
50 JAAR TVVL26

A
ristoteles’ wereldbeeld bestond 

uit vier elementen: water, vuur, 

aarde en lucht. Deze elementen 

hebben ieder hun eigen functie in de 

strijd voor een gezond en comfortabel 

bestaan. Nog steeds vormen zij de 

basiselementen om een gebouw te 

klimatiseren, als we veronderstellen 

dat het gebouw uit aarde is opgetrok-

ken. Sinds mensen ontdekten hoe ze 

vuur konden maken, hebben ze deze 

ontdekking gebruikt om hun onder-

komen te verwarmen. In veel prehis-

torische hutten zal een vuur hebben 

gebrand. Het verwarmend effect van 

een open vuur is binnen de ruimte van 

de hut groter dan daarbuiten. Eeuwen-

lang was dit de enige mogelijkheid tot 

verwarmen. De feitelijke geschiedenis 

van de centrale verwarming begint bij 

de Romeinen. Onduidelijk is of zij de 

kunst hebben afgekeken van de Grie-

ken en die op hun beurt van het paleis 

van de koning van Arzawa in Anatolië, 

1200 v. Chr. In ieder geval verwarm-

den de Romeinen hun huizen vanaf 

ongeveer 100 v. Chr. door middel 

van centrale verwarming. De Romein 

Gaius Sergius Orata zou als eerste de 

Afdeling Elektrotechniek

De jongste loot van 
de TVVL

Een historicus heeft eens gezegd, dat het enige dat mensen leren uit 

de geschiedenis is dat zij niets leren uit de geschiedenis, toch geeft 

ons geschiedenis te denken [2]. Ooit was er een tijd zonder vuur. 

Toen was het vuur de bron van het bestaan, het begin. Pas door 

de maakbaarheid van het vuur ontstonden cultuur, sculptuur en 

architectuur [3]. Door het vuur werd het mogelijk de strijd met de 

natuur aan te gaan. Niet langer hoefde men in grotten en holen 

te wonen als het winter was. Onder de grond was het niet meer 

te koud. Het vuur was een belangrijk element in de strijd om het 

bestaan en het gevecht tegen te warm, te koud, te vochtig of te 

droog. Een gevecht dat door het technisch vernuft van de mens, 

met als exponent “de vernufteling”, de ingenieur, al eeuwen lang 

wordt gevoerd. Die strijd heeft een eeuwigheidswaarde zolang er 

wordt gebouwd. 

- door prof.ir. W. Zeiler* en E. Osinga*

P
ro

f.
ir
. 

W
. 

Z
ei

le
r

E.
 O

si
n
g
a

P
ro

f.
ir
. 

W
. 

Z
ei

le
r

E.
 O

si
n
g
a

* Afdeling ET

vuurhaard niet meer in de te verwar-

men ruimte plaatsen maar in een soort 

stookkelder, de hypocaustum. Zo rond 

1000 werden voor lokale verwarming 

lemen en stenen constructies met 

gesloten vuurhaard en rookafvoerka-

naal ontwikkeld. Hieruit kwam de 

Kachelofen voort, een gemetselde en 

betegelde kachel met een grote, warm-

teaccumulerende massa. Deze werd in 

korte tijd warm gestookt waarna de 

warmte gedurende de dag langzaam 

weer werd afgegeven. Vanaf 1600 ver-

schenen de eerste ijzeren kachels met 

vuurrooster. Hierin konden verschil-

lende soorten vaste brandstof worden 

gestookt. Deze kachels waren beter 

regelbaar. Dit systeem werd tot in de 

jaren zestig van de 20e eeuw gebruikt 

om woningen te verwarmen. Met de 

ontdekking van de stoommachine 

ontwikkelde zich in Engeland rond 

1750 stoomverwarming en ongeveer 

gelijktijdig in Frankrijk de warmwater-

verwarming. Voor lokale warmteafgifte 

werden stoomslangen en ribbenbuizen 

benut. Vanaf 1880 werden ook de uit 

Amerika afkomstige gietijzeren radia-

toren toegepast.

