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Nieuws

  SLIMME UITWISSELING VAN EIGEN  
DUURZAAM OPGEWEKTE ENERGIE IN 
HOOG DALEM

tvvl magazine / nieuws
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Met elkaar probeert men zo veel mogelijk de eigen lokaal opgewekte 
energie te verbruiken, door energie onderling uit te wisselen. Het 
Energieproject LEF in Hoog Dalem onderzoekt het ware potentieel 
van een open, lokale energiemarkt. LEF staat niet alleen voor 
Lokaal, Energie en Flexibiliteit, het is ook wat de betrokkenen tonen 
door mee te doen aan dit vooruitstrevende project!

Het is bijna onmogelijk om zelf alle met zonnepanelen opgewekte 
elektriciteit ook op datzelfde moment te gebruiken. Maar, misschien 
heeft de buurman overdag wel interesse in de opgewekte stroom 
uit de buurt. Hier blijkt inderdaad interesse naar. LEF in Hoog 
Dalem, mogelijk gemaakt door ABB, Energy21, i.LECO en Stedin, 
is daarmee een feit.
 
Het energieproject heeft een aantal duidelijke leerdoelen. Hoeveel 
flexibiliteit kan er in de lokale markt beschikbaar gemaakt worden? 
Hoe goed lukt het om hiermee vraag en aanbod lokaal op elkaar 
af te stemmen? Levert dit een schaalbare business case op, die op 
veel meer locaties in Nederland toepasbaar is? Onderzoek naar de 
noodzakelijke aanpassingen aan hard- en software ter verbetering 

Energy21 en i.LECO de marktplaats om deze lokale 
energiemarkt te faciliteren.

Blockchaintechnologie 
Momenteel wordt getest hoeveel flexibiliteit beschikbaar 
gemaakt kan worden, waarbij de wijkbewoners met elkaar 
de elektra (in kWh) uitwisselen die zij nodig dan wel 
beschikbaar hebben. Om het voor de inwoners van Hoog 
Dalem zo transparant mogelijk te maken, draait de lokale 
energiemarkt met behulp van de blockchaintechnologie. 
Hierop kunnen buurtbewoners biedingen op aanbod van 
of vraag naar elektriciteit plaatsen. Die biedingen worden 
gegenereerd door software die in eerste instantie data 
van huishoudelijke apparatuur verzamelt en die gegevens 
vervolgens koppelt aan, bijvoorbeeld, het weer. Hieruit 
wordt de energiebehoefte voorspeld en uiteindelijk ontstaat 
uit dit vraag- en aanbodspel een marktplaats. Het kan ook 
gebeuren dat bewoners hun gedrag op verzoek wijzigen. 
Zodoende verandert het belastingprofiel op individueel en 
lokaal niveau. 

Dit energieproject moet een belangrijke stap zijn naar een 
energierevolutie in wijken en buurten. Het project loopt in 
ieder geval tot en met 2020.

van het project is eveneens een leerdoel. 
Zo wordt bekeken welke data vanuit 
de woningen voor zowel bewoners als 
netbeheerders en fabrikanten relevant 
zijn om de lokale energiemarkt goed te 
beheren. 

Combinatie van slimme apparatuur en 
marktplaats 
Afgelopen maanden zijn in samenwerking 
met installatiebedrijf Van Hees de 
15 huizen in Hoog Dalem door ABB 
voorzien van slimme apparatuur, 
sensoren en een Smart Energy 
Managementsysteem. Later in het project 
wordt hier nog batterij-opslag aan 
toegevoegd. De verantwoordelijkheid 
voor bewaking van de veiligheid van het 
elektriciteitsnet en de betrouwbaarheid 
van de energievoorziening ligt bij Stedin. 
De netbeheerder creëerde samen met 
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In editie 5 van TVVL Magazine dit jaar is abusie-
velijk op pagina 31 tabel 3 niet goed geplaatst. Dit 
moet tabel 3 zijn:

  JUISTE TABEL BIJ ARTIKEL OVER 
LEGIONELLA

  ISSO/SV BEOORDELINGSMETHODE GEEFT 
HUIS COMFORTKLASSE VOOR THERMISCH 
COMFORT

tvvl magazine / nieuws
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Tabel 3: Voorbeeld uitslag met “systeembesmetting”.

Tappuntnr. Locatie kve/l Soort

Gevelkraan beg. grond 5.300 Non-Pneumophila

Douche beg. grond 3.900 Non-Pneumophila

Douche 1e verd. 2.300 Non-Pneumophila

Douche 1e verd. 2.600 Non-Pneumophila

Douche 2e verd. 1.900 Non-Pneumophila

Douche 2e verd. 2.700 Non-Pneumophila

Gevelkraan 3e verd. 3.400 Non-Pneumophila

Knijpdouche 3e verd. 4.200 Non-Pneumophila

Zonwerende voorzieningen altijd nodig

In de praktijk zullen deze methode en de gedefinieerde 

categorieën er vaak toe leiden dat bij goed geïsoleerde wo-

ningen met één of meer zonbelaste gevels zonder natuurlijke 

beschaduwing vrijwel altijd zonwerende voorzieningen (zoals 

zonweringen zonwerende beglazing) nodig zullen zijn voor 

een classificatie “goed”. Een “zeer goede” beoordeling vraagt 

vrijwel altijd om actieve koeling. De classificatie “acceptabel” 

klinkt misschien als een uitkomst, maar zal er wel toe leiden 

dat de woning in de zomerperiode regelmatig onaangenaam 

warm wordt. Dat wordt door deze nieuwe methode vanaf 

het ontwerp en opdrachtverlening al duidelijk, in plaats 

van achteraf. Gebruik van de nieuwe BENG-eisen zal in veel 

gevallen leiden tot een woning die volgens de ISSO/SV 

Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen slechts een 

klasse “Acceptabel” rechtvaardigt.

De afgelopen jaren komen hitteproblemen in woningen steeds vaker in het 

nieuws. Deels komt dat door de steeds hetere zomers. Een andere oorzaak is 

het hebben van onvoldoende houvast bij het ontwerpen en toetsen van het 

zomercomfort van woningen. Een aantal marktpartijen – Stroomversnelling, 

ISSO, Peutz, Nieman Raadgevende Ingenieurs en Vabi – is in dit gat gespron-

gen en komt nu met een methode voor de bouwsector om oververhitting 

van woningen te helpen voorkomen: de ISSO/SV Beoordelingsmethode 

Zomercomfort Woningen.

Voor woningbouw is in Nederland geen wettelijke bepalingsmethode voor 

zomercomfort. De richtlijn ISSO 32, die is ontwikkeld voor de utiliteitsbouw, 

wordt veel gebruikt als beoordelingsbasis. Hierop is weliswaar een aanvulling 

gepubliceerd voor de woningbouw in de vorm van GIW/ISSO 2008, maar 

die is nooit door de markt omarmd en wordt ook niet doorontwikkeld. De 

in deze aanvulling gebruikte uitgangspunten zijn inmiddels ook achterhaald, 

zoals 1964 als klimaatreferentiejaar, de aanname van altijd gesloten ramen 

en het alleen ’s nachts meetellen van te warme slaapkamers. Daarnaast is er 

een gebrek aan standaardisatie en transparantie bij het beoordelen. Dit leidt 

tot het moeilijk kunnen interpreteren van de resultaten. Dat maakt het voor 

opdrachtgevers lastig om te sturen op goede prestaties voor zomercomfort. 

De nieuwe BENG-eisen en de TOjuli-indicator geven vanaf 2020 meer hou-

vast voor nieuwbouwprojecten. Deze eisen zijn echter een toetsingsinstru-

ment en zijn onvoldoende precies om gedurende het gehele zomerseizoen 

thermisch comfort in beeld te brengen en voorspellen. Ook ontbreken eisen 

en richtlijnen voor renovatie en bestaande bouw.

Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen

De nieuwe ISSO/SV Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen bere-

kent over de periode van de laatste maandag in april tot de laatste zondag in 

september hoeveel uren de temperatuur in elke verblijfsruimte hoger is dan 

een bepaalde temperatuur die als comfortabel wordt gezien. 

Welke temperatuur dat precies is, hangt af van de buitentemperatuur. Als 

het buiten immers warm is, vinden mensen het over het algemeen ook fijn 

als het binnen niet heel koud is. Dit is de zogenaamde Adaptieve Tempera-

tuur Grenswaarde (ATG). De verwachte overschrijding van deze grenswaarde 

wordt berekend op basis van een fictief standaard klimaatjaar, namelijk 

2018:T1 zoals beschreven in NEN 5060. Dit betekent dat de kans 1% is dat 

het daadwerkelijke klimaat in 2018 warmer is dan dit fictieve jaar. 

De ISSO/SV Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen combineert 

deze twee uitgangspunten en beschrijft een hele reeks standaardinstellingen 

voor het berekenen van het verwachte totaal aantal uur dat de binnentem-

peratuur boven de comfortabele temperatuur uitkomt. Tenslotte zijn drie ca-

tegorieën bepaald – Acceptabel, Goed en Zeer Goed – die een verblijfsruimte 

kan behalen als het totaal aantal uur binnen bepaalde bandbreedtes blijft.

Bron: Peutz
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De installatiesector verwacht 
veel van big data, internet of 
things, machine learning en 

predictive maintenance. Door 
het verzamelen en analyseren 

van grote hoeveelheden 
gegevens, en op basis van die 
kennis te handelen, kunnen 

installaties slimmer en 
efficiënter worden en gebouwen 

aangenamer om te vertoeven. 
Veel bedrijven maken hierbij 

gebruik van het cloudplatform 
Microsoft Azure. Sander van 

den Hoven, cloud architect 
bij Microsoft vertelt wat dit 

platform inhoudt en waar 
het met data-technologie in 

gebouwen naar toe gaat.

Sander van den Hoven

Foto's: Christiaan Krop

Sander van den Hoven, cloud architect bij Microsoft:

Auteur

Tijdo van der Zee

8
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Wie met zijn auto de parkeergarage inrijdt van het 

kantoor van Microsoft op Schiphol, ziet aan het 

plafond de camera’s van het bedrijf Park Assist hangen, 

die - samen met Skidata - bezoekers moet assisteren 

naar een vrij parkeerplekje. Begin september was het 

systeem nog niet operationeel, maar dat moet binnen-

kort wel het geval zijn. Vanuit de parkeergarage loop je 

de receptie binnen, die meer doet denken aan een grand 

café dan aan de entree van een saai kantoor. Een kopje 

koffie bestel je er met een in de koffiebar geïntegreerde 

iPad. Uitnodigend is het gebouw zeker, zegt Sander van 

den Hoven, en toch zitten medewerkers er lang niet 

elke dag. Integendeel: “We hebben hier 370 werkplek-

ken, terwijl er bij Microsoft Amsterdam ruim duizend 

mensen werken. We zeggen: kom in principe niet naar 

kantoor, tenzij er een goede reden is – conscious choice 

-, zoals een afspraak of vergadering.” 

Op de eerste verdieping zijn in het plafond goed 

zichtbaar de klimaatplafonds met daarin elke paar 

meter een sensorkastje – node – van bGrid. Van den 

Hoven: “Die meten onder andere beweging, geluids-

niveau, CO2-niveau. Er zit ook een beacon in  - bluetooth 

detectiesysteem -, die met een driepuntsmeting precies 

kan bepalen waar je je begeeft in het gebouw. Dat werkt 

met de applicatie Mapiq. Deze functie is standaard niet 

aangezet, maar een medewerker kan zelf aan kan geven 

of het Mapiq wil laten weten wat hij/zij zit. Het idee is 

dat je dan gemakkelijk een collega kan vinden en mee 

kan afspreken. Het werkt wel, maar wordt nog niet 

zoveel gebruikt. Dat zijn de zachte kanten van verander-

management. Daar moet je ook energie in steken.”

Het Microsoft kantoor is een fijne plek om te zijn – al 

was het alleen maar vanwege het zeer uitgebreide en 

gezonde buffet. Maar ook is het een showcase, zegt Van 

den Hoven. “We laten zien welke kant het op gaat met 

het kantoor van de toekomst. Volgens ons dan.” 

“Ontbreken van 
standaarden is  
een aanzienlijk 

probleem”

Parkeerassistentie, werkplekassistentie: mooie voorbeel-

den van wat Internet of Things vermag. Waar gaat het 

heen met deze technologie?

“We hebben de afgelopen jaren een beweging gezien 

waarbij de computerkracht, software en applicaties 

naar de cloud gingen. Nu is er een beweging terug waar-

neembaar: apparaten kunnen zelf beslissingen nemen, 

zonder tussenkomst van internet.”

“Vanuit een sensor eerst de verbinding maken met de 

cloud kan in veel gevallen best wel. Neem bijvoorbeeld 

een aanwezigheidssensor, die kan informatie naar de 

cloud sturen die dan aangeeft of de kamer wel of niet 

beschikbaar is. Het is voor zo’n toepassing niet erg als er 

in die pipeline wat vertraging zit. Anders wordt het als 

er snel gehandeld moet worden en als je niet het risico 

kan lopen dat internet weg valt. Een klep die dicht moet 

bijvoorbeeld. Veel apparaten kunnen dat tegenwoor-

dig zelf. Dat noem je de Edge. Deze apparaten kunnen 

dingen meten, en dan een keuze maken iets te doen. De 

logica vindt in het apparaat plaats, maar de intelligentie 

wordt gevoed vanuit de cloud.”

Zijn hier al voorbeelden van in de installatiesector, bij 

gebouwbeheersystemen?

“Voor zover ik weet niet. Je ziet het komen bij grote 

industriële installaties zoals olieraffinaderijen. Die 

hebben vaak wel tienduizenden sensoren, waarbij  

iedere sensor tegelijk een computer is, die besluit 

wanneer er een klepje gesloten moet worden. Maar  

duizenden intelligente sensoren beheren is handmatig 

niet te doen, maar kan wel met Azure – via zogeheten 

Azure IOT HUB. Die sensoren zijn dan ook vanuit de 

cloud te updaten via zogeheten Docker Containers.”

9tvvl magazine / interview
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Hoe gaat dat?

“Stel, je hebt sensoren boven deze tafel die 

willen weten of een tafel bezet is. Die senso-

ren moeten weten: dit is typisch een signaal 

als de tafel leeg is en dit is een signaal als de 

tafel bezet is. Wat die signalen zijn, dat leer 

je met Artificial Intelligence in de cloud. Dat 

gebeurt door het systeem duizenden voor-

beelden te laten zien van ‘bezet’ en ‘leeg’, 

met allerlei variaties. Het leren daarvan 

kost veel rekenkracht. Maar het model dat 

er uit rolt, is feitelijk maar klein en heeft 

beslissingsregels voor bezet of niet bezet. 

Dat model plaats je in de sensor. Die kan dan 

autonoom beslissen, op basis van intelligen-

tie die in de cloud geleerd is.”

Is beslissen of een tafel wel of niet bezet is nou echt zo 

moeilijk?

“Moeilijker dan je denkt. Want wat is ‘bezet’. Als we 

heel even opstaan weglopen en weer terugkomen, 

is de tafel dan nog bezet? Of is een zespersoonstafel 

zoals deze bezet als alleen wij twee er aan zitten? 

Er is heel veel variatie. En dan is dit nog een simpel 

voorbeeld. Het wordt nog veel lastiger als een robot 

zelf wil gaan rijden.”

Installatiebedrijven en installatie-adviesbureaus 

willen hun data uit gebouwen die ze beheren te gelde 

maken. Door data uit honderden van ‘hun’ gebouwen te 

combineren kunnen ze slimme algoritmes ontwikkelen, 

waarmee ze kunnen voorspellen welke maatregelen 

wel en welke geen effect hebben op het gebouw. Maar 

Microsoft heeft op zijn beurt op Azure een paar duizend 

van deze bedrijven zitten. Als jullie die gegevens van al 

die bedrijven combineren, kan je nog veel meer nuttige 

kennis genereren. 

Sander van den Hoven

Sander van den Hoven (50) 

werkt al 19 jaar bij Microsoft. Hij 

noemt zichtzelf een “typische 

Computer Expert” die “begon-

nen is met Commodore64” en 

“programmeren geweldig” vindt. 

Via Informaticastudies aan de 

HTS en de universiteit is hij in de 

IT terechtgekomen. Na enkele 

consultancybanen bij Micro-

soft is hij nu bezig om partners 

te helpen met bouwen van 

cloud-oplossingen.

1010 tvvl magazine / interview
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“Met data an sich  
kun je niks, maar met 

kennis uit die data kun je 
diensten maken”

“Data komen steeds gecentraliseerder te liggen bij enkele 

grote bedrijven. Facebook, Amazon, Google en ook Microsoft. 

Door die enorme hoeveelheid data en fotos die Facebook krijgt 

van haar gebruikers kan Facebook nu gezichten herkennen. En 

dat doen ze heel goed.”

“Data is de nieuwe olie. Maar met olie kan je niks. Met benzine 

wel. Met data an sich kan je ook niks, alleen met kennis uit die 

data, daar kan je diensten van maken, nieuwe businessmo-

dellen. Wij als Microsoft zouden dat ook kunnen doen, maar 

dat doen we niet. Microsoft heeft een regel: wij hebben als 

Microsoft onze eigen data en onze klanten hebben die van hun 

op Azure. En daar hebben wij geen toegang toe. Daarnaast, je 

mag vanuit de Privacywet data alleen gebruiken voor het doel 

waar je ze voor verzameld hebt. En dat is goed. Wij sluiten met 

partners altijd een data-agreement, waarin de regels staan 

over hoe we met de data omgaan. Hoe lang we ze bewaren, 

wanneer we ze weggooien, of je ze mag aggregeren.”

“We beseffen dat je data ook kan misbruiken. Maar ons 

Een groot obstakel voor het gebruik van (sensor)data is het 

ontbreken van algemeen aanvaarde standaarden. DWA-

directeur en TVVL-voorzitter Jaap Dijkgraaf benoemde dit 

onlangs al. Ook Werner Vink, lid van de TVVL Expertgroep 

Gebouwautomatisering, vindt dat we dit zo snel mogelijk 

moeten oplossen. Hoe ziet u dat?

“Data worden standaard niet standaard aangeleverd. Dat 

is een heel aanzienlijk probleem. Er zijn eindeloos veel for-

maten: vanuit BIM, machines, het kadaster. Het is vreselijk 

moeilijk om dat allemaal goed bij elkaar te brengen. Wat 

daarnaast bij sensoren lastig is, is dat er enorm veel ruis 

is. Terwijl wij spreken, horen we achter ons ook mensen 

spreken. Dit is ruis  - datafouten – waar je niks aan hebt. 

Goed filteren is erg moeilijk. Het opschonen van data, 

voorbereiden en op elkaar laten aansluiten is vaak verreweg 

het meeste werk in een project. En dat staat nog wel eens 

succesvolle uitvoeringen in de weg.”

Zowel Dijkgraaf als Vink noemen in dit kader Project 

Haystack. Dat is een open-source initiatief bedoeld om de 

naamgeving van data te verbeteren. Bent u hier bekend mee?

“Microsoft is erg actief in de open-source wereld en draagt 

bij aan veel open-source initiatieven. Ik ben persoonlijk niet 

bekend met Project HayStack.”

Tot slot, waar komt de naam Azure eigenlijk vandaan?

“De naam is bedacht in 2008, toen niet-geassocieerde 

namen hip waren. Denk ook aan Microsoft Vista. Maar 

meer weet ik er niet van, weet niemand er van. Dat is een 

van die mooie marketinggeheimen.”
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businessmodel is het leveren van 

cloud-tikken. Mensen nemen die 

alleen maar af als ze ons vertrou-

wen. Voor bedrijven als Facebook 

en Amazon ligt dat anders omdat ze 

ook een businessmodel, waarbij ze 

verdienen aan de gebruikersdata.”



Datagedreven inzicht 
in de gebouwde omgeving

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



Onderzoek & Cases 
Editorial

Kantoren met energie van de toekomst

Een van de ontwikkelingen die gebouweigenaren met veel 

interesse volgen – of als ze dat nog niet doen beter zouden 

kunnen doen – is office hoteling. Oftewel: bezettingsdata 

van kantoren worden in dit concept gecombineerd met 

gebouwbeheersystemen, om de temperatuur, luchtkwa-

liteit en verlichtingsniveaus te regelen. Uit onderzoek van 

Eric Rozendaal aan de TU/e blijkt dat het primaire energie-

gebruik met 38% kan afnemen. Uiteraard zonder dat de 

gebruiker daar iets van merkt in de vorm van comfortaf-

name, sterker nog: met office-hoteling kunnen werknemers 

hun werkplek van tevoren plannen en wordt de beschik-

baarheid van ruimten op een structurele manier beperkt. 

Op pagina 14 tot en met 19 vertelt hij over zijn onderzoek 

en de resultaten daarvan.

In dit thema-nummer behandelen we ook 

een heel aantal wijzigingen in normen. Zoals 

de nieuwe NEN 3215 en NTR 3216, voor 

gebouwriolering die eind vorig jaar zijn uitge-

bracht. De NTR 3216 is op zo’n twintig punten 

gewijzigd, onder andere bij het combineren 

van ontspanningsleidingen en de berekening 

van de hemelwaterafvoer van groene daken. 

Op pagina 30 tot en met 33 is daarover meer 

te lezen.

Fijn werken in de gebouwde omgeving vraagt om meer dan 
alleen een mooi bureau en aardige collega’s. Een goed en 
gezond binnenklimaat is een even logische als nood zakelijke 
voorwaarde daarvoor. En die voorwaarde geldt voor zowel 
gebruiker als gebouweigenaar. In deze editie van TVVL 
Magazine komt dit in meerdere artikelen tot uiting. 

Harmen Weijer, hoofdredacteur TVVL Magazine

Naast nog veel meer onderzoeks- en 

praktijkartikelen over installatietech-

niek in kantoorgebouwen wil ik ook 

graag wijzen op een projectbeschrij-

ving, die weliswaar niet gaat over 

kantoren, maar over een hotel. Niet 

zomaar een hotel, maar het eerste 

EWF-hotel ter wereld: Hotel Breeze 

in Amsterdam. De artikelenreeks van 

Ben Bronsema en al eerder zijn promotie hebben nu toch echt geleid 

tot een heus praktijkvoorbeeld. Dat het is gelukt het Earth, Wind en 

Fire-principe te realiseren voor het ‘echie’, mag zeker een huzaren-

stukje genoemd worden (pag. 51-54).

Terug naar kantoren, want we zouden bijna vergeten dat ook deze 

gebouwen energieneutraal moeten worden, nieuw of bestaand. 

Daarbij stuurt de overheid sterk op het verbeteren van het ener-

gielabel van utiliteitsgebouwen, zoals de label C-verplichting per 

2023 en de label A-verplichting per 2030. Maar dat energielabel is 

niet langer houdbaar, bleek al eerder uit verschillende onderzoeken. 

Daarom heeft de Expertgroep 

Klimaattechniek van TVVL 

een praktisch label ontwik-

keld: WENG. Dit staat voor 

Werkelijk EnergieNeutraal 

Gebouw en is een indicator 

voor de werkelijke energie- 

efficiëntie van een gebouw. 

Hoe dat werkt wordt op pagina 

46 tot en met 49 uitgelegd. 

Auteur
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Met deze en nog veel tools kunnen we er 

voor zorgen dat we als installatiesector 

onze duurzame verantwoordelijkheid 

nemen, terwijl we met beide benen 

op de grond blijven staan. En met het 

PvE Gezonde kantoren is gezondheid in 

kantoorgebouwen ook hoog op de agenda 

gezet. Zo krijgen we kantoren met energie 

voor de toekomst. Veel leesplezier.



Office hoteling: minder vrijheid, meer duurzaam?

In Nederland is de gebouwde omgeving verantwoordelijk 

voor ongeveer 40% van het energieverbruik en 36% van de 

CO2 uitstoot [1]. Om klimaatveranderingen tegen te gaan 

is het noodzakelijk dat de CO2 uitstoot gereduceerd wordt. 

In gebouwen wordt energie ingezet om een comfortabel 

binnenklimaat te creëren voor de gebruikers. De invloed 

van gebruikers op de energieprestatie van een gebouw 

neemt toe door de toenemende kwaliteit van gevels en de 

verbeterende efficiency van klimaatsystemen [2].

In veel traditionele kantoren worden de systemen voor 

verwarming, koeling, ventilatie en verlichting volgens een 

vast schema geactiveerd dat voor elke werkdag hetzelfde 

is. Innovaties leiden tot de mogelijkheid om bezettings- en 

ruimtegebruiksgegevens te integreren met bouwsystemen, 

om temperatuur, binnenluchtkwaliteit en verlichtings-

niveaus te regelen. Specifieke zones kunnen dan worden 

in- of uitgeschakeld op basis van bezettingsniveaus. Dit 

wordt als ‘office hoteling’ aangeduid. Gegevens over ruim-

tegebruik kunnen ook helpen om overtollige capaciteit te 

identificeren. Dit alles resulteert in een trend waarbij kan-

toorhuurders op zoek zijn naar kantoorruimten met minder 

werkplekken dan kantoormedewerkers. Daarmee wordt 

hun flexibiliteit weerspiegeld om vanuit andere locaties te 

werken en deel te nemen aan vergaderingen [3], [4]. 

In Nederlandse kantoren is gemiddeld 40% van de werk-
plekken onbezet. Innovaties hebben er toe geleid dat het 
mogelijk is om bezettingsdata van kantoren te combineren 
met gebouwbeheersystemen, om de temperatuur, lucht-
kwaliteit en verlichtingsniveaus te regelen. Systemen voor 
bepaalde ruimten kunnen in- en uitgeschakeld worden, 
gebaseerd op bezettingsdata. Met office hoteling kunnen  
gebouwbeheerders de gebruikers naar een specifieke  
locatie in het gebouw sturen en gebouwdelen afsluiten.  
Uit simulaties is gebleken dat het primaire energieverbruik 
daarmee tot 38% gereduceerd kan worden.

