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Op deze pagina geven we op enkele pagina’s uitleg over onze 

nieuwe vormgeving en inhoud. 

We hopen u hiermee nog meer van dienst te zijn, zodat u uw eigen 

TVVL Magazine nog makkelijker en fi jner kunt lezen. Laat ons gerust 

weten wat u er van vindt: weijer@duurzaamgebouwd.nl.

Uitleg nieuwe vormgeving

TVVL Magazine is – zoals u ongetwijfeld al aan de cover heeft 
gezien – in een nieuw jasje gestoken. De afgelopen edities heeft u 
wellicht al gemerkt dat sommige artikelen op een iets andere plek 
in het magazine te vinden waren. Nu hebben we de vormgeving 
ook aangepakt. Het resultaat mag er wat ons betreft zijn: fris, 
modern, meer lucht en toch herkenbaar. 

Nieuwe vormgeving TVVL magazine
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Nieuws

Er gebeurt veel in onze 

sector, en op deze pagina’s 

vindt u interessante 

nieuwtjes over bijvoorbeeld 

onderzoeken, maar ook TVVL-

projecten. En niet te vergeten: 

Kees’ Column van Kees Boekel, 

BIM Programmamanager bij 

ENGIE Services.

Interview

Zoals u gewend bent heeft iedere 

editie een interview, waarin we 

de geïnterviewde aan de tand 

voelen over mens en techniek.

Wetenschappelijke artikelen

Het unieke karakter van TVVL Magazine 

wordt bepaald door de wetenschappelijk 

onderbouwde artikelen, die gereviewed 

worden door de redactieraad. Deze kurk 

waarop het magazine drijft, blijft uiteraard.

Praktijkartikelen

In de praktijk wordt alles duidelijk, wat volgens de 

theorie zou moeten kloppen. Deze artikelen laten 

dat zien. Ook actuele veranderingen in wet- en 

regelgeving komen hier aan de orde.

TVVL-pagina’s

TVVL is een actieve vereniging en dat 

is iedere editie te zien en te lezen op 

de TVVL-pagina’s: van Cursussen tot 

Expertgroepen & Communities, en van 

Agenda tot Regionieuws.



interview:

Marjet Rutten: 
“Kijken naar de 
onderstroom”

Onderzoek & Cases:
 
Prof. dr. ir. Philomena M. Bluyssen: SenseLab: een echte speeltuin 
voor de zintuigen. In het Sense-lab wordt het binnenklimaat van 
gebouwen getest.

Onderzoek & Cases: 

Duidelijkheid over 
CPR: TVVL geeft 
duidelijkheid over de 
nieuwe richtlijn voor 
bouwproducten CPR.
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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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Nieuws

De kracht ligt bij de expert!

Laatst ben ik er bij ‘technisch weer’ weer eens op uit 
getrokken naar de bouwplaats! De plek waar het 
BIM model fysiek tot leven komt om daarna met zijn 
digitale tweelingbroertje in de cloud verder te leven. 
De plek waar je de geur van het slijpsel ruikt, waar de 
mensen de 3D modellen omzetten in een daadwerke-
lijk werkende installatie. Het kloppend hart van een 
bouwwerk realiseren met de techniek die er uiteindelijk 
voor zorgt dat we een comfortabele, veilige en prettige 
omgeving hebben. Je kunt het vooraf allemaal wel mooi 
bedenken, maar als het in de praktijk niet werkt is het 
waardeloos! Tijdens deze bezoeken besef ik me keer op 
keer weer hoe belangrijk vakmanschap is om het in de 
praktijk te laten werken.

