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Prestatiecontracten
Met onder meer de gemeente Rotterdam, die 

prestatiecontracten inzet om in 2030 40 procent 

energiebesparing te realiseren en vier tips hoe om 

te gaan met prestatieafspraken.

Menukaart voor verduurzaming 
toekomstbestendig erfgoed

Breda en duurzaamheid: 
goed voorbeeld doet volgen?

Op zoek naar valuecases die 
het verschil maken

Claudia Reiner (UNETO-VNI): 

‘Ik wil een positieve 
impact hebben op 

onze leefomgeving’

Gebouwschil
Met onder meer diverse innovaties in nul-op-

de-meterprojecten, de bijzondere buitenschil 

van  gebouw Pontsteiger en het ronde duurzame 

 gebouw van een verpakkingsproducent. 
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Samenwerking met meerwaarde

+  Verwarming, koeling en warm tapwater tegen 500% rendement
+  Komt in aanmerking voor de ISDE-subsidie en EIA-2016
+  Bewezen concept voor nul-op-de-meter
+  Geen gasaansluiting nodig
+  100% koolmonoxide vrij
+  Compacte plug-and-play installatie
+ Forse EPC-verlaging

WWW.ALKLIMA.NL

Opzoek naar een warmtepomp-oplossing? 
Bestel de brochure via:

ENERGIENEUTRALE
WONING BOUW-CONCEPTEN

ALL-ELECTRIC WARMTEPOMP-OPLOSSINGEN VOOR LAAG- EN HOOGBOUW
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Thema: 

Werkomgeving

Individuele ruimteregelingen 

Integraal ontwerp van gevel  
en installatie

‘‘We worden in toenemende mate de spelbepaler’’



De beste 
warmwateroplossing 
voor elke locatie
Warm water met hoog rendement, zonder concessies aan comfort 

Bij A.O. Smith zijn we al jaren overtuigd van de meerwaarde van hoogrendementsverwarmers. Daarom beschikken we over een 
breed assortiment aan condenserende toestellen, waaronder zonnesystemen die met recht als ‘extreem groen’ bestempeld 
worden. Deze renewables maken namelijk gebruik van een duurzame energiebron in combinatie met condenserende 
hoogrendementtechniek. Beide technieken zijn geïntegreerd in één systeemoplossing waardoor de installatie zeer energiezuinig 
is en het gasverbruik tot een minimum wordt beperkt.

Waterzijdig rendement tot 107% voor SGE en 109% voor SGS 

HR-zonneboilers SGE & SGS:

• Gemiddeld 40% meer zonnebijdrage dan een standaard zonnesysteem

• Rendement van A+ tot A+++ 

• Gepatenteerd terugloopsysteem optimaliseert de levensduur van de 

 installatie

Meer weten over onze renewables en andere condenserende toestellen? 
www.aosmith.nl

w w w.aosmi t h .n l

AOS adv Renewables NL A4 2018.indd   1 20-1-2018   15:32:23

Een gezonde en comfortabele leefomgeving in combinatie met 

een laag energieverbruik dankzij een evenwichtige combinatie 

van basisventilatie, ventilatieve koeling en buitenzonwering. Dat 

is de succesformule voor Duco’s slimme woonconcepten. De 

Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV) van Duco 

zetten de standaard voor ventilatie in elke woning: het Duco CO2 

System, het Duco Comfort (Plus) System en het DucoTronic (Plus) 

System.

DUCO AT HOME

Spakler, Amsterdam (160 klimaatneutrale woningen)

Natuurlijk  ventileren
een verademing!

Bezoek ons in Hal 3, F.051
10, 11 & 12 oktober 2017 / Den Bosch

20130304_Duurzaam_Gebouwd.indd   18 24/07/17   11:48
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DUURZAME WARMTE IN ARNHEMSE KANTOREN 
DOOR ‘SMART POLDER GEMAAL’ 

Om kantoren te voorzien van duurzame warmte en koude zijn wko-syste-

men heel effectief. Maar wat als het kantoor in een boringvrije zone ligt, 

zoals het geval is in Arnhem? De oplossing is even simpel als uniek: door 

middel van een zogeheten ‘smart polder gemaal’ - en door een collectief 

WKO-systeem net buiten de boringvrije zone te plaatsen - is het wel  

mogelijk een gemeenschappelijk wko-systeem in te zetten voor de energie-

voorziening van alle aangesloten panden. 

Voor dit nieuwe concept gaan ENGIE, Alliander Duurzame Gebieds-

ontwikkeling (DGO), Waterschap Rivierenland en IF Technology dit jaar een 

haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijsterborgh 

Vastgoed moeten de eerste afnemers van dit bronnensysteem worden.

PARKEERGARAGES ALS ‘LONGEN VAN DE STAD’

In de binnenstad van Eindhoven vindt deze maanden een proef plaats, 

waarbij via parkeergarageventilatie fijnstof en roet uit de stadslucht wordt 

gereinigd en schone lucht de stad in wordt geblazen. De luchtkwaliteit in de 

stad kan hiermee substantieel worden verbeterd. 

Nooit eerder ter wereld wordt in de openbare ruimte van een stad weten-

schappelijk onderzoek gedaan naar het op grote schaal reinigen van stads-

lucht. In het project ‘Longen van de Stad’ werkt de TU Eindhoven samen met 

milieu-innovatiebedrijf ENS Urban, de gemeente Eindhoven en Air Liquide. 

Met als doel een grootschalige oplossing te bieden voor de toenemende 

luchtvervuiling in stedelijke gebieden.

Een doorrekening van onderzoekers van de faculteit Bouwkunde van de TU/e 

toonde vorig jaar aan dat het effect op de luchtkwaliteit voor de binnenstad 

van Eindhoven onverwacht groot kan zijn als je fijnstof en roet afvangt in 

ondergrondse parkeergarages en schone lucht de straat op blaast. 

De onderzoekers, onder leiding van hoogleraar bouwfysica Bert Blocken, 

lieten met computersimulaties en modellen zien dat de potentiële verbete-

ring van stadslucht verder reikt dan alleen de directe omgeving waar de lucht 

wordt gereinigd.
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onder windrichting en –snelheid, om de luchtbeweging in kaart te brengen.

Longen van de stad

De reden om de lucht juist op het Stadhuisplein te zuiveren is omdat het een 

windluwe plek is, waar relatief veel luchtvervuiling ophoopt door langzaam 

rijdend autoverkeer. “Dankzij onze innovatieve luchtzuiveringstechnologie is 

de kwaliteit van de lucht die de parkeergarage verlaat aanzienlijk beter dan 

de lucht die de parkeergarage in gaat. Zo fungeren parkeergarages als ‘longen 

van de stad’ en leveren ze een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit van 

de stad”, zegt Roel Gijsbers van milieu-innovatiebedrijf ENS Urban, dat het 

concept ooit bedacht.

In de wijk Vredenburg kunnen voor panden geen WKO-systemen worden 

aangelegd. De wijk ligt namelijk in de boringvrije zone van het lokale grond-

waterwinbedrijf dat het grondwater ter plaatse onttrekt voor drinkwater-

productie. Maar met behulp van een zogenoemd 'smart polder gemaal' - en 

door een collectief WKO-systeem net buiten de boringvrije zone te plaatsen 

- is het wel mogelijk, denken de initiatiefnemers. Met oppervlaktewater 

als regeneratievoorziening, het benodigde transportsysteem en warmte-

pompen voor het leveren van warmte- en koude aan de afnemers is er de 

mogelijkheid deze levering uit te breiden naar andere gebouwen in de wijk 

Vredenburg en omgeving. 

In het najaar van 2018 zijn de onderzoeksresultaten bekend. Dan kan een 

besluit worden genomen door de betrokken partijen. De omvang van de 

kosten wordt in beeld gebracht als onderdeel van het haalbaarheidsonder-

zoek. Uitgangspunt is dat het voor de afnemers niet duurder wordt dan in de 

situatie met voortzetting van de bestaande systemen. 

Afbeelding 2. Uit luchtstromingssimulaties blijkt dat in de parkeergarages 

circa 70% fijnstofreductie (PM10 en PM2,5) te behalen is. Fijnstofconcentraties 

in de stadslucht kunnen lokaal tot 50% worden gereduceerd. Tevens is het 

reinigende effect op zelfs een kilometer afstand waarneembaar.

Afbeelding 1. De 'Aufero', de lucht-

zuiveringsinstallatie van het bedrijf 

ENS Urban, waarvan er bij deze proef 

dertig gebruikt zullen worden.

Nieuws

Wereldprimeur

In de proef die binnenkort van 

start gaat, worden dertig door 

ENS Urban ontwikkelde lucht-

zuiveringsinstallaties geplaatst 

naast de uitgang van de onder-

grondse parkeergarage op het 

Stadhuisplein. “Nooit eerder is in 

de openbare ruimte van een stad 

op deze manier geëxperimenteerd 

met het grootschalig reinigen van 

stadslucht. Het is wat dat betreft 

een wereldprimeur”, zegt Blocken. 

Een uitgebreid netwerk van 

hoogwaardige meetapparatuur 

zal in een groot gebied rondom 

het Stadhuisplein gedurende 

vier maanden de concentraties 

fijnstof meten. Daarnaast worden 

weergegevens verzameld, waar-



Nieuws

Kees’ Column

NIEUWE CO-KENNISPARTNERS TVVL HOLLAND 
WATER EN XIGNA

Holland Water en Xigna hebben eerder dit jaar officieel de overeenkomst 

getekend voor een 3-jarig co- kennispartnerschap bij TVVL. Beide partijen 

staan bekend als waterveiligheidsexperts voor het veilig gebruik van water 

en leveren graag een bijdrage aan het verkleinen van de waterfootprint 

en het verbeteren van de kwaliteit van drink- en proceswater. De nieuwe 

partners zochten speciaal voor het gezamenlijk invullen van het TVVL 

TO BIM OR NOT TO BIM (THAT IS THE QUESTION) 

door Kees Boekel

BIM is inmiddels een begrip in de bouw. Vele bedrijven werken actief aan 

de implementatie van de technologie en het proces om hun dienstver-

lening te digitaliseren en de samenwerking te verbeteren. Het bevordert 

het ondernemerschap: nieuwe tools, consultants en zelfstandigen 

schieten als paddenstoelen uit de grond. Het geeft de bouw een nieuw 

innovatief gezicht! De bouw wordt digitaal en geautomatiseerd. Robots 

en 3D printers geven een geheel nieuwe kijk op het bouwproces en gaan 

in de toekomst een steeds duidelijkere rol spelen in het optimaliseren 

en verduurzamen van de bouw. BIM is dus een welkome drijver om de 

productiviteit van de bouw te verhogen, maar wat drijft de bouw bij deze 

verandering?

Faalkosten, torenhoge faalkosten, vertraagde opleveringen: problemen 

die de bouw al jarenlang typeren als inefficiënte en conservatieve sector. 

Ik heb het helaas ook op projecten mogen ervaren. Partijen die elkaar 

eerder tegenwerken dan meewerken onder grote financiële en juridi-

sche druk. Een situatie die uiteindelijk alleen maar verliezers kent, want 

niemand wordt beter van dit soort projecten. 

