkse energieaudit is een wettelijke 

verplichting vanuit de Europese Energy Efficiency Directive 

(EED). Deze cursus stelt jou in staat om (grotendeels) 

zelfstandig een EEDenergieaudit van je organisatie (utiliteit en 

of industrieel) te maken en of te beoordelen. 

Warmtedistributie in 2 dagen

Aardgas verdwijnt uit de Nederlandse woningen en gebouwen. 

De verplichting om nieuwe woningen aan te sluiten op aardgas 

is al verdwenen. De verwarming gaat voor een deel gebeuren 

via warmtenetten die worden gevoed door restwarmte uit 

industrie, energiebedrijven, afvalverbranding en warm water 

uit geothermie. De cursus gaat in op de actualiteit, beleid, 

techniek, aanleg en onderhoud en financiering. Na afloop 

van de cursus ben je in staat om te adviseren, motiveren 

en (basis) berekeningen te maken en zelfstandig kritische 

vragen te stellen ten aanzien van aanleg en aanpassing van 

warmtenetten. 

Kijk voor meer informatie op tvvl.nl/cursusaanbod

Seizoen 2019-2020

TVVL start met  
3 energiecursussen
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Het begrip procesengineering is geïntroduceerd bij de realisatie van 

ISSOpublicatie 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 deel

lastbedrijf, dat bij duurzame installaties belangrijk is. 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 door ISSO ontwikkeld. 

De ISSO Masterclass Procesengineering wordt voortaan in 

samenwerking met TVVL georganiseerd. Het is niet de eerste 

samenwerking tussen ISSO en TVVL op het gebied van cursussen; 

sinds vorig jaar organiseren we samen de cursus Hydraulische 

Schakelingen voor Verwarmen en Koelen. Per cursusseizoen 2019

2020 organiseert TVVL de opleiding Procesengineering in de TVVL

leslokalen. Het les en docentmateriaal wordt door ISSO beheerd. 

Cas Wegman, Coördinator Cursussen vertelt: “De opleiding 

Procesengineering bestaat uit  3 modulen van elk 3 lesdagen. Elke 

module sluit je af met een deelexamen. Na het behalen van de 3 

deelcertificaten ontvang je het TVVL diploma Procesengineering. De 

eerste module, Procesengineering: energieanalyses, start 14 januari 

2020. Je kunt je nu al inschrijven via onze website. Overigens, je kunt 

de modules ook los volgen, je schrijft jezelf in per module.”. 

Wie procesengineering volledig onder de knie wil krijgen, kan daarvoor 

het beste de volledige leergang volgen die uit drie modulen bestaat:

1. Procesengineering: Energieanalyses  Bepalen van het 

systeemconcept met behulp van energieanalyses. Deze 

module start in januari;

2. Procesengineering: Systeemconcepten  Op basis van het 

systeemconcept het ontwerpen en dimensioneren van een 

hydraulische schakeling (processchema). Dit onderdeel is 

een vervolg en toepassing van de lesstof in de opleiding 

Hydraulische Schakelingen voor Verwarmen en Koelen;

3. Procesengineering: Automatisering  Bepalen van de 

automatische werking van een klimaatinstallatie. In dit 

onderdeel zet je het processchema om naar een proces en 

instrumentatieschema en maak je een beschrijving van de 

automatische werking. Het resultaat is een zogenoemd 

functioneel ontwerp dat de basis is voor de realisatie van de 

automatiseringsinstallatie.

De opleiding (op hboniveau) is gericht op installatieontwerpers, 

installatieadviseurs en projectleiders die betrokken zijn bij het 

ontwerpen en beoordelen van cv en koudeinstallaties. De 

opleiding is bedoeld voor installateurs, ontwerpers of beheerders 

van hydraulische schakelingen in utiliteitsgebouwen. Deze opleiding 

is een vervolg op onze opleiding Hydraulische Schakelingen voor 

Verwarmen en Koelen.

