
“ 200 jaar kennis over  
thermodynamica gaan we natuurlijk 
niet weggooien”

Laure Itard

nr. 02
april 2020

COVID-19
in relatie tot gebouwen

INTEGRAAL ONTWERPEN NODIG BIJ
hybride ventilatie en meer daglicht in gebouwen

Platform voor mens en techniek

N
r. 02 / TV

V
L M

agazine / april 2020
KlimaatinstallatiesTHEMA



Systemair B.V.
Tel: 085 00 66 200 www.systemair.nl

By your side 
from concept to completion
Een gezond binnenklimaat is een van de grootste 
uitdagingen bij energieneutraal bouwen. Met onze 
kennis en ervaring zijn we in staat om ook voor de 
meest complexe klimaattechnische systemen een 
eenvoudige, effectieve systeemoplossing te bieden.

Systemair is fabrikant en leverancier van het meest complete én
meest flexibele assortiment in ventilatie en klimaatbeheersing. 
Vanuit gezamenlijk vertrouwen staan we u graag terzijde zodat we 
voor iedere specifieke situatie het gewenste binnenklimaat creëren. 
Van concept tot realisatie.
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Automated Logic. Wij zijn de mensen achter intelligente gebouwen en hebben WebCTRL® ontworpen en ontwikkeld. Een 
exclusief en toonaangevend automatiseringssysteem voor uw slimme gebouw(en). WebCTRL® is een intuïtief en bewezen 
platform, waarmee u real-time en overal ter wereld zichtbaarheid en controle heeft over apparatuur, systemen en 
faciliteiten. Samen met onze dealers brengen we intelligente gebouwen tot leven.

Bezoek automatedlogic.com om te zien hoe we gebouwen al meer dan 40 jaar verbeteren.

WE MAKE
BUILDINGS
BETTER.

© Automated Logic 2020
een Carrier bedrijf

Nieuw in ons assortiment: 

Doorsteekveilige
ventilatieroosters.
Smitsair heeft haar productrange uitgebreid met doorsteekveilige roosters. 

De roosters zijn speciaal ontwikkeld voor ventilatie van hoog-, midden- 

en laagspanning ruimtes, trafo ruimtes, schakelstations, telecom ruimtes, 

parkeergarages, etc.

DVA-30

• Vrije doorlaat circa 32%
• Doorsteekveilig IP 2XD 
 volgens IEC 60529

• Regendicht klasse A 
 volgens EN 13030

• Inbraakwerend klasse II 
 volgens NEN 5096

• Geringe inbouwdiepte

• Duurzaam

• Licht

• Esthetisch

• Stof en (stuif)sneeuw werend

• Vlam dovend

• Muisdicht

Meer informatie? Neem contact op met Smitsair B.V. 
0297-564455, of kijk voor documentatie op smitsair.nl 
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TVVL Magazine is het officiële orgaan van TVVL Platform voor Mens en Techniek. De vereniging, opgericht op 26 mei 1959, 
heeft tot doel de bevordering van wetenschap en techniek op gebied van installaties in gebouwen en vergelijkbare objec-
ten. Als lid kunnen toetreden personen, werkzaam (geweest) in dit vakgebied, van wie mag worden verwacht, dat zij op 
grond van kennis en kunde een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de vereniging. Het abonnement op TVVL 
Magazine is voor leden en bedrijfsleden van TVVL gratis. De contributie voor leden bedraagt € 143,00 incl. BTW per jaar. 
Informatie over de bijdrage van bedrijfsleden wordt op aanvraag verstrekt.

REVIEWED: Onderzoek & Cases-artikelen in TVVL Magazine zijn - te herkennen aan de groene aanduiding van 

de pagina - beoordeeld door redactieraadleden en externe reviewers. De uniforme ‘peer review’ waarborgt de 

onafhankelijke en kwalitatieve positie van TVVL Magazine in het vakgebied. Een handleiding voor auteurs en 

beoordelingsformulier voor de redactieraadleden (‘peer reviewers’) zijn verkrijgbaar bij het redactie-adres.