Auteur ir. D. Rozendaala, dr.ir. M.G.L.C. Loomansa, dr.ir. P. Hoesa, ing. W.F. van der Plasb, ing. M. Lamersc, prof.dr.ir. J.L.M. Hensena

a  Department of the Built Environment, Unit Building Physics and Services, Building Performance Group, Eindhoven University of Technology, 
Eindhoven, Nederland

b Simaxx, Nieuwegein, Nederland
c Lone Rooftop, Amsterdam, Nederland

Volgens een CBRE-enquête uit 2015, worden moderne kantoren 

geconfronteerd met gemiddeld 40% lege ruimtes [5]. In dat 

geval kan het interessant zijn om office hoteling in kantoren te 

overwegen. Met office hoteling kunnen gebouwgebruikers hun 

gebruik van werkruimten dynamisch plannen. Eigenaren van 

kantoorgebouwen kunnen de gebruikers naar een specifieke 

locatie in het gebouw leiden of specifieke delen van het gebouw 

bewust afsluiten. Deze vorm van gebouwbeheer heeft een groot 

energetisch en financieel potentieel en zal naar verwachting leiden 

tot een vermindering van de energievraag en -kosten [6].

Simaxx is een softwareplatform dat gebouwinstallaties wil 

verbeteren door gegevens vanuit het gebouwbeheersysteem, 

meters en sensors te analyseren. Lone Rooftop ontwikkelt een 

platform dat berekent waar en hoeveel mensen in het gebouw 

aanwezig zijn. Op deze manier kan de bezettingsgraad van 

gebouwen worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Door 

de platforms van beide bedrijven te combineren, ontstaat de 

mogelijkheid om office hoteling in de praktijk toe te passen. 

Echter, het ontbreekt momenteel nog aan kwantitatieve 

onderbouwing van het veronderstelde potentieel. Daarnaast mag 

verwacht mag worden dat verschillende gebouwkenmerken van 

een gebouw niet in gelijke mate bijdragen aan dit potentieel. Voor 

beide partijen is het dus interessant om te weten hoe groot de 

potentiele besparing is en welke type kantoorgebouwen het meest 

geschikt zijn om een office hoteling strategie in toe te passen. In 

een afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven 

is geprobeerd om op beide vragen een antwoord te geven. 

Het doel van het onderzoek was om de potentiële 

energiebesparingen te bepalen bij het optimaliseren van 

de toewijzing van mensen in een gedeeltelijk gebruikt 

kantoorgebouw en om de invloed van verschillende 

gebouwkenmerken en bezettingsgraden op het 

besparingspotentieel te onderzoeken. Ook is gekeken naar 

de invloed van klimaatverandering op de energieprestatie in 

combinatie met office hoteling.
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Gebouwvarianten

Om de invloed van verschillende gebouwtypen op het  

energieverbruik in combinatie met office hoteling te 

bepalen, is een set eigenschappen geselecteerd gebaseerd 

op onderzoek van Korolija (2009): gebouwtype, oriëntatie, 

verhouding open/dichte gevel, gebouwschil kwaliteit, zon-

instraling, verlichting, apparatuur en werkplekdichtheid [7]. 

Specifiek is daarbij gefocust op twee kantoortypen: 

een gebouw met kantoortuinen en een gebouw met 

cellenkantoren (zie Figuur 1). De gebouwen hebben 20 

verdiepingen met in totaal 10.000 m² vloeroppervlak. 

Om de energieprestaties van de verschillende 

varianten en scenario’s te vergelijken, wordt het 

energieverbruik per vierkante meter vergeleken. Dit 

wordt onderverdeeld in verwarming, koeling, verlichting, 

apparatuur en ventilatoren. De piekbelastingen worden 

eveneens vergeleken om de invloed op de capaciteit 

van de installaties te beoordelen. De gewogen 

temperatuuroverschrijding is meegenomen om te 

controleren of het binnenklimaat acceptabel blijft.

Hoteling scenario’s

Met office-hoteling kunnen werknemers hun werkplek 

van tevoren plannen en wordt de beschikbaarheid van 

ruimten op een structurele manier beperkt, en kan het 

gebouw efficiënter worden gebruikt. Huurders kunnen 

de gebruikers naar een specifieke werkplek sturen of 

delen van het gebouw afsluiten. In een traditioneel 

kantoor is het hele gebouw beschikbaar binnen de 

openingstijden. Met office-hoteling krijgt iedere zone 

zijn eigen openingstijden. In het onderzoek is gekozen 

voor de stapel-methode; wanneer een ruimte vol is, zal er 

een andere ruimte geopend worden. Het gebruikte deel 

van het gebouw wordt zo klein mogelijk gehouden, met 

behoud van de maximale bezettingsgraad. 

De twee kantoorindelingen hebben verschillende 

hoteling-strategieën. In het geval van een kantoortuin 

wordt het gebouw verticaal gevuld vanaf de begane 

grond. Elke verdieping heeft een kantoorzone en een hal-

zone (zie Figuur 1). Daarom kunnen de openingstijden 

van de hal gelijk zijn aan de openingstijden van 

de kantoren. De indeling van het cellenkantoor is 

gesimuleerd met een horizontale hoteling-strategie, 

waarbij elke verdieping dezelfde strategie heeft. 

De indeling van het cellenkantoor bestaat uit 16 

kantoorzones en een hal-zone. De hal-zone wordt altijd 

gebruikt tijdens openingstijden, aangezien er altijd een 

aangrenzende bewoonde kantoorruimte is. In dit geval 

wordt verwacht dat de volgorde van het openen van 

zones invloed heeft op het energieverbruik, omdat ze zijn 

verbonden met verschillende gevels op verschillende 

oriëntaties. 

Er is ook gekeken naar de invloed van het verhogen van 

de bezettingsgraad in combinatie met office-hoteling. 

Waar in een traditioneel gebouw de maximale bezetting 

vaak niet hoger is dan 65%, zal dit met gebruik van 

office hoteling op kunnen lopen tot 85% in het bezette 

deel van het gebouw. Een verhoogde bezettingsgraad 

resulteert in meer gebruikers per ruimte. Er is vanuit 

gegaan dat in iedere situatie het totaal aantal gebruikers 

gelijk blijft. Een hogere bezettingsgraad zal dan ook 

leiden tot vermindering in benodigde ruimte. In Figuur 

2 is schematisch de bezetting weergegeven van een 

kantoor met verschillende bezettingsstrategieën. In 

Figuur 3 is een voorbeeld gegeven van hoe de bezetting 

verloopt in geval van een kantoortuin type. Te zien is dat 

bij een hoger percentage van de bezettingsgraad minder 

verdiepingen worden gebruikt gedurende de dag. Een 

volgende verdieping wordt pas ‘vrij’ gegeven wanneer de 

bezettingsgraad de gewenste waarde heeft bereikt.
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Figuur 1: Een schematische weergave van 

de twee onderzochte kantoortypen. 00: 

halruimte; 01, etc. de volgorde waarin het 

kantoor wordt ‘gevuld’, bij de kantoortuin 

verticaal [per verdieping], bij het cellenkan-

toor horizontaal [alle verdiepingen tegelijk].



Figuur 2: Een grafische representatie van het effect van de 

bezettingsgraad voor een kantoorgebouw (blauw is geen 

bezetting in geval van toepassing van office hoteling).

Figuur 3: Een grafische weergave van het 

verloop van het gebruik van verdiepingen 

over de dag bij verschillende bezettings-

graden en het toepassen van office hoteling.

Figuur 4: Het berekende effect van office hoteling op de warmte- en koudevraag van 

alle onderzochte varianten bij de verschillende bezettingsgraden.
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Energiesimulaties

Door de vele variabelen in het onderzoek en de wens om 

het effect van verschillende gebouwkenmerken, bezetting, 

etc. te vergelijken is de inzet van gebouwsimulatie 

onontbeerlijk. In dit onderzoek is EnergyPlus in combinatie 

met ondersteunende software ingezet om de studie uit te 

voeren [8].

Door middel van een gevoeligheidsanalyse is gekeken 

welke gebouweigenschappen relevant zijn in combinatie 

met office hoteling. De niet relevante eigenschappen zijn 

uiteindelijk achterwege gelaten om zo de benodigde 

rekenkracht te minimaliseren. Bij het simuleren van een 

grote hoeveelheid gebouwvarianten is de simulatietijd 

een belangrijk aspect. Door het model te vereenvoudigen, 

kan de simulatietijd exponentieel afnemen. Een te 

eenvoudig model kan echter onrealistische resultaten 

opleveren, terwijl een complex model mogelijk te veel 

rekenkracht vereist om het project te voltooien [9]. Er is 

geen methode om de meest geschikte modelbenadering 

te kiezen [10]. Om de vereiste complexiteit van het niveau 

van de gebouwen te bepalen, zijn voor elk type gebouw 

verschillende modelcomplexiteiten gecreëerd. Omdat 

beide bouwtypes andere indelingen en hotelstrategieën 

hebben, is de complexiteit ervan afzonderlijk bepaald. 

De op deze manier ontwikkelde simulatie methode 

is uiteindelijk gebruikt om de grote hoeveelheid aan 

varianten te simuleren.

Energievraag

Na het simuleren van alle varianten is het duidelijk dat 

office hoteling in alle gevallen zal leiden tot een daling 

van het energieverbruik vergeleken met een traditionele 

bezettingsstrategie. Figuur 4 geeft de verwarmings- en koelvraag 

van alle varianten weer in één grafiek. Elk datapunt staat voor 

een combinatie van oriëntatie, gebouwschilkwaliteit, verhouding 

open/dichte gevel, reflectiviteit van het glas, thermische massa, 
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Figuur 5: Vertaling van het berekende effect van office hoteling naar  

het gas- en elektriciteitsverbruik van alle onderzochte varianten bij de 

verschillende onderzochte bezettingsgraden.
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verlichting, apparatuur, werkplekdichtheid en bezettingsstrategie. 

De verschillende bezettingsstrategieën onderscheiden zich door 

kleur. Allereerst kan worden opgemerkt dat office hoteling tot 

een aanzienlijke afname van de warmtevraag leidt, maar een 

kleine afname van de koudevraag. De bezette verdiepingen 

hebben hogere interne warmtelasten als gevolg van een hogere 

bezettingsgraad. Dit leidt tot een afname van de warmtevraag, 

maar een toename van de koudevraag. In alle situaties neemt de 

warmtevraag af, maar in sommige situaties neemt de koudevraag 

toe, wat leidt tot minder besparingen in de koudevraag in 

vergelijking met de warmtevraag. Ook resulteert het verhogen van 

de maximale bezettingsgraad bij office hoteling in een daling van 

de vraag naar thermische energie. Als gekeken wordt naar de totale 

thermische energievraag, zal office hoteling voor alle varianten 

resulteren in een significante daling.

Figuur 5 bevat het gas- en elektriciteitsverbruik van alle 

ontwerpvarianten. Zij conformeren zich naar de eerder getoond 

resultaten voor de warmte- en koudevraag. Om tot het gas- en 

elektriciteitsverbruik te komen is er gerekend met een efficiëntie 

voor verwarming en koeling van 1.0 en 4.0, respectievelijk, in 

combinatie met een all-air klimaatsysteem.

Waar Figuur 4 de absolute waarden weergeeft voor de vraag 

naar verwarming en koeling, geeft Figuur 6 de relatieve invloed 

weer van het effect van office hoteling op de energievraag 

in vergelijking met een traditioneel bezet kantoorgebouw. 

De grafiek laat zien dat het effect van office hoteling op de 

verwarmingsvraag ongeveer 8% groter is voor het kantoor 

met kantoortuinen. De maximale vermindering van de 

verwarmingsvraag is 55% voor een open kantoor met een 

maximale bezettingsgraad van 85%. Voor de koelvraag is het 

cellenkantoor gunstiger, hoewel de resultaten minder sterk 

en meer verspreid zijn. De maximale vermindering van de 

vraag naar koeling is 46% voor cellenkantoren en 43% voor 

kantoortuinen.

In sommige gevallen leiden de hotelstrategieën tot een toename 

van de koelvraag tot 13% voor open kantoren. Deze toename 

doet zich bijvoorbeeld voor wanneer office hoteling met een 

bezettingsgraad van 65% wordt toegepast in lichte gebouwen 

of in zware gebouwen met niet-reflecterende beglazing. Over 

het algemeen levert toepassing van office hoteling voor de 

kantoortuin een gunstiger effect op dan voor het cellenkantoor. 

Dit kan een gevolg zijn van het feit dat in cellenkantoren de 

hallen altijd in gebruik zijn, terwijl de verticale hotelstrategie 

resulteert in hallen die niet in gebruik zijn. 

Figuur 6: Het relatieve besparingspotentiaal van office hoteling op de 

warmte- en koudevraag voor de beide typen kantoren in vergelijking tot een 

traditioneel bezet kantoorgebouw (alle gebouwkenmerken; bij verschillende 

bezettingsgraden).
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interne warmtelast van gebruikers en apparatuur hetzelfde is, zal 

er meer zoninstraling gecompenseerd moeten worden met koeling, 

aangezien de koeling setpoint voor niet-gebruikte ruimten hoger 

is. Of in deze gebouwen office hoteling toegepast kan worden, 

hangt af van de capaciteit van de geïnstalleerde klimaatsystemen. 

De geïnstalleerde capaciteit van de klimaatsystemen is sterk 

afhankelijk van veronderstellingen met betrekking tot de 

bezetting in de ontwerpfase van het gebouw. In werkelijkheid is 

de koelcapaciteit van systemen vaak gebaseerd op een scenario 

met hoge interne warmtelast. De hoteling-strategie die voor 

sommige varianten leidt tot een toename van de koelpiek 

heeft een bezettingsgraad van 65%, wat relatief laag is. Terwijl 

verwacht wordt dat het gebouw ontworpen zijn voor hogere 

bezettingsgraden, wordt ook verwacht dat in werkelijkheid de 

koelcapaciteit van klimaatsystemen voldoende is. De gesimuleerde 

piekbelastingen in dit onderzoek zijn gebaseerd op het hele 

gebouw, terwijl in werkelijkheid klimaatsystemen kunnen worden 

toegewezen aan een deel van het gebouw. Verwacht wordt dat 

er een verhoging zal zijn voor individuele zones. Ook moeten de 

installaties de setpoints van de zones afzonderlijk kunnen variëren. 

Verder onderzoek is nodig om de piekbelastingen per zone en de 

haalbaarheid met betrekking tot installaties te bepalen.

Klimaat

Om de robuustheid van het gebouw met betrekking tot office 

hoteling te testen, zijn verschillende klimaatscenario's getest. Als 

het referentieklimaat is een klimaatbestand van NEN 5060 gebruikt 

[11]. NEN 5060 geeft ook klimaatscenario's met verschillende 

kansen van 1%, 2% en 5% voor het optreden van een warmere 

zomer of koudere winter. Om de invloed van het broeikaseffect 

op de energieprestaties van de gebouwen te analyseren, is een 

extra scenario toegevoegd. Dit scenario is gebaseerd op de kans 

van 5% voor het optreden van een werkelijke warmere zomer, 

gecombineerd met een temperatuurstijging van 4°C [12], [13]. 

Resultaten tonen aan dat het verhogen van het aantal warmte- 

en koudegolven resulteert in een toename van de vraag naar 

verwarming en koeling. De extreme waarden van de koelvraag zijn 

te wijten aan de 4 graden toename van de buitentemperatuur, wat 

ook resulteert in een lage vraag naar verwarming. Het gebouwtype 

met de hoogste koelbelasting is een goed geïsoleerd gebouw met 

grote raamopeningen, niet-reflecterende beglazing, een lichte 

constructie en hoge interne warmtewinsten.

Conclusie en aanbevelingen

De potentiële energiebesparingen die kunnen worden behaald 

met office hoteling zijn: 55% minder vraag naar verwarming, 

Piekbelasting

Met betrekking tot de piekbelastingen is het open kantoor 

gunstiger en zijn de verhouding open/dichte gevel, de re-

flectiviteit van beglazing en de thermische massa belang-

rijke parameters, zowel voor piekbelasting bij verwarmen 

als piekbelasting bij koelen. De maximale bezettingsgraad 

van de hoteling-strategie heeft de meeste invloed op de 

piekbelasting voor koeling, waarbij de laagste bezettings-

graad resulteert in de hoogste piekbelasting. De gebouwen 

met de grootste afname in piekbelasting voor koeling 

kunnen worden gecategoriseerd als gebouwen met kleine 

raamopeningen, reflecterende beglazing en een hoge 

thermische massa. De gebouwen met de grootste afname 

van de piekbelasting voor verwarming kunnen worden 

gekenmerkt door grote glasopeningen, niet-reflecterende 

beglazing en hoge interne warmtewinsten van gebruikers 

en apparatuur. Gebouwen met een goed geïsoleerde gevel, 

een hoge thermische massa en reflecterende beglazing 

hebben het minste potentieel voor reductie van de piekbe-

lasting voor verwarming.

Als office hoteling met een bezettingsgraad van 65% 

wordt toegepast, zal dit voor de meeste gebouwvarianten 

leiden tot een stijging van de piekbelasting voor koeling. 

Deze stijging kan verklaard worden door de grotere 

hoeveelheid ruimten die in gebruik zijn in vergelijking tot 

de strategieën met hogere bezettingsgraden. Hoewel de 

Figuur 7: Het relatieve effect van office hoteling op de pieklast voor de beide 

typen kantoren in vergelijking tot een traditioneel bezet kantoorgebouw (alle 

gebouwkenmerken; bij verschillende bezettingsgraden).
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46% minder vraag voor koeling en verlichting en 36% minder 

energie voor ventilatie. De piekbelastingen van verwarmen en 

koelen kunnen worden verminderd met 55% en 28%. In sommige 

gevallen kunnen de koelvraag en piekbelasting voor koeling echter 

toenemen tot respectievelijk 13% en 7%. Door rekening te houden 

met conversiefactoren kunnen de primaire energievraag, CO2-

emissies en energiekosten worden verlaagd met respectievelijk 

38, 39 en 37%. Klimaatverandering heeft een grote invloed op 

de energieprestaties. Vooral de koelvraag zal naar verwachting 

toenemen, tot 873% in het geval van een algehele warmere 

buitentemperatuur. Office hoteling heeft echter een vergelijkbaar 

energiebesparingspotentieel in extremere klimaatscenario's.

Met deze studie is een database aan gegevens beschikbaar 

gekomen waarmee kantoren in Nederland onderzocht kunnen 

worden, uitgaande van de onderzochte gebouwkenmerken en 

bezettingsgraden, op het energetisch potentieel bij toepassing 

van office hoteling. Dit biedt de mogelijkheid om bij bestaande 

kantoren de potentie te onderzoeken. Voor nieuw te ontwerpen 

kantoorgebouwen zou de toepassing van office hoteling in het 

ontwerpproces kunnen worden meegenomen. De hier verkregen 

resultaten kunnen worden ingezet om dat te optimaliseren.

Zoals uit dit onderzoek blijkt, zou minder vrijheid voor gebruikers 

duurzamer zijn. De resultaten van het onderzoek werpen echter 

ook nieuwe vragen op. Zijn gebouwgebruikers echt bereid 

hun vrijheid op te geven bij het kiezen van werkplekken om 

dit besparingspotentieel te realiseren? En hoe zou dit werken 

met mensen die in teams moeten samenwerken? De hoteling-

strategieën zijn vereenvoudigd en geïdealiseerd in dit onderzoek. Er 

wordt aangenomen dat een zone wordt gesloten als er voldoende 

ruimte is in andere zones. In de praktijk wordt verwacht dat dit niet 

volledig haalbaar is; de vraag is in hoeverre het haalbaar is. Het zou 

ook interessant zijn om te weten of gebruikers overtuigd kunnen 

worden naar een andere werkplek te verhuizen als dit leidt tot een 

lager energieverbruik, door de potentiële energiebesparingen te 

visualiseren. Het onderzoek heeft de potentie getoond, de vraag is 

of de praktijk die ook zal omarmen.
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Figuur 8: Vertaling van het berekende effect van office hoteling naar de warmte- 

en koudevraag van een selectie van varianten gecombineerd met de verschillende 

klimaat scenarios en bezettingsstrategiën.
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Innovatief Zaryadye in Moskou  
kan nog veel duurzamer

Zaryadye Park is een nieuw park gebouwd in het 

historisch centrum van de stad Moskou, is  

10,2 ha groot en ligt op een steenworp afstand 

van het Kremlin en het Rode plein. Het park 

streeft ernaar het Russische erfgoed te eren. Zo 

is een breed scala aan Russische architectuur 

te zien, die zich uitspreidt van de 16e tot de 

21e eeuw. Het park is bijzonder, omdat het 

concepten van natuur, technologie, onderwijs, 

entertainment, geschiedenis en moderniteit 

samenvoegt in één park. Het park representeert 

tevens de verschillende klimaten/landschappen 

die te vinden zijn in Rusland. Bos-, steppe- en 

weide klimaat zijn door het hele park te vinden. 

Het florarium presenteert de diversiteit aan 

planten welke te vinden zijn in Rusland.

Het park maakt tevens gebruik van duurzame 

technieken. Hierdoor is dit het enige park 

in Rusland dat volledig opereert met een 

automatische druppelirrigatie systeem, 

afwateringssystemen voor het opvangen en 

hergebruiken van regenwater en het gebruik van 

een afzuiging voor puinverwijdering. Elke sector 

Studenten van de Technische Universiteit  
Eindhoven zijn afgelopen mei op studiereis ge-
weest naar Rusland, waar ze het Zaryadye in het 
hart van Moskou bezochten. De openbare ruimte 
wordt gecreëerd door een internationaal team van 
architecten, ingenieurs, landschapsontwerpers en 
andere experts waar geschiedenis en moderniteit 
verenigd zijn en elkaar aanvullen. Dit artikel be-
schrijft het doel en de uitvoering van deze aanpak. 
Tijdens het bezoek leek het park echter niet zo 
ambitieus als op papier. 

van het park heeft haar eigen lichtregime, die de natuurlijke 

asymmetrie van het landschap behoudt. Technologie regelt 

het licht en neemt factoren als het seizoen en tijd in acht om 

energieverlies te minimaliseren. [1]

Om het arctische gedeelte van Rusland te representeren is er een 

ijsgrot te vinden. Gedurende het hele jaar wordt deze grot op 

vriestemperaturen gehouden door middel van een buizenstelsel. 

Het amfitheater beschikt over een groot glazen dak voorzien van 

zonnepanelen. Bijzonder hieraan is dat onder het glazen dak een 

microklimaat gecreëerd is. Het microklimaat representeert de 

bergflora van de Noord-Kaukasus.
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Foto 1 en 2: Het park representeert de 

verschillende klimaten/landschappen  

die te vinden zijn in Rusland. Bos-,  

steppe- en weide klimaat zijn door het  

hele park te vinden. 
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Landschappen van Rusland

In het noordwesten van Rusland bevindt zich 

het Russisch laagland met uitgestrekte toendra’s 

en naaldbossen [2]. Dit is terug te zien in het 

park doordat er in het centrum een stuk bos 

met deze bomen is aangebracht. Over het 

hele park verspreid zijn 760 bomen te vinden, 

waaronder verschillende zeldzame soorten zoals 

dwergdennen en dwergberken. De bomen zijn 

geplant op grondmengsels representatief voor het 

landschap waar ze voorkomen in Rusland.

Tussen het Midden-Siberisch en Oost-Siberisch 

Bergland van Rusland is het steppelandschap te 

vinden. Ten zuiden van Moskou zijn tevens een 

aantal gebieden met steppe te vinden, maar het 

creëren van een steppelandschap in het centrum 

van de stad bleek lastig [1]. Hier is namelijk 

Chernozem (zwarte aarde) voor nodig, die van 

nature niet in Moskou voorkomt. Daarom is 

ervoor gekozen om gebruik te maken van leem 

in combinatie met gebroken steen, waardoor 

dezelfde reactie en drainage ontstaat welke 

benodigd is voor de groei van steppe planten. 

Onder de grote overkapping van het amfitheater 

groeien planten, die niet goed bestand zijn 

tegen slecht weer en van warmte houden. De 

glazen koepel creëert haar eigen microklimaat 

waardoor het onder de koepel warmer is dan 

daarbuiten. De planten onder de koepel komen 

uit Noord-Kaukasus en bestaan onder andere uit 

groenblijvers, jeneverbessen, kleine naaldbomen 

en verschillende struiken. 
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Foto 3 en 4: In de Ice Cave is vijftien kilometer aan pijpleiding 

aangelegd, waarin zich acht ton aan koelvloeistof bevindt om de 

ijsgrot te kunnen verwezenlijken.

Foto 5: Aan de oostkant van het Zaryadye park ligt het gelijknamige 

Zaryadye muziekgebouw.
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Ice Cave

Door de extreme temperaturen in het noorden, 

kon deze omgeving van Rusland niet gemakkelijk 

in het park worden verwerkt. Om het in een 

zo realistisch mogelijke vorm weer weer te 

geven heeft het park gekozen om een unieke, 

kunstzinnige installatie aan te leggen om het 

arctische gebied naar de mensen te brengen. 

Samen met accentuerende verlichting op de 

wanden en de vloer wordt een mysterieuze 

atmosfeer gecreëerd. 

“Nu kun je je een poolreiziger voelen zonder 

Moskou te verlaten. Ik geloof dat dit interessante 

natuurlijke hoogtepunt van ons park de aandacht 

van onze bezoekers zal trekken en ook een 

attractie in onze stad zal worden.” zei Alexander 

Kibovsky, minister van Buitenlandse Zaken 

van Moskou en hoofd van het ministerie van 

Cultuur. [3] In de ijsgrot is gebruik gemaakt van 

vijftien kilometer aan gebogen metalen pijpleiding, het heeft een 

oppervlakte van 350 vierkante meter en is zes meter hoog. In 

deze vijftien kilometer aan pijpleiding bevindt zich acht ton aan 

koelvloeistof om de ijsgrot te kunnen verwezenlijken. Middels 

nieuwe lagen van rijp, die kunstmatig worden geproduceerd in het 

pijpenstelsel, worden nieuwe lagen ijs ontwikkeld op het plafond 

en de muren. 