Het heeft mij persoonlijk wel de ogen geopend welke rol BIM kan spelen 

om dit te veranderen. Niet alleen omdat we met slimme technologieën 

de informatiestroom kunnen verbeteren, maar bovenal omdat om deze 

informatiestroom te creëren een optimaal proces van samenwerking een 

basis voorwaarde is! Co-creatie als uitgangspunt voor een project, zodat 

de hele keten baat heeft bij het resultaat. 
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Kennispartnerschap de samenwerking op. Als TVVL Kennispartner dragen 

Holland Water en Xigna bij aan kennisontwikkeling binnen hun expertise.

Leo de Zeeuw, directeur en oprichter van Holland Water: “Voor ons is de 

samenwerking met TVVL een belangrijke stap in het delen van onze kennis 

en expertise op het gebied van koper- en zilverionisatie met de leden en 

de installatiesector. Onze ervaring op het gebied van legionellabestrijding 

is groot. Wij werken nauw samen met onze opdrachtgevers om ervoor te 

zorgen, dat het water in de drink- of koelwaterinstallatie voor eens en voor 

altijd als veilig kan worden aangemerkt.”

Clemens Stemerdink, directeur bij Xigna: “Het delen van kennis en water-

beheer zit ons in het bloed. Onze passie, gedrevenheid en expertise heeft 

ertoe geleid dat niet alleen het aantal legionella besmettingen daalde met 

soms wel 70% maar ook de exploitatiekosten afnamen. De samenwerking 

met TVVL maakt het mogelijk om die ervaringen en expertise te delen met 

de TVVL leden, kennispartners en installatiesector. Erwin Nijlant, technisch 

directeur bij Xigna, gaat actief deelnemen in de TVVL Expertgroep Sanitaire 

Technieken: de kennisautoriteit in de installatiebranche.”

John Lens, directeur bij TVVL: “Wij zijn trots op deze nieuwe invulling van 

het kennispartnerschap, gedeeld door 2 partijen met ieder hun eigen visie 

en kennis. Holland Water en Xigna sluiten als 7e kennispartner aan bij Bosch 

Thermotechniek, Carrier, Nieman, Orange Climate, Remeha en Systemair. 

TVVL Kennispartners kenmerken zich als koplopers in de sector die innovatie 

voorop stellen en actief kennis delen.”

Niet alleen mijn drijfveer, maar gelukkig 

ook steeds meer de drijfveer van vele deel-

nemers in het bouwproces om gezamenlijk 

tot een succesvol project te komen. Het vraagt 

echter veel geduld en doorzettingsvermogen 

voordat de verandering zich echt doorzet! BIM 

is niet iets dat je zomaar even doet. Je kunt BIM 

niet inkopen als kant en klaar product en het 

gaan gebruiken. Het vraagt om een verandering 

in mindset. Het vraagt om een andere aanpak om 

mens en technologie optimaal met elkaar te laten 

samenwerken.

Jij kunt er dus wel voor kiezen om te veranderen, 

maar als de rest niet meedoet is het toch verdomd 

lastig de hele keten te veranderen. En dan is het 

zonde dat de energie die jij erin hebt gestoken, 

later weer teniet wordt gedaan. Ik wil je niet demo-

tiveren met BIM aan de gang te gaan. Nee, juist het 

tegenovergestelde! Word evangelist en verkondig het BIM woord! Kijk naar de 

mogelijkheden die het jou, je team, je partners en je opdrachtgever kan bieden 

en inspireer ze de stap te zetten.

Blijf dus niet wachten op de verandering, maar help de verandering zelf op 

gang. Je zal zien dat je met jouw energie en spirit torenhoge dikke muren kan 

afbreken als je de collectieve kracht weet aan te spreken. Veranderen doe je 

niet alleen, veranderen doe je niet op een afgesproken tijdstip, verandering 

komt als je met geduld de juiste omstandigheden hebt gecreëerd!

Nieuws

Kees Boekel is BIM Program-
mamanager bij ENGIE Services 
Nederland. Hij is tevens lid van 
de BIM Community van TVVL. 
Hij schrijft in deze column niet 
alleen over zijn BIM-ervaringen, 
maar over installatietechniek in 
den brede.



Nieuws

Harmen Weijer

CONNECT 2025 heet de derde toekomstverkenning voor Nederland 
en de installatiebranche, na eerdere onderzoeken in 2004 en 2010. 
De verkenning is opgesteld door Uneto-VNI, OTIB, TVVL, ISSO, KIEN, 
PIT en KvINL. De organisaties laten weten in hun rapport dat de zes 
thema’s nu al spelen en naar verwachting op weg naar 2025 snel aan 
gewicht zullen winnen. “Bovendien zijn het thema’s die nauw met elkaar 
samenhangen. De trek naar de stad wordt bijvoorbeeld mede mogelijk 

gemaakt door slim om te gaan met ICT. Denk aan concepten als ‘smart 
cities’, ‘smart energy’ en ‘smart mobility’ als oplossingen om steden 
leefbaar te houden. En de Parijs-akkoorden dwingen af dat we werken 
aan een schone omgeving. Nul wordt de norm, en om die transitie te 
maken hebben we mensen nodig. Mensen die nieuwe vaardigheden en 
kennis beheersen en toepassen. Het ontwikkelen van nieuwe werkvor-
men en open staan om met alle partijen samen te werken zijn voorwaar-
den voor succes. Technologie heeft immers overal effect: in gebouwen, 
productieprocessen, woningen, voor mobiliteit, in het persoonlijke 
leven van mensen, enzovoorts. Kortom, de thema’s zijn nauw met elkaar 
verbonden”, aldus de zes organisaties in het rapport.

Smart en duurzaam
De gehele verkenning kent twee rode draden – en dat verbaast allerminst: 
in 2025 is de gebouwde omgeving ‘smart’ en ‘duurzaam’. Zoals bij het 
thema ‘De stad Nederland’, want in 2025 woont een nog groter deel van 
de Nederlandse bevolking in de stad. Dat geldt vooral voor de vier grote 
Randstad-steden, waar gemiddeld 15 procent meer inwoners zullen wonen 
dan in 2015. In 2025 zijn verkeersstromen bovendien ‘smart’: een optimaal 
aan de vraag aangepast aanbod om alles in goede banen te leiden. En ook 
de smart ontwikkeling van meer domotica, internettoepassingen en aan-
passingen van woningen zet door, zodat dat ouderen langer thuis kunnen 
blijven wonen. Van de installatiebranche vraagt dat meer en innovatieve 
technische oplossingen.
Smart is als vanzelfsprekend dé rode draad in het thema ‘Data als grondstof’. 
Met behulp van predictive analytics en kunstmatige intelligentie kunnen 
op basis van grote databestanden voorspellingen gemaakt worden over 
het gedrag van personen, de faalkans van apparaten, de kans op file op een 
snelweg of in de stad, de gezondheid van mensen en nog veel meer. Data 
zijn op deze manier een grondstof en een product geworden, omdat met de 
gegevens op zichzelf meerwaarde, of soms zelfs winst gemaakt wordt. En 
vanwege de voorspelbaarheid door deze data kan de installatiebranche zijn 
business veranderen van Design en Build, naar Maintain en Operate.
Op dit vlak zie je nu al nieuwkomers in de markt van installateurs ontstaan, 
al zijn dat wellicht ‘bloedbroeders’ uit de elektrotechnische tak.  
Maar het thema ‘Nieuwkomers’ laat zien welke ‘new kids in town’ in 
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Nederland wordt smart en duurzaam

CONNECT 2025 wijst installateur  
de weg naar de toekomst
Met zes grote thema’s wil de installatiebranche de toekomst van Nederland vormgeven. 

Het gaat om: ‘De stad Nederland’, ‘Nul is norm’, ‘Data als grondstof’, ‘Branche zonder 

grenzen’, ‘Mensenwerk’ en ‘Nieuwe werkwijzen’.
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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.

vereist, met bijbehorende flexibiliteit en marketingskills.
Diezelfde circulaire economie is een item in het thema ‘Nieuwe 
werkwijzen’, want zogeheten ‘as a service’-proposities zijn in 2025 veel 
gangbaarder dan nu al het geval is. We kennen immers al licht en liften 
als een dienst, maar ook vloerbedekking en meubilair kopen en bezitten 
we niet meer; we betalen voor het gebruik. Maar hoe regelen we straks 
‘climate-as-a-service’; juridisch, maar ook financieel? Voor een grote 
installateur is zo’n model te regelen met inzet van juristen en deskun-
digen, maar voor een kleine partij wordt het al snel heel moeilijk – zeker 
wanneer er dingen misgaan tijdens de levering van de dienst. 
“Dat vraagt om een verandering van het dna van de branche: Technische 
kennis blijft onontbeerlijk, maar een verschuiving van alleen technisch 
denken naar een meer hospitality-achtige houding is cruciaal”, aldus de 
verkenning. 

Samenwerken
“Met CONNECT2025 willen we de techniek achter Nederland 
versterken en vernieuwende oplossingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen waar we voor staan versneld mogelijk maken”, verklaart 
Uneto-VNI voorzitter Doekle Terpstra het toekomstrapport. “We willen 
bedrijfsleven, branches, kennisinstellingen, overheid en klanten, cliënten 
en consumenten met elkaar verbinden en samen laten werken aan zaken 
die ons en komende generaties echt aangaan: een toekomstbestendige 
infrastructuur, de succesvolle transformatie van energie en de vernieu-
wing en verduurzaming van wonen, werken, produceren en met elkaar 
leven in ons mooie Nederland.”

opkomst zijn. Denk aan superplatforms als Apple, Google en Facebook, die 
consumenten aan zich binden met persoonlijke apps en apparaten. En dat 
levert zeker kansen op voor installateurs in de vorm van meer domotica- 
oplossingen.

Circulair
Duurzaam zie je terug in het thema ‘Nul is de norm’. Niet alleen zullen 
we in 2025 veel meer energieleverende woningen en kantoren zien, 
ook met grondstoffen en materialen dient anders omgesprongen te 
worden. Er is een sterke trend zichtbaar naar hergebruik van grondstof-
fen en materialen; de ‘circulaire economie’.  De rol van de installateur 
verandert hierin razendsnel: het werk wordt complexer; en de aandacht 
verandert van apparaten naar systemen. Er zal vaker op systeemniveau 
met partners in de keten moeten worden samengewerkt. Maatwerk is 
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‘‘We worden         in toenemende mate  
de spelbepaler’’



we installateur. Nu doen we óok installatiewerk. We organiseren nu de 
hele keten en onderzoeken ook of we bijvoorbeeld de rol van energiele-
verancier op ons kunnen nemen.’
“Installateurs gaan steeds conceptueler kijken, en dat heeft verre-
gaande consequenties voor de inrichting van de onderneming. Uneto-
VNI zal deze ontwikkelingen in alle opzichten gaan faciliteren, door 
middel van informatieoverdracht, kennisoverdracht, het creëren van 
lerende gemeenschappen, het aanreiken van nieuwe inzichten over wat 
er maatschappelijk van belang is. En daarnaast is er natuurlijk ook het 
klassieke lobbywerk en de juridische dienstverlening.”