De beweging die ik de afgelopen jaren zie ontstaan, is 
dat de expertrol steeds belangrijker wordt. Of het nu 
gaat om het bedenken van een oplossing of het bouwen 
van een installatie; vakmanschap in welke vorm dan 
ook is elementair om ervoor te zorgen dat we de 
wensen van de klant omzetten in een product waar zij 
blij van wordt. En die expert is een schaars goed. Er zijn 
veel mensen die zeggen of schrijven dat ze het weten of 
het kunnen, echter wijst de praktijk vaak toch anders 
uit. Hoe kunnen we dan überhaupt nog ons werk 
gedaan krijgen?

Mijn overtuiging: laat mens en technologie samenwer-
ken! Ze hebben elkaar nodig om te groeien. De mens 
helpt de technologie vooruit en de technologie helpt 
de mens vooruit. Zo gaat het al jaren lang! De digitale 
revolutie zorgt voor een heel andere dynamiek in de 
bouw. We kunnen met een druk op de knop door 
een gebouw heen lopen dat nog niet eens bestaat. We 
kunnen op afstand het digitale bouwwerk betreden 
om een analyse te doen van een storing. We kunnen 
middels dankzij augmented reality in de fysieke wereld 
verder zichtbaar maken wat nu nog niet zichtbaar is. 
Echter, de waarde van deze technologische hoogstand-
jes kunnen we er alleen maar uithalen, doordat we onze 
experts met de technologie laten samenwerken!

door Kees Boekel

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

Een breed consortium van universiteiten en bedrijven wil onderzoek doen 

hoe technologie de mentale gezondheid in kantoren kan beïnvloeden. 

Het consortium wordt geleid door de TU/e, waar initiatiefnemer 

dr. ir. Rianne Appel-Meulenbroek assistent professor is bij de leerstoel real 

estate management & development. “Qua mental health willen wij gaan 

kijken naar stressniveaus en daaraan gerelateerde ziektes als burnout, 

maar ook wat dit voor gevolgen heeft qua vermindering van medewer-

kerstevredenheid/engagement en –productiviteit en bijvoorbeeld slaap of 

stemming.”

De introductie van technologie interpreteert het consortium heel breed. 

Appel: “Dat varieert dus van slimme en gepersonaliseerde klimaatcon-

ditionering, lichtoplossingen en andere slimme gebouwgerelateerde 

systemen, tot meer persoonlijke technologie en sensoren, zoals Fitbits, 

en op technologie gebaseerde nieuwe manieren van werken. Wij willen 

naar kantoor omgevingen kijken en dan zowel corporate als mogelijk ook 

maatschappelijk, zoals onze eigen universiteitskantoren maar mogelijk ook 

gemeentelijk-/Rijksvastgoed.”

Naast de TU/e doen vanuit de wetenschap ook de universiteiten van 

Maastricht en Tilburg mee. De volgende stap is om het bedrijfsleven hier-

voor enthousiast te krijgen om mee te doen en te fi nancieren. “Sinds een 

paar weken zijn we bezig een consortium van bedrijven aan het voorstel te 

koppelen, om de maatschappelijke steun voor het thema te laten zien en 

om de te vergaren kennis straks goed naar de praktijk te kunnen vertalen.”

Inmiddels hebben AM real estate development en BBA/DGMR hun mede-

werking toegezegd en lopen al diverse gesprekken met andere partijen. Als 

het consortium compleet is wordt de precieze vraagstelling en onder-

zoeksaanpak uitgewerkt. Voor meer informatie: h.a.j.a.appel@tue.nl

    INVLOED VAN TECHNOLOGIE IN GEZONDE 
KANTOREN ONDER DE LOEP
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Nieuws

In Nederland worden de EU-normen voor fi jnstof op veel plekken niet 

gehaald, met ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg. Vooral langs 

snelwegen, in grote steden en in de buurt van industriegebieden zit vaak 

te veel fi jnstof in de lucht. Effectieve maatregelen blijven uit of hebben 

pas impact op de lange termijn. Daarom gaan TVVL en VCCN (Vereniging 

Contamination Control Nederland) gezamenlijk gericht onderzoek doen 

om de fi jnstofproblematiek in Nederland aan te pakken.

