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1959, heeft tot doel de bevordering van wetenschap en techniek op gebied van installaties in gebouwen en vergelijkbare 
objecten. Als lid kunnen toetreden personen, werkzaam (geweest) in dit vakgebied, van wie mag worden verwacht, dat 
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REVIEWED: Artikelen in TVVL Magazine zijn beoordeeld ‘door redactieraadleden’. 
De uniforme ‘peer review’ waarborgt de onafhankelijke en kwalitatieve positie van 
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formulier voor de redactieraadleden (‘peer reviewers’) zijn verkrijgbaar bij het  
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  TU DELFT STUDENTEN GRIJPEN NET  
NAAST DE TITEL WERELDKAMPIOEN
SCHAP ENERGIEZUINIG BOUWEN

  NIEUWE TECHNOLOGIE 
MONITORT LUCHT
KWALITEIT VAN STEDEN
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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
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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
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