Hoe ziet u samenwerkingen met kennispartijen in de 
installatiesector, zoals OTIB en TVVL?
“Wij zijn één van de grootste sectoren in Nederland, maar helaas erg 
versnipperd. Als je ons vergelijkt met de bouwsector, dan doen wij het 
niet goed. In de bouw associeert alles met Bouwend Nederland. Ook 
alle organisaties daaromheen. Uneto-VNI associeert helemaal niet met 
het agglomeraat van alle partijen in de sector. Wij hebben samen geen 
eenduidige positionering.” 
“OTIB, TVVL, ISSO, KIEN innovatiemeesters: vanuit de historie doet 
ieder zijn eigen ding, tot voor kort werd er onvoldoende samengewerkt. 
Ik vind dat jammer, want het leidt tot een suboptimaal resultaat. TVVL 
en ook de andere organisaties doen supermooie dingen voor de sector. 
Maar als TVVL of een van de andere partijen zich separeert van het 
geheel, dan vind ik dat we daar kansen laten liggen en onszelf tekort 
doen. We zouden ons massiever moeten organiseren, intensiever 
samenwerken, met meer uniformiteit samenwerken naar gemeen-
schappelijke doelen. De kennisinstellingen hebben elkaar inmiddels 
gevonden, dat is een belangrijke stap, maar er moet wat mij betreft 
meer haast gemaakt worden.”
“Kennis vergaar je tegenwoordig niet alleen maar ten faveure van jezelf. 
Het gaat naar open source, het ontsluiten van kennis. Als we dat niet 
doen verliezen we de wedstrijd. Als ik kijk naar de energieagenda, dan 
zie je dat het werk tegen de plinten klotst. We kunnen alleen dienstbaar 
zijn naar die maatschappelijke opdracht als we het samen doen. Denken 
over kennis als iets exclusiefs is met de rug naar de toekomst staan.”

En in die toekomst is kennelijk een hoofdrol voor de 
installatiesector weggelegd?
“Jazeker. Maar veel leden gedragen zich nog niet zo. We zaten altijd in 
de rol van onderaannemer, en die positie hebben we gecultiveerd. Maar 
dat werkt niet meer, van ons wordt assertiviteit gevraagd. We hebben 
tegenwoordig een andere rol in het speelveld. In voetbaltermen: we zijn 
niet meer de stofzuiger, maar de spelverdeler. Die nieuwe rol moeten we 
ons eigen maken. Daar moeten we ons op alle fronten in oefenen. Ook 

Zo’n anderhalf jaar geleden werd oud-vakbondsleider Doekle Terpstra 
gevraagd om het stokje bij Uneto-VNI over te nemen van Titia 
Siertsema. Niet direct voor de hand liggend dat ík dat ga doen, dacht 
Terpstra. “Het is natuurlijk een typische werkgeversorganisatie. Ik heb 
een heel andere achtergrond. Ik kom uit de vakbeweging, het onder-
wijs en ben bekend met de arbeidsmarkt. Ik heb dus even geaarzeld, 
maar toen bedacht ik me: de installatiesector is letterlijk de wereld 
van de verbinding. En ik ben zelf ook een persoon van de verbinding. 
Geen silodenker. Deze sector is bij uitstek de verbinder naar alle grote 
maatschappelijke thema’s van de komende tijd. Het klimaat, de zorg, 
infrastructuur en mobiliteit. Toen dacht ik: ja, dit ga ik doen.”

Wat is u opgevallen aan deze sector?
“Het jaar heeft in alle opzichten mijn verwachtingen overtroffen. Er 
zit hier zoveel dynamiek. De grote installatiebedrijven maken enorme 
stappen. En dan zijn er de bevlogen eenmansbedrijven en de middel-
grote bedrijven. Ook daar zie ik veel innovatie. Een geweldige variëteit. 
En het bewustzijn groeit dat wij de komende jaren het verschil gaan 
maken. Installatiebedrijven zijn de ruggengraat bij het realiseren van de 
belangrijke maatschappelijke doelstellingen.”

“Veel bedrijven wagen de grote sprong voorwaarts. Unica, Spie, Engie. 
En bedrijven worden daardoor gedwongen tot in de kern van hun 
onderneming te innoveren. Daar neem ik mijn pet voor af. Toen ik op 
werkbezoek was bij Warmtebouw in Utrecht zeiden ze: ‘Vroeger waren 

‘‘We worden         in toenemende mate  
de spelbepaler’’

Met het stijgende aandeel techniek 

in gebouwen krijgen installateurs een 

dominantere rol in het bouwproces. Maar 

om die rol waar te kunnen maken, moeten 

kennisinstellingen in de installatiewereld de 

handen ineen slaan, zegt Doekle Terpstra, 

voorzitter van Uneto-VNI. “Door de huidige 

versnippering doen we onszelf tekort.”

Tijdo van der Zee
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want de aannemer en de architect snapten sowieso niet wat mijn 
bedoeling was. En nu ben ík gefrustreerd met slecht werkende panelen, 
en de installateur omdat hij niet heeft kunnen leveren volgens zijn 
eigen maatstaven.
Zo gaat het bijna altijd. We vliegen het proces aan vanuit de hiërarchi-
sche organisatie. Niet vanuit de keten. Daar moeten we korte metten 
mee maken, een dikke streep er doorheen en veel meer vanuit BIM, 
integraliteit, of technische regie het speelveld betreden.”

Er zijn tegenwoordig ook bouwers die de rol van installateur op 
zich nemen.
“Ja, maar die doen dat in de hiërarchie georganiseerd, niet vanuit 
nevenschikkendheid. Het gaat bij hun om de bouw, en, oh ja, er moest 
ook nog iets met de techniek gedaan worden. Sterker nog, Bouwend 
Nederland gaat weer aan de slag met een imagocampagne. Ik heb 
gezegd stop daarmee, want wat ik in toenemende mate zie is dat niet 
bouw het verschil gaat maken, of aantrekkelijkheid organiseert voor 
jonge mensen, maar dat techniek het verschil gaat maken. 
Bij het hoger onderwijs zien we dat techniek super-populair aan het 
worden is. We slagen er kennelijk in om techniek te associëren met de 
banen van morgen. Maar in de bouw wordt het dan toch weer aange-
vlogen van: ‘we hebben meer betonvlechters of timmermannen nodig’. 
Dat is misschien wel waar, maar het associeert met het verleden en 
niet met de banen van morgen. En ik vind dat illustratief voor de 
dialoog die we hebben. Sluit je nou aan bij de campagne in de techniek, 
want de opbrengst zou voor jullie [de bouwsector, red.] vele keren 
groter kunnen zijn. Helaas is dit een no go area. Ontzettend jammer, 
want je komt zo in een klassieke belangenstrijd. Dat is niet goed.”

Techniek, of installaties, krijgen in de gebouwde omgeving 
een prominentere rol. Maar is dat wel een noodzakelijke 
ontwikkeling? Een woning kan je ook bouwen zonder 
noemenswaardige installaties. Door deze goed te positioneren 
ten opzichte van de zon en goed te isoleren bijvoorbeeld.
“Ja, misschien, maar ik kijk naar geobjectiveerde cijfers. Die zeggen 
dat de technische installatiequote (het aandeel installatietechniek 

in de taal die we gebruiken.”

Dus een installateur moet durven zeggen: ik ben 
systeemarchitect?
“That’s it! En die ontwikkeling is nu gaande. Dat soort beroepen gaat 
komen, terwijl het onderwijs daar nog niet op is geëquipeerd. Er gaan 
nieuwe beroepen ontstaan die essentieel zijn voor het welslagen van de 
maatschappelijke doelstellingen die we willen bewerkstelligen. Daar 
kan TVVL ook aan bijdragen. 

Installateurs die zich ‘systeemarchitect’ gaan noemen. Die term 
veronderstelt ook dat ze eerder in het proces betrokken worden.
“Sure. Wat je echter ziet is dat onze leden nog niet de sociale vaardig-
heid hebben om bij de goede vragen van de klant te komen. Terwijl die 
klanten zelf vaak geen idee hebben wat er kan. Dat geldt vooral voor 
particulieren, maar ook voor bedrijven in de utiliteitsbouw. 
Ik gebruik vaak het voorbeeld van de vernieuwbouw van mijn eigen huis. 
Zoals bij zovelen begon dat traject bij de architect en ging vervolgens 
naar de aannemer. En dan kwam later ook nog eens de installateur 
langs. Die moest dan ergens wat pv-panelen zien weg te werken. Met 
de kennis van nu weet ik dat ik dat toen niet goed heb aangepakt. Ik had 
niet moeten vragen om ‘wat pv-panelen’, maar om een Nul-op-de-
meterconcept. En dan de installateur meteen in het begin raadplegen, 

“Van ons wordt assertiviteit 
gevraagd”

“We zouden ons massiever 
moeten organiseren”
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in de totale bouwsom) blijft toenemen. Voor utiliteitsbouw ligt de 
quote inmiddels op 35 procent voor onderhoud en ruim 40 procent bij 
nieuwbouw. We verwachten dat die nog verder gaat toenemen. Nog een 
indicator: vorig jaar bedroeg het installatievolume 17,5 miljard euro. In 
2021 bedraagt het verwachte installatievolume ruim 20 miljard euro.”

Maar geven die cijfers ook een noodzaak aan?
“Ik vind het in ieder geval plausibel klinken. Kijk naar de renovatie 
van de Tweede Kamer. Daar zit het hem niet in de stenen, maar in de 
content. Of het verhaal van de projectleider van de renovatie van de 
Zeeburgertunnel. Hij zei dat iedereen denkt dat die renovatie ging om 
een likje verf of een stukje beton. Maar dat is helemaal niet aan de orde. 
Het ging puur om de technische installatie. Dat zijn voor mij een paar 
simpele voorbeelden die aantonen hoe de wereld aan het veranderen is. 
En dat het steeds minder gaat om de buitenkant, en steeds meer om de 
binnenkant.” 

Sinds 2014 is Uneto-VNI aanjager van het Techniekpact. Wat 
hebben jullie bereikt?
“Dat pact is opgezet vanuit de vraag hoe we tijdens de crisis vaklieden 
konden vasthouden voor de technische sectoren voor als er weer groei 
zou ontstaan. Dat was een groot succes. Ook zijn we er in geslaagd om 
de instroom binnen het techniekonderwijs te laten groeien. Er staat dan 
ook niet voor niks in het nieuwe regeerakkoord dat er de komende jaren 
een opgeschaald Techniekpact moet komen. En het is geweldig dat het 
kabinet me heeft gevraagd om hier nog een jaar mee door te gaan. 
Er gebeuren hier allemaal mooie dingen. Het onderwijs en bedrijfsleven 
werken steeds meer samen, je ziet allerlei pps-constructies, in de regio 
weten partijen elkaar beter te vinden. Maar we moeten ook onder ogen 
zien, dat wat we in decennia hebben afgebroken, niet zomaar kunnen 
rechtzetten.”