Het vakgebied van de Elektrotechniek 

heeft niet een dergelijke lange geschie-

denis. Feitelijk begon het vakgebied 

bij de Deense natuurkundige Hans 

Christian Ørsted die in 1820 het 

elektromagnetisme ontdekte. De En-

gelse natuurkundige Michael Faraday 

ontwikkelde vervolgens het beginsel 

van de moderne elektromotor. In 1831 

bouwde de Amerikaanse natuurkun-

dige Joseph Henry een elektromotor 

die gebruik maakte van mechanismen 

van de stoommachine. Vooral na 1850 

ontstaat een spectaculaire stroom 

van uitvindingen en verbeteringen, 

vertaald in een scala van nieuwe 

producten en daaruit voortkomende 

mogelijkheden: zoals dynamo’s, kabels, 

gloeilampen, transformatoren, schake-

laars, meetinstrumenten. De belang-

rijkste doorbraak voor de overgang van 

gelijkstroom naar draaistroom trad op 

in 1891 met de elektriciteitstentoon-

stelling te Frankfurt. Toen kwam AEG 

met een bruikbare draaistroommotor 

en transformator. Daarnaast maakten 

nieuwe kabels het transport van draai-

stroom over honderden kilometers 

mogelijk met een verlies van ‘slechts’ 

30 %. Hiermee was de overal in 
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Europa woedende ‘battle between the 

systems’ beslecht in het nadeel van de 

gelijkstroom. Belangrijke sleutelfiguur 

in de vooruitgang van de elektrotech-

niek was de Amerikaan Thomas Alva 

Edison, die rond 1880 zijn complete 

systeem van lampen tot en met mo-

biele centrale toonde. De openbare 

stroomvoorziening in Nederland 

kwam in 1883 op gang. Na een wat 

moeizaam begin door de concurrentie 

met de gemeentelijke gasfabrieken 

was er pas na de eeuwwisseling sprake 

van algemene toepassing [1]. Het 

vakgebied ontwikkelde zich gestaag 

verder, maar na de tweede Wereldoor-

log explodeerde de ontwikkeling met 

de komst van elektronica. Sneller en 

steeds sneller gaan de ontwikkelingen 

en ook steeds groter wordt het belang 

van de elektrotechnisch installaties in 

de gebouwde omgeving.

Hierdoor zal op wereldschaal 

een duidelijk gat ontstaan 

tussen vraag en aanbod van 

fossiele energiedragers.

Zeker is dat zich in de loop 

van de periode 2020/2050 

een substantiële omslag naar 

duurzame energie zal moeten 

voltrekken. Het klimaatpro-

bleem maakt een offensieve 

strategie noodzakelijk. Het 

is een kwestie van anders denken, 

ontstijgen aan het compromis om 

plannen te kunnen maken voor de 

nieuwe energievoorziening. Immers de 

overschrijding van natuurlijke grenzen 

op het gebied van de energievoorzie-

ningen leiden tot gevolgen voor de 

ecologie die bedreigend zijn voor de 

totale bevolking. Dit is een sluipend 

proces waarbij de gevolgen zich reeds 

zeer plaatselijk, regionaal en nu zelfs 

als mondiaal (broeikaseffect, ozonlaag) 

manifesteren. De groei van de welvaart 

is een belangrijke oorzaak. Energie 

neemt hierbij een essentiële plaats 

in, enerzijds is het de drager van de 

welvaart anderzijds is het een van de 

belangrijkste factoren voor de aantas-

ting van het milieu. Dit leidt tot het 

dilemma dat groei van de welvaart niet 

gepaard kan gaan met beheersing en 

het terugdringen van de milieuproble-

matiek, tenzij men nieuwe technologie 

ontwikkelt. De groei van de welvaart 

is om het gezamenlijk werken aan 

milieuvraagstukken geaccepteerd te 

krijgen. Deze uitdaging is niet vrijblij-

vend. De ommekeer is noodzakelijk 

voor de toekomstige existentie. Deze 

grote revolutie, ook wel de duur-

zaamheidrevolutie genoemd, heeft als 

basis de vooruitgang op het gebied 

van energie en informatie. Belang-

rijke technologische opties voor een 

duurzame energievoorziening liggen 

ook aan de afstemming van energie-

vraag en aanbodkant. Het vakgebied 

van de elektrotechniek zal daarbij een 

belangrijke rol spelen specifiek bij de 

ontwikkeling van het zogenaamde 

‘intelligent grid”, het intelligente 

elektriciteitsnet van de toekomst. Niet 

de waterstofeconomie zal de ‘back 

bone’ van de energievoorziening van 

de toekomst worden maar het ‘intel-

ligent grid’ dat de verbinding zal gaan 

vormen tussen de decentrale opwek-

king en de centrale aanvulling, waarbij 

energieopslag een belangrijke plaats 

gaat innemen. De koppeling tussen 

woning en elektrische auto zal hierbij 

Christian Ørsted, de eerste pionier van 
de elektrotechniek.