Met elke ingreep besparen we meer energie
Tijdo van der Zee

41

COVID-19 in relatie tot gebouwen
Dr. ir. F. (Francesco) Franchimon

Wegwijzer helpt bij meer aanpasbaarheid 
van klimaatinstallaties in gebouwen
Ing. R. (Roelant) van der Putten

Integraal ontwerpen nodig bij hybride  
ventilatie en meer daglicht in gebouwen
Ir. P. (Peter) J.W. van den Engel; ing. S. (Stanley) R. Kurvers,

Het optimaliseren van de energiebalans  
bij aquifersystemen
Dr.ir. B. (Basar) Bozkaya; prof.ir. W. (Wim) Zeiler 

Welk koudemiddel kiest u voor  
koelinstallaties en warmtepompen?
Ir. F. (Fons) Pennartz

‘De kennis is er al: in de glastuinbouw’
Tijdo van der Zee

13

18

22

30

34

37

Praktijk

Projectbeschrijving

Onderzoek & Cases

KlimaatinstallatiesTHEMA

Nieuw onderzoeksmodel voor het begrijpen 
van binnenmilieu basisscholen en effecten 
op kinderen
Prof. dr. ir. P. (Philomena) M. Bluyssen

Waterbesparende closets en hun invloed  
op de gebouwriolering
M. (Marc) E. Buitenhuis

Onderzoek naar nut en mogelijkheden om 
fijnstof in gebouwen te reduceren
Rob van Mil

Onderzoek & Cases

Praktijk



Nieuws

tvvl magazine / nieuws
nr. 02 / april / 20206

Sinds een paar weken is het leven een stuk ingewikkelder geworden. 

We hebben plotseling allemaal te maken met het coronavirus. 

Maar niemand heeft ervaring met een pandemie. TVVL bestaat 

ruim zestig jaar, maar met al onze ervaring staan we nu voor een 

compleet nieuwe werkelijkheid. Als voorzitter van TVVL voel ik 

me van harte verbonden met iedereen binnen onze vereniging. 

Allereerst hoop ik dat niemand getroffen wordt door het corona-

virus; gezondheid is een groot goed. Daar moeten we zuinig op zijn.

Daarnaast leef ik mee met alle bedrijven die zich van het ene op 

het andere moment gesteld zien voor een zeer moeilijke opgave. 

Hier is geen blauwdruk voor. De snelheid waarmee deze ‘ramp’ 

zich voltrekt, tart ieder voorstellingsvermogen. Maar ondanks dat, 

en ik bedoel het niet lichtvaardig, blijf hoop houden! Want hoop 

hangt samen met onzekerheid: hoe onwaarschijnlijker iets is, des te  

minder je hoopt. Maar toch: laten we hopen dat de creativiteit, het 

samenwerken, het meer op elkaar betrokken raken, het plotselinge 

zorgen voor elkaar blijvend is in onze samenleving. Want: “In het 

zicht van het kwade, toont zich de mogelijkheid van het goede”, 

zegt filosoof Paul van Tongeren! 

Natuurlijk doen we bij TVVL meer dan alleen maar hopen op een 

goede afloop. Wat dat betreft had TVVL al in een vroeg stadium 

gekozen om alle evenementen en bijeenkomsten te cancelen tot 

30 april. We liepen met dit besluit vooruit op regelgeving vanuit 

het RIVM en de overheid. Maar het waarborgen van de gezondheid 

en het voorkomen van verspreiding van het coronavirus vond het 

bestuur belangrijker. Ook de cursussen werden uitgesteld. We 

hebben nauwgezet de hbo-instellingen gevolgd. Toen zij stopten, 

hebben wij dat ook gedaan. Het was de bedoeling dat onze 

cursussen maandag 6 april klassikaal hervat zouden worden. Maar 

ook hier werden we ingehaald door de realiteit van weer een nieuwe 

werkelijkheid. Op last van de overheid zijn alle bijeenkomsten en 

evenementen, en dus ook onze cursussen, verboden tot 1 juni. 