In negentig dagen wordt een gehele laag ijs gevormd op het 

pijpenstelsel. Hierop bevindt zich ongeveer zeventig ton aan ijs.

Het technische aspect van de ijs grot bevindt zich in een 93 kW 

VSE-condensorloze koeler met een 16 kW warmteterugwinning. 

Deze installatie zorgt in zijn geheel voor constante en adequate 

klimaatomstandigheden. Middels de warmteterugwinning, die zich 

in de installatie bevindt, wordt de vloer van de ijsgrot verwarmd 

zodat deze niet bevriest en bezoekers gemakkelijk kunnen lopen. 

De ontwerper van de installatie, Geoclima, zorgt voor een 

constante bewaking op afstand van de unit. Middels een 

router worden de gegevens over de werking van de unit in 

realtime verzonden en kan de klantenservice direct met de unit 

communiceren indien dit nodig is. [4]

Zaryadye muziekgebouw

Aan de oostkant van het Zaryadye park ligt het gelijknamige 

Zaryadye muziekgebouw. Karakteristiek voor dit multifunctionele 

gebouw is de losstaande glazen luifel van grofweg 120 bij 60 

meter. Deze glazen luifel is gevormd uit een ‘grid shell’ structuur 

bestaande uit slanke stalen elementen. Het geheel is bedekt met 

glasplaten. 

Onder de luifel bevindt zich een vrij toegankelijke buitenruimte. 

Tevens biedt de luifel een overkapping voor een deel van de 
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Foto 6 en 7: Karakteristiek voor Zaryadye muziekgebouw is de losstaande 

glazen luifel van grofweg 120 bij 60 meter. Deze glazen luifel is gevormd uit 

een ‘grid shell’ structuur bestaande uit slanke stalen elementen. Het geheel is 

bedekt met glasplaten.
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tribune van het naastgelegen theater. Verder zijn 

begroeiing en verhogingen strategisch geplaatst onder 

de luifel om voor de bezoekers een comfortabele tuin te 

creëren. De gebruikte planten kunnen optimaal profiteren 

van het microklimaat, dat wordt gecreëerd onder het glas. 

Voor de bezoekers van het park is veel ruimte gereserveerd 

om te ontspannen in het midden van deze tuin, dankzij de 

luifel beschermd tegen sneeuw en regen.

Om vanuit deze tuin een vrij vergezicht op het Kremlin 

en de rest van de omliggende stad te creëren is een deel 

van de stalen constructie uitgevoerd met constructief 

glas. Gezien het koude klimaat van de regio moet de 

luifel in de winter grote druk door sneeuwbelasting 

kunnen weerstaan. Zo is tijdens de ontwerpfase rekening 

gehouden met een belasting door sneeuwval van 450 kg/

m² [5]. Echter, bouwen op deze schaal met constructief 

glas onder eerder genoemde omstandigheden is zelfs voor 

Rusland uniek. 

Om de veiligheid van de constructie te garanderen is deze 

veelvuldig getest onder meerdere wind en sneeuwbelasting 

scenario’s. Doordat de luifel open is aan de zijkanten heeft de wind 

vrij spel. Om de invloed van wind vast te stellen op de constructie 

zijn windtunnel testen uitgevoerd op een schaalmodel van de 

constructie. Om de weerstand tegen sneeuwbelasting te testen 

is een 1 op 1 model gemaakt van een deel van de constructie. 

Verschillende belastingen als het gevolg van intensieve sneeuwval 

zijn hierop getest. Om spanningen in het constructieve glas zo 

klein mogelijk te houden wordt gebruik gemaakt van flexibele 

verbindingen. De stalen dragers die het constructieve glas met 

de rest van de constructie verbinden, zijn gevuld met siliconen. 

Op deze manier wordt een draaiing van maximaal 1 graad van de 

glazen elementen toegestaan.

Na de voltooiing van het project zijn enkele sensoren op de luifel 

aangebracht. Deze sensoren controleren op meerdere punten 

de vervorming van de constructie als een gevolg van wind en 

sneeuw, maar ook temperatuurfluctuaties, om de veiligheid van de 

bezoekers van het park te waarborgen.

Toegepaste duurzame maatregelen

Een belangrijke uitdaging en tevens de opdracht vanuit de klant, 

was het streven naar duurzaamheid. Dit vertaalt zich onder andere 

naar een laag energieverbruik en de toepassing van passieve 

ontwerpoplossingen. Dit moet op een dusdanige manier worden 

toegepast zonder dat het ten koste gaat van de visie en het 

concept van het park. 

Transsolar Klima Engineering (Duitsland), de climate engineer 

en tevens energieconsulent, had de taak om de verschillende 

Russische landschappen te implementeren in het park. 

Om een duurzaam park te realiseren, is de energievraag van de 

verschillende gebouwen op elkaar afgestemd. Hierop is een 

energiestrategie ontwikkeld, waarbij er gebruik wordt gemaakt 

van energieopwekking oplossingen op locatie. Energie wordt 

hierbij opgewekt door middel van fotovoltaïsche (PV) panelen, 

dit in combinatie met passieve maatregelen zorgt voor een 24/7 

microklimaat die het hele jaar beslaat. Zo worden bezoekers 

bijvoorbeeld blootgesteld aan extreme micro klimatologische 

ervaringen. De ruimte-van-de-vier-seizoenen is gelegen onder 

de grote glazen overkapping in de kunstmatige heuvel. Doordat 

deze ruimte zo beschut ligt en wordt blootgesteld aan een 

hoge zoninstraling, wordt het mogelijk gemaakt om hoge 

temperaturen te simuleren [6]. De ijsgrot simuleert dan weer het 

tegenovergestelde, in deze ruimte ervaren de bezoekers de echte 

kou van het Russische noorden en worden ze geïnformeerd over 

beroemde Russische Noordpoolexpedities [7].
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Buro Happold (Groot Brittanië) was als engineering consul-

tant betrokken bij de realisatie van het park en was tevens 

verantwoordelijk voor de glazen luifel van het amfitheater. 

Deze glazen luifel biedt niet alleen onderdak aan mensen en 

planten, maar bevat ook semi-transparantie photovoltaïsche 

elementen die energie opwekken. Bij het produceren van 

deze PV-panelen is getracht zo min mogelijk fossiele 

grondstoffen te gebruiken. In het kader van passieve ont-

werpoplossingen, is er gekozen voor natuurlijke ventilatie 

en het maximaal benutten van daglicht. Duurzaamheid 

vertaalt zich ook in het gebruik van regenwater in het park. 

Het regenwater wordt opgevangen en kan gebruikt worden 

voor zowel irrigatie als het gebruik van grijs water. [8]

ARUP (Verenigde Staten), de lichtadviseur van het project, 

was verantwoordelijk voor het lichtontwerp van het park. 

Zij hadden de taak om de bezoekers op een sensuele 

manier te verrassen. Gloeiende bollen die dobberen in 

de wetlands, schitteringen tussen de bomen, lampen 

die meebewegen met de windrichting, reflecties in alle 

soorten en kleuren verlichten zowel het landschap als 

de gestructureerde wanden. Dit doet denken aan de 

Russische sterrenhemel, reflecties en kleuren van iconische 

Russische gebouwen, landschappen, flora en fauna. [9] 

Potentiële energie-uitwisseling maatregelen  

Energie-uitwisseling is een opkomend concept om 

beschikbare energie op lokaal niveau zoveel mogelijk 

te benutten, voordat het degradeert tot onbruikbare 

energie. De energie-uitwisseling kan zowel direct als 

indirect plaatsvinden. Bij indirecte uitwisseling gaat de energie niet 

direct naar een andere partij, maar wordt deze eerst gebufferd/

opgeslagen. Twee bekende manieren van uitwisseling zijn 

thermische- en elektrische energie-uitwisseling. 

Potentiële energie-uitwisseling kan plaatsvinden door: (1) 

gebouwen in het geselecteerde gebied te analyseren op hun 

functie; (2) gebouwen te selecteren met onderlinge gevarieerde 

energievraag; (3) het verkrijgen van de verbruiksprofielen door 

metingen of simulaties; (4) verbruiksprofielen te vergelijken met 

elkaar om een potentiële match te vinden [10]. Hoe beter de 

kwaliteit en resolutie van de verbruiksprofielen, hoe hoger de 

kwaliteit van de eventuele match is. 

Zaryadye Park huisvest verschillende gebouwen met variërende 

verbruiksprofielen door onder andere het faciliteren van de 

verschillende klimaatgebieden. Hierdoor lijkt thermische energie-

uitwisseling een veelbelovende maatregel om het park verder te 

verduurzamen. Om een potentiële energie-uitwisseling te vinden, 

is de bovenbeschreven methode toegepast op het Zaryadye Park.

Tabel 1 geeft de verschillende (geklimatiseerde) gebouwen in het 

park weer met hun bijhorende functie en ingeschatte energievraag. 

Bijna alle gebouwen hebben een vergelijkbaar energievraag-

patroon. Op jaarbasis is aangenomen dat deze gebouwen een 

gelijkwaardige of zelfs grotere koude vraag hebben in vergelijking 

met warmtevraag. Moskou kent lage temperaturen in de winter 

en hoge temperaturen in de zomer. Dit zorgt voor vergelijkbare 

warmte- en koude vraag op jaarbasis. Echter in de meeste 

gebouwen is er een hoge interne warmtelast door bezoekers en 

apparatuur. Het Florarium en Ice Cave hebben daarnaast een 

Foto 8: Het Florarium (foto) en Ice Cave hebben 

echter een continue warmte- of koude-vraag 

door hun specifieke functie. Hierdoor zijn deze 

twee een potentiële match voor thermische 

energie-uitwisseling. 
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Tabel 1: Gebouwen in Zaryadye Park en hun energievraag

25

Gebouwen Functie 
Thermische energievraag 

(inschatting)

Nature center (Biolabs) Onderzoek en onderwijs Warmte (40%) en koude (60%)

Florarium (binnenin Nature 
center)

Plantenkas Warmte (100%)

Ice Cave Tentoonstelling Koude (100%)

informatie en tentoonstelling
Informatie en tentoon-
stelling

Warmte (40%) en koude (60%)

Underground museum Tentoonstelling Warmte (50%) en koude (50%)

Gastronomic Сenter Restaurant Warmte (30%) en koude (70%)

Concert Hall (2000 stoelen) Voorstellingen Warmte (30%) en koude (70%)

Dome pavilion
Informatie en tentoon-
stelling

Warmte (30%) en koude (70%)

Voskhod Restaurant Restaurant Warmte (30%) en koude (70%)

De overige drie landschappen worden in tegenstelling tot 

de ijsgrot als ‘natuurlijk aanwezig’ ervaren. Zo wordt er 

een kleine voorstelling van een bos gecreëerd gecentreerd 

in het park, er is te zien dat het om een bos gaat, maar veel 

duidelijker dan dat wordt het ook niet. Het landschaps-

type steppe is gecreëerd op verschillende plekken in het 

park. Bijvoorbeeld op de dakconstructie van het natuur-

centrum. De constructie is verborgen onder een landschap 

met gesteente, mos en verschillende kleine planten en 

struiken welke te vinden zijn in het steppelandschap van 

Rusland. Verder is het berglandschap van Rusland  

gerealiseerd onder het glazen dak van het amfitheater. 

Naast deze vier landschappen zijn er nog enkele toeristische 

attracties, zoals het uitkijkdek over de rivier en enkele  

wateren die de kustlijn en haar planten representeren. 

Verder is er veel informatie beschikbaar over de historie 

van het gebied waar het park is gebouwd. Verschillende 

voorstellingen waaronder één met virtual reality laten de 

bezoeker het park ervaren op een bijzondere manier [10].

De beschreven analyse laat zien dat er potentie is voor 

thermische energie-uitwisseling. Echter door gebrek aan 

verbruiksprofielen van de gebouwen is de analyse niet vol-

ledig. Een vergelijking van verbruiksprofielen resulteert in 

een significant beter resultaat vergeleken met ingeschatte 

of gesimuleerde verbruiksprofielen van de gebouwen in 

Zarydaye Park. 

Kortom, op papier is het park enorm innovatief en de ach-

terliggende gedachte is uitstekend bedacht. Echter is het 

tijdens het bezoek niet zo ervaren. De rondleiding bleef erg 

oppervlakkig en ging niet in op de verschillende klimaten 

of achterliggende gedachte van het park terwijl dit erg 

interessant is. Toch kan er gesteld worden dat het park 

een interessante en aan te raden bezienswaardigheid is in 

hartje centrum van Moskou. De flinke verzameling natuur 

in het midden van een grote stad is een uitstekende kans 

om de drukte van de stad even te ontlopen.
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Discussie

Voorafgaand aan het bezoek Rusland is er onderzoek 

gedaan naar het ontwerp en de toegepaste technologieën 

in het park. Dit onderzoek heeft geleid tot hoge verwach-

tingen betreffende de vier geïmplementeerde landschap-

pen in één park. Het uiteindelijke bezoek heeft deze hoge 

verwachtingen helaas niet geheel waargemaakt. Op de 

website van het park en andere mediaplatformen wordt 

het park hoog aangeprezen met uitgebreide beschrijvingen 

en veel lovende woorden. 

Neem de ijsgrot: de website omschrijft het als “een 

ervaring op een poolstation waar je zintuigen worden 

geprikkeld als horen, tactiele waarneming, instinct en 

intuïtie.” Bij het daadwerkelijke bezoek voelde het niet 

aan als een ervaring op een poolstation. De ruimte voelde 

erg onnatuurlijk en ‘gewoon koud’ aan. Het buizenstelsel 

dat gebruikt wordt om te koelen, was nog zichtbaar en 

wellicht nog niet op volledige sterkte op het moment van 

ons bezoek. Het is namelijk de bedoeling dat ijsvorming 

plaatsvindt op dit buizenstelsel waardoor een ‘ijsgrot’ 

ontstaat.
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Uitbreiding rekenregels voor de utiliteitsbouw 

Voor energetisch efficiënte en hygiënische installaties is 
het belangrijk dat de dimensionering van de verschillende 
leidingen zo goed mogelijk aansluit bij het daadwerkelijke 
toekomstige verbruik. Daarom zijn er in de herziene ISSO 
55 versie van 2013 [1] rekenregels, gebaseerd op SIM-
DEUM [2] simulaties, voor enkele standaard gebouwen 
opgenomen. Sindsdien is er vanuit de praktijk gevraagd 
om een uitbreiding van deze rekenregels voor andere type 
gebouwen en om een verfijning van de huidige rekenre-
gels. In dit artikel wordt deze uitbreiding van de rekenre-
gels toegelicht. 

simpele formules voor het berekenen van enkele kentallen zoals 

het maximum moment volumestroom voor koud en warm water 

(MMV koud en MMV warm) en het maximum warmwatervolume 

voor 10 minuten, 1 uur, 2 uur en een dag (MWW10 MWW60 

MWW120 en MWWdag). De rekenregels hebben echter ook 

enkele beperkingen: niet alle soorten gebouwen zijn beschreven 

en ook verfijning binnen deze gebouwen is niet mogelijk. Zo 

is het voor hotels bijvoorbeeld niet mogelijk om kentallen te 

berekenen voor een vleugel met enkel kamers, dat wil zeggen geen 

restaurant en dergelijke (aantal kamers < 20). Ook zijn er geen 

regels voor studentencomplexen of voor zorginstellingen met 

een beperkt wasregime voor de cliënten. Om hiervoor rekenregels 

te ontwikkelen is er door de expertgroep ST45 een project 

opgestart waarin het afgelopen jaar is gewerkt aan een extra 

set rekenregels. Hiervoor zijn er simulaties voor deze en andere 

standaard gebouwen en vormen met SIMDEUM uitgevoerd en uit 

de resultaten zijn nieuwe rekenregels berekend op dezelfde manier 

als eerder beschreven in [3] en [4].

Auteur Bram Hillebrand, Onderzoeker KWR Water Research Institute

Figuur 2: Omschrij-

ving beeld

Figuur 1: Overzicht van de werking van SIMDEUM (voor een 

woning). Statistische distributies van aantal toiletspoelingen, 

doucheduur worden gecombineerd met statistische distributies 

van de tijdstippen van douchen, toiletgang en het aanzetten van 

bijvoorbeeld de wasmachine. Ook wordt er gebruik gemaakt van 

innamepatronen van machines zoals wasmachines, vaatwassers 

e.d. Dit wordt dan geaggregeerd tot een totaal waterverbruikpa-

troon voor zowel warm als koud water. Dit principe geldt ook voor 

onder andere hotels, kantoren en zorginstellingen. 
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De rekenregels die zijn opgenomen in de herziene ISSO 

55 versie van 2013 leiden tot betere gedimensioneerde 

leidingwaterinstallaties met als bijkomend voordeel dat 

diameters kleiner blijken te kunnen wat een besparing 

van materiaal oplevert. Deze regels beschrijven de 

verwachte (warm) watervraag van standaard gebouwen 

in verscheidende typen zoals hotels, kantoren, 

zorginstellingen en woongebouwen. De rekenregels zijn 
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SIMDEUM

SIMDEUM is een stochastisch model dat waterverbruik 

simuleert. Het simuleert het verbruik per tappunt en 

aggregeert dit tot de watermeter. Er is onderscheid 

tussen warm en koud water en het verbruik is op seconde 

basis. Om dit te modeleren is er statistische informatie 

in het programma over technische aspecten van de 

verschillende tappunten (bijvoorbeeld volumestroom, 

volume) en over de gewoontes van de gebruikers 

(bewoners, kantoormedewerkers, hotelgasten). Zoals: 

wanneer ze douchen, hoe lang, hoe vaak, frequentie van 

toiletbezoek en gebruik ieder ander tappunt. Hierdoor is 

het gemakkelijk om op statistische basis te berekenen 

hoeveel tappunten er verwacht mogen worden tegelijk 

open te staan en vervolgens hiervoor de gevraagde 

volumestroom te berekenen. Met behulp van SIMDEUM 

wordt dus op statistisch verantwoorde en door data 

onderbouwde manier het vraagstuk van gelijktijdigheid 

opgelost waardoor er een betere benadering van de 

maximum volumestroom wordt bereikt dan bij de oude 

q√n methode.

Studentencomplexen

Een van de standaard type gebouwen waarvoor nog 

geen rekenregel bestaat is een studentencomplex. Om 

deze te berekenen is het eerst nodig om te weten hoe 

een gemiddeld, nieuw te bouwen, studentencomplex er 

uit ziet. Uit inventarisatie blijkt dat het hier anno 2019 

meestal gaat om individuele kamers waarbij de student 

beschikt over een eigen douche, toilet en kleine keuken. 

Enkel de wasmachine is een gedeelde voorziening. Dit 

maakt dat studentenkamers zeer goed vergelijkbaar 

zijn met studio’s waarvoor al wel ISSO 55 versie 2013 

rekenregels beschikbaar zijn. De enige verschillen tussen 

een studio en een studentenkamer die relevant zijn voor 

het waterverbruik zijn het ontbreken van de wasmachine 

(in de studentenkamer) en het feit dat een studio in 

20% van de gevallen bewoond wordt door 2 personen. 

Een studentenkamer is altijd bewoond door enkel een 

student.

Uit SIMDEUM simulaties van studentencomplexen met 

kamers met eigen douche, toilet en kleine keuken blijkt 

ook dat het waterverbruik inderdaad goed vergelijkbaar 

is met wat de rekenregel voor studio’s voorspelt (zie 

figuur 2). Het verschil voor grote complexen voor de 

verschillende kentallen is ~10% waarbij de ISSO 55 versie 

2013 rekenregels voor studio’s een hoger verbruik geven. 

Figuur 2: Vergelijking tussen de voorspelling van het koud en warm maximum 

moment volumestroom van de ISSO 55, versie 2013, rekenregel voor studio’s 

(zwarte lijn) en de SIMDEUM simulaties voor studentenwoningen (blauwe 

cirkels). Hieruit blijkt dat enkel voor complexen met meer dan 200 studenten-

kamers met name het warm water maximum moment volumestroom iets wordt 

overschat door de ISSO 55, versie 2013, rekenregel voor studio’s.

2a

2b
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Er zal dus hoogstens sprake zijn van een kleine 

overdimensionering van de leidingen. Er hoeven 

voor studentencomplexen dus geen aparte 

rekenregels worden ontwikkeld.
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Hotels

De ISSO 55 versie 2013 rekenregels voor hotels gelden 

vanaf n=20 waarbij n het aantal kamers is. Deze regels 

gelden voor volledige hotels inclusief restaurant en andere 

voorzieningen die zich niet op de kamers bevinden. Er 

zijn verschillende typen hotels in de ISSO 55 versie 2013 

rekenregels opgenomen. Deze verschillen in doelgroep 

(toeristisch of zakelijk, dit heeft vooral betrekking op de 

gemiddelde bezetting van de kamers) en luxe (iets wat 

zich voor waterverbruik vooral uit in de volumestroom van 

de douche). 

Voor verdere verfijning van hotels is gevraagd door de 

gebruikers van de ISSO 55 versie 2013 rekenregels om de 

mogelijkheid om strengen door te rekenen waarop zich 

enkel kamers bevinden. Daarom zijn er nieuwe rekenregels 

ontworpen voor hotelvleugels. Dat wil zeggen strengen 

waarop zich enkel kamers bevinden en het aantal kamers 

niet meer dan 20 is. Een zakelijk hotel met 20 kamers 

en een gemiddeld luxe douche (0,19 l/s) heeft volgens 

de ISSO 55 versie 2013 rekenregels een maximum 

moment volumestroom van 1,25 l/s Dit is dus inclusief 

restaurant en andere tappunten die zich niet op de kamer 

bevinden. Volgens de nieuwe rekenregels waarin enkel 

kamers worden meegenomen is de maximum moment 

volumestroom voor hetzelfde type hotel met zelfde 

type douche 0,98 l/s. Dit is een verschil van 0,27 l/s wat 

neerkomt op een verschil van ~20%. Gemiddeld genomen 

geldt dit verschil voor beide type hotels met alle typen 

douches. Het verschil tussen de rekenregels met of zonder 

alle overige voorzieningen gaat van ~30% tot ~10% 

Hierbij geldt dat met toenemende luxe douches (hogere 

volumestroom) het verschil tussen de rekenregels kleiner 

wordt omdat het verbruik steeds meer gedomineerd 

wordt door de kamers. Dit gegeven in combinatie met 

de mogelijkheid om verder te verfijnen binnen een hotel 

geeft de meerwaarde van deze nieuwe rekenregels. 

Aftakkingen binnen het hotel die alleen maar kamers 

voorzien kunnen met de nieuwe regels worden berekend.

Kantoren

De ISSO 55 versie 2013 rekenregels voor kantoren zijn 

op basis van het aantal medewerkers en de verschillende 

typen variëren in de samenstelling van de gebruikers 

(man/vrouw verhouding) en de aanwezigheid van urinoirs 

(wel of niet). De medewerkers zijn de gebruikers van 

de sanitaire voorziening en daarom leidend voor het 

waterverbruik. Het blijkt echter dat informatie over het 

aantal medewerkers niet altijd even makkelijk te verkrijgen 

is en daarom zijn er rekenregels ontwikkeld op basis van het 

aantal aanwezige toiletten voor dezelfde drie typen kantoren. 

Hierbij blijft het wel belangrijk dat het aantal toiletten 

ten opzichte van het aantal medewerkers in een redelijke 

verhouding met elkaar is. De SIMDEUM modellen gaan ervan 

uit dat er per 12 medewerkers 1 mannen wc, 1 vrouwen wc en 

1 urinoir aanwezig is. Drie toiletten per twaalf medewerkers 

dus. Uitzondering zijn de kantoren zonder urinoirs waar 

uitgegaan wordt van 2 toiletten op 12 medewerkers. Voor 

grote kantoren met meer dan 300 medewerkers wordt dit 

echter drie respectievelijk twee toiletten per 18 medewerkers. 

De rekenregels werken het best wanneer de verhouding tussen 

werknemers en toiletten rondom deze verhouding ligt. In 

een kantoor waar bijvoorbeeld 10 medewerkers zijn en ook 

10 toiletten is de verhouding zo scheef dat de rekenregels 

op basis van het aantal toiletten niet bruikbaar zijn, die op 

basis van het aantal medewerkers zijn in zo’n situatie beter 

bruikbaar. Het is daarom onze aanbeveling om wanneer 

mogelijk de rekenregels op basis van het aantal medewerkers 

te gebruiken en enkel af te wijken wanneer hier geen 

informatie over beschikbaar is.

Zorginstellingen

De ISSO 55 versie 2013 rekenregels voor zorginstellingen 

met volledige verzorging op de kamer verschillen vooral 

in waterverbruik door de verschillende manieren waarop 

de bedpanspoelers worden gebruikt (niet, gemiddeld of 

intensief). Tijdens de uitbreiding van de rekenregels is verder 

gekeken naar verschillende wasregimes die in zorginstellingen 

worden gehanteerd. Met wasregime wordt het wassen en 

douchen van de cliënten bedoeld. Uit inventarisatie blijkt dat 

het wassen in zorginstellingen meestal gebeurt door middel 

van washandjes, waar geen waterverbruik bij komt kijken. 

Wat wel per instelling kan verschillen is de duur en frequentie 

van het douchen door cliënten. Er zijn rekenregels uitgewerkt 

voor twee van dit soort wasregimes (1x per 5 dagen 8 minuten 

douchen en 1 x per week 5 minuten douchen). Hoewel de 

simulaties ervan uitgaan dat alle cliënten exact dezelfde 

douchefrequentie en duur hebben is het voor de geldigheid 

van de rekenregels voldoende wanneer de gemiddelde 

doucheduur en frequentie gelijk zijn aan dit wasregime.  

