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“Meer aandacht voor 
gezond bouwen, eindelijk!”

VERLICHTING IN SCHOOLGEBOUWEN 
cruciaal voor miljoenen gebruikers
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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
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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 
objecten. 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: Artikelen in TVVL Magazine zijn beoordeeld ‘door redactieraadleden’. 
De uniforme ‘peer review’ waarborgt de onafhankelijke en kwalitatieve positie van 
TVVL Magazine in het vakgebied. Een handleiding voor auteurs en beoordelingsfor-
mulier voor de redactieraadleden (‘peer reviewers’) zijn verkrijgbaar bij het redac-
tie-adres.
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Onderzoek & Cases

CORRECTIE
In de vorige editie zijn in het artikel over CPR op pagina 29 tot 
en met 31 abusievelijk verkeerde onderschriften geplaatst. Hier 
hadden geen onderschriften opgenomen moeten worden.



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 

12SA005 DVA-30 1-2p. Adv. TVVL.indd   1 09-08-12   12:08
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Vianen B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden

P.O Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com

De VIANERGY II is een hoogstaand, technologische afzuigkap 
die door Vianen met TNO ontwikkeld is. Door het unieke 
ontwerp met een ronde binnenzijde gebogen in verschil lende 
radii, kunnen dampen efficiënter door de afzuigkap worden 
geleid. De klant heeft daardoor de keuze voor een kleiner 
kanaalwerk. 

Aangekoppeld met het Aangekoppeld met het VeTEC “demand control”, een systeem 
van ingebouwde sensoren, wordt de werking van de afzuigkap 
aangepast en gebalanceerd aan de hand van het 
kookgebeuren. Bij lagere dampuitstoten en warmte, wordt de 
aanzuigkracht verminderd tot een optimaal resultaat. Hierdoor 
gaat er minder geklimatiseerde lucht verloren. 

Via de ECOLOGY Unit, een fi lter unit, worden vet en geuren uit 
de lucht gefiltde lucht gefiltreerd en geneutraliseerd. Met de nieuwste IOT 
(Internet Of Things) toepassing, de VICTORIA, kan het gebruik 
van de gehele keukenventilatie op afstand gemonitord 
worden. Dit VICTORIA systeem zal ook proactief assistentie 
geven betreffende onderhoud en support.

Gebruik van de gecombineerde technologieën leiden tot een 
maximalisatie en optimalisatie van energiegebruik en een 
peper fecte balans met hygiëne, gezondheid en kookcomfort.

Voor meer informatie bezoek onze website www.vianenkvs.nl, 
of voor een echt, unieke inkijk bent u ook welkom om onze 
showroom en ASTM geteste onderzoeksruimte te bezoeken in 
Woerden. Neem hiervoor contact op met één van onze 
technische adviseurs.



Is BIM leuk?

Shocked was ik dat ik in een uitzending van Brandpunt 
+ hoorde dat slechts 12% bevlogen is op zijn of haar 
werk. Je brengt zo’n substantieel deel van je leven door 
op je werk. Dan wil je toch ook daar je energie en geluk 
uit halen? Tegelijkertijd dacht ik ook: geeft BIM dan 
energie?

Ik ben vorig jaar begonnen met een nieuwe sport: 
Crossfit! Een sport waarbij je in een zogenaamde 
‘Workout of the day’ (WOD) met allerlei ingewikkelde 
oefeningen jezelf tot een uiterste prestatie drijft. Maar 
om een ‘handstand push up’ te kunnen moet je durven, 
coördinatie en kracht hebben…kortom dat doe je 
niet zomaar even. Steker nog…ik ben nu bijna een 
jaar bezig en de ‘push up’ krijg ik nog niet voor elkaar. 
Oefening baart kunst, maar je hebt soms wel heel veel 
oefening nodig ;) Nu is dat oefenen ook leuk, omdat je 
wel progressie boekt. Maar wat nou als je die tijd niet 
hebt en je dus direct moet presteren? Dat is hopeloos en 
ook niet motiverend.