John Lens, directeur TVVL, is blij met de samenwerking; “We zien 

er naar uit om ook deze cursus te gaan organiseren. Deze cursus 

is een goed vervolg op de cursus Hydraulische Schakelingen en 

wij zien dit als een mooie verrijking van, en passend binnen, ons 

aanbod cursussen. Het enige dat gaat verdwijnen is de naam 

‘Masterclass’ omdat wij die term bij TVVL voor andersoortige 

kennisoverdracht gebruiken. Wij zijn blij dat ISSO betrokken blijft bij 

de kwaliteitsbewaking en het onderhoud van de cursus”. 

Deelnemen
Heb je interesse om de eerste 

module ‘Procesengineering: 

Energie analyses’ te volgen? 

Aanmelden kan via  

www.tvvl.nl/cursussen. 

ISSO Masterclass  
Procesengineering  
naar TVVL
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We staan op het punt om te starten met cursusseizoen 

20192020! Veel van onze cursussen en opleidingen 

starten binnenkort. Dus wil je jezelf vliegensvlug 

ontwikkelen? Stap dan aan boord bij TVVL cursussen! 

Hieronder zie je de cursussen die dit jaar nog starten:

Een boost geven aan je kennis en loopbaan met een officieel erkend 

en geregistreerd diploma? Wil je dit jaar nog starten met een 

TVVL posthbo opleiding? Kom dan nu in actie! Bij TVVL volg je bij 

de SPHBO (Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland) 

geregistreerde opleidingen. De door SPHBO getoetste opleidingen 

krijgen het predicaat registeropleiding. Als je als cursist van één van 

deze opleidingen een diploma ontvangt, wordt je opgenomen in 

het Landelijke Register van Deelnemers dat de SPHBO namens alle 

instellingen bijhoudt. 

Dit zijn de posthbo geregistreerde TVVL opleidingen en hun 

startmoment:

Luchtbehandelingstechniek

Luchtbehandeling Speciale Ruimten 

Geluid in Technische Installaties

Installatie Project Management

Hogere Elektrotechniek

Systeemarchitect Gebouwautomatisering en beheer

Hogere Meet en Regeltechniek

Wil je weten of er nog een plekje vrij is bij 1 van deze cursussen? 

Check de beschikbaarheid op www.tvvl.nl/cursussen of neem 

contact met ons op via cursus@tvvl.nl. This is your final call…

Post-hbo opleidingen 

Deze cursussen starten in september: Duur:

Luchtbehandeling Speciale Ruimten 6,5 lesdagen

Installatie Project Management 5 lesdagen

Hogere Elektrotechniek 16 lesdagen

Werktuigkunde voor Elektrotechnici 7 lesdagen

Deze cursussen starten in oktober: Duur:

Luchtbehandelingstechniek 15 lesdagen

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving 6 lesdagen

Systeemarchitect Gebouwautomatisering en beheer 15 lesdagen

Hogere Meet en Regeltechniek 15 lesdagen

Prestatiemonitoring en Analyse van HVACinstallaties 4 lesdagen

Hydraulische Schakelingen voor Verwarmen en Koelen 5 lesdagen

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen 6 lesdagen

Deze cursussen starten in november: Duur:

Sanitaire Installaties module Gasinstallaties 2 lesdagen

Geluid in Technische Installaties 10 dagdelen

Deze cursussen starten in december: Duur:

Procesengineering: Energieanalyses 3 lesdagen

Adviesvaardigheden 4 lesdagen

Meerdere groepen in oktober

Inmiddels gestart

13 november

24 september en 28 januari

19 september

4 oktober

23 oktober

Jezelf vliegensvlug 
ontwikkelen?
Dan moet je NU  
instappen!

Seizoen 2019-2020
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Waarom zeggen we niet wat we vinden?