Dat betekent bijvoorbeeld dat wanneer in een zorginstelling 

50% van de cliënten nooit doucht en 50% 2x per week  

5 minuten dat voor deze zorginstelling de rekenregel voor  

1 x per week 5 minuten douchen bruikbaar is. In combinatie 

met de drie bedpanspoelgebruiken levert dit een totaal op van 

zes rekenregels.
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Figuren 3 en 4 laten het maximum moment volumestroom (koud en 

warm) en het maximum warmwatervolume (10 min, 60 min, 120 min en 

een dag) zien voor de 6 verschillende typen zorginstellingen. De cirkels 

zijn datapunten die volgen uit de SIMDEUM simulaties. De lijnen zijn de 

door ons voorgestelde nieuwe rekenregels. Wat in de figuren opvalt is 

dat voor de maximum moment volumestroom (van zowel koud als warm 

water) er niet veel verschil is tussen de twee wasregimes (A en B). Wel 

leiden de verschillende bedpanspoel gebruiken tot duidelijke verschillen 

in het maximum moment volumestroom (I, II en III). Voor de maximum 

warmwatervolume, met name op 10, 60 en 120 minuten basis, is het 

wasregime wel belangrijk. Voor het berekenen van deze kentallen is de 

keuze in wasregime van belang. We maken daarom ook enkel verschil 

tussen de verschillende wasregimes voor de MWW kentallen.

Toepassing

Met de set van rekenregels die zijn ontwikkeld 

tijdens deze studie en de rekenregels die reeds 

zijn opgenomen in de ISSO 55 versie 2013 is 

er een groeiend aantal standaardgebouwen en 

situaties waarvoor rekenregels beschikbaar zijn. 

Voor makkelijk gebruik van de rekenregels is 

een ISSO/Excel tool beschikbaar welke wordt 

uitgebreid met de nieuw ontwikkelde rekenregels.

Er zullen echter gebouwen zijn die niet beschreven 

zijn door een rekenregel. Hiervoor is het 

advies om eerst te bekijken of de situatie niet 

vergelijkbaar is met een waarvoor een rekenregel 

bestaat of dat de situatie bijvoorbeeld tussen 

twee beschreven situaties in ligt waardoor 

het gemiddelde van de uitkomst van twee 

rekenregels genomen kan worden. Bij een hotel 

met zowel zakelijke als toeristische gasten kan 

dit bijvoorbeeld uitkomst bieden. Dan zullen er 

nog enkele situaties overblijven. In deze gevallen 

is het de vraag: komt dit vaak voor? Zo ja, dan is 

het zinnig om de behoefte voor een rekenregel 

voor deze situatie bij ISSO te melden. Wanneer 

de situatie echter uniek is dan kan KWR gevraagd 

worden om met SIMDEUM voor deze situatie 

simulaties te doen. 

Figuur 3: Het maximum moment volumestroom voor 

koud en warm water. Type A en B zijn de verschillende 

wasregimes, I, II en III de verschillende bedpanspoel-

gebruiken.

Figuur 4: Het maximum warmwater volume in 10, 60, 

120 minuten en een dag (a, b, c en d). Type A en B zijn 

de verschillende wasregimes, I, II en III de verschillende 

bedpanspoelgebruiken.

29

3

4

Referenties
1.   ISSO, „Leidingwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsbouw publicatie 55 herziene versie 2013,” 

ISSO, Rotterdam, 2013.
2.   E. Blokker, E. Pieterse-Quirijns, J. Vreeburg en J. van Dijk, „Simulating Nonresidential Water Demand 

with a Stochastic End-Use Model,” Journal of Water Resources Planning and Management, 2011. 
3.   I. Pieterse-Quirijns en E. Blokker, „Rekenregels voor waterverbruik in utiliteitsbouw. Hotels als voor-

beeld,” TVVL Magazine, pp. 14-19, 2010. 
4.   A. Moerman en E. Blokker, „Rekenregels waterverbruik op basis van Simdeum: Betere dimensionering 

van leidingwaterinstallaties,” TVVL Magazine , 2017.

tvvl magazine / onderzoek & cases 
nr. 06 / oktober / 2019



Wijzigingen in NEN 3215 en NTR 3216 
voor gebouwriolering

Na jarenlange technische ontwikkelingen, 
nieuwe inzichten en veranderlijke behoeften en 
benodigdheden, is afgelopen december zowel een 
nieuwe NEN 3215 als NTR 3216 uitgebracht. De 
norm NEN 3215 voor gebouwriolering is gewijzigd 
met aanvullingsblad A1, deze is per  
1 juli 2019 bekrachtigd en wet geworden. Door 
deze wijzigingen zijn ook de ISSO uitgaven NTR 
3216 (Riolering van Bouwwerken) en Kleintje 
Riolering herzien en in overeenstemming met 
elkaar gebracht. De gezamenlijke NEN/ISSO 
uitgave is verkrijgbaar via de ISSO Kennisbank. 
Dit artikel bespreekt de voornaamste wijzigingen 
en kijkt naar de toekomstige ontwikkelingen.

Auteur Ing. Nick Post, Installatiebedrijf Beck & v/d Kroef b.v.

Ontluchting bij UV hemelwater-

afvoersysteem (toevoeging aan 9.4.4)

Een op het eerste gezicht paradoxaal begrip, een 

ontluchting voor een volvul hemelwatersysteem 

(UV-systeem); toch blijkt dit in sommige gevallen 

noodzakelijk. 

In de praktijk is gebleken dat wanneer de lozing 

van een UV-systeem op het oppervlaktewater 

plaatsvind, en de lozing onder de gemiddelde 

waterlijn valt, het systeem niet naar behoren 

functioneert. Dit komt omdat er lucht gevangen 

blijft in het onderste deel van de lozingsleiding. 

Om deze luchtkolom te kunnen laten 

ontsnappen, dient er een ontluchtingsleiding 

tot boven de daklijn worden aangebracht. Deze 

ontluchtingsleiding moet ≥ 0,5d en niet kleiner 

dan 40 mm zijn.

Figuur 1: Ontluchtingsleiding aangesloten op maaiveld-

niveau met een t-stuk onder 45° bij lozing onder  

(gemiddeld) oppervlaktwaterpeil.

Figuur 2: UV-hemelwaterafvoer systeem 

met de inkomende leiding van de  

ontlastvoorziening boven het (gemiddelde) 

waterpeil van het oppervlaktewater.
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Hemelwaterafvoer voor groene daken

Gezien de trend op het stimuleren van het vergroten 

van de vergroening, in plaats van de verharding van de 

buitenruimte, zal er (hopelijk) ook een verhoging van het 

aantal groene daken ontstaan. Doordat de substraatlaag 

een waterbergend en vertragend vermogen heeft, zijn 

hierop reductiefactoren van toepassing. De nieuwe NTR 

3216 is nu afgestemd op de NTA 8292 voor Begroeide 

daken, deze bevat bepalingsmothoden voor de prestatie 

van begroeide daken. Dit geeft een beter inzicht in de 

toepassingsmogelijkheden.
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Het gelijktijdigheidscoëfficiënt voor 

kantoorgebouwen was gesteld op 0,7. Deze is 

nu verlaagd naar 0,5. Enkele benamingen in de 

NEN 3215 zijn van naam veranderd. De naam 

huishoudaansluiting is nu perceelaansluiting. 

Grondleiding is vervangen door verzamelleiding 

en de naam aansluitleiding is vervangen door 

toestelleiding.

Combineren van ontspanningsleidingen

Een grote wijziging in de normering is de 

rekenmethode aangaande het combineren van 

ontspanningsleidingen. Waar in de vorige versie 

het nog was toegelaten om zonder beperking 

10 stuks ontspanningsleidingen te combineren 

per dakuitmonding, is er nu een restrictie 

opgeworpen. Er moet door middel van een 

drukverliesberekening worden aangetoond dat de 

drukval in de gecombineerde ontspanningsleiding 

niet groter is dan 300 Pa. Deze 300 Pa is de 

drukschommeling die een 50mm waterslot 

(minimaal vereist) moet kunnen verwerken. 

Hiervoor zijn een nieuwe set rekenregels ontwikkeld welke staan 

uitgewerkt in artikel B.18. Zonder te diep in de rekenregels 

te duiken (doe dit vooral zelf!!) blijkt uit deze berekeningen 

dat enkele zaken grote invloed hebben in de weerstand in 

de ontspanningsleiding. Zo blijkt hieruit dat de invloed van 

hulpstukken (bochten/T-stukken) erg groot is. Het is dus van 

belang om het aantal sprongen en richtingsveranderingen tot een 

minimum te beperken. Tegelijk is het is ook belangrijk om een 

realistische berekening te maken. Uit ervaring blijkt dat waar een 

leiding op een tekening een rechte lijn is, daar in de praktijk al snel 

een sprong/omleiding in gemaakt moet worden. Dit heeft een 

negatieve invloed, en kan nét het verschil maken tussen een goed 

functionerend systeem, en een systeem waaruit (stank)problemen 

ontstaan. In dergelijke situaties is het altijd verstandig om aan de 

veilige kant te blijven en voor jezelf een marge in te bouwen.

Ook blijkt uit de berekeningen dat een gecombineerde 

ontspanningsleiding al snel 1 à 2 handelsmaten groter 

gedimensioneerd moet zijn dan de standleidingen die er op 

aangesloten zijn. Zo dient de gecombineerde ontspanningsleiding 

uit voorbeeld 1 zoals opgenomen in de NTR3216 een 

Figuur 3: Ontspanningsleidingen van 10 gelijke standleidingen (A t/m J) met ontwerpmiddellijn 

100 mm, aangesloten op een gecombineerde ontspanningsleiding met ontwerpmiddellijn 150 mm.
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In deze verzamelleiding mag nu namelijk ook een 2e 

standleiding worden gemaakt, mits de overgang van horizontaal 

naar verticaal stromend is uitgevoerd (bocht met een minimale 

radius van 0,8 x d). Dit geeft meer bouwvrijheid, omdat dit het 

mogelijk maakt om bijvoorbeeld aan het plafond van de begane 

grond de verzamelleidingen aan te brengen, en vervolgens bij de 

gevel te zakken en de leiding naar buiten te brengen. Op deze 2e 

standleiding zijn echter geen aansluitingen meer toegestaan, dit 

zou namelijk alsnog hydraulische afsluiting tot gevolg kunnen 

hebben. Let hierbij wel altijd op de individuele aansluitvrije zones.

Beugeling

Om misverstanden te voorkomen en zo duidelijkheid te 

verschaffen, zijn er aanvullingen gemaakt in paragraaf 13.1 

omtrent de beugeling van leidingen. Zo is er een opmerking 

toegevoegd dat bij het gebruik van ophangband voor de liggende 

leidingen in kruipruimtes, maatregelen moeten worden genomen 

om het opdrijven van de leidingen te voorkomen.  

Figuur 4: Overgang liggende leiding in standleiding met 

inachtneming van de individuele aansluitvrije zones.
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Bij gebruik van ophangband aan de buitenzijde 

van de fundering moet rekening gehouden 

worden met de gewichtsbelasting van de grond. 

Ook moet er worden gekeken naar de treksterkte 

van de toe te passen ophangband, let hierbij 

vooral op de belasting die op de ophangband 

kan komen tijdens een vol gevulde leiding 

(bijvoorbeeld tijdens een verstopping). Dit kan 

betekenen dat er een onderlinge afstand van  

0,2 m noodzakelijk is. In dergelijke gevallen is het 

verstandig contact op te nemen met de fabrikant. 

Deze is in staat om u alle gegevens te verstrekken 

die hierbij noodzakelijk zijn.

Ook er is er extra aandacht gekomen voor 

riolering welke zijn samengesteld uit zogenaamde 

niet trekvaste verbindingen (e.g. rubber manchet 

verbindingen). Hierbij moet zorgvuldig worden 

omgegaan met positie van de beugels. Zo moet 

er goed worden gekeken waar er krimp en 

uitzetting kan plaatsvinden, moet er ten minste 1 

vastpunt, en niet meer dan 1, per buiseind worden 

aangebracht om uitschuiven te voorkomen, en is 

het van belang om niet al te lange draadeinden te 
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ontwerpmiddellijn van 150 mm te 

hebben, en de dakuitmonding zelfs 

nóg een handelsmaat groter! Het is 

dan ook van belang niet enkel naar de 

theoretische haalbaarheid, maar ook naar 

de praktische haalbaarheid (denk aan 

ruimte in het plafond) te kijken bij het 

combineren van ontspanningsleidingen. 

Gemeenschappelijke leidingsystemen

Voordat de huidige wijzigingen 

werden doorgevoerd mochten 

gemeenschappelijke standleidingen voor 

recht boven elkaar gelegen woonfuncties 

al op elkaar worden aangesloten op een 

gemeenschappelijke verzamelleiding 

(art. 4.1.3 NEN 3215), nu is hier een 

belangrijke toevoeging op gemaakt.
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gebruiken. Bij het gebruik van lange draadeinden 

kan er namelijk flexibiliteit in de draadeinden 

zelf ontstaan waardoor de stijfheid van een 

vastpunt bevestiging niet meer gegarandeerd 

is. In dat geval zal de draadeind moeten worden 

verzwaard naar bijvoorbeeld draadbuis, en zullen 

er eventueel schoren moeten worden toegepast.

Blik naar de toekomst

We leven in een continu veranderende wereld, 

waarbij de normen die vandaag worden 

gepubliceerd, morgen wellicht al weer worden 

ingehaald door de praktijk. Dit is zeker het 

geval als we kijken naar de invloeden die de 

verandering in ons weersklimaat teweeg brengt.

Zoals bekend worden hemelwater 

afvoerinstallaties ontworpen om een 

regenintensiteit van 300 l/s/ha te kunnen 

verwerken. Nu blijkt dat in de afgelopen jaren er 

met enige regelmaat al buien zijn gevallen welke 

deze huidige normering overschrijden. Er moet 

dus verder onderzoek gedaan worden hoe wij 

hier met onze installaties op kunnen inspelen. Dit 

moet waarschijnlijk breder worden aangepakt 

dan alleen met afvoerleidingen. (Tijdelijke) 

waterberging, uiterwaarden, groene daken, minder 

verharding van de grondoppervlakten etc. zijn allemaal 

maatregelen waar wij met alle disciplines in de bouw naar 

toe moeten. Vanuit het oogpunt van de (vuil)waterafvoer 

van bouwwerken zou deze kwestie wel eens een van 

de grootste uitdagingen worden van de aankomende 

decennia.

Figuur 5: Voorbeeld van het bevestigen van een  

niet-trekvast systeem
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Veranderende kantoren vragen  
om nieuwe lichtoplossingen

Nieuwe technologieën en het globale samenzijn veran-

deren steeds meer het kantoorwerk en de organisatie. 

Daarom is het belangrijk kantoren te creëren, waar de 

mens en zijn behoeften in het middelpunt staan. Het 

kantoor van de toekomst wordt daarom meer dan ooit 

dé plek, waar mensen elkaar ontmoeten, waar informatie 

en ideeën worden uitgewisseld, hét aansturings- en 

denkcentrum van de onderneming. Ten behoeve van het 

succes zijn communicatie, samenwerking en creativiteit 

zeer belangrijk. Hierbij is welbevinden op kantoor voor 

het grootste deel van de werknemers het bepalende 

criterium bij de beoordeling van de werkplek. 

Individuele- en moduulkantoren achter gesloten deuren 

voldoen niet meer aan de ruimtelijke voorwaarden van 

innovatieve werk- en communicatieprocessen. Het 

moderne kantoor dient een leefruimte te zijn, waar 

Het digitaliseren en het globale samenzijn veranderen 
steeds meer het type en de organisatie van het kantoor-
werk. Meer dan ooit komt het in deze kennismaatschappij 
op de mensen aan, die uit informatie oplossingen gaan 
bedenken. Nieuwe ruimteopstellingen dienen voor het 
bevorderen de creativiteit en een juiste verlichting draagt 
bij aan de motivatie tot goede prestaties. 
Daarnaast is het energiegebruik en duurzaamheid steeds 
belangrijker geworden en kan zichtbaar worden gemaakt 
in de vorm van een kwaliteitslabel, zoals BREEAM en  
gelden wettelijke BENG-eisen op vergunningsaanvragen 
van nieuwe gebouwen. Tevens wordt het aspect welbevin-
den en gezondheid steeds belangrijker geacht, aspecten 
die onderdeel uitmaken van ontwikkelingen als Human 
Centric Lighting (HCL) en het kwaliteitslabel WELL. 
Technische ontwikkelingen maken het ook mogelijk dat 
ledverlichting een belangrijke schakel kan zijn tussen 
mens en techniek via Internet of Things (IoT), zowel voor 
communicatie als wisselwerking en beïnvloeding. 

gewerkt en gecommuniceerd wordt en waar er ook ruimte is voor 

ontspanning. Deze “Creative Offices” of “Open Offices” hebben 

een complexe infrastructuur, welke in diverse zones is gedeeld, 

afhankelijk van de activiteiten van de individuele gebruiker. In het 

middelpunt staan communicatie en kennisuitwisseling. Afsluitbare 

relaxruimtes geven tevens de mogelijkheid zich terug te trekken. 

Werknemers kiezen afhankelijk van de individuele taak de passende 

werkplek. Het kantoor wordt een inspirerende leefwereld, welke de 

gezondheid en motivatie bevorderen. 

Duurzame kantoorconcepten winnen in de toekomst aan betekenis. 

Een “Green Office” combineert economische, ecologische en sociale 

aspecten. Zulke concepten verhogen de duurzaamheid van het 

kantoorwerk en verbeteren daarmee de productiviteit en kosten-

effectiviteit van een onderneming.

Flexibele verlichtingsoplossingen ondersteunen de werknemers bij 

de uitvoering van hun werkzaamheden, werken motiverend voor de 

prestatie en het welbevinden. Het lichtontwerp moet daarbij niet 

alleen aan relevante normen, maar ook aan esthetische en ergonomi-

sche criteria voldoen, tevens rekening houden met individuele wensen 

– zowel op de individuele bureauplek als in een ruime “Open Office”.

Auteur Ing. R. (Rienk) Visser,  

lid van redactieraad TVVL Magazine
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Nieuwe lichtconcepten

Door veranderende taken en inzichten worden steeds weer nieuwe kantoor-

concepten ontwikkeld. Naast groeps- en cellenkantoren en combinaties van 

beide is ook sprake van nieuwe open kantooromgevingen. Hogere effectiviteit 

vereist intelligente inrichtings systemen, die interessante structuren vormen en 

flexibel zijn. 

Bij de optimale creatie van dergelijke kantoren speelt licht een leidende rol. 

Belangrijk hierbij is om vooral ook zoveel mogelijk van daglicht gebruik te 

maken. De juiste verlichting draagt op de werkplek niet alleen bij aan goed 

zicht en tevredenheid; samen met de ruimte, de meubels, akoestiek en  

communicatietechniek is licht een belangrijk creatiemiddel en draagt bij aan 

de sfeer. Innovatieve verlichtingstechniek, efficiënte armaturen en licht-

managementsystemen verhogen het lichtcomfort op de werkplek en dragen 

bij aan energiebesparing, lagere onderhoudskosten en duurzaamheid.  

In plaats van statische, vaak gestandaardiseerde verlichtingsconcepten 

hebben flexibele oplossingen met dynamisch licht en hogere verlichtings-

kwaliteit, welke individueel aangepast kunnen worden de toekomst. 

Open kantoorindelingen voldoen werknemers alleen, als de kwaliteit van 

architectuur, ruimte en opstelling klopt en tevens de werkruimtes op de eisen 

van de gebruikers zijn afgestemd. Belangrijke criteria zijn 

daarbij een royale, attractieve ruimte met aangename sfeer 

en ergonomische inrichting, een stimulerende kleurstelling, 

relaxruimtes – en vooral een hoge lichtkwaliteit. Dit is het 

belangrijkste criterium voor een ideale werkplek. 

Het licht (dag- en kunstlicht) speelt een belangrijke rol, 

als het gaat om het welbevinden en de gezondheid van de 

werknemers. Het vereenvoudigt de visuele taken, biedt 

optimale voorwaarden voor communicatie en concentratie 

en draagt daardoor ook bij aan meer productiviteit in de 

onderneming en het voorkomen van ziekteverzuim. 

Omgekeerd geldt: een niet toereikende verlichting werkt 

negatief op de prestatie en de waarschijnlijkheid van fouten 

maken stijgt. Slechte verlichting kan ook leiden tot snellere 

vermoeidheid, hoofdpijn en ziekten. Steeds meer is gebleken 

dat geoptimaliseerde lichtoplossingen, welke aan alle eisen 

voor het uitvoeren van visuele taken voldoen en rekening 

gehouden kan worden met individuele eisen, zowel visuele 

als gezondheidsproblemen wezenlijk verminderen. 

Foto 1: Presentatie van  

een kantoor van de  

toekomst. (Bron: Trilux)
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Visuele prestaties en comfort

Met betrekking tot de eisen voor verlichting richt de 

wetgeving zich alleen op veiligheid en de eis dat er 

voldoende licht moet zijn voor het uitvoeren van de uit 

te voeren visuele taken. De norm NEN-EN 12464-1: Licht 

en verlichting - Werkplekken - Deel1: Werkplekken binnen 

geeft hiervoor een nadere invulling.

Belangrijke aspecten die hieraan aan de orde komen betreffen:

• situering werkplekken en taakgebieden;

•  verlichtingssterkte; 

•  gelijkmatigheid;

•  luminanties en luminantieverhoudingen;

•  voorkomen c.q. beperken van verblinding en 

spiegelingshinder;

•  lichtkleur en kleurweergave.

uitvoering van de visuele taak, die zijn afgestemd op de 

toepassing. Naast de verlichtingssterkte op het werkvlak 

is ook de verticale verlichting van belang, met name voor 

het herkennen van gezichten. Ook hiervoor zijn waarden 

vastgelegd.

In de norm wordt ook aangegeven dat een 

uitgebalanceerde adaptatieluminantie nodig is voor een 

goede gezichtsscherpte, contrastgevoeligheid en voor 

de ‘benutting’ van de oogfuncties. Er wordt echter geen 

uitspraak gedaan over de verhoudingen zelf.

Verschillen in helderheid in een ruimte leveren een 

wezenlijke bijdrage aan de manier waarop de ruimte 

door de gebruikers wordt ervaren. Kleine verschillen 

in helderheid, maar ook te grote voorkomen snelle 

vermoeidheid door herhaaldelijke aanpassing van de ogen.

 In de Nederlandse norm NEN 3087: Visuele ergonomie 

– Visuele ergonomie in relatie tot verlichting zijn 

echter wel eisen vastgelegd voor maximaal toelaatbare 

luminantieverhoudingen, (zie volgend tekstkader). 

Visuele taak in het verticale vlak

Steeds meer spelen de uit te voeren taken zich af in het  

verticale vlak in plaats van het horizontale, dit vooral omdat 

deze in de meeste tijd het werken met beeldschermen 

betreft. Hierdoor is het van groot belang om ook rekening te 

houden met de luminantieverhoudingen in het verticale vlak. 

Deze worden voornamelijk bepaald door:

•  beeldscherm;

•  tegenoverstaande achterkanten van beeldschermen;

•  wanden en plafond;

•  zichtbare verlichtingsarmaturen;

•  vensteropeningen.

Foto 2: Combinatie van directe en indirecte verlichting. (Bron: Waldmann)

Foto 3: Verlichting en functie op elkaar afgestemd zorgen voor de 

gewenste sfeer. (Bron: Philips)

Verder ook met betrekking tot de toepassing:

•  lichtrichting;

•  lichtvariatie;

•  flikkering.

Met betrekking tot verlichtingssterkte, 

gelijkmatigheid, het voorkomen van verblinding 

en spiegelingshinder en kleurweergave zijn in 

de norm minimale waarden vastgelegd voor de 
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Foto 4: Steeds meer spelen de uit te voeren taken zich af in het verticale vlak in 

plaats van het horizontale, dit vooral omdat deze in de meeste tijd het werken met 

beeldschermen betreft.

De luminantie van de meeste beeldschermen hangt af van de 

ingestelde helderheid van het beeld en varieert in het algemeen van 

50 tot 250 cd/m2.

Om een indruk te verkrijgen van de luminantie van wanden en 

plafond kan gebruik worden gemaakt van de volgende formule:

Waarin: 

L = luminantie in cd/m2

ρ = reflectiefactor

E = verlichtingssterkte in lux

De luminantie is bij een verlichtingssterkte van 500 lux en 

verschillende kleuren:

1 : 3 : 10

Een verhouding die in de praktijk vaak wordt gehanteerd is de 

ervaringsregel dat de luminantieverhouding van het taakgebied en 

zijn directe omgeving niet groter zou mogen zijn dan 3 : 1 en niet 

kleiner dan 1 : 3. Voor de verhouding tot de wijdere omgeving, 

zoals bijvoorbeeld de wanden en de plafonds wordt geadviseerd: 

niet groter dan 10 : 1 en niet kleiner dan 1 : 10. De maximaal 

toelaatbare luminantieverhouding tussen het taakgebied en het 

venster is 1 : 30. Bij het zien van daglicht wordt dus een groter 

contrast toegelaten.

•  reflectiefactor 0,8 (wit)  = 127 cd/m2

•  reflectiefactor 0,6 (lichtgroen) = 96 cd/m2

•  reflectiefactor 0,5 (licht hout) = 80 cd/m2

•  reflectiefactor 0,35 (lichtgrijs) = 58 cd/m2

•  reflectiefactor 0,04 (zwart) = 6 cd/m2

Daarnaast moet niet alleen rekening worden gehouden met 

de luminantie van verlichtingsarmaturen in het gezichtsveld, 

maar ook die van de hemel of zon via de ramen. De 

gemiddelde luminantie van een heldere hemel is ongeveer 

8000 cd/m2 en van een bedekte hemel 2000 cd/m2.  

