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Ze zijn terug te vinden in de scheepsvaart, kazernes, theaters, kantoren, biosco-
pen, scholen en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Ongemerkt bent u vast 
en zeker wel eens in aanraking gekomen met een Ned Air product. De fabrikant 
van luchtbehandelingssystemen, wtw-units, dak- en pijpventilatoren timmert 
al een tijd aan de weg en met succes. “Vorige jaar hadden we een omzetstijging 
van 25%”, vertelt Algemeen Directeur Wouter Wijma trots. Dat is deels te 
danken aan de introductie van het Programma Frisse Scholen. “Zo hebben we 
de afgelopen twee jaar al honderden units geïnstalleerd in Amsterdam.” De 
veranderende regelgeving creëert ook in andere sectoren kansen. Bijvoorbeeld 
in de woningbouw. “Zowel Europa als Den Haag sturen aan op energiebespa-
ring en de inzet van duurzame energie-opwekkers. De woningbouw is daardoor 
toe aan een heroriëntatie, want door deze ontwikkeling neemt de warmtevraag 
af, terwijl het relatieve belang van de ventilatie toeneemt. Vraaggestuurd ven-
tileren zou daarom wat mij betreft breed ingang moeten vinden. En sowieso 
standaard moeten worden toegepast in de woon- en slaapkamer”. 

Internet of Things
Het Internet of Things verandert de wijze waarop we werken. Ned Air pro-
pageert het Condition Based Servicen van installaties. Daarbij controleren 
bijvoorbeeld ventilatiesystemen zelf de werking van belangrijke onderdelen 
en geven ze een signaal af als onderhoud of reparatie nodig is. De filosofie 
achter het Condition Based Servicen sluit aan bij een andere belangrijke trend 
in de gebouwde omgeving: de toenemende populariteit van DBFMO-achtige 
contracten. Hoe bed je de digitalisering van het langdurig onderhoud in, in 
dergelijke contracten? Ned Air heeft er zo haar gedachten over, “maar daarover 
gaan we pas van de zomer meer vertellen”, vertelt Wouter half lachend en op 
een mysterieuze toon.

Een TVVL-begunstiger aan het woord

“Er zit toekomst 
in verdieping 
en verbreding” 

Wouter Wijma – Ned Air

Mijn TVVL
Wouter is een verenigingsdier. Op dit moment zit 
hij onder andere in het bestuur van de Vereniging 
Luchttechnische Apparaten, voor insiders ook wel 
bekend als de VLA. We schreven er al eerder over, door 
onze duurzaamheidsambities neemt het relatieve 
belang van ventilatie toe in het energetisch totaal-
plaatje. Dat werpt de vraag op in welke situaties je 
beter natuurlijke of mechanische ventilatie kan toepas-
sen. Wouter heeft er een duidelijke mening over. “In 
de woningbouw is ruimte voor beide varianten. Voor 
de het koelen van de machinekamer van een schip 
vind ik natuurlijke ventilatie de aangewezen oplossing, 
omdat je daar constant een hoge warmtelast hebt. 
De utiliteit wil zoveel mogelijk controle over in – en 
uitgaande luchtstromen, vanwege de energielasten en 
het gewenste comfortniveau, dan kom je automatisch 
uit op balansventilatie.” De Ned Air directeur legt graag 
uit, hij heeft iets van een docent. Misschien vroegen 
ze hem daarom wel in de jaren 90 om les te komen 
geven bij TVVL. Hij voelde zich direct op zijn gemak 
in de vereniging en was medeoprichter van Young 
TVVL. Waar de jongerentak zich jarenlang hard voor 
heeft gemaakt, wordt nu dankzij het huidige bestuur 
realiteit, constateert Wouter tevreden. “We gaan voor 
verbreding en verdieping, de juiste koers, want daar ligt 
onze toekomst als sector.”
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