- FIGUUR 1 -

Het zogenaamde ‘intelligent grid”, 
het intelligente elektriciteitsnet van de 
toekomst.

- FIGUUR 2 -

ET EN DE TOEKOMST
Voor velen lijkt de toekomst een 

abstract en utopisch punt, ver van de 

dagelijkse praktijk en zorg. Toch zijn 

het in toenemende mate de gekozen 

oplossingen voor de lange termijn die 

de richting bepalen voor maatrege-

len op korte termijn. De visie op de 

toekomst bepaalt de mogelijkheden 

en kansen. Het zijn niet de hui-

dige kansen en bedreigingen die de 

technologische ontwikkeling sturen, 

maar de toekomstige behoeften. Ook 

in de toekomst zal door de stijgende 

welvaart en groeiende bevolking de 

behoefte aan primaire energie stijgen 

met circa 1 à 2 % per jaar. Verwacht 

wordt, dat omstreeks 2020-2030 fos-

siele brandstoffen hun maximum po-

tentieel bereiken, en dat zij niet langer 

kunnen bijdragen aan de groei, omdat 

de reserves die economisch kunnen 

concurreren met de opkomende duur-

zame energie hun limieten bereiken. 

wat betreft energieopslag een oplossing 

vormen. Nieuwe vormen van “accu’s” 

zullen een 20-voudige energiedicht-

heid hebben en een goed alternatief 

vormen voor de huidige beoogde 

oplossingsrichting van brandstofcel-

len als uitkomst voor de mobiliteit. 

Elk jaar ontvangt het oppervlak van 

onze aarde tien keer zoveel energie 

via het zonlicht als dat er opslagen zit 

in alle bekende reserves van kolen, 

olie, gas en uranium. Deze hoeveel-

heid energie bedraagt 15.000 keer de 

huidige wereldenergieconsumptie van 

de mensheid. De directe omzetting 

van deze energie in elektriciteit zal de 

belangrijkste technologische ontwik-

keling gaan vormen. De rendementen 

van de huidige omzettingssystemen 

van ongeveer 15 % zullen toegaan 

nemen tot ongeveer 40 %. Daarnaast 

zullen low cost systemen ontstaan 

met een lager rendement van 5-10 %, 

die desondanks economisch interes-

sant zijn. Dat maakt het inpassen van 

PV-systemen in de gebouwde omge-

ving, de zogenaamde BIPV (Building 

Integrated PhotoVoltaics), een van 

de key markets van de toekomst. Het 

vakgebied van de elektrotechniek 

heeft daarbij een essentiële rol. Naast 

deze ontwikkeling zal het vakgebied 

elektrotechniek ook een belangrijke 

rol spelen bij de energiereductie van 

de gebouwde omgeving. Bij energie-

zuinige gebouwen neemt immers de 

verlichting ongeveer 40 % van het 

energiegebruik voor haar rekening. 

Dit wordt al sterk gereduceerd door 

het toepassen van LED-verlichting in 

de nabije toekomst, maar de volgende 

stap van LED naar OLED met geïn-

tegreerde daglichtsystemen belooft pas 

werkelijk spectaculair te worden.

Aangezien de ‘future all electric’ zal 

zijn, zoals de conclusie luidde  op de 

TR-bijeenkomst van 2006, rest het 

terrein van elektrotechniek een schone 
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toekomst gezien de vele ontwikke-

lingen binnen het vakgebied en haar 

specifiek belang voor de gebouwde 

omgeving.

ELEKTROTECHNIEK EN DE TVVL
Binnen de TVVL heeft de elektrotech-

niek nog maar sinds kort haar bestaan. 