Beperking van de luminantie van de zon en de hemel is 

mogelijk door toepassing van zon- en/of lichtwering, in de 

vorm van schermen, lamellen en/of gordijnen.

Bij het ontwerp van de verlichting is het dus niet alleen 

belangrijk om de waarden die in de norm staan aan te 

houden , maar ook te zoeken naar zo optimaal mogelijke 

balans tussen alle in een ruimte voorkomende luminanties. 

Kleurweergave

Het is belangrijk dat kleuren van de omgeving, voorwerpen 

en de menselijke huid zo natuurlijk en realistisch mogelijk 

worden weergegeven. Ook moeten veiligheidskleuren 

altijd goed zichtbaar en herkenbaar zijn.

Voor een goede waarneming van kleur is het daarom van 

belang dat alle golflengten tussen de 400 en 780 nm in 

het opvallende licht aanwezig zijn. Ontbreken er één of 

meer kleuren, dan kan er kleurvertekening optreden. Een 

methode om hierin inzicht te geven is de kleurweergave-

index Ra of CRI. Dit is een gemiddeld ‘rapport’-cijfer voor de 

mate waarin 8 verschillende testkleuren bij een bepaalde 

lichtbron, bijvoorbeeld een led, afwijken van die bij 

temperatuurstralers, zoals gloeilampen, halogeenlampen 

en daglicht.

In de praktijk is gebleken dat een Ra ≥ 80, zoals vastgelegd 

in de norm, geen garantie biedt voor een aangename 

beleving van een ruimte en de hierin aanwezige personen. 

Dit geldt name voor leds. Daarom wordt tegenwoordig 

met name bij leds de kleurweergave-index gebaseerd op 

14 resp. 15 testkleuren. Hieronder vallen ook een aantal 

verzadigde kleuren en bijvoorbeeld R13 voor de huidskleur 

van blanke mensen en R15 voor de huidskleur van mensen 

uit Azië. Hierdoor is het veel gemakkelijker om vooraf 

de gewenste kleurweergave-eigenschappen te kunnen 

bepalen. 

	 L	=	ρ	.	E	/	π
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Kleurtemperatuur

In het algemeen wordt roodachtig licht als warm en blauwachtig licht als 

koel of koud ervaren. Nederlanders waarderen (evenals andere bewoners 

van Noord Europa) warme lichtkleuren over het algemeen hoger dan koude 

lichtkleuren en koppelen deze aan een sfeervolle ambiance. Bij koel licht 

heeft men meer de associatie met een zakelijke en technische omgeving. 

Dit kan bijvoorbeeld weer goed passen bij een autoshowroom of een 

verkoopruimte met technische producten.

De kleurtemperatuur (Tc ) is een maat voor de beleving van de kleur van het 

licht, uitgedrukt in Kelvin (K). Hoe hoger de kleurtemperatuur, hoe koeler 

men de kleur ervaart. De lichtkleur wordt ook wel in subjectieve termen 

als warmwit, neutraal wit en koelwit omschreven. Een gloeilamp heeft een 

kleurtemperatuur van circa 2700 K, er zit relatief veel geel en rood licht in 

het spectrum waardoor het licht als ‘warm’ wordt ervaren. Onder andere 

Kritische factoren van daglicht zijn: opwarming (stralingswarmte) 

van de ruimte (zonlicht bij een warme dag), waardoor soms 

(extra) koeling benodigd is en verblinding en te hoog contrast 

met betrekking tot het werken met beeldschermen, waardoor een 

afscherming in de vorm van lichtwering benodigd is.

Bedieningsmogelijkheden

Verlichting met schakelaars in of op de muur zullen steeds 

minder worden toegepast. Een mogelijkheid om de verlichting 

meer selectief te gebruiken en om energie te besparen is de 

toepassing van een verlichtingsmanagementsysteem. Deze 

kunnen de algemene verlichting in- en uitschakelen en/of dimmen 

al dan niet gecombineerd met werkplekverlichting. Aanvullende 

mogelijkheden zijn:

• regeling daglicht;

• regeling omgevingstemperatuur;

• noodverlichting;

•  onderhoud (afstemmen op behoudfactor en actuele 

reflectiefactoren);

•  schakel/regelbaarheid, daglichtafhankelijk regelen, 

aanwezigheidsdetectie;

• bezettingsgraad (aanwezigheid van mensen in uren per dag);

• aantal gebruiksuren per jaar;

• koppeling alarm;

• tijdsklok.

Bij bediening via bijvoorbeeld WIFI, Zigbee of Casambi zijn geen 

fysieke knoppen meer noodzakelijk en zijn gebruikersvoorkeuren 

automatisch instelbaar.

Anders dan bij de tot voor kort toegepaste verlichting met 

fluorescentielampen moet er bij de lichtregeling (dimmen) van 

leds veel meer rekening worden gehouden met de kwaliteit 

Grafiek 1: Relatie tussen kleurtemperatuur en verlichtingssterkte 

volgens Kruithof.

leds en fluorescentielampen hebben een kleurtemperatuur die kan 

oplopen tot 8000 K of zelfs hoger. Er zit dan relatief veel blauw en 

violet licht in het spectrum waardoor het licht als ‘koel’ of ‘koud’ 

wordt ervaren. 

Door onderzoek (o.a. door Kruithof) is gebleken dat er voor een 

prettige beleving van het licht een bepaalde verhouding moet 

zijn tussen de kleurtemperatuur en het verlichtingsniveau in een 

ruimte. Worden lampen met een hoge kleurtemperatuur toegepast 

bij een relatief laag verlichtingsniveau, dan wordt dit als koel en 

onnatuurlijk ervaren.

Bij een verlichtingsniveau van 500 lux op de werkplek zijn in principe 

kleurtemperaturen variërend van 3000 K tot 5000 K en eventueel 

meer acceptabel.De keuze voor een bepaalde kleurtemperatuur 

moet onder andere worden afgestemd op de toegepaste kleuren 

in het interieur en de mate waarin daglicht toe kan treden. Het is 

echter ook voor een deel afhankelijk van persoonlijke voorkeuren.

Daglicht

Daglicht kan geheel of gedeeltelijk voorzien in de verlichting van 

visuele taken. In de loop van de dag verandert het niveau en de 

spectrale samenstelling van het daglicht en zorgt daarmee voor 

veranderingen in de beleving van een ruimte.

Vensters zorgen voor visueel contact met de buitenwereld, wat 

door de meeste mensen als erg prettig en noodzakelijk wordt 

beschouwd. Omdat niet altijd voldoende daglicht beschikbaar is, 

moet worden nagegaan of en op welke wijze het daglicht goed 

gecombineerd kan worden met kunstlicht. Door de kunstverlichting 

ter plaatse van de gevel(s) uit te voeren met een zogenaamde 

daglichtafhankelijke regeling, wordt deze bij voldoende daglicht 

in meer of mindere mate gedimd. Naarmate het daglicht afneemt, 

wordt het niveau van de kunstverlichting hoger om de vooraf 

gedefinieerde praktijkverlichtingssterkte op het gewenste vlak te 

realiseren.
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Human Centric Lighting (HCL)

De huidige eisen voor verlichting op de werkplek zijn met name gericht 

op het creëren van optimale visuele condities. Uitgangspunt is de oogtaak 

goed (visuele prestatie) en plezierig (visueel comfort) te kunnen verrichten. 

Verlichtingseisen met betrekking tot gezondheid blijken significant af 

te wijken van visuele verlichtingseisen, zoals vastgelegd in NEN-EN 

12464-1. In deze norm wordt geen rekening gehouden met biologische 

lichtbehoeften, die overigens gedurende de dag kunnen variëren. Inmiddels 

is, vooral vanuit onderzoek in de biologische en medische wereld, duidelijk 

geworden dat licht via het oog (oculair licht) veel meer invloed heeft dan 

dat het de mens in staat stelt waar te nemen. Oculair licht “stuurt” onze 

biologische klok, die op haar beurt een reeks van periodieke processen 

stuurt (bijvoorbeeld ons slaap-waakritme), die van wezenlijk belang 

zijn voor welzijn en functioneren van de mens. Hier beperken wij ons tot 

de uitgangspunten: visuele prestatie en visueel comfort onder normale 

omstandigheden.

Een biodynamisch verlichtingssysteem werkt alleen optimaal voor de 

gebruiker als deze permanent of nagenoeg permanent aanwezig is op een 

bepaalde plaats. Dit is lang niet altijd het geval. Ook komt het regelmatig 

voor dat in een bepaalde ruimte mensen op verschillende tijden aanwezig 

zijn. Dergelijke verlichtingssystemen bieden in principe ook de mogelijkheid 

om verlichtingsniveau en kleurtemperatuur door de gebruikers zelf op 

elk gewenst moment van de dag in te laten stellen. Hierdoor kan de 

verlichting in een ruimte optimaal worden afgestemd op de aard van de 

werkzaamheden, weersomstandigheden buiten en de stemming van de 

gebruiker. Deze mogelijkheid wordt wel aangeduid met Human Centric 

Lighting (HCL). Hiervoor worden inmiddels door verschillende leveranciers 

verlichtingssystemen aangeboden.

In de praktijk blijkt is gebleken dat als een bepaald deel van de ruimte door 

meerdere personen wordt gebruikt, deze in het algemeen de verlichting in 

goed onderling overleg instellen.

Internet of Things (IoT)

Vanaf zo’n 10 jaar geleden zien we de opkomst van een nieuwe 

internetrevolutie, die van het “Internet der Dingen” vaak met de Engelse 

afkorting IoT (Internet of Things) aangeduid. Het voegt aan de mens tot 

mens communicatie ook communicatie met een grote verscheidenheid aan 

“dingen” of “apparaten” toe. In de meest brede zin kan Internet der Dingen 

gedefinieerd worden als een complex geheel dat:

• ons verbindt met “alles” om ons heen,

• informatie verzamelt van alles om ons heen (big data),

• vervolgens “alles” om ons heen regelt op basis van die informatie.

De verbinding gaat via het normale internet. Voor de verzameling van 

gegevens zijn sensoren nodig. De volgende afbeelding laat een aantal 

voorbeelden zien waar sensoren informatie van onze omgeving verzamelen 

die gebruikt kan worden om bepaalde omgevingen, zoals thuis, op het werk, 

Foto 5: Lichtregeling via tablet. (Bron: Waldmann)

Foto 6: Individueel in te stellen verlichting. (Bron: Waldmann)

Foto 7: Directe en indirecte verlichting plaatselijk instelbaar in 

combinatie met andere functies. (Bron: Trilux)

van de dimmers. De meest optimale mogelijkheden 

bieden stroomgestuurde dimmers, omdat hierbij geen 

flikkerverschijnselen voorkomen. Bij dimmen door middel 

van pulsbreedte modulatie (ook wel aangeduid door PWM) 

komen deze effecten wel voor, waarvoor bepaalde mensen 

zeer gevoelig voor blijken te zijn.
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in het ziekenhuis en in een auto te controleren. Voor het gebruik in kantoren 

zijn de mogelijkheden nog volop in ontwikkeling.

Samenhang met andere installaties

De meeste verlichtingssystemen geven niet alleen plaatselijk licht, maar 

ook warmte af. Indien de warmtestraling niet direct storend is voor de 

gebruikers en dus moet worden voorkomen door adequate oplossingen, kan 

deze kan in principe mede worden benut voor verwarming van ruimten in de 

winter. In de zomer vormt de warmteontwikkeling een onwelkome belasting 

van het klimaat en zal voor zover dit niet met (geforceerde) ventilatie 

mogelijk is door (top)koeling in ruimten. Koeling vereist echter veel energie. 

Hierom is het vaak zinvol om de warmte van de lampen voor zover mogelijk 

direct af te voeren via de verlichtingsarmaturen. Daar de lichtstroom van de 

lampen mede wordt bepaald door de omgevingstemperatuur kan lucht-

afvoer hierop ook een negatieve invloed hebben. Dit geldt met name bij 

luchtafvoer van armaturen met fluorescentielampen.

Voor armaturen met leds ligt dit anders. In de eerste plaats zijn armaturen 

met leds veel energiezuiniger. Tegenwoordig is dit al meer dan 30%. Ze geven 

dus in verhouding ook minder warmte af. Ook is hierbij de richting van de 

warmtestromen anders, omdat leds geen warmte uitstralen in de richting van 

het licht, maar aan de achterzijde. Daarnaast geven leds bij warmteafvoer 

meer licht. Het is daarom raadzaam om bij de fabrikant of leverancier van 

de betreffende armaturen gegevens te vragen betreffende de lichtstroom in 

relatie tot de via de verlichtingsarmaturen afgevoerde lucht.

Kwaliteitswaarborging

Door alle mogelijkheden die hedendaagse ledverlichting biedt in combinatie 

met alle nieuwe inzichten voor een betere en flexibele werkomgeving,  

maar ook de grote verschillen in kwaliteit van middelen om dit te kunnen 

realiseren is het belangrijk om dit te kunnen waarborgen. Met betrekking 

tot het energiegebruik en duurzaamheid kan dit zichtbaar worden gemaakt 

in de vorm van een kwaliteitslabel, zoals BREEAM en het vastleggen van de 

wettelijke BENG-eisen voor vergunningsaanvragen van nieuwe gebouwen. 

Met betrekking tot aspect welbevinden en gezondheid kan het kwaliteitslabel 

WELL worden nagestreefd. Dit is echter geen goedkope procedure.

De verschillen qua interpretatie van de diverse aangeboden lichtbereke-

ningen ontstaan doordat er geen uniforme regels voor het berekenen van 

een lichtplan bestaan. Wat moet ingevoerd worden en wat dient men als 

uitvoer te presenteren? Dit om tot een goed appels met appels vergelijk 

te kunnen komen voor de opdrachtgever. Die ‘standaard’ heeft de NSVV 

in nauwe samenwerking met de NLA (Nederlandse Licht 

Associatie) ontwikkeld in de vorm van een gedragscode. De 

partijen die zich hieraan houden, gebruiken dezelfde uit-

gangspunten voor hun berekeningen. Zo is de uitkomst van 

de berekening vergelijkbaar met andere berekeningen.

Bij de oplevering van een nieuwe verlichtingsinstallatie moet 

conform NEN-EN 12464-1 worden getoetst of de resultaten 

overeenkomen met hetgeen in het ontwerp is vastgelegd. 

Hierbij moeten de volgende procedures in acht worden 

genomen: 

•  in verlichtingsontwerpen, berekeningen en metingen zijn 

bepaalde aannamen gedaan, ook voor de mate van nauw-

keurigheid. Deze moeten zijn vastgelegd en toegelicht. 

•  de verlichtingsinstallatie en de omgeving moeten worden 

getoetst aan de hand van de ontwerpuitgangspunten. 

Het meten van verlichtingssterkten is noodzakelijk om te 

kunnen bepalen of onder alle omstandigheden de praktijk-

verlichtingssterkte wordt gerealiseerd en/of om te toetsen of 

wordt voldaan aan het ontwerp. In NEN 1891: Licht en ver-

lichting – Meten en bepalen van verlichtingsprestaties in de 

praktijk staat aangegeven hoe de metingen moeten worden 

uitgevoerd en op welke wijze de verlichtingsprestaties dienen 

te worden vastgelegd. 

De grote uitdaging voor realisatie

Het is steeds duidelijker geworden dat het belang van een 

goed lichtontwerp onontbeerlijk is. Door de complexheid 

is hierbij steeds meer kennis vereist van degenen die dit 

uitvoeren. Alleen op basis hiervan kan in samenwerking met 

alle bouwpartners in de ontwerpfase van een kantoorgebouw 

een optimale situatie worden gerealiseerd. Hierbij moet ook 

duidelijk naar voren wat de consequenties zijn voor bepaalde 

keuzes. Bij de overgang van verlichting met fluorescen-

tielampen naar die met leds zijn maar al te vaak niet alleen 

teleurstellingen het gevolg geweest, maar zelfs het compleet 

vervangen van de verlichting in een gebouw. 

Meer informatie over kantoorverlichting is ook te vinden in de 

NSVV-publicatie: Richtlijn verlichting kantoorgebouwen. Deze 

is te bestellen via www.nsvv.nl
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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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‘Parijs’ wordt haalbaar met WENG!

Op 22 april 2016 werd door 192 landen het akkoord van 

Parijs ondertekend. Het uiteindelijke doel van dit akkoord 

is om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 

maximaal 2 °C. De beperking van de temperatuurstijging 

wordt gerealiseerd door de uitstoot van broeikasgassen 

drastisch te verminderen.

Het akkoord van Parijs wordt tot nationale plannen 

gesmeed rond de vijf sectortafels: elektriciteit, industrie, 

landbouw en landgebruik, mobiliteit en de gebouwde 

omgeving. Leidend hierin is de doelstelling van bijna de 

helft minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 en de 

het terugbrengen van de uitstoot tot vrijwel tot nul in 

2050. In Figuur 1 is te zien dat dit een zeer ambitieuze 

doelstellingen is en dat we vooralsnog achterlopen bij het 

realiseren van deze doelstelling. 

De sectortafel Gebouwde omgeving bestaat uit afgevaar-

digden van een aantal organisaties en bedrijven die een 

concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die 

nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de gebouwde 

omgeving te behalen. De gebouwde omgeving is verant-

woordelijk voor circa 39% van de landelijke CO2 emissies. 

De impact van het akkoord van Parijs op de gebouwde 
omgeving zal enorm zijn. Gebouwen zullen in snel tempo 
verduurzaamd moeten worden. De instrumenten die daar 
nu voor gebruikt worden, zoals het energielabel, blijken 
ongeschikt om het energiegebruik van utiliteitsgebouwen te 
verminderen. In de praktijk blijken gebouwen met een goed 
energielabel nauwelijks minder energie te gebruiken dan 
gebouwen met een slecht energielabel [4]. WENG is een 
indicator voor de energie-efficiëntie van utiliteitsgebouwen 
die gebaseerd is op het werkelijke energiegebruik van het 
gebouw. De WENG-indicator wordt op uniforme wijze 
objectief vastgesteld en is in combinatie met een klasse-
indeling gebaseerd op streefwaarden en een benchmark 
het perfecte instrument om te sturen op werkelijke energie- 
efficiëntieverbetering van utiliteitsgebouwen, dat goed 
aansluiten bij de plannen in het klimaatakkoord.

Auteur Michiel van Bruggen, de Energiemanager en lid Expertgroep Klimaattechniek

Circa 40% van deze CO2 emissies (dus circa 16% van het totaal) is 

ten gevolge van de utiliteitsgebouwen (lit 2).

Reductie van de CO2-uitstoot wordt gerealiseerd door enerzijds 

energie-efficiëntieverbetering en anderzijds verduurzaming van de 

energie-infrastructuur. De gebouwde omgeving hoeft dus niet te 

bestaan uit energieneutrale gebouwen in 2050. Dit is geïllustreerd in 

figuur 2.

DGBC heeft laten onderzoeken op welk niveau het energiegebruik 

van gebouwen in 2050 zou moeten zitten, willen we de ambitieuze 

doelstelling halen [3]. Voor kantoorgebouwen komt dat neer op 

een gemiddeld energieverbruik van 50 kWh/m2. In Tabel 1 zijn de 

richtwaarden voor de verschillende gebouwfuncties gegeven.

Figuur 1: Ambities voor de reductie van de CO2 emissie (lit 1).

Figuur 2: CO2 neutraal door energie besparen en door verduurzaming van de 

infrastructuur [3].
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Figuur 3: Elektriciteits-

verbruik volgens het 

energielabel en werkelijk 

elektriciteitsgebruik. Onder 

de spreiding van het werkelijke 

elektriciteitsgebruik [4].

Figuur 4: Gasverbruik 

volgens het energielabel en 

het werkelijke gasgebruik. 

Onder de spreiding van het 

werkelijke gasgebruik [4].
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Type gebouw 
Paris Proof  
(kWh/m2)

Kantoren 50

Winkels met koeling 150

Winkels zonder koeling 80

Groothandel met koeling 80

Groothandel zonder koeling 50

Ziekenhuis 100

Tehuis met overnachting 80

Opvang zonder overnachting 90

Medische (groeps)praktijk 80

Basisschool 60

Voortgezet Onderwijs 60

MBO/HBO/WO 70

Energielabel is niet voldoende

Het energielabel is, naast andere instrumenten zoals bijvoorbeeld 

de verplichting om maatregelen met een korte terugverdientijd 

uit te voeren, een belangrijk instrument. De overheid stuurt sterk 

op het energielabel, zie de label C verplichting per 2023 en de 

label A verplichting per 2030. Het energielabel zegt iets over 

de energetische kwaliteit van een gebouw. Is het gebouw goed 

geïsoleerd, is de ventilatie efficiënt? Is de opwekking van warmte 

te zien dat de spreiding zodanig is dat je nauwelijks kan spreken 

van enige relatie.

Er zijn allerlei verklaringen voor het verschil tussen het 

energiegebruik volgens het energielabel en het werkelijke 

tvvl magazine / praktijk
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Tabel 1: Richtwaarden voor Paris Proof Energiegebruik van verschillende 

typen  gebouwen [3].

en koude efficiënt? Wordt er duurzame energie opgewekt? 

Een gebouw met een goede kwaliteit is een voorwaarde 

voor een laag energiegebruik, maar in de praktijk blijken 

gebouwen met ‘goede’ labels helemaal niet minder 

energie te gebruiken dan gebouwen met ‘slechte’ labels. 

ECN heeft in het verleden onderzoek (lit 4) gedaan 

naar de relatie tussen het werkelijke energiegebruik 

van gebouwen en het energielabel. In figuur 4 is het 

werkelijke elektriciteitsgebruik vergeleken met het 

elektriciteitsgebruik volgens dat verwacht zou worden 

volgens het label. Frappant is dat bij gebouwen met een 

‘goed’ energielabel het energiegebruik gemiddeld juist 

hoger is. Maar als we vervolgens naar de spreiding kijken 

(rechts in de figuur) dan zien we dat je eigenlijk niet kan 

spreken van een verband tussen het energielabel en het 

werkelijke energiegebruik. 

Bij het gasverbruik zien we dat het gasverbruik bij 

gebouwen met een goed energielabel wel wat lager is, 

maar dat er een grote afwijking is met de verwachting op 

basis van het energielabel. En ook hier is rechts in de figuur 
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Klimaatakkoord  

Op de TVVL techniekdag op 14 november 2018 is WENG 

symbolisch overhandigd aan Diederik Samson, voorzitter van de 

sectortafel gebouwde omgeving. In zijn eigen presentatie verwees 

Samson nogmaals naar het belang van reductie van het werkelijke 

energiegebruik.

 

In de plannen van de sectortafel gebouwde omgeving en in het 

definitieve klimaatakkoord wordt het belang van sturing op basis 

van het werkelijke energiegebruik onderkend. Het klimaatakkoord 

vermeld daarover expliciet het volgende [2].

Voor het bepalen van het streefdoel voor 2030 en de 

eindnorm voor 2050 zijn het werkelijke energieverbruik van 

verschillende gebouw- en gebruiksfuncties, de haalbaarheid en 

kosteneffectiviteit van maatregelen, vergaande energiebesparing 

en aansluiting bij de wijkgerichte aanpak belangrijke uitgang-

spunten, evenals de mate waarin maatregelen no-regret zijn.

Daarnaast dient de wetgeving mogelijkheden te bieden voor 

verantwoording door gebouweigenaren en huurders aan bevoegd 

gezag op basis van behaalde CO2-reductie en/of werkelijk 

energieverbruik, en voor verantwoording op portefeuille- of 

concernniveau middels bovengenoemde vierjaarlijkse rapportages. 

De randvoorwaarden voor verantwoording op basis van werkelijk 

energieverbruik zullen bij invoering van de eindnorm op  

1 januari 2021 bekend zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

eerder vermelde benchmarks van diverse gebouwcategorieën en 

gebruiksprofielen. Als uit de praktijk blijkt dat beoordeling op basis 

van werkelijk energieverbruik beter uitvoerbaar en handhaafbaar 

is dan beoordeling op energieprestatie van gebouwen en erkende 

maatregelen en tevens bijdraagt aan vereenvoudiging van wet- 

en regelgeving, dan zal dit een plek krijgen in de normering voor 

bestaande utiliteitsbouw.

De ambities zijn groot, de ambitie voor reductie van de 

CO2-uitstoot richt zich niet op beter geïsoleerde  

gebouwen of meer warmtepompen, maar op 

daadwerkelijke energiebesparing en reductie van  

CO2-uitstoot. Het klimaatakkoord zet de goede lijnen uit, 

maar het instrumentarium ontbreekt. Het is tijd voor een 

nieuw instrument dat gericht is op het daadwerkelijke 

energiegebruik van gebouwen. Het is tijd voor WENG.

WENG

WENG is een uniforme bepalingsmethodiek voor de 

werkelijke energie-efficiëntie van utiliteitsgebouwen. De 

WENG-indicator wordt bepaald op basis van werkelijk 

op de aansluiting gemeten energiegebruiken en het 

gebruiksoppervlak van een gebouw en middels een 

doordachte klasse-indeling wordt inzichtelijk hoe efficiënt 

een gebouw is ten opzichte van andere gebouwen en ten 

opzichte van de Parijse doelstelling.

Het energieverbruik ‘E’ is het op de aansluiting gemeten 

jaarlijkse energieverbruik voor de verschillende ener-

giedragers zoals elektriciteit, aardgas, warmte of koude. 

Dit energiegebruik wordt omgerekend naar kilowatturen 

zonder gebruik te maken van primaire conversiefactoren. 

Het oppervlak ‘A’ is het gebruiksoppervlak, bepaald volgens 

NEN 2580. De gebruiksoppervlak wordt ook gebruikt voor 

het energielabel en is ook het oppervlak dat geregistreerd 

staat bij het Kadaster. 