Jan Hille Noordhof is docent Adviesvaardigheden bij TVVL. Hij is 

ook auteur van twee boeken. Zijn laatste boek heet ‘Waarom zeggen 

we niet wat we vinden?’. In zijn boek geeft hij daar vier redenen 

voor. Vervat in onderstaand model. Jan Hille neemt ons in dit artikel 

mee in zijn model.

Aan de ene kant zijn er de externe of organisatiefactoren die het 

lastig maken je uit te spreken. De macht ontbreekt je of de cultuur 

vertelt je impliciet dat je over bepaalde zaken je mond moet houden. 

Een treffend voorbeeld van zo’n cultuurinvloed vind ik Dieselgate. 

Zoals bekend deed Volkswagen voorkomen dat haar Dieselmotoren 

schoon waren. Dat was niet zo en de markt werd voorgelogen. Van 

deze fraude zullen tientallen mensen binnen het concern geweten 

hebben, toch bracht niemand het naar buiten. Kennelijk was de 

impliciete boodschap dat niet te doen. Pas toen een onafhankelijk 

Amerikaans onderzoeksbureau onraad vermoedde kwam de fraude 

aan het licht.

De organisatie heeft dus flinke invloed op de openheid die er 

heerst. En dat is niet alleen om moreelethische redenen relevant. 

Uit onderzoek blijkt namelijk dat bedrijven met een open cultuur 

meer gemotiveerde medewerkers hebben. De betrokkenheid is 

er groter, het verloop is er lager – en dat is met de huidige krappe 

arbeidsmarkt erg belangrijk  bovenal zijn ze innovatiever. Want ga 

maar na, als iedereen de gelegenheid krijgt zijn ideeën naar voren 

te brengen, zitten daar al gauw goede ideeën tussen. Niet tot in de 

finesses uitgewerkt, maar wel ideeën waarmee verder gebouwd kan 

worden. Juist in de uitwisseling met andere experts ontstaat iets 

nieuws. Een organisatie als smeltkroes van expertises en kwaliteiten 

komt verder.

Het model laat echter ook zien dat er een persoonlijke component 

zit aan onze openheid. Er zijn allereerst vaardigheden mee gemoeid. 

In de training Advies vaardigheden die ik voor TVVL verzorg, komen 

deze vaardigheden uitgebreid aan de orde. Het vierde kwadrant 

is echter minstens zo belangrijk: mag ik het? Hoe assertief en 

open mag ik zijn van mijzelf? 

Recent sprak ik een installatieingenieur die net zijn eigen 

auditbedrijf was begonnen. Hij testte installaties op 

legionellagevaar en een van zijn eerste klanten voldeed 

niet aan de norm: slecht nieuws. De klant vroeg hem het 

negatieve rapport aan te passen. In Nederland kennen we de 

veelzeggende uitdrukking Wiens brood men eet, diens woord 

men spreekt. De legionellaadviseur week niet. Het was zijn 

professionele eer te na water bij de wijn te doen. Commercieel 

misschien niet gunstig, maar op de lange termijn de enige route.

En zo zijn er vier factoren die onze openheid sturen. Als alle 

velden van de matrix positief scoren, zullen we ons willen 

uitspreken. Het vormt de cirkel om de matrix. We denken mee 

omdat de mogelijkheid ertoe geboden wordt en het veilig en 

vertrouwd genoeg is dat te doen. We dragen bij omdat we over de 

vaardigheden beschikken een constructieve bijdrage te leveren 

en we doen onze mond open, omdat we zelf de vrijmoedigheid 

voelen dat te doen. Op naar een open en veilige bedrijfscultuur, de 

installatietechniek verdient het.

Het boek Waarom zeggen we niet wat we vinden? En wat daaraan te 

doen! is verschenen bij Business Contact en te koop via  

www.peopleplus.nl of www.managementboek.nl. Meer informatie 

over de cursus Adviesvaardigheden lees je op www.tvvl.nl/

cursussen/adviesvaardigheden. 