Wat hebben we afgebroken?
“We hebben het technisch onderwijs inferieur gemaakt aan algemeen 
vormend onderwijs. In Duitsland is beroepsonderwijs altijd veel meer 
op waarde geschat, maar wij hebben alle kinderen naar het algemeen 
vormend onderwijs gejaagd in de hoop op het walhalla, maar daar 
hebben we een hoge prijs voor betaald. Echt een shame. Alsof het 
VMBO het afvoerputje is. Het is schandalig dat we dat hebben laten 
gebeuren. Dus een deel van de personeelstekorten die we nu zien 
hebben we zelf veroorzaakt.” 

In 2013 ondertekenden 47 maatschappelijke partijen, waaronder 
Uneto-VNI, het Energieakkoord. Nu is er sprake van een 
Energieakkoord 2.0. Maar dan met een meer sturende rol van 
bovenaf. Kunt u zich hierin vinden?
“Ja, want de politiek heeft zich gecommitteerd aan het Parijs-akkoord. 
Laat het maar gebeuren, laat het maar directiever zijn. Zo’n akkoord 
zal een massieve opbrengst hebben voor de samenleving en ik ben niet 
bang voor meer dwingende afspraken op dit thema. Ik zal in alle opzich-
ten mijn rol pakken en bewindslieden duidelijk maken dat wij ze willen 
helpen. Zoals ik al zei: wij vormen de ruggengraat bij deze doelstellin-
gen. Dat is nog niet bij iedereen doorgedrongen, dus daar ligt voor mij 
een mooie taak.”

"De installatiesector is bij 
uitstek de verbinder naar 

alle grote maatschappelijke 
thema’s van de komende 

tijd. Het klimaat, de 
zorg, infrastructuur en 

mobiliteit."
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In kantoorgebouwen worden veelvuldig individuele (na)regelingen aangebracht om 

gebruikers keuzevrijheid over de ruimtetemperatuur te geven. Het effect hiervan 

is dat het mogelijk is om nabij gelegen of zelfs aangrenzende kantoren gelijktijdig 

en wisselend te verwarmen en koelen. Dit zou tot een hoge energievraag kunnen 

leiden. Zeker wanneer gebruikers de deuren van de kantoorruimte open laten staan 

is de verwachting dat er veel energie weglekt. Door middel van een simulatiestudie 

is onderzocht wat de impact van individuele ruimteregelingen is op de energievraag 

en hoe hier op ingespeeld kan worden. 

Verschillende mensen, verschillende wensen. 
Om er voor te zorgen dat de temperatuur 
in kantoren voldoet aan de wensen van de 
gebruiker worden er vaak individuele rege-
lingen toepast. Eerder onderzoek van onder 
meer Boerstra [1] toont aan dat gebruikers het 
comfort positiever beoordelen wanneer zij 
hier zelf invloed op uit kunnen oefenen. Dit 
pleit er voor om naregelingen toe te passen. 
Echter, op dit moment zijn er geen onderzoe-
ken bekend die op praktische wijze informatie 
geven over de effecten van individuele regelin-
gen op de energievraag en de mogelijkheden 
om de energievraag te beperken. Op initiatief 
van de Expertgroep Klimaattechniek van TVVL 
is een simulatiestudie uitgevoerd naar de 
effecten en de impact van individuele ruimte-
regelingen op de energievraag van kantoren 
met daarbij een aanbeveling hoe je hier als 
ontwerper mee om kunt gaan.

 METHODE
In deze studie is uitgegaan van een standaard 

Impact van individuele ruimte-
regelingen op energievraag in kantoren

Ir. B.P.A. (Bas) Peeters, Royal HaskoningDHV, TVVL Expertgroep Klimaa�echniek;  
Ing. Jaap Veerman, Royal HaskoningDHV

cellen-kantoor met tweepersoons kantoor-
cellen, grenzend aan een corridor. Op deze 
manier kan de energie-uitwisseling tussen ver-
trekken eenvoudiger worden beoordeeld. 
In een open kantoor is het complexer om de 
energie-uitwisseling te beoorde-
len, omdat luchtstromingen daar 
een dominantere rol spelen. In de 
studie wordt uitgegaan van een 
volledige bezetting van de ruimte 
tijdens kantooruren. Het aantal 
ruimten dat te zien is in figuur 1, is 
gekozen omdat in deze configuratie 
de ruimten verschillende hoeveelhe-
den aan verliesoppervlak met buiten 
hebben.

In tabel 1 zijn de bouwkundige- en 
installatietechnische uitgangspunten 
van de simulatiestudie omschreven. Voor 
de bouwkundige opzet zijn de basiseisen 
van het bouwbesluit aangehouden en voor 
overige parameters is getracht deze zoveel Figuur 1. Visualisatie van het simulatiemodel.

�ema Werkomgeving
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mogelijk aan te laten sluiten op standaard 
utiliteitsbouw in Nederland. Wanneer gekozen 
wordt voor individuele naregeling, ligt het 
voor de hand om een systeem te kiezen met 
een relatief korte reactietijd. Daarom is er in 



deze studie een constant volume systeem 
toegepast met naverwarming en koeling, dit 
kan bijvoorbeeld met 4-pijps inductieunits of 
ventilatorconvectoren. De corridors worden 
niet actief geklimatiseerd. Voor alle varianten 
zijn dezelfde capaciteiten toegekend voor 
verwarmen en koelen. Er is bewust gekozen 
om in het model niet uit te gaan van een onge-
limiteerd vermogen, om dichter bij de realiteit 
te blijven. In het koelseizoen wordt gebruik 
gemaakt van nachtkoeling met buitenlucht 
om de thermische massa buiten bedrijfstijden 
te koelen. 

 REGELSTRATEGIEËN
In tabel 2 zijn de verschillende regelstrate-
gieën weergegeven. Variant 1 en 2 represen-
teren een regelstrategie met een dode band. 
Bij variant 3 en 4 zijn de door de gebruiker 
ingestelde setpoints ook de exacte tempera-
turen waarop wordt geregeld. In figuur 2 zijn 
beide regelstrategieën weergegeven.

energievernietiging inzichtelijk gemaakt. Om 
te onderzoeken wat het effect is van open-
staande deuren op de energievraag, zijn alle 
varianten doorgerekend met zowel gesloten 
(variant 1 en 3) als met open deuren (variant 
2 en 4). De deuren staan hierbij gedurende 
gebruikstijden open.

 SYSTEEMRENDEMENT
In deze studie wordt het systeemrendement 
van de installatie buiten beschouwing gelaten 
en wordt gefocust op de energievraag op 
ruimteniveau. Dit is de thermische energie-
vraag voor koeling en verwarming.

 SIMULATIES
Voor de simulatiestudie wordt het pakket IES 
Virtual Environment 2017 (IES-VE) gebruikt. 
Binnen dit pakket wordt de ‘Apache-module’ 
gebruikt die bedoeld is voor thermische cal-
culaties en simulaties. De ‘MarcoFlo-module’ 
wordt gebruikt om het effect van open deuren 
mee te nemen.

 ENERGIEVRAAG PER RUIMTE
Figuur 4 geeft de totale maandelijkse ener-
gievraag voor koelen en verwarmen weer voor 
variant 1c (de variant met gesloten deuren, 
dode band en een temperatuurverschil van 

Figuur 2. Regelstrategieën met in de bovenste 

afbeelding de strategie voor variant 1+2 en in de 

onderste afbeelding de strategie voor variant 3+4.

Tabel 1. Uitgangspunten van het simulatiemodel.

Tabel 2. Uitgangspunten voor de verschillende varianten.
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In de basissituatie (a) hebben 
alle ruimten dezelfde tem-
peratuursetpoints (∆T=0 K), 
bij de overige profielen is het 
temperatuurverschil tussen 
de ruimten resp. 2(b), 3(c) 
of 4(d) K. Ter illustratie is in 
figuur 3 een variant uitgewerkt. 
Gekozen is om de aangege-
ven temperatuurverschillen 
over het jaar gelijk te houden 
en niet per dag te variëren. 
Hierdoor wordt de maximale 

  ENERGIEVRAAG OP  
GEBOUWNIVEAU

In figuur 5 is de jaarlijkse energievraag per m2 
voor het gehele gebouw weergegeven, dit is de 
som van de energievraag per ruimte. Hierbij 
zijn de twee verschillende regelstrategieën 
gesplitst van elkaar.
De relatieve toename in energievraag ten 
opzichte van de basissituatie (a) neemt toe 
naar gelang het temperatuurverschil tussen 
de verschillende ruimten toeneemt. Uit de 
resultaten blijkt dat het verlagen van het 
koeling setpoint hierin bepalend is. Figuur 
6 geeft dat de energievraag significant toe-
neemt wanneer de deuren openstaan.

 CONCLUSIES
Uit de simulatiestudie blijkt dat het toepas-
sen van individuele ruimteregelingen een 
duidelijke impact heeft op de energievraag 
van een kantoorgebouw. De studie maakt 
duidelijk hoe groot de toename in energie-
vraag maximaal wordt bij het aanbieden van 
verschillende regelingen. Bij het aanbieden 
van een regeling van ±2 K kan dit oplopen 
tot een toename van bijna 30% ten opzichte 
van de situatie zonder individuele rege-
ling. Wanneer de deuren van de kantoren 
gedurende kantoortijden openstaan, kan dit 

3 K). In figuur 3 zijn de ingestelde setpoints 
terug te vinden. Alle andere varianten laten 
deze zelfde trend zien. 
In de grafiek is duidelijk te zien welke ruimten 
een hoger- en lager setpoint hebben. De 
ruimten met een lager verwarming- en koeling 
setpoint laten een relatief hoge koelvraag in de 
zomer en minder verwarming in de winter zien. 
Voor de ruimten met een hoger verwarming- 
en koeling setpoint is dit omgekeerd. Het valt 
op dat de totale jaarlijkse energievraag van de 
ruimten grenzend aan buiten kleiner is dan de 
ruimten die inpandig liggen. Het effect van een 
oost- of west oriëntatie op de energievraag is 
verwaarloosbaar klein (0,4%).



zelfs toenemen tot bijna een verdubbeling 
van de energievraag. In de meest extreme 
situatie die gesimuleerd is (4d), heeft de helft 
van de ruimten een setpoint van 19 °C en de 
andere helft een setpoint van 23 °C en staan 
de deuren tegen elkaar open. Dit betekent dat 
de koeling op vol vermogen draait en dat het 
setpoint alsnog niet altijd gehaald wordt. Dit 
laat zien wat de potentiële toename in ener-
gievraag is wanneer een groot deel van het jaar 
tegelijk verwarmd en gekoeld wordt met een 
open verbinding tussen de ruimten. Dit geeft 
een doorkijk naar het effect bij een situatie 
met een open kantoor.

De studie geeft een duidelijk beeld van de 
bandbreedte waarin energieverliezen ten 
gevolge van individuele ruimteregelingen in 

praktijk zullen liggen. Als ontwerper van een 
gebouw(installatie) is het goed om zorgvuldig 
af te wegen hoeveel vrijheid de gebruiker 
krijgt. Het verschil in energievraag wordt 
groter naar mate de gebruiker een grotere 
bandbreedte krijgt en dit wordt versterkt door 
het effect van openstaande deuren.