Een indicator zonder context heeft geen betekenis. De 

WENG-indicator krijgt context door de indicator te 

vergelijken met streefwaarden en door de indicator van 
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Foto 1: TVVL techniekdag 2018, Diederik Samson neemt WENG in ontvangst.

energiegebruik. Een belangrijk verschil is dat het 

energielabel enkel betrekking heeft op gebouwgebonden 

energiegebruik, dus het energiegebruik dat nodig is om 

een comfortabel binnenklimaat te realiseren, en niet het 

gebruiksgebonden energiegebruik; het energiegebruik voor 

kantoorapparatuur en dergelijke. Bij het ontwerpen van 

een gebouw is dit onderscheid zinvol, het ontwerp bepaalt 

een grote mate het gebouwgebonden energiegebruik. 

Is dit onderscheid nog zinvol als het gebouw eenmaal 

in gebruik is? Het gaat uiteindelijk om het verminderen 

van het energiegebruik aan de meter, of dat nu om 

gebouwgebonden of gebruiksgebonden energiegebruik 

gaat.
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een gebouw te vergelijken met andere, gelijksoortige, gebouwen. 

De WENG klasse-indeling is hierop gebaseerd. De streefwaarden 

zijn Werkelijk ENergieneutraal Gebouw, met een WENG-indicator 

van bijna nul en Paris Proof met een WENG-indicator die 

overeenkomt met de gemiddelde waarde die nodig is in  

2050 om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen (lit 3).  

Daarnaast wordt met een benchmark de indicator vergeleken 

met gelijksoortige gebouwen. Doordat gebouwen, als het goed 

is, gemiddeld steeds efficiënter worden zullen de grenzen van de 

klassen die gebaseerd zijn op de benchmark steeds lager worden. 

Zo blijft er een motivatie om de efficiëntie van een gebouw te 

blijven verbeteren.

Een gebouw zonder gebruikers mag wel weinig energie 

gebruiken, erg efficiënt is dat niet. Daarom is bij de bepa-

lingsmethodiek een correctie voor de gebruiksintensiteit 

mogelijk. Een gebouw dat intensief gebruikt wordt, door 

bijvoorbeeld een hogere bezettingsgraad of door langere 

gebruikstijden wordt dus gekenmerkt door een betere 

WENG-indicator als het zelfde gebouw met een lagere ge-

bruiksintensiteit. Ook de gebruiksintensiteit moet gemeten 

worden om deze correctie toe te kunnen passen.

Klasse Label % gebouwen Criterium

A
Werkelijke energie-
neutraal

Variabel W ≤ 7 kWh/m2

B Paris Proof Variabel W ≤ 50 kWh/m2

C Zeer zuinig 10% (van de rest) W ≤ 85 kWh/m2

D Zuinig 22,5% W ≤ 125 kWh/m2

E Gemiddeld 35% W ≤ 240 kWh/m2

F Onzuinig 22,5% W ≤ 390 kWh/m2

G Zeer onzuinig 10% W > 390 kWh/m2

Tabel 2: Klasse-indeling WENG voor kantoorgebouwen.

In de basis is de WENG-indicator dus erg simpel. Er zijn echter nog 

een paar regels in de bepalingsmethode opgenomen waardoor met 

speciale omstandigheden rekening gehouden kan worden.

Als er zonnepanelen geplaatst zijn op een gebouw en het 

gebouw daardoor energie terug levert aan het net, mag de totale 

teruglevering afgetrokken worden van de totale energielevering. 

Het energiegebruik dat gebruikt wordt bij de berekening van de 

WENG-indicator is dus een gesaldeerd energiegebruik.

Als er zich achter de energiemeter van het gebouw bepaalde 

energiegebruikers bevinden die geen directe relatie hebben met 

de primaire functie van dat gebouw, dan mag dit energiegebruik in 

mindering worden gebracht op het totale gemeten energiegebruik. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan laadvoorzieningen voor elektrisch 

vervoer. Voorwaarde is dat dit energiegebruik gemeten wordt.

Om de WENG-indicator van verschillende jaren en ook van ver-

schillende regio’s met elkaar te kunnen vergelijken mogen energie-

gebruiken die direct afhankelijk zijn van de weersomstandigheden 

(verwarming, koeling, opwekking met zonnepanelen) omgerekend 

worden naar standaard weersomstandigheden. Ook hiervoor geldt 

dat dit alleen mag als het energieverbruik voor deze specifieke 

energiefunctie gemeten is.

Conclusie

We staan voor de enorme uitdaging om de gebouwvoorraad 

zodanig te verduurzamen dat we de doelstelling van het 

klimaatakkoord van Parijs kunnen halen. Er is geen relatie tussen 

het werkelijke energiegebruik van gebouwen en het energielabel. 

Om gebouwgebruikers en gebouweigenaren er toe aan te zetten 

werkelijk energie te gaan besparen moet er gestuurd worden op 

werkelijk energiegebruik. Er is behoefte aan een nieuw normgevend 

kader en het klimaatakkoord geeft daar ook de richting voor aan, 

maar concrete instrumenten ontbreken. WENG biedt een kant 

en klare, uniforme methodiek met objectieve en betrouwbare 

indicatoren voor de werkelijke energie-efficiëntie van gebouwen.

         Meer over WENG of de WENG indicator van je eigen 

gebouw bepalen? Zie www.WENG.nl.

Foto 2: Een leeg kantoorgebouw is niet efficiënt.

Referenties
1. Compendium voor de leefomgeving, 2019. www.clo.nl
2. Het klimaatakkoord, 28-6-2019, www.klimaatakkoord.nl
3. DGBC, 2019. https://www.dgbc.nl/themas/paris-proof.
4. ECN, 2017. Energielabels en het daadwerkelijke energieverbruik van kantoren
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ISSOpublicatie 24 Installatiegeluid  
volledig herzien

De bestaande ISSO-publicatie 24 uit 1990 (zie Foto 1)  

betreft in algemene zin ‘Ontwerpaanbevelingen en 

grondslagen voor geluidberekeningen in gebouwen met 

luchttechnische installaties’ en is als zodanig al behoorlijk 

gedateerd. Internationaal worden inmiddels een aantal 

grootheden/begrippen anders aangeduid (NEN 1070 

betreft woningbouw, norm is niet wettelijk. Wettelijk is 

wel het Bouwbesluit met LI,A;k =30 dB voor woningen en 

35 dB voor onderwijsgebouwen, geluidisolatie Ilu wordt 

Dn,T,A etc.). 

De oude publicatie gaat feitelijk alleen in op lucht-

technische installaties, niet op verwarmingsinstallaties, 

koelinstallaties (alleen trillingtechnisch), warmtepompen, 

wtw-installaties, liftinstallaties en sanitaire installaties. 

Ook niet besproken worden de meest voorkomende 

installaties in de woningbouw, slechts een paar voor-

komende installaties binnen de utiliteitbouw.

ISSO-publicatie 24 is volledig herzien. De nieuwe 
publicatie is bedoeld voor installateurs en installatie-
adviseurs en kan dienen als lesmateriaal voor de diverse 
installatietechnische opleidingen (vanaf MBO-4 niveau 
en hoger). Het doel van de publicatie is om inzicht 
te verschaffen in de geluid- en trillingproductie van 
installatiecomponenten en -systemen en de mogelijke 
geluid- en trillingproblemen die zich in de praktijk 
kunnen voordoen alsmede de mogelijke voorzieningen 
ter voorkoming van geluidproblemen achteraf. De 
nieuwe ISSO-24: 2019 (bijna 30 jaar later) gaat dieper en 
uitgebreider in op de voor een goed begrip noodzakelijke 
basiskennis en wet- en regelgeving, en behandelt de meest 
voorkomende installaties binnen de kleine utiliteitbouw 
en (decentrale) installaties binnen schoolgebouwen. 
Tevens wordt ingegaan op de geluid- en trillingaspecten bij 
liftinstallaties. De nieuwe ruim 300 pagina's tellende ISSO-
publicatie 24: een korte bespreking van de inhoud van de 
hoofdstukken.

Foto 1: De bestaande ISSO-publicatie 

24 uit 1990.

Foto 2: De nieuwe ISSO-24 publicatie.

Auteur Ing. Jan Buijs, Peutz

Men zou de oude publicatie kunnen opvatten als een boekwerk(je) 

waarin met name de algemene geluid- en trillingtheorie in beperkte 

mate wordt behandeld en de eisen met betrekking tot te hanteren 

geluidniveaus in woningen en overige gebouwen worden gegeven. 

Waarin de geluidproductie en –demping in ventilatiesystemen 

worden behandeld en waarin een aantal berekeningsvoorbeelden 

worden gegeven. Bezit u nog een exemplaar van de oude ISSO-24 

publicatie, dan kan deze nu de oud papier container in. 

De nieuwe ISSO-24 publicatie, zie foto 2, behandelt installaties die 

voorkomen in de kleine utiliteit met overwegend kantoorfuncties 

en installaties binnen (kleine) schoolgebouwen. De nieuwe 

ISSO-publicatie 24: 2019 is niet alleen voor installateurs en 

installatie-adviseurs bedoeld die zelf ook een gevoel voor de 

geluid- en trillingmaterie en in de praktijk mogelijk voorkomende 

probleemsituaties willen krijgen, maar kan ook dienen als 

lesmateriaal bij de diverse installatietechnische opleidingen  

(vanaf MBO-4 niveau en hoger). 

De nieuwe ISSO-24 Installatiegeluid: 2019 (Tweede herziene 

versie) begint na de algemene inleiding in het tweede hoofdstuk 

met de voor geluid o zo belangrijke basiskennis. In hoofdstuk 3 

en 4 worden de akoestische eigenschappen van bouwkundige 
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Foto 3: Akoestiek in vergaderruimte door plafond, 

wandpanelen en tapijt.

Figuur 1 en 2: Voor ronde metalen kanalen geldt dat de geluidisolatiewaar-

den voor geluiduitstraling met name bij lage frequenties tot 500 Hz meer dan 

20 dB hoger zijn. (zie Figuur 2).

constructies en materialen uitgebreid behandeld. Deze 

eigenschappen bepalen namelijk de nagalmtijd en de akoestiek 

van de ruimte, zie ook foto 3, en het uiteindelijke installatie 

geluidniveau in de ruimte. Ook bepalen deze eigenschappen 

bijvoorbeeld de mate waarin geluid vanuit een technische ruimte 

doordringt in de naastgelegen verblijfsruimte. 

Tevens worden in hoofdstuk 4 de wettelijk te hanteren waarden 

voor de geluidabsorptie en/of nagalmtijd gegeven (Bouwbesluit 

2012) en de voor een redelijk tot goede akoestiek van de ruimte na 

te streven gemiddelde nagalmtijden volgens de richtlijnen van het 

Rijksvastgoedbedrijf of het Programma van Eisen Frisse Scholen.

In hoofdstuk 5 en 6 wordt ingegaan op de wet- en regelgeving 

(Bouwbesluit, Wet milieubeheer) die geldt ten aanzien van de door 

gebouwinstallaties geproduceerde geluidniveaus, en de normen die 

hierbij van toepassing zijn. Voorts worden richtlijnen besproken die 

gehanteerd kunnen worden voor zover er geen wettelijke eisen gelden 

maar uitgegaan wordt van een akoestisch comfortabele situatie 

waarin normaliter weinig of geen geluidhinder wordt ervaren. 

De hoofdstukken 7 en 8 nemen circa 2/3 van de totale inhoud 

van de publicatie in beslag. Hoofdstuk 7 gaat in op alle aspecten 

die een rol spelen bij de geluidsoverdracht in ventilatie(kanaal)

systemen. Zowel de geluidproductie van alle voorkomende 

installatiecomponenten in ventilatiesystemen als de geluiddemping 

die vanaf het begin van het kanaalsysteem tot in de ruimte optreedt 

wordt uitgebreid besproken en aan de hand van rekenvoorbeelden 

toegelicht. De hierbij gebruikte data is afkomstig van gemaakte 

inventarisaties aan de hand van leveranciersgegevens en gebaseerd 

op resultaten van uitgevoerde laboratoriumonderzoeken binnen 

adviesbureau Peutz. Met deze nieuwe data kunnen nauwkeuriger 

geluidberekeningen worden gemaakt dan met de gegevens in de 

oude ISSO-publicatie en derhalve beter passende adviezen worden 

gegeven. 

Een goed voorbeeld hiervan is dat uit onderzoek in het 

akoestisch laboratorium van Peutz te Mook is gebleken 

dat de werkelijke geluidisolatiewaarden van metalen 

kanaalwanden veel hoger zijn dan de waarden zoals 

deze gehanteerd worden/werden in de oude ISSO-24 

publicatie: 1990, zie figuur 1. De geluidisolatiewaarden 

van rechthoekige kanaalwanden voor geluiduitstraling 

(TL_out in dB) blijken 10-15 dB hoger te zijn dan in de 

oude publicatie en goed overeen te komen met resultaten 

van in de jaren '90 verrichte onderzoeken in andere landen 

(Amerika en Duitsland) (zie Figuur 1).
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Voorts is uit hetzelfde laboratoriumonderzoek naar 

voren gekomen dat het uitwendig isoleren van metalen 

luchtkanalen met ontdreuningsmaterialen in de vorm van 

massamatten (Baryfol, Soundac o.d.), foto 4, aanzienlijk 

minder positieve effecten oplevert dan leveranciers van 

isolatiematerialen presenteren. 

In hoofdstuk 8 wordt de geluidproductie van centrale 

installaties/opwekkers besproken zoals koelmachines en 

warmtepompen, transformatoren, noodstroominstallaties, 

no-breakinstallaties en diverse sanitaire installaties. Met 
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Foto 6: Onderzoek horizontale afvoerleidingen

Figuur 3: SoundSpotSim-programma, t.b.v. geluidberekening standleiding/horizontale afvoerleiding

Foto 7 en 8: Onderzoek effect schacht wanden 

(l) en omtimmering (r) op rioleringsgeluid
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name voor wat betreft binnenriolering worden 

de resultaten van onderzoeken gepresenteerd, 

die in opdracht van ISSO en Techniek Nederland 

(voorheen UNETO-VNI) zijn uitgevoerd, naar de 

geluidafstraling van standleidingen en horizontale 

leidingen bij als voorbeeld het doorspoelen van 

een toilet bij de (boven)buren, zie foto's 5 en 6.

Tevens worden de gemeten geluidreducerende effecten van isolatie-

materialen, schachtwanden, omtimmeringen en verlaagde plafonds (al of 

niet met lichtarmaturen), zie foto's 7 en 8, alsmede beugeling op de door 

deze leidingen geproduceerde geluidniveaus weergegeven, per frequentie-

band en als totaal A-gewogen effect in dB. 

De resultaten van de laboratoriumonderzoeken zijn verwerkt in een 

softwareprogramma, genaamd SoundSpotSim, dat via de ISSO kennisID 

bank kan worden gebruikt voor het berekenen van het te verwachten 

geluidniveau in de (aangrenzende) verblijfsruimten, rekeninghoudend met 

alle relevante parameters zoals waterdebiet, valhoogte, leidingdiameter, 

leidingisolatie, schachtwandopbouw, beugeling en dergelijke, zie figuur 3. 

 Geheel nieuw is de behandeling van geluid ten gevolge van de werking van 

liftinstallaties. Vooral in appartementen-complexen wordt ook heden ten 

dage relatief vaak hinder ondervonden als gevolg van de werking van deze 

installaties. In de jaren '90 is immers de liftmachinekamerloze liftmotor 

geïntroduceerd en zijn de geluid- en trillingproducerende liftcomponenten 

in de liftschacht ondergebracht, zie foto 9, en als zodanig dichter bij de 

bewoners/gebruikers gesitueerd. Is het niet het brommende/zoemende 

Foto 4: Onderzoek effect uitwendige isolatie luchtkanaal Foto 5: Onderzoek geluidafstraling standleidingen
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Foto 11: Voorbeeld van decentrale schoolunit   

Foto 10: Voorbeeld van decentrale gevelunit   
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geluid van de liftmotor dan is het wel het irritante tonale 

geluid van de toegepaste frequentieregelaar of storingsfilter 

of het zgn. 'kloink'- geluid bij het stoppen van de liftmotor. 

Van de zijde van de liftfabrikanten kan meestal wel het 

geluidniveau in de liftschacht of in de liftkooi worden 

opgegeven, maar welk geluidniveau buiten de liftschacht 

in een aangrenzende verblijfsruimte kan worden verwacht 

is voor de liftfabrikanten in het algemeen een 'brug' te ver. 

Men beperkt zich daarbij tot de opmerking dat het geluid-

niveau (uiteraard) afhankelijk is van de materialisatie van de 

schacht (beton, kalkzandsteen, metalstud o.d) en natuurlijk 

medebepaald wordt door de akoestiek in de betreffende 

ruimte. In technische informatiegidsen van gerenommeerde 

liftfabrikanten staan bouwkundige randvoorwaarden die 

leiden tot ongebruikelijke bouwmethodieken (ankerloze 

schachtwanden, geheel vrijstaand van gebouwconstructie) 

en relatief zware constructies, terwijl de geluidniveaus 

in de aangrenzende ruimten veelal niet door luchtgeluid 

maar door trillingoverdracht worden bepaald (constructie-

geluid). Qua trillingen wordt dan vervolgens verwezen naar 

buitenlandse normen, waarin expliciet wordt omschreven 

dat voor het behalen van een voldoende laag geluidniveau 

(in Nederland maximaal 30 dB) effectieve trillingdempers 

dienen te worden toegepast. Echter in veel gevallen worden 

deze trillingdempers niet toegepast of zijn deze niet  

effectief genoeg.

 

In de nieuwe ISSO-24 publicatie: 2019 worden onder 

de liftparagraaf de resultaten van een grote hoeveelheid 

verkregen meetdata samengevat en worden mogelijke 

maatregelen ter vermindering van de liftgeluidniveaus 

aangegeven. Met garantie tot de liftdeur natuurlijk! 

Naast centrale installaties/opwekkers wordt in hoofdstuk 8 in 30 

pagina's ingegaan op de geluidproductie van decentrale installaties 

zoals deze worden toegepast in utiliteitsgebouwen en scholen. 

Te denken valt dan aan kleine/platte luchtbehandelingskasten 

boven verlaagde plafonds, wand- en gevelunits (al of niet met 

ingebouwde koelcompressor), fancoil-units, plafondcassette-units, 

vloerconvectoren (met ventilator) en decentrale schoolunits, zie 

foto's 10 en 11. Omdat de geluidbronnen van deze decentrale 

installaties vaak in de verblijfsruimten dichtbij de gebruikers worden 

gesitueerd vragen deze installaties qua geluid (en trillingen) om 

speciale aandacht en uitgekiende voorzieningen/maatregelen om 

geen hinder te veroorzaken.

Om bijvoorbeeld in een klaslokaal op iedere mogelijke zitplaats 

te voldoen aan de wettelijke geluideis conform het Bouwbesluit 

(A-gewogen geluidniveauwaarde max. 35 dB) moet al een redelijk 

goed ontworpen centraal ventilatiesysteem met geluiddempende 

voorzieningen worden toegepast of een standaard 

'overgedimensioneerde' decentrale unit. Het realiseren van een 

A-gewogen geluidniveauwaarde van max. 33 dB (Programma Frisse 

Scholen, klasse B), is bij toepassing van een decentrale unit alleen 

met zeer uitgebreide geluiddempende voorzieningen in de sfeer 

van aanzienlijk grotere unit-afmetingen (meer inwendige demping 

mogelijk) en dubbelwandige uitvoering van de unitbehuizing te 

verwezenlijken. Direct onder de unit kan dan op zitplekken alsnog 

een 3 tot 5 dB te hoog geluidniveau worden gemeten. 

Foto 9: Voorbeeld van 

liftmachinemotor bovenin 

liftschacht.
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Hoofdstuk 9 behandelt op een eenvoudige wijze de theorie van de 

trillingen, die onlosmakelijk verbonden zijn met apparaten waarin 

onbalanskrachten optreden zoals ventilatoren, compressoren, 

pompen en dergelijke. Kortom: alle installatiecomponenten 

produceren naast geluid ook in zekere mate trillingen. De 

fabrikanten van installaties bezitten geen bruikbare informatie 

omtrent de installatietrillingen die veelal aan de ondergrond 

worden afgegeven, dus worden veel trillingmetingen verricht om 

een indruk te krijgen van de trillingniveaus die door verschillende 

installaties per frequentieband worden opgewekt.

Foto 13 en 14: Voorbeelden van toegepaste compensatoren

Foto 12: Voorbeelden van toegepaste trillingdempers in de praktijk
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Voor opstellingssituaties van luchtbehandelingskasten, 

koelmachines/warmtepompen en transportpompen op 

verschillende ondergronden (betonvloer, houten vloer, stalen 

dakconstructie) worden praktische voorzieningen/maatre-

gelen omschreven die daarbij nog afhankelijk zijn van het te 

realiseren geluidniveau in de onderliggende ruimten. Naast 

directe trillingoverdracht via de opstellingswijze wordt ook 

nader ingegaan op de indirecte trillingoverdracht via aange-

sloten leidingwerk en het effect van flexibele tussenstukken 

als compensatoren, zie foto's 13 en 14. 

In Bijlage B wordt tenslotte ingegaan op de wijze waarop  

geluidniveaumetingen moeten worden verricht, overeen-

komstig de normen waarnaar in het Bouwbesluit wordt  

verwezen. Ook met een eenvoudige geluidmeter kan een 

goede indicatie van het geluidniveau worden gekregen, bij een 

(ruime) overschrijding van de vereiste geluidniveau waarde is 

het belangrijk om een deskundig/ervaren installatie- 

akoesticus in te schakelen en niet op eigen houtje met  

lapmiddelen de geluidniveaus omlaag proberen te brengen. 

Een goede analyse van de geluidproblematiek is een eerste 

vereiste om te komen tot een gedegen en zo praktisch  

mogelijke advisering met betrekking tot de oplossing. 

De nieuwe ISSO-publicatie 24 is weliswaar door de 

auteur geschreven, maar zou zonder de reacties op de 

concepthoofdstukken door de leden van de kontaktgroep en 

de juiste verwerking hiervan door de ISSO niet de gewenste 

kwaliteit hebben gekregen die bij alle betrokkenen voor ogen 

heeft gestaan. Dank aan de kontaktgroepleden hiervoor.

Jan Buijs, Peutz

In hoofdstuk 9 wordt op basis van resultaten van trillingmetingen 

(versnellingniveaus) aan verschillende trillingsbronnen en 

de eigenschappen van de ondergrond, getoond of zonder 

trillingdempende voorzieningen in de onderliggende ruimte aan 

een A-gewogen geluidniveau van bijvoorbeeld 30 dB kan worden 

voldaan en/of welke trillingdempers kunnen worden toegepast om 

dit geluidniveau te realiseren, zie foto 12. 

Figuur 4. Resultaten trillingmetingen schroef-

kompressor koelmachine in relatie tot gewenst 

A-gewogen geluidniveau in onderliggende ruimte 

van 30 dB
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Uit de onderstaande grafiek van figuur 4 blijkt bijvoorbeeld 

dat de opstelling van een met schroefkompressoren uitgeruste 

koelmachine, opgesteld op rubber veertrillingdempers, extra 

trillingdempende voorzieningen vergt om aan een A-gewogen 

geluidniveau van 30 dB te kunnen voldoen. 
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Een luchtwasser in de vorm van een dertig 
meter hoge waterval. Een zonneschoorsteen als 
voorverwarming voor de ventilatiewarmtepomp: 
in het gloednieuwe Hotel Breeze in Amsterdam 
maakt men zoveel mogelijk gebruik van aloude 
natuurkrachten. TVVL Magazine ging met 
installateur Van Delft Groep langs bij dit  
allereerste gebouw waarin Ben Bronsema’s  
Earth, Wind & Fire-concept werd toegepast. 

Het EWFconcept 
in levende lijve

Duurzaam Amsterdams hotel Breeze

Afgelopen juni werd op Amsterdam IJburg 

hotel Breeze geopend. Dat was precies zes jaar 

nadat Ben Bronsema het concept tijdens zijn 

promotie aan de TU Delft verdedigde en twaalf 

jaar nadat de eerste schetsen op zijn tekentafel 

het levenslicht zagen. Architecten, zo tekende 

Bronsema in zijn proefschrift op, zullen in hun 

ontwerp steeds meer rekening gaan houden met 

de elementen, zoals zon, wind en zwaartekracht. 

Krachten die te oogsten zijn, mits de architectuur 

zich ernaar voegt. Architectuur en installaties zijn 

hierbij met elkaar verweven. Het oogsten van 

natuurlijke energie zal namelijk altijd gebeuren 

met behulp van technologie en techniek. 

Dát is precies wat Bronsema in zijn proefschrift 

deed: een technisch concept ontwikkelen dat een 

architectuur mogelijk maakt, die zoveel mogelijk 

gebruik maakt van de in de natuur aanwezige 

energie. Een “klimaatmachine”, noemt hij dat 

Projectbeschrijving

Auteur Tijdo van der Zee

Foto 1: Twee zonneschoorstenen tegen de zuidwestgevel zorgen voor opwarming 

van de afgezogen ventilatielucht. De opgewarmde lucht wordt vervolgens gebruikt 

door een warmtepomp op de tiende verdieping, die er warmtapwater van maakt.

zelf. TVVL Magazine besteedde vorig jaar in een drieluik 

uitgebreid aandacht aan het Earth, Wind & Fire-concept 

(EWF). 

De praktische uitwerking liet na zijn proefschrift niet eens 

zo gek lang op zich wachten. Ontwikkelaars Amstelius/

Dutch Green Company en Borghese Real Estate durfden 

het aan om het concept toe te passen in hun nieuwe 

nearly zero-energy hotel op IJburg. Hoewel het EWF-

concept in de basis fier overeind is gebleven, zijn er in 

de uitvoering op tal van plekken aanpassingen gedaan. 

“En dat is logisch, de praktijk is altijd anders”, zegt Joost 

Vermeer van Van Delft Groep. 



EWF in de praktijk

Hoe pakt het EWF-concept in de praktijk nu 

eigenlijk uit? En voor welke uitdagingen kwam het 

team tijdens de bouw te staan? Na een bezoek 

aan het hotel kunnen we concluderen dat het 

EWF-concept bij Breeze op zes pijlers steunt. 