Ook in cursusseizoen 20192020 

staan er weer twee edities van deze 

cursus gepland. Ouddeelnemers 

waardeerden deze cursus met 

een 8,2. Hun ervaringen lees 

je ook op onze website bij de 

cursusinformatie.

Het belang van een open bedrijfscultuur in de installatietechniek

De Cirkel van Openheid
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De Expertgroep Gebouwautomatisering- en beheer viel ooit 

‘onder’ Expertgroep Klimaattechniek, maar samen met Wim 

Zeiler heeft voorzitter Jan Kerdèl ervoor gevochten er een 

losse groep van te maken. De groep staat haar mannetje als 

het gaat om het automatiseren van installaties in gebouwen. 

De Expertgroep GB heeft al diverse resultaten op zijn palmares. 

Het jaarlijkse GBsymposium in Woerden, deelname aan de 

jaarlijkse conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Verder de grote rol 

die de expertgroep speelde als initiator  van de ISSOpublicatie 

115 (Ontwerpeisen Gebouwbeheersystemen), en de posthbo

opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en –beheer 

die de groep namens TVVL en met de Brancheorganisatie Gebouw 

Automatisering ontwikkelde. 

Internet of Things
“Eén van onze belangrijkste missies is om nieuwe technieken te duiden 

voor de TVVLleden”, vertelt voorzitter Jan Kerdèl. “Wat houdt een 

techniek in, wat betekent deze voor ons vakgebied? Zo doen wij dat 

bijvoorbeeld al 5 jaar voor Internet of Things. Daarover hebben we in de 

TVVLregio’s lezingen gegeven. Veel mensen kennen de meerwaarde 

nog niet van IoT, en de IPtechnologie die veel moderne apparaten 

en componenten hebben. Je kunt IoT uitstekend inzetten voor beheer 

van gebouwen, want 75% van de kosten van een gebouw zit juist in 

het beheer. Met IoT valt daar nog een wereld te winnen. Binnenkort 

beginnen we de 2e ronde IoTlezingen door het land.” 

Gebruiksvriendelijke GBS
In een ander onderzoek bekeek de groep hoe GBSsoftware zo 

gebruiksvriendelijk en met een duidelijk PvE is te maken. Iedere 

fabrikant gebruikt namelijk andere ontwerpprincipes. Onder 

andere vanwege dit onderzoek is ISSOpublicatie 115 Ontwerpeisen 

Gebouwbeheersystemen voortgekomen. Zo’n PvE biedt enorm voor

deel voor eigenaren en gebruikers van gebouwen. Binnen dit onderzoek 

werkt de expertgroep dan ook samen met Building G100, het eind

gebruikersplatform voor gebouwautomatisering en –management

systemen. Op dit moment bereiden zij samen een workshop voor.

Toekomst
“Wat ons nu ook bezighoudt, is het feit dat TVVL veel meer met 

communities wil werken”, vertelt Kerdèl. “Communities zijn heel 

goed om de geesten los te maken, en als kartrekker en vast element 

binnen het geheel heb je naar ons idee een expertgroep nodig. Wij 

willen graag als zodanig fungeren.”

Expertgroep GB lid Werner Vink
“Tijdens mijn afstuderen aan de TU Eindhoven,  

4 jaar geleden, kwam TVVL op mijn pad. Zo leerde 

ik ook Jan Kerdèl kennen. Het leek mij leuk om een 

bijdrage te leveren aan expertgroep GB. Ik heb 

een voorstel ingediend voor een nieuwe cursus, 

en met oudstudiegenoot Dave Baas ben ik die 

nu aan het opzetten. Het is de 4daagse cursus 

‘Prestatiemonitoring en analyse van HVAC

installatie’. In onze sector wordt veel gepraat over 

de data in systemen, en dat je daar zoveel mee 

kunt. En terecht, want veel HVACinstallaties 

in gebouwen presteren onvoldoende. Maar hoe 

analyseer je de gegevens die in de systemen 

verborgen zitten, en wat wil je ermee doen? 