  AANBEVELINGEN EN VERDER 
ONDERZOEK

Op basis van de resultaten is maximaal een 
bandbreedte van ±1 K aan te bevelen, om de 
energievraag te beperken en in de hand te 
houden. Bij bestaande situaties kan het voor 
gebouwbeheerders interessant zijn om de 
ingestelde bandbreedtes te controleren en 
aan te passen naar de voorgestelde waarde 
van ±1 K.

Wanneer er actieve monitoring plaatsvindt, 
kunnen consequenties van wijzigingen in de 
regelstrategie op het energiegebruik in de 
gaten gehouden worden. Zo kan het in bij-
zondere situaties wel acceptabel zijn om deze 
bandbreedte iets op te rekken.
In dit onderzoek is een bepaalde afbakening en 
invalshoek gekozen om het effect te bepalen. 
Verder onderzoek is nodig om te komen tot 
meer inzicht in het gedrag van energievraag in 
combinatie met individuele naregelingen. Voor 
verder onderzoek zijn interessante resultaten 
te verwachten bij open kantoortuinen en/of 
flexibele indelingen met verschillende ruimte-
regelingen.
Om het huidige model en vervolg onderzoek 
te valideren is het noodzakelijk om de gevon-
den resultaten te verifiëren met mogelijk 

beschikbare meetdata van een 
praktijksituatie of aanvullende 
door metingen uit te voeren in 
een bestaande omgeving.
Ten slotte is het interessant 
om, naast het systeemrende-
ment, te onderzoeken welke 
invloed aan- en afwezigheid 
van gebruikers heeft op 
de energievraag en welke 
strategieën ten aanzien van 
bezetting energetisch het 
voordeligst zijn.
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Figuur 4. Totale energievraag (verwarming + koeling) per maand voor een aantal verschillende ruimten van variant 1c.

Figuur 5. Jaarlijks energievraag geheel gebouw per m2, inclusief de procentuele toename ten opzichte van 

de basissituatie (a).

Figuur 6. Stijging in jaarlijkse totale energievraag wanneer de deuren openstaan.
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Diverse studies hebben het belang van het monitoren van gebouwen in gebruik 

aangetoond [1–4]. De verzamelde data geeft inzicht in het energieverbruik en de 

binnenklimaatkwaliteit van gebouwen en kan worden ingezet om de prestatie 

van gebouwen te controleren en optimaliseren [1–3,5]. Echter in de huidige 

normen, als ISO 7730 [6], NEN-EN 1525 [7], ANSI/ASHRAE standard 55 [8] en 

Nederlandse ISSO-richtlijnen wordt weinig informatie verstrekt over het constant 

meten van het binnenklimaat in open-kantoorvloeren [9–12]. Deze situatie kan 

leiden tot incorrecte conclusies, waarbij gemeten data onvoldoende de werkelijke 

comfortomstandigheden weerspiegelen. Dit kan weer gevolgen hebben voor de 

gezondheid en productiviteit van de werknemers [7,12–14] en het energieverbruik 

van het gebouw [7,9,15]. Om in de toekomst de binnenklimaatkwaliteit van open-

kantoorvloeren nauwkeuriger te bepalen met behulp van sensoren, zijn in dit 

onderzoek het aantal en de positie van de sensoren ter discussie gesteld.

L. Kooi, A.K. Mishra, M.G.L.C. Loomans, J.L.M. Hensen (allen Department of the Built 
Environment, Unit Building Physics and Services, Eindhoven University of Technology, 
Eindhoven, the Netherlands); L. Pennings, Strukton Worksphere

elektrische en werktuigbouwkundige installa-
ties, zijn er diverse dataplatforms ontwikkeld 
om de grote hoeveelheid data automatisch 
te analyseren en visualiseren op het gebied 
van binnenklimaat. De betrouwbaarheid en 
toepasbaarheid van deze analyse is sterk 
afhankelijk van de kwaliteit en interpretatie 
van de data [9]. 
Voor een monitoringsproces is het essentieel 
dat de gemeten data representatief is voor de 

Met de ontwikkeling van goedkopere en 
betere sensoren gaat het monitoren van 
gebouwen een steeds belangrijkere rol spelen. 
Op het moment wordt een groot deel van de 
binnenklimaatdata verzameld met behulp 
van sensoren van het Gebouwbeheersysteem 
(GBS). Door middel van het GBS kunnen de 
installaties centraal aangestuurd worden en 
efficiënt beheerd worden. Gezien het GBS 
vooral gefocust is op het functioneren van de 

Is GBS data voldoende voor 
lange-termijn monitoring van het 
binnenklimaat?

werkelijke comfortsituatie. De representati-
viteit van data hangt samen met de locatie 
van de GBS sensoren en het aantal sensoren, 
ervan uitgaande dat de sensoren naar behoren 
werken. Echter, het monitoren van de bin-
nenklimaatkwaliteit in open-kantoorvloeren is 
complex. Door de grote oppervlakte, variatie 
in bezetting en diversiteit in functiegebruik 
van de ruimte, in combinatie met het gebrek 
aan informatie over het minimaal vereiste 
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aantal en positionering van sensoren, is er veel 
discussieruimte voor de manier van moni-
toren. Dit heeft tot gevolg dat de binnenkli-
maatkwaliteit op open-kantoorvloeren vaak 
op verschillende manieren gemeten wordt. 
Door het scherper formuleren van richtlijnen 
over de sensorpositionering en door meer 
informatie te verschaffen over het monitoren 
van de binnenklimaatkwaliteit kunnen in de 
toekomst incorrecte conclusies voorkomen 
worden. Het doel van deze studie is om daar 
een bijdrage aan te leveren.

 METHODE
Om de binnenklimaatkwaliteit op langere 
termijn beter te kunnen beoordelen met 
behulp van sensoren, is het binnenklimaat van 
twee bestaande open-kantoorvloeren geana-
lyseerd gedurende twee meetperiodes in 2017: 
februari en mei voor kantoor A en de maanden 
april en juni voor kantoor B. 
Alhoewel de oppervlakte van beide open-kan-
toorvloeren afwijkend was (kantoor A = 140 
m2 & kantoor B = 620 m2), hadden beide 
kantoren veel overeenkomsten. Het klimaat 
werd gereguleerd met een inductiesysteem 

en gecontroleerd door één GBS sensor aan 
de wand (1.5 m boven de vloer). De GBS 
sensor registreerde elke vijf minuten de 
binnentemperatuur en relatieve luchtvoch-
tigheid (RV), waarbij de data werd verzameld 
en geanalyseerd in een dataplatform [16]. 
Gedurende de werkweek was er een grote 
variatie in bezetting, afwisselend van 30 tot 
70 werknemers, waarbij men wisselde van 
werkplek. De werknemers konden beperkt 
invloed uitoefenen op het binnenklimaat door 
lokale thermostaten te veranderen of door het 
inzetten van rolgordijnen aan de binnenzijde 
van de gevel. In beide case studies ontbrak een 
uitwendig zonneweringssysteem. 

 OBJECTIEVE METINGEN 
Per kantoor zijn er gedurende de twee 
meetperiodes extra sensoren geplaatst op 
verschillende locaties verspreid over de ruimte 
(figuur 1 & 2). Bij het plaatsen van de sensoren 
is er onderscheid gemaakt tussen drie niveaus: 
kamerniveau, lokaalniveau en microniveau 
(figuur 3). De sensoren op kamerniveau 
(Transmitter GD47, Eltek) moesten inzicht 
geven in de comfortcondities van de gehele 

kantoorvloer en waren hierdoor geplaatst 
volgens dezelfde Nederlandse richtlijnen als 
de aanwezige GBS sensor [17,18]. Elke twee 
minuten registreerden de kamersensoren 
CO2-concentratie, RV en luchttemperatuur. 
Uit eerdere binnenklimaatmetingen is geble-
ken dat de geregistreerde luchttemperatuur 
kan worden beïnvloed door stralingsbronnen 
[19]. Om de invloed van deze straling op de 
luchttemperatuurmeting mee te nemen, defi-
niëren we de geregistreerde luchttemperatuur 
in de rest van het artikel als integrale tem-
peratuur (Tempint). Met de definitie Tempint 
willen we dus aanduiden dat de gemeten 
luchttemperatuur beïnvloedt kan zijn door 
stralingsbronnen. 

De sensoren op lokaalniveau maten de thermi-
sche condities rond een werkplek op dezelfde 
manier als de kamersensoren. Echter nu zijn 
de lokale sensoren niet tegen de wand, maar 
nabij de verschillende werkplekken geplaatst 
op een hoogte van 1.1 m gerekend vanaf de 
vloer. De sensoren op microniveau waren 
gericht op de thermische condities rondom 

Figuur 1: Plattegrond van Kantoor A. De open-kantoorvloer is opgesplitst in meerdere kleinere ruimtes 

(OPWE 1, 2 & 3) aangegeven in het grijs (OPWE = Open Plan Work Environment). 

Figuur 3: Afbeeldingen van Kantoor A (d-f) en Kantoor B (a-c), waarbij iedere afbeelding het meetniveau weergeeft: b) & e) kamerniveau, c) & F) lokaalniveau en g) 

microniveau. De iButton is geplaatst op de plek waar nu de ster in g) staat weergeven.

Figuur 2: Plattegrond van Kantoor B. De GBS sensor 

bevindt zich in de linker hoek van het kantoor, 

waarbij een extra sensor is geplaatst aan de rechter 

kant van de plattegrond. De sensoren op lokaal 

niveau zijn weergeven in het blauw.

TVVL Magazine | 02 | 2018 GBS-DATA VOOR MONITORING16

�ema Werkomgeving



TVVL Magazine | 02 | 2018 GBS-DATA VOOR MONITORING 17

één persoon. Op elke meet-dag werden er 
vier tot zes werknemers willekeurig geselec-
teerd. Bij iedere geselecteerde werknemer 
werd aan de zijkant van de bureaustoel een 
iButton (DS1921, Maxim) bevestigd, waarbij 
de iButton elke minuut de Tempint rondom de 
werknemer registreerde. In het onderzoek is 
parallel onder andere ook de perceptie van 
de gebruikers onderzocht met behulp van een 
korte ‘right-now’ vragenlijst. Deze resulta-
ten zullen hier echter niet verder worden 
besproken. 

 DATA-ANALYSE 
De data van de verschillende sensoren werden 
automatisch opgeslagen door een Data Logger 
(Grant SQ 1000 series) en verzameld in Matlab 
(R2016b). Voor alle statistische analyses 
is IBM SPSS Statistics 23 gebruikt. Voor de 
data-analyse zijn alleen de werkuren van 8:00 
tot 18:00 in beschouwing genomen. Data van 
de twee kantoorvloeren is apart geanalyseerd, 
maar data van de twee verschillende periodes 
gemeten binnen één kantoor zijn samenge-
voegd. In de resultaten kon er geen verband 
aangetoond worden tussen de temperaturen 
binnen en buiten, waardoor het niet nodig was 
om onderscheid te maken tussen de verschil-
lende meetperiodes van één kantoor. 
Statistisch significante verschillen werden 
onderzocht met de Mann-Whitney U-test, 
waarbij er gesproken wordt van een significant 
verschil tussen variabelen bij een p-waarde 
kleiner dan 0.05. Correlaties werden bepaald 
met behulp van de Pearson product  moment-
correlatie.