Ten eerste de opwek van duurzame elektriciteit: 

drie gevels en het dak zijn bijna volledig voorzien 

van gebouw-geïntegreerde pv-panelen. 

Tweede pijler is de aansluiting op het 

gemeentelijke warmtenet. Dat warmtenet is 

niet volledig duurzaam, want wordt nog gevoed 

door enkele niet-duurzame bronnen. Daar 

staat tegenover dat deze warmte vooral als 

backup dient en voor piekmomenten op koude 

winterdagen. Vermeer: “Ik schat hooguit 2% van 

de tijd. En wellicht, als je de interne warmtelast 

van de hotelgasten meeneemt, heb je die 

aansluiting helemaal niet eens nodig. Daar staat 

tegenover dat we de warmtepompen tot wel 30% 

kleiner hebben kunnen dimensioneren.” En omdat 

de gemeente een aansluiting op het warmtenet 

ook gewoon verplichtte, is van de nood een 

deugd gemaakt. 

Derde pijler is de wko, met een warme en een 

koude bron die boven elkaar liggen. De warme 

bron ligt op 90 meter diepte, de koude bron op 

150 meter. Door middel van een warmtepomp 

in de kelder wordt de warmte uit de warme 

bron gepompt naar de verwarmingsleidingen en 

uiteindelijk naar de fancoilunits in het halletje van 

alle 195 hotelkamers.

Vierde pijler zijn de twee glazen 

zonneschoorstenen aan de zuidwestgevel, 

waardoorheen per uur 25.000 kuub 

ventilatielucht wordt afgezogen, die bij het naar 

boven gaan wordt opgewarmd door de zon. De 

zwarte pv-panelen die ook in de deze schachten 

geïnstalleerd zijn, zorgen voor extra opwarming 

en voor additionele elektriciteit. De warme lucht 

wordt op de tiende verdieping gebruikt door een 

warmtepomp, die er 10 kuub warmtapwater mee 

bereidt. Energie die dan nog over is, gaat de grond 

in voor regeneratie van de warme bron. Na dit 

proces verlaat de ventilatielucht het gebouw. 

Luchtweerstand

Het beperken van de luchtweerstand in de kanalen is een van de grootste 

uitdagingen gebleken, zegt Vermeer. Elke Pascal weerstand die je ondervindt, 

en die je niet door wind kan ondervangen, moet immers via elektrische 

ventilatoren geleverd worden. 

In die zin is een hotel niet een ideaal gebouw. Vermeer: “Omdat in een hotel 

het kanalensysteem erg vertakt is - naar alle individuele kamers. Een gebouw 

met grote open ruimtes per verdieping heeft veel minder kanaalweerstand 

waardoor het aandeel van de drukopbouw door het EWF aanzienlijk groter is 
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Foto 2: Hotel Breeze in Amsterdam, waar de gemeente een aansluiting op het warmtenet verplicht stelde.

Vijfde pijler is de ventec-wissel met de klimaatcascade. De ventec-

wissel bestaat uit twee luchtinlaat- en luchtuitlaat-openingen aan 

tegenoverliggende gevels op de tiende verdieping. Afhankelijk van de 

windrichting wordt de lucht door een van deze twee openingen naar 

binnen geblazen – eventueel geholpen door een ventilator. Bij storm 

gaat een bypass open en verdwijnt een deel van de lucht rechtstreeks 

door de tegenoverliggende opening. De verse lucht komt via een kanaal 



bij de klimaatcascade. Dat is een gecoate 

betonnen schacht die eindigt in de kelder. Negen 

sproeikoppen kunnen hier samen 6 liter water per 

seconden naar beneden sproeien en de druppels 

nemen in hun val de verse lucht met zich mee. 

Aangezien het water altijd rond de 13 °C is, wordt 

de lucht, al naar gelang de buitentemperatuur, 

voorgekoeld of voorverwarmd. Ook wordt de 

lucht ontdaan van stof en pollen. In de kelder 

aangekomen wordt de lucht naverwarmd tot 
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Figuur 1: Een tekening die Van Delft 

Installatiegroep heeft laten maken om 

het proces in hotel Breeze goed in beeld 

te brengen.

en het rendement van een EWF-concept beter tot zijn recht komt.”

In een vergevorderd stadium van de bouw bleek dat een 

druppelvanger in de klimaatcascade onvermijdelijk zou zijn, omdat 

anders teveel minidruppeltjes in de ventilatiekanalen zouden 

belanden. Maar dat betekende wel een extra weerstand van 20 Pa.

Op andere plekken wist Van Delft Groep weer drukverlies 

te voorkomen. In het oorspronkelijke ontwerp was de 

voorverwarming van de aangezogen lucht buiten het hoofdkanaal 

geplaatst. Vermeer: “Dat geeft extra ruimtebeslag en de 

richtingveranderingen in de lucht en de wisselaar en ventilator 

geven meer drukverlies.” 

In plaats daarvan is nu gekozen voor een warmtewisselaar ín 

het hoofdkanaal. Vermeer: “Als er geen verwarming nodig is 

stroomt de lucht via de bypassklep (en ook gedeeltelijk door 

de warmtewisselaar). Bij warmtevraag sluit de bypassklep en 

stroomt de lucht door de warmtewisselaar - groot formaat, 

lage luchtweerstand - en wordt het drukverlies gecompenseerd 

door het iets optoeren van de axiaalventilatoren van het EWF-

systeem.” 

ongeveer 18 °C. Dan gaat de lucht via twee verticale kanalen naar de begane 

grond, vanwaar het vertakt naar luchtkanalen in vijftien prefab schachten 

naar de tien hotelverdiepingen. De ventilatielucht kan door fancoilunits 

worden afgekoeld of verwarmd, net wat de hotelgast wil. 

Sneeuw voorkomen

Om in de winter te voorkomen dat het water in de klimaatcascade in 

sneeuw verandert, wordt buitenlucht die kouder is dan 3 °C voorverwarmd 

door de warmtepomp in de kelder. Doordat het water in de klimaatcascade 

nooit boven de vijftien graden uitkomt, is er geen legionella-gevaar. 
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Om kleine druppels in de ventilatiekanalen te voorkomen, is er een 

druppelvanger geïnstalleerd in de klimaatcascade. “Noodzakelijk”, 

aldus Vermeer, “Maar het verhoogt wel de weerstand, met zo’n 

20 Pa. En die weerstand probeer je natuurlijk zo laag mogelijk te 

houden [zie kader, red.].”

Zesde pijler is de centrale douche-wtw. Die zorgt ervoor dat het 

water dat door de warmtepomp op de tiende verdieping moet 

worden opgewarmd tot ongeveer 60 °C, alvast aangevoerd 

wordt op ongeveer 25 °C. Vermeer: “We wilden eigenlijk heel 

graag recirculatiedouches installeren, die zijn nog zuiniger.” 

De recirculatiedouche zou ongeveer een derde aan water 

verbruiken en de helft aan energie ten opzichte van de normale 

douche met douche-wtw. “Maar uiteindelijk bleek de laatste 

handtekening die er voor nodig was niet te komen.” Wat was er 

aan de hand? Vermeer: “De fabrikant heeft een Kiwa-keur op de 

recirculatiedouche, maar niet op deze douche in een hotel. Er zijn 

aanpassingen aan de douche gemaakt voor hoteltoepassing en 

Foto 4: Een kozijn met raam als onderhoudsluik. Dat maakt het proces in de 

klimaatcascade zichtbaar voor iedere hotelgast die op de tiende verdieping de moeite 

neemt om even een hoekje om te lopen. Het proces transparant maken was een 

uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever.

Foto 3: De installatie voor het suppletiewater voor de klimaatcascade. Die 

levert door middel van omgekeerde osmose gezuiverd water. Dit is nodig 

omdat anders het water in de klimaatcascade gaat ‘indikken’: er komen dan 

te hoge concentraties zouten en mineralen.

gemaakt moest worden er nog niet was, is het plan uitgevoerd met 

een conventionele douche (9 l/min.) en een centrale douche-wtw.”

Ventec-wissel

Als je nu de oorspronkelijke plannen en de uitwerking in de praktijk 

naast elkaar legt, dan lijkt de grootste aanpassing te zitten in het 

onderdeel ‘wind’. Bronsema had in eerste instantie gedacht aan 

een Ventec-dak gedacht, waarbij het venturi principe een grote 

rol zou spelen. Dat is een soort aanzuigkracht die zou ontstaan 

doordat de wind rechtstreeks door een constructie bovenop het 

dak geblazen zou worden. Die aanzuiging zou voor een groot deel 

de trek in de zonneschoorsteen voor zijn rekening nemen, en en 

passant voor een groot deel van luchtverplaatsing in het hele 

gebouw zou zorgen. Dat ventec-dak is er niet gekomen. Van het 

venturi-effect wordt dus ook geen gebruik gemaakt. Vermeer: “De 

huidige opzet, met twee openingen in de gevel, heb ik bedacht. Ik 

ben er trots op dat Ben Bronsema hier mij de credits voor heeft 

gegeven in zijn publicaties.”

Foto 5: Een detail van een van de twee zonneschoorstenen. Goed zichtbaar is het  

pv-paneel tegen de gevel. 

deze zijn getest. De goedkeuring liet echter op 

zich wachten, en omdat de bouw van het hotel al 

in volle gang was, en de definitieve goedkeuring 

er op het moment dat de keuze in de bouw 



TVVLBedrijfslid
aan het woord

Nico Verdonck en Robin Konijn, Grundfos

Grundfos is bij velen bekend van de pompen 

en pompsystemen die het bedrijf levert aan de 

gebouwde omgeving, want daar is steeds vaker 

veel pomptechnologie nodig, vertelt Robin Konijn. 

“Onze pompen worden ingezet bij verwarming, 

koeling, drukverhoging, vuilwater, regenwater-

hergebruik, maar ook bij wko’s. Wij als produ-

cent werken nauw samen met onze klanten, de 

installa teurs, die we via de technische groot-

handels beleveren. We zijn momenteel bezig in 

projecten op Schiphol, RIVM, Brainport Industrie 

Campus in Eindhoven en op de Zuidas en  

Hogeschool van Amsterdam.”

Grundfos is net na de Tweede Wereldoorlog ge-

start in Denemarken, maar inmiddels is het bedrijf 

in 57 landen actief en draait het een jaaromzet 

van 3,5 miljard euro. In al die jaren is het werk wel 

drastisch veranderd, geeft Nico Verdonck aan. 

“Wat we vooral zien bij Building Services is dat we 

zijn geëvolueerd van een producent van pompen  

als los component in een systeem naar een 

bedrijf dat complete pompoplossingen levert. We 

worden steeds vaker al vroeg in het bouw proces 

betrokken bij het ontwerp van de technische 

installatie, omdat de gebouweigenaar of de  

adviseur de kennis van pompen steeds meer recht-

De data die uit deze pompen opgehaald 

kan worden, geeft een goed beeld hoe het 

gebouw gebruikt wordt. “Die data stelt 

ons samen met de installateur in staat 

om betere installaties te bouwen en de 

gebruikskosten laag te houden.”

Het levert tevens informatie op over het 

onderhoud, vult Konijn aan. “De systemen 

zijn geëvolueerd van correctief werkend, 

via preventief naar nu al en zeker in de 

toekomst preventief, waarbij de pomp 

zelf signaleert dat hij onderhoud nodig 

heeft. Daarbij is de connectiviteit en da-

tauitwisseling van de pomp cruciaal.”

Een derde ontwikkeling is duurzaamheid, 

te verdelen in energiezuinigheid en 

circulariteit. “De pompen worden steeds 

zuiniger in gebruik, en dan kunnen ze 

wellicht in aanschaf duurder zijn, maar 

de life cycle costs liggen veel lager dan 

voorheen. Wat betreft circulariteit zijn we 

in Denemarken al een paar jaar bezig met 

het terughalen bij klanten van pompen 

die aan het eind hun levensduur zijn. In 

onze ‘flexible workshops’ worden ze uit 

elkaar gehaald door – ook een vorm van 

sociale duurzaamheid – mensen met 

een achterstand op de arbeidsmarkt. 

De grondstoffen hergebruiken we in ons 

productieproces. In Nederland hebben we 

dat precies een jaar geleden ook opgezet”, 

aldus Verdonck.

Foto: Nico Verdonck, Grundfos

Mijn TVVL

Nico Verdonck: “We dragen de 

installatiesector in den brede  

een warm hart toe, en we willen 

graag onze kennis over pomp-

technologie en pompapplicaties  

delen met vakgenoten.  

Bij TVVL-bijeenkomsten en 

expertgroepen kunnen we samen 

met alle betrokken marktpartijen 

optrekken om de volgende stap 

te maken in die eerder genoemde 

ontwikkelingen. Wij hebben vorig 

jaar maatwerktrainingen bij TVVL 

gevolgd, en dat doen we dit jaar 

weer. Qua kennis aanbieden zijn 

we onder andere betrokken bij 

de Techniekdag en zullen we via 

TVVL Connect veel kennis op 

het gebied van pomptechnologie 

delen. Want uiteindelijk willen 

we graag met elkaar zorgen voor 

comfortabele efficiënte  

gebouwen.”

Bedrijfslid

Samen met installateurs een comfortabel gebouw realiseren: dat is de missie van 

Grundfos Building Services, onderdeel van de Deense pompproducent Grundfos. 

Het bedrijf is sinds kort kennispartner van TVVL. Senior account manager Nico 

Verdonck (zie foto) en segment manager Building Services Robin Konijn vertellen 

waarom Grundfos zich heeft aangesloten bij de TVVL-familie. 
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streeks ophaalt bij de leverancier. Maar wij installeren 

niet zelf, dat laten we over aan de installateur.”

Een tweede ontwikkeling is de digitalisering. Verdonck: 

“De pompen van nu en zeker die van de toekomst wor-

den steeds intelligenter dankzij ingebrachte software. 
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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:



Terug naar mijn ketel. Je raadt het al: de wisselaar van mijn ketel zat 

aan de onderkant dicht met aluminiumoxide. Dit is een euvel dat 

bij het type ketel dat ik heb vaak voorkomt. De wisselaar vervangen 

is echter geen optie, want een nieuwe kost al snel € 600,-. En dan 

moet hij er nog in worden gemaakt, wat alles bij elkaar ook wel een 

dag sleutelwerk kost. 

Maar wat dan wel? Ik belde mijn installateur om te bespreken wat 

er mogelijk is. Hij zei meteen: over een kwartier heb je een offerte 

voor een nieuwe ketel in je inbox. Ik probeerde nog of hij ook een 

tweedehandsje op wilde hangen om de tijd tot we een warmtepomp 

kunnen installeren te overbruggen. Een resoluut ‘nee ik doe niet 

aan tweedehands ketels’ was zijn naar mijn smaak veel te snelle en 

weinig begripvolle antwoord. 

Na overleg met mijn vrouw die met de verhelderende opmerking 

kwam dat we deze zomer best een tijdje met het warme water van 

onze zonneboiler konden douchen hebben we besloten de offerte 

niet te accepteren. Als ik eenmaal een idee heb waar ik in geloof, dan 

laat ik dat niet zomaar los. Ik had al eens gehoord van het concept 

wisselketel, een eenvoudig en ook briljant concept. Als je ketel stuk 

gaat, hang je er tijdelijk een andere ketel voor in de plaats zodat je 

de tijd tot aan de verduurzaming van je woning kan overbruggen. 

Een telefoontje naar Apeldoorn was genoeg om ook voor mijn 

woning een goed tweedehands exemplaar van een wissel ketel te 

regelen. Nu kunnen we weer rustig onze plannen voor het volledig 

verduurzamen van onze woning uitwerken.

Oeps, mijn ketel is 
overleden!

We zijn al een tijdje aan het sparen en plannen aan het 

maken om onze woning te verduurzamen en van het gas 

los te koppelen. De vervanging van de cv-ketel door een 

warmtepomp hoort daarbij. Het overlijden van de ketel gooit 

flink roet in het eten. Het zat er natuurlijk wel aan te komen, 

maar dat het juist nu moest gebeuren vond ik vanwege een 

toevallige samenloop van gebeurtenissen wel grappig. 

Ik kwam namelijk net uit Apeldoorn rijden waar ik op bezoek 

was bij Refurn. Dat is een bedrijf dat afgedankte CV-ketels op 

een verantwoorde manier verwerkt tot zo hoogwaardig mo-

gelijke grondstoffen. Elektronica en elektrische onderdelen 

die gereviseerd kunnen worden sturen ze op naar een in deze 

revisie gespecialiseerd Nederlands bedrijf. Zij reviseren de 

onderdelen zo goed dat ze zelfs drie jaar garantie geven op 

hun gereviseerde producten. Dat is toch mooi een jaar meer 

dan op een nieuw onderdeel. Kun je je voorstellen dat je nu 

misschien wel een nieuwe cv-ketel koopt waar een gerevi-

seerde ventilator, gasblok, branderautomaat, driewegklep en 

printplaat in zit? Dat noem ik nog eens economisch verstan-

dig en milieuverantwoord gebruik maken van grondstoffen. 

Ik luisterde op weg naar huis met verbazing naar de op mijn 
voicemail ingesproken mededeling van mijn vrouw. De ketel 
is overleden we hebben een nieuwe nodig. Onze ketel was al 
maanden om onverklaarbare redenen telkens in storing. Met 
een keer of twee op de resetknop drukken kwam hij tot nu toe 
altijd weer tot leven. Onze installateur die de ketel al 16 jaar 
trouw en vakbekwaam heeft onderhouden, was vandaag met 
alweer een ander setje reserve-onderdelen uit een afgedankte 
ketel gekomen om het probleem eens en voor altijd op te los-
sen. Het moest deze keer echt lukken, want bijna alle andere 
onderdelen op de warmtewisselaar en de brander na waren 
eerder ook al vervangen.
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Connect Column

Yuri Pelser, projectdirecteur/ 

ketenmanager Woon Duurzaam  

(foto: Amber’s Fotografie)

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

Yuri Pelser is ondernemer bij Woon Duurzaam en werkt daar  
aan de verduurzaming van huishoudens. Onder de naam  
Tendereffect werkt hij aan duurzame relaties in de bouw.
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De ontwikkeling van kennis neemt een steeds grotere rol en positie 

in binnen de vereniging. Eén blik op het online kennisplatform 

TVVL Connect  geeft direct al een goed beeld van de diversiteit aan 

projecten waar op dit moment aan wordt gewerkt. Tijdens de TVVL 

Techniekdag op woensdag 13 november 2019 in de Vanenburg in 

Putten geven Expertgroepen en communities een korte update over 

lopende projecten om vervolgens in een parallelsessie een verdieping 

te maken in resultaten, technieken en innovaties. Met ruim 200 

bezoekers afgelopen jaar bewees de TVVL Techniekdag opnieuw 

succesvol te zijn in deze verbinding van disciplines en kennisdeling 

binnen de vereniging.

Maar er is meer. Nieuwe projecten staan in de startblokken om 

te worden opgepakt en met de energietransitie en de overgang 

naar een duurzame economie vragen specifieke onderwerpen om 

meer verdieping in het programma. Dit jaar breiden we de TVVL 

Techniekdag daarom in de ochtend uit met de onderdelen Match-

making TVVL Kennisontwikkeling: Projecten in de startblokken! en 

Symposium Waterstof. 

Matchmaking TVVL kennisontwikkeling:  

Projecten in de startblokken!

Kennisontwikkeling vindt binnen TVVL plaats in vele uiteenlopende 

projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot 

visiedocumenten over (nieuwe) technieken, toepassingen en 

Betere afstemming tussen vraag en aanbod van energie

TVVL Expertgroep Klimaattechniek zoekt antwoord op de vraag 

hoe de kwaliteit van energielevering kan worden geborgd en te-

gelijkertijd optimaal gebruik gemaakt kan worden van duurzame 

energiebronnen. Help jij hen mee een antwoord te vinden?

Vuistregel wiki installatietechniek

Om de kennis m.b.t. vuistregels in de installatietechniek beter 

te ordenen en via internet toegankelijk te maken wil de TVVL 

Expertgroep Klimaattechniek een ‘vuistregel wiki’ opstellen. 

Help jij mee?

TVVL Techniekdag  
geeft update over  
lopende projecten

innovaties. Een eerste vraag of idee vanuit een community leidt 

vaak tot een initiatief om een project te starten. Natuurlijk met als 

doel om een oplossing te bieden voor de uitdagingen waar onze 

sector voor staat. Maar om een eerste projectplan aan te scherpen 

en financiering rond te krijgen is samenwerking op verschillende 

vlakken noodzakelijk.

Tijdens Matchmaking TVVL Kennisontwikkeling geven TVVL 

expertgroepen en communities een toelichting op 4 projecten die 

zich op dit moment in de startfase bevinden. Aansluitend op deze 

projecttoelichtingen nodigen de expertgroepen je uit om deel te 

nemen aan één van de tafelsessies om vragen te stellen, mee te 

denken over het verder aanscherpen van het projectplan én als 

kennis- en/of financiële partner aan te sluiten in de startfase van 

het betreffende project.

Heb jij ideeën voor één van de in het blauwe kader genoemde 

projecten of denk jij dat jij (of jouw bedrijf) op een of andere 

manier een bijdrage kan leveren aan een project, meld je dan nu 

aan voor Matchmaking TVVL Kennisontwikkeling!

TVVL symposium waterstof

Begin dit jaar stond het TVVL Smart Cities Event in Woerden in het 

teken van waterstof. Verschillende sprekers schetsten toepassingen 
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te maken in resultaten, technieken en innovaties. Dit levert kennis, 

inspiratie en inzicht op én daagt uit om vanuit een eigen specialis-

me de verbinding met de leefomgeving te leggen. 

Pencil it in; dit was de boodschap waarmee een TVVL delegatie 

eind mei afreisde naar Boekarest, Roemenië voor een bezoek aan 

het internationale congres CLIMA 2019. Dit congres wordt eens 

in de 3 jaar georganiseerd en in 2022 neemt TVVL samen met de 

TU Delft en TU/e de organisatie voor dit event voor haar rekening. 

CLIMA 2022 lijkt nog ver weg, maar om een dergelijk congres te 

organiseren én Nederland als technisch innovatief land wereldwijd 

op de kaart te zetten kunnen we niet snel genoeg beginnen met de 

voorbereidingen. Congrespresident Atze Boerstra geeft daarom een 

toelichting op CLIMA 2022. 

Cristina Jurado Lopez, finaliste van de REHVA Studentencompe-

titie, geeft ons vervolgens inzicht in haar onderzoek  ‘Data-driven 

Predictive Control for Heating Demand in Buildings’. Dit onderzoek 

mocht zij ook verdedigen tijdens CLIMA 2019. Aansluitend wordt 

de REHVA Education Award uitgereikt aan hoogleraar Building 

Sustainability Elphi Nelissen.

Dit jaar sluit Thomas Rau de TVVL Techniekdag af met een 

inspirerende lezing over circulariteit. Thomas Rau is ondernemer, 

architect, innovator, inspirator en visionair. Zijn motto is ‘guided by 

the future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de 

toekomst nodig is en niet door wat er op dit moment haalbaar is.

De TVVL Community Circulaire Installaties werkt momenteel 

aan de hand van 3 ontwikkelsessies aan een strategie waarmee 

circulaire gebouwinstallaties ontworpen kunnen worden. Op dit 

moment is er nog geen concreet gestandaardiseerd stappenplan 

voor circulaire gebouwinstallaties. De beoogde output van 

de ontwikkelsessies is een praktisch inzetbaar hulpmiddel om 

gebouwinstallaties zo circulair mogelijk te ontwerpen. Voorafgaand 

aan de lezing van Thomas Rau overhandigt de TVVL Community 

Circulaire Installaties hem de output van deze ontwikkelsessies.

De TVVL Techniekdag vindt plaats op woensdag 13 november 

2019 op het Landgoed Kasteel De Vanenburg in Putten. Ga voor 

het volledige en actuele programma of om je direct aan te melden 

voor de TVVL Techniekdag en de onderdelen Matchmaking TVVL 

Kennisontwikkeling: Projecten in de startblokken! en Symposium 

Waterstof naar www.tvvl.nl/techniekdag.

Ontwikkelen configurator klimaatinstallatie

Het uitzoeken van een nieuwe auto doe je simpel en snel via een 

uitgebreide configurator. Dit moet ook mogelijk zijn voor de 

keuze van de juiste klimaatinstallatie, vindt TVVL Expertgroep 

Klimaattechniek. Lever jouw bijdrage als jij dit ook vindt!

Optimaliseren warmtapwaterconcepten hoogbouw

TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken wil een overzicht ge-

ven van de mogelijkheden om warmtapwatersystemen voor 

hoogbouw te optimaliseren, zodat beter kan worden voldaan 

aan de BENG eisen. Hoe kun jij hen hierin ondersteunen?

in mobiliteit en toekomstvisies in de gebouwde omgeving. In april 

werd de discussie rond waterstof onder leiding van Marjet Rutten 

verder gevoerd tijdens Building Holland in de RAI in Amsterdam. 

Dat waterstof een rol krijgt in de energietransitie wordt onder-

schreven door het in juni gepresenteerde Klimaatakkoord. Door 

deze ontwikkelingen is binnen TVVL de community Waterstof 

ontstaan, die door de dialoog met elkaar aan te gaan waterstof 

verder willen brengen in de gebouwde omgeving. Tijdens het TVVL 

Symposium Waterstof nemen 3 sprekers aan de hand van onder-

zoek en testvoorbeelden in de praktijk het voortouw.

Middagprogramma TVVL techniekdag

Het TVVL jaarthema Energie voor de toekomst verbindt ideeën, 

ontwikkelingen, mensen en verschillende vakgebieden met elkaar. 