Daarover gaat de cursus. We gaan de deelnemers 

ook leren om de prestaties van HVACinstallaties 

zelf in beeld te brengen in open source dashboards. 

De cursus begint op 29 oktober in Woerden.” 



TVVL

tvvl magazine / tvvl cursussen
nr. 05 / september / 201968

Symposium Hybrid Ventilation
24 september | Delft University of Technology
Geavanceerde hybride ventilatie leidt tot grotere gebruikerstevreden

heid en een lager energiegebruik, door afhankelijk van het tijdstip en 

het seizoen ramen open te zetten en de inzet van ventilator en koele

nergie te verminderen. Het beste resultaat wordt bereikt bij bouwfy

sisch intelligent ontworpen gevels, waarbij daglicht en zonnewarmte 

waar mogelijk bijdragen aan een beter binnenklimaat.

Stijl en expressie van gebouwen veranderen, waarbij soms wordt 

teruggegrepen naar inspiratie uit vroegere tijden. Zowel bij modern 

ogende gebouwen met veel glas, als massief ogende gebouwen is 

het mogelijk om op een bijna passieve manier een goed thermisch 

comfort te realiseren. Wel is dat eenvoudiger bij gevels met een 

afgewogen hoeveelheid glas. Een gebouw zelf hoort de voor

naamste klimaatregelaar te zijn, installaties en regel

techniek hebben dan een ondersteunende functie. Een 

gebouw moet er dan niet alleen van buiten en van binnen 

uitdagend uitzien, maar ook door de gebruikers worden 

gewaardeerd.

Vanuit deze gedachte heeft TU Delft in samenwerking 

met TVVL een symposium met ervaren architecten en 

wetenschappers uit binnen en buitenland opgezet*. Het 

doel is om te onderzoeken hoe de ontwerppraktijk van 

de toekomst eruit zou kunnen zien.

*  Gezien het internationale karakter zijn alle lezingen 

tijdens dit symposium in het Engels

 CLIMA 2022; zet de datum  
in potlood in je agenda

De REHVA Jaarvergadering & het 14e REHVA HVAC World 

Congress CLIMA 2022 zal van 13 t/m 18 mei 2022 plaatsvinden 

in Rotterdam. “Mede door de centrale ligging, de diversiteit in 

architectuur en cultuur én het bruisende centrum denken wij dat 

2022 lijkt nog ver weg, maar nu CLIMA 2019 in Boekarest, Roemenië 

voorbij is zijn wij heel blij dat we nu echt van de daken kunnen 

schreeuwen dat wij de REHVA Jaarvergadering & het 14e REHVA HVAC 

World Congress CLIMA 2022 mogen organiseren. Het REHVA HVAC 

World Congress CLIMA is het wetenschappelijke, internationale congres 

op het gebied van verwarming, ventilatie en airconditioning en wordt 

eens in de 3 jaar georganiseerd. Wij zijn verheugd dat het bestuur van 

REHVA het vertrouwen aan TVVL heeft gegeven om de organisatie voor 

CLIMA 2022 in samenwerking met TU Delft en TU/e op ons te nemen.

Rotterdam de juiste keus is als locatie voor CLIMA 2022. 

Ruim 1.000 wetenschappers, bedrijven en professionals op 

het gebied van verwarming en koeling zullen CLIMA 2022 

bezoeken. In Rotterdam krijgen zij niet alleen de gelegen

heid om hun werk te presenteren, met elkaar in discussie 

te gaan en op de hoogte te blijven van de laatste ont

wikkelingen, ook kunnen bezoekers elkaar ontmoeten en 

netwerken in een stad waar innovatie voorop staat,” aldus 

Atze Boerstra, REHVA Bestuurslid en Fellow én Congress 

President voor CLIMA 2022.