 RESULTATEN & DISCUSSIE 
GBS data in vergelijking tot data van 
kamerniveau, lokaalniveau en microniveau
Bij een nauwkeurige binnenklimaatmeting 
zou de GBS-data representatief moeten 
zijn voor de comfortcondities op de gehele 
werkvloer. Om deze reden zijn de verschillen 
geanalyseerd tussen de GBS data en de data 
van de drie verschillende niveaus voor CO2-
concentratie, RV en Tempint. 
In zowel kantoor A als kantoor B was er voor 
de parameters CO2-concentratie en RV geen 
significant verschil tussen data van het GBS 
en de extra geplaatste sensoren. Met andere 
woorden: de CO2-concentratie en RV tussen 
de verschillende locaties weken nauwelijks 
van elkaar af. Hierdoor kunnen we conclude-
ren dat de GBS sensoren in beide kantoren 
voldoende informatie gaven over de CO2-
concentratie en RV van het totale vloeropper-
vlak. Het plaatsen van extra sensoren voor CO2 
of RV is hierdoor niet nodig. Echter, de CO2-
concentratie en RV in een ruimte is afhankelijk 

van het functioneren van het ventilatie-
systeem [15]. Een uniforme CO2-concentratie 
en RV kan alleen bereikt worden indien de 
ventilatie meer dan voldoende is. In kantoor A 
en kantoor B was dit het geval, maar dit hoeft 
niet per definitie op te gaan voor andere cases.
 
In tegenstelling tot de CO2-concentratie en 
RV in kantoor A en kantoor B werden wel 
diverse significante verschillen gevonden 
voor de Tempint tussen de GBS sensor en de 
extra geplaatste sensoren. Om de verschil-
len in temperatuur over de ruimte op een 
overzichtelijke manier weer te geven is de 
data geplot in een cumulatieve frequentie 
distributie grafiek (figuur 4). De verschillen 
tussen de sensoren zijn klein indien de lijnen 
volgens hetzelfde patroon lopen en zich 
binnen hetzelfde temperatuurbereik bevinden. 
Het temperatuurbereik van de GBS sensoren 
zijn hierbij met stippellijnen aangegeven. In 

de beste situatie zijn de verschillen tussen 
de sensoren en GBS sensor minimaal. De GBS 
data zijn dan representatief voor de thermi-
sche situatie van de betreffende locatie. 
In figuur 4 is echter te zien dat het tempera-
tuurbereik en patronen voor diverse locaties 
afwijken van de GBS data. Voor beide kanto-
ren viel de gemeten temperatuur gemiddeld 
meer dan 1°C hoger uit dan de GBS waarde, 
met uitzondering van de kamersensor 5 en 
de lokale sensor T10 in kantoor A (Figuur 1). 
Zeer waarschijnlijk worden deze verschillen 
in Tempint voornamelijk veroorzaakt door de 
aanwezigheid van lokale warmtebronnen als 
mensen, computers en zonnestraling. In zowel 
kantoor A als B was de GBS-sensor op meer 
dan 3 m afstand geplaatst van de werktafels. 
Door de afstand was het niet mogelijk voor 
de GBS-sensoren om de variatie in lokale 
warmtebronnen te registreren, met als gevolg 
dat de GBS-sensoren in vergelijking tot de 

Figuur 4: CFD grafiek van kantoor A en kantoor B, waarbij de temperatuurdomein van de GBS data is aange-

geven met de grijze verticale lijnen.
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Tabel 1: Pearson product moment correlatie van GBS data en data van kamerniveau, lokaal niveau en 

microniveau. Waar p < 0.001. De waarde r is een indicatie voor de sterkte van de correlatie. Hoe dichter de 

waarde r bij de 1 bevindt, hoe sterker de correlatie is. 

extra sensoren een kleiner temperatuurbereik 
hebben en de hogere temperaturen niet regi-
streren. De onnauwkeurigheid van de GBS-
sensor heeft invloed op de conclusies van het 
dataplatform en daarmee de binnenklimaat-
prestatie. De afstand tussen de GBS-sensor en 
de werktafels is dus een belangrijke indicator 
voor de betrouwbaarheid van de tempera-
tuurmeting.

Onnauwkeurige metingen zouden voor een 
deel voorkomen kunnen worden door de 
afstand van de GBS sensor tot de werktafels 
te beperken. De resultaten laten zien dat 
de verschillen in Tempint minimaal zijn bij 
sensoren die zich bevinden in een straal van 3 
m tot de werktafels. Bijvoorbeeld, in OPWE 
3 van kantoor A (figuur 1) bevonden zich drie 
sensoren binnen een afstand van 3 m tot de 
werktafels. De verschillen tussen deze senso-
ren waren minimaal en er kon geen significant 
verschil worden aangetoond tussen de GBS 
data en de data gemeten op lokaal niveau. 
Aangezien de afstand tussen de microsenso-
ren en de bijhorende lokale sensoren niet meer 
dan 3 m is zou men op basis van de vorige 
resultaten verwachten dat er tussen deze 
twee type sensoren ook nauwelijks sprake is 
van een temperatuurafwijking. Echter deze 
verwachting werd niet bevestigd door de 
meetresultaten. De gemeten microwaarden 
wijken onderling sterk af en komen niet 
overeen met de waarden op lokaal niveau. Per 
dag, per persoon en per tafel werden er andere 
temperaturen gemeten. De verschillen in 
microtemperatuur zijn op basis van de huidige 
data moeilijk te verklaren en veronderstellen 
individuele (persoonlijke) lokale effecten die 
de temperatuur beïnvloeden. Hierdoor was 

het niet mogelijk om betrouwbare conclusies 
uit de microdata op te maken. Een gedetail-
leerdere meting, zoals op microniveau, resul-
teert dus niet altijd in relevantere informatie. 
Hiervoor zullen de micrometingen moeten 
worden uitgebreid, waardoor we ook informa-
tie krijgen van bijvoorbeeld de activiteit van 
de geselecteerde werknemer, de positie van 
de stoel en de invloed van warmtebronnen. 

Naast de afstand van de sensor tot de werkta-
fel, speelt ook het aantal sensoren een belang-
rijke rol in de kwaliteit van data. Voor een 
betrouwbare binnenklimaatkwaliteit meting 
is er een minimaal aantal GBS-sensoren nodig. 
Om een betere indicatie te krijgen van het 
aantal sensoren in een open-kantoorvloer is 
het verband tussen de GBS data en data van 
kamerniveau, lokaal niveau en microniveau 
bestudeerd. Tabel 1 laat enkele correlaties 
zien. In de resultaten van beide kantoren is een 
duidelijk verschil zichtbaar.
 

In kantoor A is er ongeacht de afstand tussen 
sensoren altijd een zwakke relatie (r < 0.401, p 
< 0.05) te vinden tussen de data van de GBS 
sensor en data van de sensor geplaatst in de 
andere ruimte. Het maakt hierbij geen verschil 
of het gaat om een sensor geplaatst op 
kamerniveau of op lokaal niveau. Om repre-
sentatieve thermische gegevens in kantoor A 
te verzamelen is voor elke aparte open ruimte 
een eigen GBS sensor vereist. In kantoor B 
resulteert een grotere afstand tussen sensoren 
in een zwakkere correlatie. Een sterkere 
correlatie zou kunnen worden bereikt door 
het plaatsen van één extra GBS sensor in de 
ruimte, waarbij ze zich met een afstand van 20 
m tot elkaar bevinden (Figuur 5). Data van de 
twee GBS sensoren samen zullen voldoende 
informatie geven over de temperatuurver-
schillen. Hierbij heeft de dichtstbijzijnde 
ruimtesensor de sterkste correlatie met data 
van de lokale sensor.
 
Kantoor A heeft dus ondanks het kleinere 
oppervlak meer ruimtesensoren nodig dan 
Kantoor B. Het verschil in aantal sensoren is 
voornamelijk te verklaren aan de hand van het 
ontwerp van de kantoorvloeren. Kantoor A 
bestaat uit meerdere open ruimtes geschei-
den door wanden, terwijl kantoor B nauwelijks 
obstakels heeft. Het aantal sensoren en de 
afstand tussen sensoren hangt dus sterk af 
van het kantoorgebouw, waarbij vooral het 
ontwerp van het kantoor en de aanwezig-
heid van obstakels belangrijk zijn om mee te 
nemen in de overweging. 
Algemene richtlijnen sensorpositionering
Door het plaatsen van sensoren op drie meet-
niveaus en het vergelijken van de data met de 
data van het GBS zijn we tot nieuwe inzichten 
gekomen. Alhoewel de meeste resultaten 
afhankelijk zijn van het kantoorgebouw 
kunnen we op basis van het onderzoek enkele 
algemene richtlijnen formuleren om het lan-
ge-termijn monitoren van het binnenklimaat 

Figuur 5: Plattegrond 

van Kantoor B, waarbij 

de invloed van zon-

nestraling en afstand 

tussen sensoren op de 

correlatie tussen GBS 

data en data van lokaal 

niveau schematisch is 

weergeven.
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in de toekomst te verbeteren.  
Door de veranderende bezetting en aanwe-
zigheid van computers en zonnestraling in 
open-kantoorvloeren is er vaak sprake van 
een grote variatie in warmtebronnen over de 
ruimte. Gezien de grote invloed van warmte-
bronnen op Tempint is het voor de kwaliteit van 
data belangrijk dat de variatie in warmtebron-
nen geregistreerd kunnen worden door de GBS 
sensor. Hierdoor is het aan te bevelen om de 
GBS sensoren niet verder dan 3 meter van de 
werktafels te plaatsen. Binnen deze afstand 
kan de GBS sensor lichte variaties in warmte-
bronnen registreren. 
Daarnaast is voor een betrouwbare meting 
ook een minimaal aantal GBS sensoren nodig. 
Het aantal sensoren is sterk afhankelijk van 
het ontwerp van de open-kantoorvloeren 
en is hierdoor lastig om te zetten in alge-
mene richtlijnen. De methode beschreven 
in dit onderzoek, i.e. een tijdelijke plaatsing 
van extra sensoren en data-analyse, zou 
als hulpmiddel kunnen worden gebruik om 
het minimale aantal sensoren voor andere 
open-kantoorvloeren vast te stellen of huidige 
monitorsystemen te corrigeren. 
Daarnaast laat dit onderzoek zien dat een 
gedetailleerde meting op lokaal niveau en 
microniveau niet automatisch tot representa-
tievere data leidt. In het geval van microniveau 
wordt het vaststellen van de binnenklimaat-
kwaliteit eerder complex en zijn er geen 
algemene conclusies aan de data te verbinden. 
In beide kantoorgebouwen gaf het meten op 
kamerniveau voldoende representatieve infor-
matie, met de voorwaarde dat er voldoende 
GBS sensoren aanwezig zijn en ze zich op een 
korte afstand tot de werktafels bevinden. 