In 2018 starten TVVL en VCCN met een driejarig praktijkonderzoek, 

waarmee ze nieuwe inzichten opdoen om de hoeveelheid fi jnstof in en 

om gebouwen te reduceren. In dit onderzoek worden vijf gebouwen met 

uiteenlopende gebruikersfuncties en op zeer belaste locaties onder de loep 

genomen en gebruikt als testcase voor het verder terugdringen van fi jnstof 

in Nederland. 

Doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken met welke maat regelen de 

verhouding tussen fi jnstof in binnen- en buitenlucht positief is te beïnvloeden 

door toepassing van (een pakket aan) fi jnstof werende maatregelen. 

Tegelijkertijd wordt ervaring opgedaan met de implementatie van fi jnstof 

werende maatregelen. Voor- en achteraf worden metingen uitgevoerd, en 

indien van toepassing, aangevuld met een enquête onder gebouwgebruikers. 

Door dit in vijf typen gebouwen te doen, ontstaat een palet aan maatregelen 

dat breed inzetbaar is in de gehele gebouwde omgeving én direct invloed 

heeft op de kwaliteit van de werkomgeving. Een comfortabel binnenklimaat 

zorgt voor minder ziektes, een verhoogde productiviteit van werknemers én 

voor betere leerprestaties van de scholieren.

    GEZAMENLIJK ONDERZOEK NAAR 
FIJNSTOFREDUCTIE IN EN OM GEBOUWEN

Het delen van kennis is één van de vaste pijlers van 
TVVL. Naast het TVVL Magazine dat 8 keer per jaar 
verschijnt is TVVL nu ook gestart met het uitgeven 
van boeken. Op het TVVL Kennisplein tijdens 
Building Holland 2018 presenteert TVVL haar 
eerste boek vanuit de expertise sanitaire technieken.
 
Voor TVVL was het jaarthema van 2017 ‘Water’. De 
wijze waarop de Expertgroep Sanitaire Technieken 
dit hee�  opgepakt is bewonderingswaardig. 11 
TVVL Magazines zijn voorzien van water gerela-
teerde artikelen. Om het themajaar een blijvende 
herinnering te geven hee�  TVVL alle water gere-
lateerde artikelen gebundeld in een boek: Water 
boven- en benedenstrooms sanitair. Het boek wordt 
in beperkte oplage gedrukt en verspreid.

    EERSTE TVVL BOEK 
GELANCEERD TIJDENS 
BUILDING HOLLAND
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De technische oplossing is in zicht

Het onderzoek richt zich op de vraag welke maatregelen het meeste effect 

hebben op de reductie van fi jnstof in een kantoorgebouw, een cleanroom 

en een schoolgebouw. De inzichten die in deze gebouwen worden 

opgedaan, worden vervolgens toegepast op een verpleeghuis en een 

woningcomplex.

Het Longfonds heeft zijn steun aan dit project  toegezegd. Naast de 

bijdrage van TVVL, VCCN en het Longfonds is TVVL afhankelijk van 

sponsoren uit het bedrijfsleven om de meetapparatuur in vijf gebouwen 

in te kunnen zetten, de resultaten te analyseren en het juiste pakket aan 

maatregelen af te stemmen en te kunnen implementeren. 

De steun van partners is daarbij essentieel.

Tijdens Building Holland 2018 staan de volgende lezingen op het Gaia 

Podium in Hal 12 op het programma. Woensdag 18 april om 11.05 uur geeft 

Drs. Ing. Bob Ursem, TU Delft, een lezing met als titel Afvangst van Nano 

gestructureerde fi jnstofdeeltjes.

Eveneens op woensdag 18 april om 11.45 uur geeft dr. ir. Atze Boerstra, 

directeur van BBA Binnenmilieu, een presentatie met als titel Inzet 

binnenmilieu sensornetwerk.
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