EYE ON 2030
Technologie speelt een steeds belangrijker rol in onze 

maatschappij en de druk op het vakgebied om een bijdra

ge te leveren neemt toe. Vanuit de thema’s digitalisering, 

circulariteit, energietransitie en gezondheid & comfort wordt 

tijdens CLIMA 2022 vooruit gekeken naar het jaar 2030; 

EYE ON 2030. Bijna iedereen is het erover eens dat de 4 

eerder genoemde thema’s een grote impact zullen hebben 

op de manier waarop we wonen, leven en werken. Maar wat 

zijn de ontwikkelingen richting 2030? Welke invloed hebben 

deze ontwikkelingen op elkaar? En welke invloed hebben 

klimaatinstallaties op de gebouwde omgeving? Allemaal 

vragen die tijdens CLIMA 2022 aan de orde komen. Wil 

je graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond 

CLIMA 2022? Schrijf je dan alvast in voor de nieuwsbrief 

via www.clima2022.org en zet de datum met potlood in je 

agenda!
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Nieuwe TVVL leden

Nieuwe TVVL leden

Nieuwe Persoonlijke leden
De heer Ing S. Basili

De heer ing. C.L. Klevant Groen

Klevant Groen

De heer G.X. Pietersz

GXP CADEngineer

Nieuwe Bedrijfsleden
AMMANU LED-Intelligence

Willaertstraat 6

5344 AB  OSS

www.ammanu.com

PWN

Admiraalsgroet 10

1722 KW  ZUIDSCHARWOUDE

www.pwn.nl

S-air International BV

Kerkenbos 1024

6546 BA NIJMEGEN

www.sair.nl

Techlink

J. Chantraineplantsoen 1

3070 KORTENBERG

BELGIË

www.techlink.be

VM Consultancy

Boterdiep 63

9712 LK  GRONINGEN

www.vmconsultancy.nl

Winkelman Engineering  

& Consultancy BV

Stationsweg 79

9201 GJ  DRACHTEN

www.winkelmanengineering.nl

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

De heer R. Rück

R² Lichtadvies

De heer J.L.C. Smeets

Koval / Engineering & Design

De heer ing. L.J. Stieva

APAC Airconditioning BV

Nieuw bedrijfslid:  

VM Consultancy

Bij VM Consultancy onder

steunen wij opdrachtgevers, 

zoals gebouweigenaren, architecten, bouwkundige en installatie

technische aannemers, met energie en installatietechnische 

vraagstukken. Wij richten ons met name op het bepalen van 

de optimale keuzes voor de techniek in utiliteitsgebouwen en 

woningbouwcomplexen in zowel nieuwbouw als bestaande 

situaties. Dit kan  naast de keuze voor het type klimaattechniek 

en verlichting  tevens betrekking hebben op de bouwfysische 

eigenschappen van het gebouw. In overleg met de opdrachtgever 

wordt een definitieve keuze gemaakt op basis van parameters 

zoals comfort, investeringskosten en energiebesparing, alsmede de 

energieprestatie van het totale gebouw. Een belangrijk voordeel van 

VM Consultancy is dat wij de opdrachtgever ondersteunen vanaf de 

initiatieffase tot en met de beheerfase van het project.

met de koepelorganisatie Confederatie 

Bouw (nationaal, regionaal en lokaal). 

Door services en belangenbehartiging op 

economisch, sociaal, maatschappelijk en 

juridisch gebied, cao onderhandelingen 

en lobbying, is Techlink met haar passie 

en ervaring, dé vertegenwoordiger van de 

Belgische installatiemarkt.

Nieuw bedrijfslid: Techlink

Techlink is de eerste én enige beroepsfederatie die 

alle technieken en installatiebedrijven (zoals elektro 

& HVAC) verbindt, versterkt en vertegenwoordigt.  

Techlink helpt haar meer dan 3000 leden een 

sterke plaats te behouden in een sector in transitie.  