Expertgroepen en communities geven een korte update over lo-

pende projecten om vervolgens in een parallelsessie een verdieping 

te maken in resultaten, technieken en innovaties. Dit levert kennis, 

inspiratie en inzicht op én daagt uit om vanuit een eigen specialis-

me de verbinding met de leefomgeving te leggen. 

Het TVVL jaarthema Energie voor de toekomst verbindt ideeën, 

ontwikkelingen, mensen en verschillende vakgebieden met elkaar. 

Expertgroepen en communities geven een korte update over lo-

pende projecten om vervolgens in een parallelsessie een verdieping 
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moet!

Geluid in  
Technische  
Installaties
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TVVL Cursussen

Helaas blijken veel installaties niet optimaal te functioneren. Dit kan wor-

den voorkomen door een professionele commissioning. In eerste instantie 

denk je wellicht alleen aan in het inregelen en het inbedrijf stellen van 

installaties, maar commissioning is veel meer! Commissioning begint bij 

het opstellen van het programma van eisen en omvat het hele ontwerp-, 

uitvoerings-, oplever-, en na- opleveringstraject. Commissioning is een ge-

faseerd proces gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van 

installaties en is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw. 

De belangstelling hiervoor neemt toe door het belang van faalkostenre-

ductie, prestatiecontracten en een toenemende interesse van opdracht-

gevers in het behalen van een duurzaamheidskeurmerk (BREEAM of LEED) 

voor hun gebouwen. De Commissioning Autoriteit organiseert en begeleidt 

het commissioningproces als een onafhankelijk technisch accountant. 

TVVL organiseert al meer dan 15 jaar de opleiding Commissioning die deel-

nemers opleidt tot Commissioning Autoriteit. Je leert hier om zelfstandig een 

goed commissioningplan op te stellen en commissioningwerkzaamheden uit 

te voeren. Na afloop kun je:

• een commissioningproces benoemen en begroten;

• commissioningplannen opstellen voor ontwerp- en constructiefase;

• commissioningspecificaties opstellen;

• commissioning toepassen binnen BREEAM of LEED;

• de benodigde commissioningactiviteiten selecteren;

• commissioningrapportages opstellen;

•  met voldoende aanvullende competenties optreden als  

Commissioning Autoriteit.

De opleiding is bedoeld voor ervaren technici (minimaal 6 jaar werkervaring) 

werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, opdrachtgever of overheid 

en die beschikken over een succesvol afgeronde hbo-opleiding, aangevuld met 

de opleiding Luchtbehandelingstechniek of gelijkwaardig.

Als onderlegger voor de opleiding is gebruik gemaakt van het commissioning-

proces conform de ASHRAE richtlijn. Hierbij is zoveel mogelijk een vertaalslag 

gemaakt naar de Nederlandse situatie. Door het aanbieden van diverse cases, 

zoals het schrijven van een commissioningplan, wordt de theorie interactief 

aangeboden.

De eerstvolgende editie van de 6-daagse opleiding Commissioning start op  

21 januari 2020. Inschrijven is nu al mogelijk en ook verstandig, want vol is vol. 

Meer informatie en inschrijven via www.tvvl.nl/cursussen/commissioning.

Door de toenemende installatietechniek in gebouwen 

krijgt het geluidaspect binnen het ontwerp een steeds 

belangrijkere plaats. Het vroegtijdig signaleren van pro-

blemen en bieden van akoestische oplossingen voorkomt 

problemen en kosten achteraf. De TVVL- opleiding Geluid 

in Technische Installaties voorziet in de behoefte van 

engineers en ontwerpers van werktuigkundige installaties 

in gebouwen om deze ook op geluidaspecten te kunnen 

beoordelen. Het is een prima vervolg op de post-hbo 

opleiding Luchtbehandelingstechniek (of gelijkwaardig).

 

Na het succesvol afronden van deze gecertificeerde 

post-hbo opleiding kun je zelfstandig akoestische vraag-

stukken onderkennen en analyseren die zich in een com-

fort- en luchtbehandelinginstallatie kunnen voordoen en 

oplossingen aandragen. Verder kun je na afloop:

•  constructie-, luchtgedragen- en trillinggeluid  

analyseren en beoordelen;

•  oplossingen aandragen voor akoestische vraagstukken;

• rekenen aan akoestische vraagstukken;

•  akoestische informatie aandragen ten aanzien van de 

ontworpen installaties.

De opleiding is opgebouwd uit 3 modulen:

•  Module 1 Basiskennis, Theoretische onderbouwing 

geluid.

•  Module 2 Systemen en apparatuur, Geluidaspecten 

in werktuigkundige installaties.

•  Module 3 Vaardigheden, Rekenen met geluid en 

kentallen. Kennisbronnen, waar is meer informatie te 

verkrijgen ten aanzien van geluid en wet- en regel-

geving?

Deze opleiding duurt 10 dagdelen en is bedoeld voor 

engineers, ontwerpers of projectleiders binnen de instal-

latietechniek werkzaam bij een adviesbureau, installatie-

bedrijf, leverancier, opdrachtgever of overheid.

Interesse in deze post-hbo opleiding? We starten op  

13 november 2019 in Woerden. Dat is dus al heel 

snel. Wil je meer informatie of inschrijven? Dat kan 

via www.tvvl.nl/cursussen/geluid. Hier vind je ook het 

uitgebreide curriculum. 



Geluid in  
Technische  
Installaties

Luister je wel naar me?
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Over techniek praat je graag, het is tenslotte je vakgebied. Maar 

om die techniek zo goed mogelijk in te zetten om je doelen te 

bereiken wil je goed contact onderhouden met mensen die voor 

het slagen van jouw werk van belang zijn. Je wilt jouw gespreks-

partner(s) graag meenemen in jouw enthousiasme, en ook zelf een 

stevige gesprekspartner zijn. Je wilt kortom beter leren communi-

ceren vanuit jouw (technische) kracht en je verhaal aanpassen aan 

de kennis en belevingswereld van de ander! Want techniek is jouw 

kracht en het is de kunst om hierover krachtig te communiceren.

Binnen TVVL onderkennen wij dat communiceren ook in ons vak-

gebied erg belangrijk is. Daarom hebben we ‘soft skills’ (commu-

nicatieve vaardigheden) ook ondergebracht in ons cursusaanbod. 

Zo is het een belangrijk component in onze post-hbo opleiding 

Systeemarchitect. Ook heeft TVVL 2 losse trainingen op het 

programma staan. Er zijn veel generieke 

opleiders die communicatietrainingen 

aanbieden. De kracht van TVVL 

is juist dat we de taal van de 

(installatie)sector spreken en 

technici met gelijksoortige 

uitdagingen en in herken-

bare situaties bij elkaar 

brengen. Bij ons dus geen 

gemêleerd gezelschap, 

maar leren van en met 

gelijkgestemden. Deze trainingen zijn specifiek gericht op de 

onderwerpen waar jij als technicus baat bij hebt.

Adviesvaardigheden

Je wilt graag meer je adviserende rol pakken, zodat er beter naar 

je ideeën wordt geluisterd. Dat is namelijk niet alleen goed voor 

jezelf, maar bovenal goed voor je klant/eindgebruiker. Je wilt 

goed voorbereid het gesprek aangaan en je ideeën goed kunnen 

verwoorden, omdat je weet dat jouw kennis en expertise bijdragen 

aan een beter ontwerp. In deze cursus staat het ontwikkelen van 

je adviesvaardigheden centraal. We oefenen met gesprekstech-

nieken, waardoor anderen de noodzaak onderkennen om meer en 

vroegtijdiger gebruik te maken van jouw expertise en inzichten. Je 

leert om oog te hebben voor ieders belang en perspectief, maar 

de ander ook de gemeenschappelijkheid in te laten zien. Je leert 

om te gaan met verschillende rollen en persoonlijkheden en hoe 

je je eigen ineffectieve gedachten kunt opsporen en ombuigen in 

overtuigingen die wel werken. Deze 4-daagse training start op 4 

december én 21 april in Woerden. De vorige deelnemers waar-

deerden deze training met een 8,2; hun ervaringen lees je op onze 

website bij de cursusinformatie.

Communiceren vanuit je kracht - NIEUW

Het unieke aan deze training is dat we volledig uitgaan van de 

leerwensen en -doelen van de groep deelnemers. Het is voor jou 

een ‘Cursus à la carte’; jij bepaalt zelf je leerdoelen, en bent er zelf 

verantwoordelijk voor dat je ze met de door ons aangereikte stof 

en oefeningen ook realiseert. Leerdoelen zijn bijvoorbeeld; ik wil 

leren om effectiever mijn gesprekken te voeren, ik wil inzicht en 

middelen krijgen zodat ik een sterkere onderhandelingspositie 

krijg en met meer overtuiging mijn positie in kan nemen, 

ik voel me niet meer gehinderd of bezwaard om mijn 

positie in te nemen bij gesprekspartners die ‘hoger 

in rang’ of ouder zijn of ik leer om mijn grenzen 

af te bakenen en om ‘nee’ te zeggen als dat 

nodig is waardoor ik grip krijg op de situatie. 

In 7 praktische bijeenkomsten helpt onze 

ervaren trainer je verder. De volgende 

training start op 7 februari in Woerden. 

Grijp jij deze kans om jezelf te 

verbeteren? Kijk op www.tvvl.nl/

cursussen voor meer informatie 

en schrijf je snel in want we 

werken met kleine groepen!
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Wat is IPM?
Ik zal het verklappen. Het betekent Installatie Project Management en 

het is een post-hbo opleiding van TVVL. Maar anders dan je misschien 

verwacht is het geen gewone opleiding projectmanagement. Het 

is namelijk veel breder en voor jou als installatieprofessional heel 

interessant. Wat het dan wel is? Een tool om door te groeien naar de 

functie van projectleider!

Tijdens deze korte intensieve opleiding leer 

je zelfstandig als projectleider in 

bouwteamverbanden te opereren en de daarin 

voorkomende problematiek tijdig te herkennen en 

op te lossen. Na afloop kun je:

•  een reeks beginselen, waarden en 

gedragsaanwijzingen binnen de beroepsethiek 

t.a.v. identiteit, imago en aansprakelijkheid 

van de interne organisatie van de deelnemers 

herkennen;

•  de werkwijze en manieren van handelen van 

de potentiële deelnemers van een (samen te 

stellen) projectteam herkennen;

•  de verschillende voorkomende (bouwproject) 

organisatiemodellen herkennen;

•  de juridische consequenties (Bouwrecht 

in relatie tot UAVTI) in relatie tot de 

projectorganisatie herkennen.

•  betrouwbare kostenramingen maken van de 

bouwkosten van gebouwgebonden installaties 

in een vroeg stadium van een project.

•  op eenvoudige wijze levensduurkosten 

berekenen en een onderhoudskostenplanning 

voor langere termijn maken.

•  projecten beter beheersen en sturen en ben 

je in staat door te groeien naar de functie van 

senior projectleider.

Deze opleiding is geschikt voor hoger opgeleide 

technici, projectleiders of -managers werkzaam 

bij een adviesbureau of installatiebedrijf 

die inzichten en vaardigheden verder willen 

verbreden binnen de realisatie van projecten 

en bij de samenwerking in projectorganisaties 

zoals bouwteams (het geïntegreerd ontwikkelen 

en realiseren van installaties). Als vooropleiding 

heb je een succesvol afgeronde hbo-opleiding 

of hbo werk- en denkniveau en voldoende 

praktijkervaring in het vakgebied.

Interesse gewekt en wil je meer informatie?  

Kijk voor het curriculum en praktische informatie 

op www.tvvl.nl/cursussen/ipm. Begin 2020 staat 

de volgende editie gepland.

De bouwwereld en daarmee ook de installatiebranche 

heeft te maken met talloze ontwikkelingen. Denk hierbij 

aan veranderende normering en regelgeving, maar 

ook aan maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast 

is er een trend van verzakelijking en juridisering van 

projectverwerving, -uitvoering en -oplevering. Om deze 

veranderingen in een goed referentiekader te kunnen 

plaatsen is de opleiding “Installatie Project Management” 

ontwikkeld. Het gaat daarbij om het managen van 

huisvestingsvraagstukken vanuit het installatietechnisch 

perspectief. Ook wordt aandacht besteed aan de 

bijbehorende communicatie met de stakeholders.
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TVVL verzorgt uitvoering 
opleidingen AcademyNL

TVVL is verheugd dat AcademyNL ervoor heeft gekozen om voor 

de uitvoering van haar opleidingen en secretariaat samen te 

werken met TVVL. Sinds de start van AcademyNL in 2011 zet de 

stichting zich in voor de ontwikkeling van een opleidingspakket 

om energiebesparing en beperking van CO₂-uitstoot in de bouw 

en installatietechniek structureel te bevorderen. Tegelijkertijd 

wil de stichting de noodzaak van integraal denken en doen struc-

tureel aanpakken. Na een jarenlange samenwerking met voor-

malig F&B Kennispartner in Energie en Milieu heeft AcademyNL 

nu in TVVL een duurzame samenwerkingspartner gevonden.

AcademyNL heeft haar opleidingen opgedeeld in 5 vakgebieden, 

met ieder een eigen ‘academy’. Deze vakgebieden zijn de LTV 

Academy, de Passief Bouwen Academy, de Ventilatie Academy, 

de Warmtepomp Academy en de Zonne-Energie Academy. 

Naast opleidingen binnen de specifieke vakgebieden worden ook 

geïntegreerde opleidingen aangeboden, met aandacht voor de 

samenhang van de vakgebieden. Het bestuur van AcademyNL blijft 

zich richten op de kwaliteit en inhoud van de opleidingen. TVVL 

neemt de organisatie van de opleidingen en verdere secretariële 

ondersteuning namens AcademyNL voor haar rekening.

Onderstaande cursussen starten dit najaar. Kijk voor meer 

informatie of actuele startdata op www.academynl.nl 

Zeer Energiezuinig Bouwen

De nieuwe BENG norm stelt andere eisen aan de 

vergunningaanvragen. Leer in deze cursus om de (omgevings)

vergunningaanvragen volgens de nieuwe norm op te stellen.

Water/water warmtepompen voor woningen

Leer het ontwerpen, installeren en beheren van individuele en 

kleine warmtepompsystemen voor woningen en kleine utiliteit o.a. 

via opdrachten en praktijkvoorbeelden.

Lucht/water warmtepompen voor woningen

Leer het ontwerpen, realiseren en beheren van lucht-waterwarmte-

pompen in woningen.

Basiscursus Warmtepompen

Speciaal voor partijen die een gesprekspartner willen kunnen zijn op 

het gebied van warmtepompen, zonder installateur of adviseur te 

zijn of worden. 

Afscheid tijdens  
Docentenweekeinde
In het weekeinde van 14 en 15 september werd in het zonnige 

Groningen het traditionele TVVL Docentenweekeinde gevierd. 

Met dit weekeinde worden docenten en hun partners bedankt 

voor hun inzet in het achterliggende cursusseizoen. Met circa 

88 personen trokken we er zaterdagmiddag op uit om de stad 

per fiets of te voet te ontdekken. Hierna hebben we massaal 

de terrassen in het centrum bevolkt om bij te praten of nieu-

we contacten op te doen. 

Na een opfrismoment begon de feestavond met diner en 

dans. Tijdens de borrel nam de kersverse voorzitter Jaap 

Dijkgraaf het woord. In een mooie speech sprak hij zijn grote 

waardering uit naar de groep docenten en hun partners voor 

de passie en betrokkenheid waarmee zij hun activiteiten 

voor de opleidingen van TVVL verzorgen. 

Later op de avond sprak ook Marc van Bommel, voorzit-

ter van het Curatorium Cursussen, de zaal toe. Nieuwe 

docenten werden verwelkomd en helaas werd ook afscheid 

genomen van docenten. Martien van Schaik werd speciaal 

in het zonnetje gezet. Martien is vanaf het begin van de op-

leiding Geluid in Technische Installaties, we hebben het dan 

over 1976, betrokken geweest. Als ontwikkelaar, als docent, 

en in de laatste jaren als lid van de examencommissie. Marc 

bedankte Martien en zijn vrouw Wilma hartelijk voor alles 

wat zij voor TVVL hebben gedaan. 

Met zang en dans werd de feestavond met het rondje van Jos 

afgesloten. Op zondagmorgen was het weer vroeg op om te 

gaan golfen (Pitch en Put). Enige competitie was merkbaar en 

het team van voorzitter Marc mocht de 1e prijs ophalen. Hij 

nam hierbij meteen de kans om het zeer geslaagde weekeinde 

af te sluiten en iedereen te bedanken.

TVVL heeft met ruim 90 docenten een zeer grote groep 

betrokken personen die met passie hun kennis overdragen 

via TVVL-opleidingen en -cursussen. Deze personen zijn een 

essentieel onderdeel van het succes van de opleidingen. 



TVVL Cursussen

De 7 zekerheden van TVVL Cursussen

Je bent verzekerd van de allerbeste vakdocenten

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

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

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

houden hun kennis up-to-date, niet alleen inhoudelijk maar ook op didactisch gebied. 

Wij investeren onze verdiensten weer in de sector 

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

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

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

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

Geen verborgen kosten of verrassingen 

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

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

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

kwijt zijn dan de prijs in de cursusgids. 

Vertrouwde en erkende kwaliteit 

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

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

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

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

Unieke kans om je netwerk te vergroten 

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

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

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

vergaren of om in contact te komen met interessante vakgenoten.

Vakkennis en vakinformatie uptodate 

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

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

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

graag op de hoogte van actuele vakinformatie. 

Als lid ben je extra voordelig uit

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

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

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

deelnemen aan expertgroepen, communities, commissies en nog veel meer.
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Nieuwe TVVL leden

Nieuwe collega Mariëlle van Pelt 

Sinds 1 augustus ben ik bij TVVL in dienst gekomen na het 

faillissement van mijn vorige werkgever. TVVL heeft een deel 

van die bedrijfsactiviteiten overgenomen en ze hebben mij 

gevraagd om mee te komen. Daar ben ik natuurlijk erg blij mee! 

Ik werk 32 uur per week als congresmanager, wat voor een groot 

deel een nieuw stukje in mijn vakgebied is. Hiervoor was ik werkzaam in de 

communicatie en organiseerde ik ook wel events, maar veel minder en veel 

kleinschaliger. Met recht een nieuwe uitdaging dus, waar ik erg veel zin in 

heb. Plannen en organiseren is helemaal in mijn straatje, dus wat dat be-

treft past het goed bij me. Programma’s, planningen en draaiboeken maken, 

contact met locaties, afstemming met collega’s en alle bijkomende zaken 

om ervoor te zorgen dat alles tot in de puntjes verzorgd is en goed verloopt 

tijdens het event zelf. Bij TVVL ben ik warm en open ontvangen, dus ik 

voelde me al snel thuis in het team, wat ontzettend fijn is. Ik ben heel veel 

nieuwe dingen aan het leren die ik meteen zo goed mogelijk probeer toe 

te passen in mijn dagelijkse werk. Ik kijk ernaar uit om de leden en relaties 

van TVVL bij één van de events te ontmoeten. Dus tot dan!

Even voorstellen:  

nieuwe collega Elmer van Krimpen

15 augustus 2019 ben ik bij TVVL gestart als Co-

ordinator Energie Opleidingen. Naast dat ik mij 

dus specifiek richt op de energie opleidingen regel 

ik ook het secretariaat van de energieadviseurs, de 

FedEC.

Voordat ik bij TVVL kwam werken heb ik veel ervaring opgedaan met allerlei 

verenigingen, stichtingen, opleidingen en congressen op het gebied van 

milieu en energie bij F&B te Hilversum. Denk hierbij aan de Stichting Warm-

tenetwerk en de Vereniging Energiemeetbedrijven, maar ook de opleidingen 

warmtepompen, energielabels en de inkoop van energie. Daarvoor werkte ik 

onder andere bij het Ministerie van VROM en provincie Brabant als milieu-

voorlichter. In mijn vrije tijd wandel, klus en lees ik graag en ben ik trainer bij 

atletiekvereniging GAC in Hilversum.

Het bijzondere van verenigingen vind ik dat je mensen bij elkaar brengt 

en samen verder komt dan ieder afzonderlijk. De kunst en de uitdaging 

van opleidingen en congressen is het optimaal samenstellen van een goed 

opgebouwd, interessant en leerzaam programma. Bij TVVL zie ik een uiterst 

professioneel team waar ik nog veel van kan leren en een goede (energie) 

aanvulling kan leveren. 

In eerste instantie begin ik met de opleidingen Warmtenetten in 2 dagen, 

Energiecoördinator en Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en het secre-

tariaat van de Federatie van Energieconsulenten (FedEC). Verder zijn er voor 

de energietransitie nog meer dan voldoende ideeën! Ik heb er veel zin in!

60 jaar TVVL
60 jaar TVVL; een mooie mijlpaal waar we dit 

jaar al op verschillende manieren aandacht 

aan hebben besteed. Zo hebben Expertgroepen 

in TVVL Magazine hun visie op 60 jaar 

TVVL gegeven. Christiaan Nijboer trapte in 

TVVL Magazine 2 af namens de Expertgroep 

Klimaattechniek, waar in 60 jaar veel is veranderd. 

Zowel in de techniek als de interdisciplinaire 

inpassing in de gebouwde omgeving. In 

nummer 4 vertelde Irene van Veelen hoe de 

expertgroepleden van Sanitaire Technieken op 

hun vakgebied een beetje de Willie Wortels bij 

elkaar zijn. Vanuit de Expertgroep Gebouwbeheer 

onderstreepten Jan Kerdèl en Werner Vink in 

nummer 5 het belang van communities om de 

geesten los te maken. Het laatste woord is aan de 

Expertgroep Elektrotechniek die in TVVL Magazine 

7 haar visie op 60 jaar TVVL mag geven.

Natuurlijk gaan wij 60 jaar TVVL ook nog 

uitgebreid vieren tijdens het jubileumfeest 

op vrijdag 29 november met een avond vol 

entertainment en een heerlijk diner waarvoor alle 

leden van harte zijn uitgenodigd. 

De mijlpalen uit de eerste 50 jaar van TVVL zijn 

in 2009 al prachtig in beeld en tekst gebundeld 

(gatis te downloaden via www.tvvl.nl/boeken/

tvvl-50-jaar). In het kader van het 60 jarig 

bestaan heeft TVVL tot slot aan oud-directeur 

Jan Aufderheijde gevraagd of hij een addendum 

van de laatste 10 jaar wil maken. Dit addendum 

zal tijdens het jublieumfeest op 29 november 

worden gepresenteerd.



Agenda

  TVVL Evenementen

Woensdag 30 oktober 2019 

TVVL eindedaglezing/demonstratie Mixed Reality  

als toekomstmuziek? (Regio Brabant)

Donderdag 7 november 2019 

TVVL excursie Duurzame renovatie Atlas gebouw TU/e 

(Regio Brabant)

Woensdag 13 november 2019 

TVVL Techniekdag:  

Matchmaking TVVL Kennisontwikkeling

Woensdag 13 november 2019 

TVVL Techniekdag: Symposium Waterstof

Woensdag 13 november 2019 

TVVL Techniekdag

Woensdag 15 januari 2020 

TVVL Smart Cities Event

Woensdag 15 januari 2020 

TVVL Nieuwjaarsreceptie

En verder:

24 t/m 26 maart 2020

TVVL Kennisplein tijdens Building Holland
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23 oktober 2019

29 oktober 2019

1 november 2019

4 november 2019

8 november 2019

13 november 2019

19 november 2019

4 december 2019

6 januari 2020

13 januari 2020

14 januari 2020

21 januari 2020

21 januari 2020

28 januari 2020

4 februari 2020

4 februari 2020

7 februari 2020

11 februari 2020

14 februari 2020

3 maart 2020

 TVVL Cursussen

Hogere Meet- en Regeltechniek

Prestatiemonitoring en -analyse van  

HVAC installaties

Energiecoördinator   

   

Europese Energie-Efficiency  

Richtlijn (EED)

Warmtenetten in 2 dagen

Geluid in technische installaties

Sanitaire installaties –  

Module Gasinstallaties

Persoonlijke Groei – Adviesvaardigheden

Hydraulische Schakelingen voor 

Verwarmen en Koelen

Werktuigkunde voor Elektrotechnici

Procesengineering: Energieanalyses

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen 

  

Commissioning  

  

Sanitaire installaties –  

Module Gebouwriolering  

 

Communiceren vanuit je kracht 

 

Startend BIM Modelleur  

Installatietechniek

Systeemarchitect 

Installatie Project Management

BIM Coördinator

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving

Bijna 1.000 nieuwe artikelen toegevoegd  

aan de Kennisbank in TVVL Connect

Een van de grote voordelen van TVVL Connect is dat 

kennis op een eenvoudige manier beschikbaar kan 

worden gesteld én ook makkelijk weer teruggevonden 

kan worden. De afgelopen periode is de Kennisbank 

nog verder gevuld door de toevoeging van bijna 1.000 

nieuwe documenten, waaronder artikelen uit TVVL 

Magazine en technische rapporten. Neem dus snel een 

kijkje en maak een account aan! www.tvvlconnect.nl 



Een combinatie waar u op kunt bouwen
Totaalpakket op maat 

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

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

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

TROX® -componenten*
• Logistiek maatwerk

* Informeer naar de voorwaarden
Energieweg 29 | Postbus 3 | 4230 BA Meerkerk

Telefoon (0183) 35 25 44 | info@schilt-meerkerk.nl

WWW.SCHILT-MEERKERK.NL  
 

CENTRAAL IN 
N E D E R L A N D

COMPLEET IN LUCHTTECHNISCHE OPLOSSINGEN

Airconditioning | Luchtkanalen | Luchttechniek



~ Rudy Grevers, Alklima

De Road to All-Electric draait om de optelsom van 
hoogwaardige producten én deskundig advies. 
Met als uitkomst duurzame en energiezuinige 

 oplossingen waar ondernemers, consumenten en 
de rest van Nederland wat aan heeft.

THE ROAD TO

ALL-ELECTRIC

LOKATIE: WINTERSWIJK 
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