 CONCLUSIE 
Dit onderzoek is een veldstudie naar het 
monitoren van de binnenklimaatkwaliteit 
op open-kantoorvloeren, waarbij de positie 
van de GBS-sensoren en het aantal sensoren 
ter discussie worden gesteld. Resultaten van 
het onderzoek tonen een minimaal verschil 
in CO2-concentratie en relatieve luchtvoch-
tigheid tussen de GBS, kamer- en lokale 
sensoren. Grotere verschillen zijn aangetoond 
voor Tempint.
 
In zowel kantoor A als kantoor B, gaf de 
aanwezige GBS-sensor geen representatieve 
indicatie van de thermische condities van de 
ruimte. Lokale warmtebronnen en de afstand 
tussen sensoren hebben significant invloed 
op de betrouwbaarheid van de gemeten 
temperaturen. Hierdoor zal aan het begin van 
het ontwerpproces het aantal sensoren en 
de afstand tussen de sensor en de werktafel 

in overweging genomen moeten worden. 
Belangrijk hiervoor is de plattegrond van de 
open-kantoorvloer, zoals de aanwezigheid 
van ontsloten ruimtes en obstakels en het 
bestaan en fluctuatie van lokale warmte-
bronnen. Hierdoor is het aan te raden om de 
GBS-sensoren binnen een afstand van 3 meter 
tot de werktafels te plaatsen. Het meetproto-
col als beschreven in deze studie zou kunnen 
worden ingezet om het aantal sensoren nader 
te bepalen of bestaande monitoringssystemen 
bij foutieve metingen te corrigeren.
 
De resultaten van deze studie zijn slechts 
gebaseerd op twee kantoorgebouwen met één 
bepaald ventilatiesysteem en onder specifieke 
weersomstandigheden. Om in de toekomst 
meer en scherpere algemene richtlijnen voor 
het monitoren van de binnenklimaatkwaliteit 
te formuleren is het aan te bevelen om de toe-
passing van de methode verder te ontwikkelen 
voor meer gevarieerde kantooromgevingen en 
wisselende klimaatomstandigheden.
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Architecten, klimaatsysteem ontwerpers en ook leveranciers van printers schatten 

de uitstoot van printers te laag in. Hun mening: de moderne printers hebben zo 

weinig emissies dat ze rustig op de kantoorwerkvloer geplaatst kunnen worden. Ze 

delen de printers in naar de capaciteit van afdrukken per minuut: minder dan 20/

minuut kan op de werkplek; tussen 20 en 90 mag in de kantoorruimte. Ze denken dat 

niemand veel afdrukken gaat maken op een laag volume printer. De richtlijnen uit 

het Arbo-Informatieblad over binnenmilieu (AI-24) vinden ze achterhaald. Maar is 

dat in de praktijk inderdaad zo? Met 20 afdrukken per minuut, kom je in 60 minuten 

al op 1200 afdrukken. Binnen een week zit je zo aan 5000 afdrukken per maand, de 

grens in de AI-24 voor printers op de werkplek.  De contactgroep kantoren van de 

Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiënisten (NVvA) is in deze materie gedoken. 

De contactgroep is te gast geweest bij de printerfabrikant Ricoh in ‘s-Hertogenbosch.

Ir.drs. G.J. (Ineke) �ierauf (redactieraadslid TVVL Magazine); ing. H.H. (Bert) Meijer 
(Technische Universiteit Del�)

De belangrijkste vraag was: de richtlijnen uit 
de huidige AI-24 (Binnenmilieu) en vorige 
versie van AI-7 (Kantoren) zijn die nog nodig 
of niet? De firma Ricoh heeft ons de nieuwste 
ontwikkelingen in printers, hun uitstoot en de 
regelgeving verteld en laten zien. Aan de hand 
van recente literatuur hebben we uitgebreid 
gediscussieerd over de huidige stand van de 
techniek met betrekking tot de printer-emis-
sies en mogelijke blootstelling aan toner.
 
Lees mee met onze oogst uit:

Printeremissies:  
gaan we er op vooruit of niet?

1.  de literatuur;
2.   de technische en maatschappelijke ont-

wikkelingen.
En kom met ons tot de conclusie:
De NVvA contactgroep kantoren distantieert 
zich terecht van de laatste wijzigingen in de 
digitale versie van AI-7 (Kantoren), waarin 
wordt gesteld dat ook bij middenvolume 
apparaten vrijwel geen emissie voorkomt. 
Inderdaad printers stoten minder uit met de 
nieuwe technieken, maar de emissies zijn niet 
verdwenen. Deze emissies kunnen nog steeds 

mogelijk gezondheidsklachten veroorzaken. 
De richtlijn van max. 5000 prints/kopieën per 
maand in de werkruimte op de werkplek is nog 
steeds nodig. Bij voorkeur ook laag volume 
printers op de werkplek plaatsen in de buurt 
van een afzuigpunt in het plafond. Van belang 
is ook het ‘Blaue Engel / Blue Angel’ keurmerk 
bij de aanschaf van printers en toner. Dit keur-
merk geeft een waarborg voor lage emissies 
(en energiezuinigheid) van printers. Overigens 
is het aanschaffen van externe filters (onder-
zoek Wensing 2011) weggegooid geld: de 
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effectiviteit is zeer variabel en de bedrijfs-
zekerheid van het apparaat wordt beïnvloed.

 LITERATUUR
Sinds de publicatie van Tamara Onos in 2011 
is er vijf jaar verstreken. Vijf jaar waarin de 
technische ontwikkelingen niet hebben stil 
gestaan. Maar ook vijf jaar waarin de nodige 
nieuwe artikelen zijn gepubliceerd over prin-
ter-emissies en blootstelling daaraan. Voor 
deze update hebben we ons waar mogelijk 
gericht op de literatuur die na 2010 is versche-
nen. Deze update benadert het probleem van 
de printeremissies vanuit twee perspectieven:
a. Emissies (wat komt er nu eigenlijk uit een 
printer aan deeltjes en chemische stoffen?) 
Zie kader Emissies van een printer. 
b. Gezondheid (wat kunnen die deeltjes nu 
eigenlijk in je lichaam doen?).
Als bron voor literatuur is met name gebruik 
gemaakt van de literatuurlijst van nano-Con-
trol uit Hamburg. Alleen artikelen die via TU 
Delft gratis verkrijgbaar zijn opgevraagd. In 
totaal zijn er zo dertien artikelen gevonden die 
specifiek over printeremissies gaan. Vijftien 
artikelen over deeltjes en gezondheidsrisico’s 
(ultra-fijnstof en/of nanodeeltjes) en één 
case-study die ziekte linkt aan printers. Op één 
na zijn alle gevonden artikelen van voor 2014. 

 EMISSIES
Deeltjes
Opvallend is de conclusie die in één artikel 
(McGarry, 2011) wordt getrokken, dat bij prak-
tijkmetingen in kantoortuinen de gemeten 
deeltjes vooral afkomstig zijn van ándere 

bronnen dan van MFPC’s (Multi Functional 
Printer Copiers). Maar ook dat juist kleurenko-
pieën leiden tot piekconcentraties. 
Wel wordt (Tao Tang, 2012) geconstateerd dat 
er vooral in de range van Ultra Fine Particles 
een significante toename in emissie is waar 
te nemen bij het gebruik van MFPC’s. Als je 
vervolgens kijkt naar de absolute aantallen 
deeltjes per geprinte pagina, dan blijkt het te 
gaan om enorme aantallen, gemiddeld meer 
dan 2.109. Daarbij vallen dan weer de verschil-
len op tussen individuele printers. Ook die 
zijn enorm (tussen de hoogste en de laagste 
waarden zit een factor 103). (Morawska, 2009) 
Veel artikelen richten zich specifiek op 
technische details van het print-proces en de 
daarmee samenhangende emissies. Dit leidt 

niet tot aanbevelingen die voor de gebruiker 
interessant zijn, maar vooral tot aanbevelin-
gen voor nader onderzoek. Enkele observaties 
uit deze categorie:
•  Er is mogelijk een verband tussen hoge 

ozonconcentraties in de printers en 
toename van het aantal deeltjes  
(Hao Wang, 2012)

•  Met het kiezen van het juiste filter is 
winst te behalen bij het terugbrengen van 
printer emissie. (Caesar, 2009)

•  Hoe ouder de printer, hoe meer deeltjes er 
vrij komen (Kagi, 2007)

•  Er is een relatie tussen de temperatuur van 
de fuser-rol en de emissie; hoe heter, hoe 
minder deeltjes (Congrong He, 2010) 

•  Een belangrijk deel van de emissie lijkt te 
bestaan uit papier: het is dus niet zo dat 
printers ‘alleen maar’ toner uitstoten.

VOC’s
Zoals Tamara Onos al eerder constateerde, 
komen er bij het printproces ook VOC’s vrij. 
Deze VOC’s kom niet alleen in beperkte 
mate vrij, maar zij hebben – in het inwendige 
van printers- ook een rol bij de vorming van 
aerosolen die vervolgens naar buiten kunnen 
treden. Tamara Onos is in haar artikel kort 
ingegaan op de samenstelling van toners. 
Ricoh stelt op de website de MSDS’en van 
haar toners beschikbaar. Naast een polyes-
terhars (als copolymeer) en was komen ook 
hier de bekende bestanddelen als carbon 
black (IARC 2B) en titaan oxide terug (zie ook 
wikipedia over toner). 

Gezondheid, wat is het mogelijke effect?
Irritatie van luchtwegen en longen komt in 
diverse artikelen als belangrijkste moge-
lijke effect van chronische blootstelling aan 
emissies van printers naar voren. Zoals in één 

Figuur 1: De meeste printers bezitten 2 filters achter elkaar: voor ozon en stof. In het reguliere onder-
houdsschema staat onder andere vermeld bij hoeveel prints en kopieën deze vervangen moeten worden.

Figuur 2: De emissie van 

deeltjes, ozon en VOC’s 

wordt bepaald door het 

meer of minder geavan-

ceerde proces om de  

toner op het papier over te 

brengen en het papier uit de 

printer te sturen. Zo levert 

een Corona om de photo-

conductor op te laden meer 

ozon dan een charge roller.
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van de artikelen in wetenschappelijke termen 
wordt uitgedrukt: “Nanodeeltjes uit printer/
kopieerapparaten veroorzaakten in de 3 
gebruikte menselijke cellijnen het vrijkomen 
van pro-inflammatoire cytokines, apoptosis 
en een bescheiden cytotoxiciteit, maar geen 
DNA-schade. Samen met genexpressiedata 
in THP-1-cellen, concluderen we dat deze 
nanodeeltjes rechtstreeks verantwoordelijk 
zijn voor ontstekingen waargenomen bij men-
selijke vrijwilligers. (Khatri, 2013)”
De RIVM verwijst in de KIR-nano signalerings-
brief van april 2016 naar een vergelijkbaar 
onderzoek in de USA (Pirela, 2016.) Ook in dit 
recente onderzoek wordt een schadelijk effect 
gesignaleerd op alle geteste cellen.  
Eén artikel verhaalt in een case beschrijving 
over een receptioniste, die acute ademhalings-
klachten en hoesten ontwikkelt na een toe-
vallige blootstelling aan toner stof tijdens het 
verwisselen van een cartridge. Hierna heeft 
ze last van een droge hoest en pijn elke keer 
dat ze gebruik gemaakt van een laser printer. 
Veranderingen in de longfunctie worden niet 
waargenomen, wel een bronchiale ontste-
kingsreactie. (D’ Alessandro, 2013).