Gelukkig hielden wij achter de schermen al rekening met 

dit scenario. We hebben pilots gedraaid met verschillende 

webinarpakketten, waardoor we per 6 april onze lessen hebben 

kunnen hervatten via webinars zodat cursisten hun lopende cursus 

toch nog voor de zomer af kunnen ronden. Ook voor wat betreft 

de examens zijn we nu aan het kijken naar alternatieven. Het zal 

even wennen zijn, maar het past wel in onze moderne tijd; flexibel 

zijn, snel schakelen en gebruik maken van moderne 

communicatiemiddelen. Helaas hebben we wel moeten 

besluiten om de cursussen die nog zouden starten voor de 

zomer te verplaatsen naar een later moment. 

Voor wat betreft onze actieve leden in expertgroepen, 

communities en andere groepen; alle vergaderingen vinden 

online plaats. Ons verenigingsbureau is voor bezoek helaas 

gesloten. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk 

vanuit huis en zijn daar goed bereikbaar via mail. 

Wij houden de komende weken de adviezen van het  

RIVM, de GGD en de overheid nauwlettend in de gaten. 

Kortom: check onze websites (www.tvvl.nl en  

www.tvvlconnect.nl) voor de meeste actuele stand van 

zaken wat betreft de TVVL en het corona-virus.

Wij begrijpen dat deze noodzakelijke maatregelen erg 

vervelend zijn en we proberen dit zo goed en veilig mogelijk 

voor een ieder op te lossen. Wij rekenen op jullie begrip. 

Het gaat jullie goed!

Jaap Dijkgraaf voorzitter TVVL

John Lens directeur TVVL

Corona-virus en TVVL



Corona

Niemand ontkomt eraan: binnen een paar weken is Nederland 
compleet in de ban van het corona-virus. Laat ik beginnen te 
zeggen dat ik hoop dat eenieder die dit leest gezond is. En als je 
al wel geveld bent door de ziekte, dan hoop ik dat je een mildere 
variant hebt gekregen. En veel beterschap gewenst natuurlijk.
Hoe dan ook heeft iedereen met dit virus te maken: thuis, 
onderweg en zeker ook op het werk. Zo veel mogelijk thuis 
werken en niet op kantoor is het advies van de overheid, maar dat 
gaat voor slechts een deel van onze sector op. Voor bijvoorbeeld 
monteurs die voor spoedreparaties bij mensen in hun woning 
moeten komen, is dat opletten geblazen. Stedin-directeur Marc 
van der Linden postte daarover afgelopen weken regelmatig 
met trots op LinkedIn over de werkwijze van zijn monteurs. En 
terecht, want dit werk is ook nodig, terwijl het een flinke impact 
heeft op werknemers en hun thuisfront. 
Ook voor installatie-adviseurs en gebouwbeheerders is er werk 
aan de winkel, want hoewel veel mensen thuis werken en niet 
op kantoor, komt men op enig moment weer terug op kantoor. 
Dan is het goed om de aanbevelingen op te volgen, die Francesco 
Franchimon in deze editie doet. Eén opmerkelijke maatregel haal 
ik er nu even uit: Dit omdat uit onderzoeken naar de voorganger 
van dit coronavirus, SARS-CoV-1 eerder deze eeuw, bleek dat 
er een kans is geweest dat mensen besmet zijn geraakt door een 
defect aan de riolering. En inderdaad is onlangs vastgesteld 
dat SARS-CoV-2 in het rioolwater is terechtgekomen. Om te 
voorkomen dat aerosolen, die vrijkomen bij doortrekken, door 
ruimtes gaan moet men het toiletdeksel sluiten bij doortrekken. 
Even simpel als doeltreffend, maar weinigen zullen dit weten. Ik 
wijs dan ook graag op de website die Franchimon op dit gebied 
heeft opgestart: www.samenstoppenwijcorona.nl. Een must voor 
gebouwbeheerders en hun (installatie)adviseurs om naar toe te 
gaan voor de laatste inzichten!
Overigens is dit artikel al eerder op tvvlconnect.nl en andere 
websites gepubliceerd, maar wel naar beoordeling van de 
redactieraad van TVVL Magazine. Dit heeft gezorgd voor een 
artikel dat actueel is en zal blijven in de komende maanden dan 
wel jaren. Gelukkig gaat het ‘gewone’ leven straks weer door, en in 
dat kader zijn ook alle andere artikelen in dit magazine van groot 
belang. Lees ze met aandacht en blijf gezond!