Dan terug naar de werkvloer. Veelal worden projec-
ten geplaagd door hoge tijdsdruk, krappe budgetten 
en vele wijzigingen. Alhoewel BIM de potentie heeft 
deze plagen te bestrijden, blijkt de praktijk toch vaak 
weerbarstiger. De tijd om te spelen, oefenen en de 
experimenteren is er vaak niet of er wordt geen tijd 
voor gemaakt. Het is toch vaak oude wijn in nieuwe 
zakken. Om te veranderen moet je dingen ook echt 
anders durven doen.

Kunnen we dan verwachten dat we op een project in 
één keer bevlogen met BIM werken? Of breder getrok-
ken...kunnen we verwachten dat we in één keer suc-
cesvol presteren met nieuwe werkwijzen, methoden en 
technologieën? Nee dus! We hebben tijd, aandacht en 
coaching nodig om succesvol vernieuwend te werken. 
Kleine stapjes maken die vaak een grote vooruitgang 
betekenen om zo progressie te boeken. Dat draagt zeker 
bij aan het werkplezier en de prestaties van het individu, 
team, bedrijf, branche enz. En daarmee blijft BIM leuk!

door Kees Boekel

Kees Boekel is BIM 
Programmamanager bij ENGIE 
Services Nederland. Hij is tevens 
lid van de BIM Community van 
TVVL.

Kees’ ColumnKees’ Column

Nieuws

Nederlanders maken zich het meest druk over de invloed van verkeer 

op de luchtkwaliteit in hun gemeente. Ook houtrook en intensieve 

veehouderij werden genoemd. Dat blijkt uit de reacties van bezorgde 

burgers over de luchtkwaliteit in hun gemeente die het Longfonds de 

afgelopen maanden heeft verzameld. 

Alle zorgen worden overhandigd aan de gemeenten. “Namens al deze 

burgers willen we de nieuwe coalities oproepen de komende vier jaar ook 

echt iets te doen met deze zorgen.”, zegt Longfonds directeur Michael 

Rutgers. “Gemeenten kunnen ook echt een rol spelen bij het gezonder 

maken van de luchtkwaliteit. Wij willen dat niemand meer ziek wordt van 

de lucht die hij inademt.”

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van 

de luchtkwaliteit door maatregelen te nemen rond locaties met veel 

luchtvervuiling, zoals drukke wegen. Het stimuleren van autoluwe 

binnensteden, het weren van scooters en brommers uit de binnensteden 

en het invoeren van snelheidsbeperkingen helpt om de uitstoot van 

schadelijke stoffen te beperken. Gemeenten kunnen daarnaast inzetten op 

het bevorderen van zero-emissie mobiliteit, zoals het plaatsen van meer 

elektrische laadpalen en het gebruik van elektrische bussen. Ook houtrook 

levert een grote bijdrage aan de vieze lucht. Door een lokaal stookverbod 

af te geven bij mist en windstil weer kan de overlast flink worden beperkt. 

Het Longfonds wil dat gemeenten een actieve rol spelen in het geven van 

voorlichting over de gezondheidsrisico’s van houtrook.

   VERKEER EN HOUTROOK GROOTSTE ZORGEN 
LUCHTKWALITEIT
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Interview

Een gezond binnenmilieu is net zo belangrijk 
als een goed energielabel. Dat is de eenvoudige 
stelling van dr.ir. Atze Boerstra, directeur van 

adviesbureau BBA Binnenmilieu. Maar daarmee 
raakt hij een gevoelige snaar, want energie staat 

momenteel onbetwist op de eerste plaats.

Atze Boerstra

Foto's: Christiaan Krop

“Meer aandacht voor gezond 
bouwen, eindelijk!”

Interview Atze Boerstra, directeur BBA Binnenmilieu
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Tijdo van der Zee
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