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Het klinkt niet als de ideale binnenkomer op een borrel: “Hallo ik ben Reinier Maas, 
expert in Fluid Dynamics”. Toch gaat er achter deze wat mysterieuze benaming een 
boeiende wereld schuil. Een wereld waarin gas- en vloeistofstromingen met behulp 
van CFD-computersimulaties worden gevisualiseerd en gekwantificeerd. Zet Maas 
op zijn praatstoel en de COO van ingenieursbureau Actiflow vertelt je er honderduit 
over. Verhalen te over, zeker met een actieradius die zich uitstrekt van de gebouwde 
omgeving tot de procesindustrie, automotivebranche en energiesector. En, zijn 
vakgebied zit flink in de lift. Actiflow verleent sinds 2010 consultancy-diensten op 
CFD-gebied. “2013 was een pittig jaar, maar daarna zijn onze werkzaamheden in de 
bouw exponentieel gegroeid, zodat we ook extra personeel konden aantrekken.” Het 
ging daarbij vooral om mensen die gespecialiseerd zijn in CFD voor de bouwsector. 
Actiflow telt tegenwoordig 12 werknemers. 

Populair
“Onze diensten zijn steeds meer in trek. Ook in de gebouwde omgeving dus. Ik kan 
daar verschillende redenen voor aanvoeren. Allereerst de groeiende populariteit van 
prestatiecontracten. Opdrachtgevers en -nemers willen niet hun vingers branden 
aan slecht onderbouwde garanties. Actiflow kan met CFD’s inzichtelijk maken wat 
wel/niet haalbaar is. Daarnaast wordt er sinds de crisis meer gestuurd op kostenbe-
heersing. Zomaar een ventilatiesysteem ‘voor de zekerheid’ overdimensioneren zit er 
niet meer in. Ontwerpen worden gerealiseerd aan de hand van nauwkeurige bereke-
ningen, om de kosten binnen de perken te houden. Tot slot levert de digitalisering van 
de bouw meer data-input op voor CFD-modellen en kunnen gegevens ook mak-
kelijker worden ontsloten.” Met CFD-modellen is van alles mogelijk, vertelt Maas. 
“Van windstudies, tot binnenklimaat en brandveiligheid berekeningen.” Ze worden 
tegenwoordig zelfs ingezet als marketingtool door fabrikanten, om aan te tonen dat 
hun installatie de juiste oplossing is voor het vraagstuk van de opdrachtgever. 

Een TVVL-begunstiger aan het woord

“Gebouwsimulatie 
maakt stormachtige 

groei door”

Reinier Maas – Actiflow 

Mijn TVVL
Op moment van spreken heeft Maas toevallig 
net een meeting met TVVL achter de rug. De 
33-jarige is behalve topman van Actifow ook 
vice-voorzitter van vakvereniging IBPSA-NVL. 
De internationaal opererende club probeert het 
vakgebied naar een hoger plan te tillen en maakt 
zich daarom ook hard voor kennisoverdracht 
over gebouwsimulatie. Dit wordt onder andere 
gedaan via een prijsvraag voor studenten, 
congressen en nieuwsbrieven. De IBPSA-NVL 
zou graag intensiever optrekken met TVVL, 
bijvoorbeeld door frequenter gezamenlijke 
activiteiten te organiseren, zoals lezingen. Ook 
denkt Maas sterker te staan richting de buiten-
wacht, als zijn vakvereniging en TVVL met één 
stem spreken over thema’s die hun allebei raken. 
De Actiflow-topman werd overigens zelf al 
tijdens zijn studententijd lid van TVVL. Hij is erg 
te spreken over de vereniging. “Ik doe er nieuwe 
kennis op en krijg mogelijkheden om te netwer-
ken. Bovendien vind ik hun aanpak behoorlijk 
professioneel voor een vereniging.” Ziet hij nog 
verbeterpunten? Nee, nou eentje dan en dat zal 
de lezer niet verbazen. “Er zou in TVVL Magazine 
wel wat meer aandacht kunnen worden besteed 
aan het onderwerp gebouwsimulatie.”
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