door Harmen Weijer

Het Woord
van Weijer

Het Woord
van Weijer
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De Dutch Nominee Competition voor de jaarlijkse, Europese REHVA 

Student Competition is gewonnen door Maaike Leichsenring (TU 

Delft). Ze won de nominatie begin maart – nog voor de corona-crisis 

in alle hevigheid in Nederland uitbrak – met haar presentatie ‘Flow 

visualization of downward condensing ammonia in a gasketed plate 

heat exchanger’. Deze wedstrijd voor onderzoek op het gebied van 

verwarming, ventilatie en airconditioning moedigt studenten aan bij te 

dragen aan een duurzame toekomst voor de aarde.

Mits de corona-crisis het toelaat wordt tijdens Climamed 2020 van 17 

t/m 19 mei in Lissabon de REHVA Student Competition 2019 gehouden. 

Daar vertegenwoordigt Maaike Leichsenring Nederland. Tijdens 

de Dutch Nominee Competition streed Maaike tegen twee andere 

kandidaten, die door een jury waren geselecteerd uit de 8 inzendingen 

die TVVL heeft ontvangen. De kandidaten mochten voor de leden van 

TVVL Impuls en overige geïnteresseerden een presentatie geven over de 

opbouw en resultaten van hun afgeronde onderzoek op het gebied van 

verwarming, ventilatie en airconditioning.

In het verleden heeft Nederland vaker de REHVA Student Competition 

gewonnen. Zo won Rob Vervoort in 2017 de REHVA Student 

Competition en Arash Rasooli in 2016 zowel de Nederlandse en 

Europese wedstrijd als de wereldwijde competitie. Arash heeft zich 

na zijn deelname aangesloten bij de Nederlandse jury en begeleidt de 

winnende student van de Nederlandse voorronde naar de presentatie 

tijdens de Europese wedstrijd.

REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air 

Conditioning Associations) is in 1963 in Den Haag opgericht met  TVVL 

als één van de initiatiefnemers. REHVA vertegenwoordigt een netwerk 

van meer dan 100.000 professionals uit meer dan 26 landen. REHVA 

stelt zich als doel om de wetenschap en praktische toepassing op het 

gebied van verwarming, 

ventilatie en airconditioning 

te verbeteren. Ook 

stimuleert REHVA de 

interesse van studenten 

voor een studie in het 

vakgebied. Zo vindt tijdens 

de CLIMA-congressen de 

internationale REHVA 

Student Competition plaats.

    WINNAAR DUTCH NOMINEE VOOR REHVA 
STUDENT COMPETITION 2020 BEKEND



Interview

Woningen met een energielabel F 
blijken in de werkelijkheid veel 

minder energie te gebruiken 
dan je zou verwachten. En een 

label A-woning is meestal niet zo 
zuinig als het model voorspelt. 

Het is deze mismatch tussen 
theorie en praktijk die professor 

Laure Itard van de TU Delft 
inspireert. “We gingen altijd 
te veel uit van aannames. Nu 

hebben we de middelen om deze 
aannames grootschalig te testen.”

Laure Itard

Foto's: Christiaan Krop

“200 jaar kennis over  
thermodynamica gaan we  

natuurlijk niet weggooien”

Laure Itard, professor Building Energy Epidemiology TU Delft
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