De werking berust op een sterke nationale 

structuur, 10 provinciale afdelingen, Sectorraden, 

Sectorcomités en een geïntegreerde samenwerking 
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Nieuwe collega Erik Bijl

Sinds 15 juli hebben wij een nieuwe 

collega op het verenigings bureau, 

Erik Bijl. Hoewel nieuw binnen 

TVVL is Erik geen onbekende in ons 

vakgebied en ook niet in het Intechnium

gebouw in Woerden. Na zijn opleiding Werktuigbouwkunde heeft 

Erik 10 jaar bij Intechnium gewerkt als productontwikkelaar voor 

lesstof en examens voor het MBO onderwijs installatietechniek. 

Vervolgens heeft Erik 16 jaar bij Kenteq gewerkt als projectleider 

contentontwikkeling en elearning. Naast de contentwikkeling 

richtte hij zijn focus op de ontwikkeling en implementatie van de 

online examenbank en op de realisatie van een aantal online cur

sussen zoals de NEN1010 en Werkplekbegeleider en Praktijkoplei

der. Erik neemt waardevolle kennis en ervaring mee, die hij nu in 

gaat zetten voor TVVL in zijn functie van Cursusontwikkelaar. 

“Ik vind het vooral leuk om de vorm van content die nodig is voor 

een cursus goed af te stemmen op de cursus en cursist en hierbij 

te streven naar een goede mix van online en offline materiaal. 

TVVL werkt met elearning en een online examenbank voor 

haar cursussen, ik zie het als een interessante uitdaging om het 

cursusmateriaal in samenwerking met de collega’s, docenten en 

inhoudsdeskundigen op dit vlak verder te ontwikkelen”, aldus Erik.

Wij zijn erg blij dat Erik het verenigingsbureau komt versterken en 

wensen hem via deze weg nogmaals veel succes.

Even voorstellen: nieuwe collega 

Liesbeth van Arnhem

Sinds 1 juni 2019 versterk ik voor 28 uur in 

de week het cursussecretariaat van TVVL. 

Mijn naam is Liesbeth van Arnhem en ik 

ben woonachtig in Woerden. Voordat ik 

bij TVVL begon heb ik eerst 4 jaar op een reisbureau gewerkt en 

vervolgens 16,5 jaar als planner bij kinderopvang organisatie Partou. 

Bij deze laatste werkgever is er veel gebeurd. Ik ben van een senior 

planner functie na het krijgen van 2 prachtige kinderen teruggegaan 

naar de functie van planner. En daarmee ook van 32 uur terug naar 

24 uur. Maar nu de kinderen wat groter zijn, inmiddels 10 en 8 jaar, 

en minder zorg nodig hebben, is het tijd voor een nieuwe uitdaging. 

Ik ben blij dat ik deze heb gevonden bij TVVL. 

Bij TVVL wordt er veel eigen initiatief en meedenken van je 

verwacht. Je bent als het ware een eigen ondernemer en dat is 

precies de uitdaging waar ik naar op zoek was. Tot nu toe heb ik 

al veel leuke projecten op mogen pakken, dus de eerste indruk is 

ontzettend goed. Daarnaast kan ik niet wachten tot het nieuwe 

cursus seizoen begint en hoop ik alles in goede banen te kunnen 

leiden. Kortom, ik heb er zin en ga er wat moois van maken!

Systemair B.V.
Tel: 085 00 66 200 www.systemair.nl

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

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

085 00 66 200
Ons nieuwe  

telefoonnummer 

per 1 oktober 2019. 
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kennis en ervaring zijn we in staat om ook voor de 
meest complexe klimaattechnische systemen een 
eenvoudige, effectieve systeemoplossing te bieden.

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

085 00 66 200
Ons nieuwe  

telefoonnummer 

per 1 oktober 2019. 
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~ 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 

ALK Adv A4 wonen 2019.indd   1 13-03-19   15:02


	_Hlk517278060
	_Hlk517267687