In 1988 vond binnen de TVVL de 

oprichting plaats van de SET (= Sectie 

Elektronische Toepassingen). De reden 

was dat steeds meer elektronische 

toepassingen werden geïntegreerd in 

apparatuur binnen het vakgebied. In 

het kader van de verbreding van de 

TVVL is toen voorgesteld een sectie 

elektronische toepassingen op te rich-

ten. In 1991 werd deze sectie tot een 

volwaardige afdeling en kreeg de naam 

ET (Elektronische toepassingen) (ver-

gelijkbaar met de oprichting van de 

afdeling Sanitaire Technieken, ST in 

1993.). In het kader van verdere ver-

breding van de vereniging, wilde het 

bestuur ook elektrotechniek binnen de 

TVVL een plaats geven. Alleen ‘elek-

tronische toepassingen’ sprak de leden 

onvoldoende aan. Zo werd in de jaar-

vergadering van 1996 nog het voorstel 

afgestemd om de afdeling te verbreden 

naar Elektrotechniek & Gebouwbe-

heer. In de Algemene Vergadering van 

1997 is door de leden de naamsveran-

dering van de afdeling ET (Elektroni-

sche Toepassingen) in de afdeling ET 

& GBT  (Elektrotechniek & Gebouw-

beheer) goedgekeurd. Daarmee was de 

afdeling Elektrotechniek een feit. Het 

was de bedoeling van het Algemeen 

Bestuur van de TVVL, de Neder-

landse technische vereniging voor 

installaties in gebouwen, om met de 

afdeling ET ook het volledige domein 

"Elektrotechniek" in gebouwen te 

bestrijken en aandacht te geven aan 

ontwikkelingen en innovaties op al 

haar aandachtsvelden. Geconstateerd 

werd dat de afdeling ET & GBT er 

maar gedeeltelijk in was geslaagd zich 

specifiek te profileren op de gebieden 

van de Elektrotechniek en als zodanig 

erkenning te krijgen. Dit in tegenstel-

ling tot het vakgedeelte GBT. Vandaar 

dat de aanzet werd gemaakt voor een 

hernieuwde start met Elektrotechniek 

als een specifieke afdeling. Eerst als 

afdeling in oprichting in 2004 maar 

na al één jaar als volwaardige afdeling. 

Het huidige bestuur ziet met vertrou-

wen de toekomst tegemoet. De eerste 

stappen zijn gezet om gezamenlijk met 

de overige TVVL-leden een toekomst 

vol ‘spanning’ vorm te geven. 
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Wij leveren o.a.:

 •  Kiefer
- Tochtvrije luchtverdeel-

techniek, type Indul - Indulclip
    -  Inducool, plafond koelpanelen 

lucht/water
    -  Indultherm, automatisch 

verstelbare plafond lucht-
doorlaat

    -  Concretcool, betonkern-
activering met lucht

 •  Navotherm®
Ventilatorconvectoren 
t.b.v. kantoren, hotels, e.d.

• Quitus
Meet- en inregelventielen 
3/8” tot NW 500

• Stramax
Klimaatmatten

• Verwol
Klimaatplafonds, koelplafonds

Kleveringweg 20, 2616 LZ Delft, telefoon: 015-2153728, fax: 015-2153729

is een technische handelsonderneming en importeur van 
energiesparende produkten en systemen. Ons leveringsprogramma bestaat uit kwalitatief hoogwaardige 
produkten die in grote mate bijdragen tot verbetering van het comfort in klimaatinstallaties. 
U vindt ons op internet: www.navos.nl, e-mail: navos@navos.nl

Het principe
Door smalle luchtspleetjes 
wordt onder een hoek van 45˚
met een inductiefactor van 25 
tot 30, lucht ingeblazen.
Hierdoor ontstaat een diffuse 
en walsarme luchtstroming.

INDUL 
luchtverdeelarmatuur
Geschikt voor constante of 
variabele volumen van 20 tot 
100%. Inzetbaar tot -14K.
Leverbaar in cap. van 10 tot 
160 m3/hm1, in lengten van 
500 tot 2500mm.
Toepasbaar in metalen-, 
gips- en systeemplafonds.

INDUCOOL 
plafondkoelpaneel
maakt gebruik van alle 
energetische voordelen 
van lucht en water.
Leverbaar in capaciteiten 
tot 250 W/m2 of 500W/m1.

Absoluut tochtvrij

Voldoet ruimschoots aan de thermische comfortnormen zoals: NEN-EN-ISO 
7730, DIN 1946/2, Arbo-normering AI-7 en ISSO publicatie nr.19.