•  Strikte eisen voor ‘cradle to cradle’.
•  Weinig (lucht) vervuilende materialen in 

plastic delen.
•  Criteria voor de grondstoffen van toners en 

voor toelaatbare emissies van stof, vluch-
tige organische componenten (VOC’s) en 
ozon. In het kort komt het erop neer dat 
een Blue Angel toner geen (mogelijke) 
CMR-stoffen en geen kwik, cadmium, lood, 
nikkel of chroom bevat. 

De firma Ricoh heeft ons laten zien welke 
nieuwe technische ontwikkelingen de zo laag 
mogelijke emissie (van deeltjes, ozon, VOC 
én geluid) mogelijk maken. De emissie van 
deeltjes, ozon en VOC’s wordt bepaald door 
het meer of minder geavanceerde proces om 
de  toner op het papier over te brengen en het 
papier uit de printer te sturen. Zo levert een 
Corona om de photoconductor op te laden 
meer ozon dan een charge roller. Komen er 
minder chemische stoffen en deeltjes vrij 
bij kwalitatief goede moderne printers en 
toners met Blue Angel keurmerk. Ook zo min 
mogelijk kieren en spleten zijn van belang 
voor het beperken van de emissies (en van het 
geluidsniveau). De meeste printers bezitten 
2 filters achter elkaar: voor ozon en stof. In 
het reguliere onderhoudsschema staat onder 
andere vermeld bij hoeveel prints en kopieën 
deze vervangen moeten worden. 
De printerfabrikanten zijn zo enthousiast 
over deze ontwikkelingen in lagere emissies 
en geluidsniveau, dat ze een eigen indeling 
hebben voor wanneer een kopieerapparaat op 
de werkplek mag staan. Ze delen de printers in 
naar de capaciteit van afdrukken per minuut: 
minder dan 20/minuut kan op de werkplek; 
tussen 20 en 90 mag in de kantoorruimte. 
Ze denken dat niemand veel afdrukken gaat 
maken op een laag volume printer. De richtlij-
nen uit AI-24 vinden ze achterhaald. 
Maar is dat in de praktijk inderdaad zo? 
Met 20 afdrukken per minuut, kom je in 60 
minuten al op 1200 afdrukken. Binnen een 
week zit je zo aan 5000 afdrukken, de grens 
in de AI-24 per maand voor printers op de 
werkplek. Helaas is bij de laatste wijziging van 
de digitale AI-7 (Kantoren) door de laatste 
auteurs van AI-7 de mening van de printerfa-
brikanten overgenomen. De NVvA contact-
groep kantoren heeft in een bijeenkomst met 
deze auteurs mogelijke aanpassingen in AI-7 
besproken en aangegeven het printeradvies te 
willen laten zoals in AI-24 staat. De auteurs 
vonden dat duidelijk onzin. 

  CONCLUSIES
In de laatste wijzigingen van de digitale versie 
van AI-7 (Kantoren) wordt gesteld dat zowel 

bij laag als middenvolume printers vrijwel 
geen emissie voorkomt. Inderdaad stoten 
printers minder uit met de nieuwe technieken 
dan 5 jaar geleden, maar de emissies zijn niet 
verdwenen. Deze emissies kunnen nog steeds 
mogelijk gezondheidsklachten veroorzaken. 
Het artikel van Tamara Onos is nog steeds 
niet achterhaald. De richtlijnen van maximaal 
5000 afdrukken per maand in de werkruimte 
op de werkplek (en tot 50.000 per maand in 
een onbemande ruimte of nis in de gang) zijn 
nog steeds nodig. 
Van belang is ook nog steeds het ‘Blauwe 
Engel / Blue Angel’ keurmerk bij de aanschaf 
van printers. Dit keurmerk geeft een waarborg 
voor lage emissies (en energiezuinigheid) van 
printers. De richtlijnen van de printerfabri-
kanten zelf in aantallen afdrukken per minuut 
zijn te optimistisch en zeggen weinig over de 
emissie van de apparaten. 

Dit artikel is eerder verschenen in de nieuws-
brief van de Nederlandse Vereniging van 
Arbeidshygiënisten (NVvA).
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  AI-24 OVER BINNENMILIEU
AI-24 Binnenmilieu over printers in prints/
kopieën per maand
•  Laagvolume < 5.000: Mag in wer-

kruimte
•  Middenvolume 5.000 – 50.000 In 

een  onbemande ruimte of in een goed  
geventileerde nis op de gang

•  Hoogvolume > 50.000: In een aparte  
reproruimte (met bronafzuiging)

  EMISSIES VAN EEN PRINTER
Wat stoot een HP 4100 LaserJet printer aan emissies uit bij het 
printen van 1000 pagina’s? Deeltjes zijn gemeten bij uitvoer van 
papier; VOC’s bij afvoerventilator van de printer. 
• Concentratie VOCs 894.2 μg/m3. 
• Na 8 min, pluim volume 2.39 m3. 
• Verschillende VOCs waaronder xyleen, styreen, en ethylbenzeen 
geïdentificeerd als  printer emissie, 42.8 μg per geprinte pagina
• Nanodeeltjes worden vooral uitgestoten bij een koude start, als 
de printer lang genoeg heeft stilgestaan om de interne oppervlakken 

Figuur 1 en 2: De contactgroep kantoren van de Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiënisten (NVvA) is te gast geweest bij de printerfabrikant 
Ricoh in ‘s-Hertogenbosch.

tot kamertemperatuur te laten afkoelen.
• De uitgestoten aerosol bestaat voornamelijk uit op koolstof geba-
seerde nanopartikels onder andere gevormd door het verhitten van de 
toner copolymeer.
• Weinig ijzer-gebaseerde of calciumhoudende deeltjes gevonden 
in de printer emissies, wat suggereert dat niet-verdampte toner en 
papiercoatings geen belangrijke bron zijn.
• Op 1 meter afstand van de printer is de blootstelling aan deeltjes 
een stuk lager.
(Zhong-Min Wang e.a., 2011)

Damage: A Comprehensive in Vitro 
Analysis in Human Small Airway Epithelial 
Cells, Macrophages, and Lymphoblasts, 
Environmental Health Perspectives; 124 (2) 

[14]  Nano Control Hamburg,  www.nano- 
control.org

[15]  Onos T. (2011) Printen op het werk, zwart, 
wit of gekleurd, NVvA nieuwsbrief; 22 (3)

[16]  Tang T, Hurraß J, Gminski R, Mersch-
Sundermann V. (2012) Fine and ultrafine 
particles emitted from laser printers 
as indoor air contaminants in German 
offices.Environmental Science and 
Pollution Research19(9), 3840-3829.

[17]  Wang Z-M, Wagner J, Wall S. (2011) 
Characterization of Laser Printer 
Nanoparticle and VOC Emissions, 
Formation Mechanisms, and Strategies 
to Reduce Airborne Exposures. Aerosol 
Science and Technology; 45 (9)

[18]  Wensing M, Delius W, Fauck C, Omelan A, 
Petersen J, Schripp T, Ehde E,  Salthammer 
T. (2011) Measurement and characte-
rization of UFP emissions from hard-
copy devices in operation [Rapport]. 
Braunschweig, Duitsland: Fraunhofer 
Wilhelm Klauditz Institute

[19]  Wikipedia over toner: https://en.wiki-
pedia.org/wiki/Toner_cartridge
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Met betrekking tot verlichting richt de huidige 
wetgeving zich alleen op veiligheid en de van 
toepassing zijnde normen op visueel comfort 
en visuele prestatie. Door Europese regelge-
ving is inmiddels is ook het energiegebruik en 
duurzaamheid steeds belangrijker geworden. 
Dit kan zichtbaar worden gemaakt in de vorm 
van een kwaliteitslabel, zoals BREEAM. Maar 
ook het aspect welbevinden en gezondheid 
wordt steeds belangrijker geacht, aspecten 
waarmee rekening wordt gehouden bij ont-
wikkelingen als Human Centric Lighting (HCL) 
en het kwaliteitslabel WELL.
Door deze ontwikkelingen is de toepassing van 
leds steeds logischer geworden als vervangers 

Ledverlichting biedt steeds 
meer mogelijkheden

van de tot voor kort gebruikelijke lichtbron-
nen. Nieuwe technische ontwikkelingen laten 
ook zien dat ledverlichting een belangrijke 
schakel kan zijn tussen mens en techniek in 
het Internet of Things (IoT). Dit geldt zowel 
voor communicatie als wisselwerking en 
beïnvloeding. Tot voor kort werd het ontwerp 
van verlichting in het algemeen uitgevoerd 
door lichtspecialisten van fabrikanten en 
vertegenwoordigers van fabrikanten en voor 
grotere projecten ook wel door technische 
adviesbureaus. Door genoemde veranderin-
gen is het steeds belangrijker geworden om al 
tijdens de startfase van een project niet alleen 
de architect en installateur er bij te betrekken, 

maar ook een lichtontwerper.
Deze heeft niet alleen kennis van verlichtings-
kunde, regelgeving en normen, maar ook van 
de ontwikkeling van lichtbronnen en armatu-
ren en de gebruiksmogelijkheden ervan om 
tot creatieve lichtoplossingen te komen.

 TOEPASSING VAN LEDS
Leds zijn er in tal van uitvoeringen en 
samenstellingen. Ze worden met name voor 
plaatselijke verlichting als vervangers voor 
gloeilampen en halogeenlampen in over-
eenkomstige uitvoeringen geleverd. Het 
energiegebruik is echter vele malen geringer. 
Voor algemene verlichting vormen de leds in 

Sinds de uitfasering zijn gloeilampen niet meer verkrijgbaar, de meeste 

halogeenlampen ook niet meer en worden armaturen voor compacte en buisvormige 

fluorescentielampen nauwelijks meer aangeboden. De meest toegepaste lichtbron 

van nu is de led (light emitting diode). Dat deze de andere typen lichtbronnen 

hebben verdrongen, is met name veroorzaakt door het feit dat de energie-efficientie 

inmiddels hoger is dan die van de meeste tot voor kort gebruikte lichtbronnen 

voor binnenverlichting en de levensduur langer. Ze hebben ook een aantal andere 

voordelen, maar echter een aantal nadelen. De voordelen hebben het onder andere 

mogelijk gemaakt om verlichting te realiseren die is goed is af te stemmen op het 

welbevinden van de mens. Daarnaast kan ledverlichting een schakel zijn tussen mens 

en techniek met betrekking tot communicatie , maar ook beïnvloeding via internet.  

R. (Rienk) Visser, redactieraadslid TVVL Magazine
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het algemeen een integraal onderdeel van de 
armaturen. In de meeste gevallen zijn ze dan 
niet om te wisselen voor andere. Zoals 
hiervoor al is aangegeven zijn belangrijke 
eigenschappen van leds:
- Zeer goede energie-efficiëntie
- Lange levensduur

Andere eigenschappen waarmee ook rekening 
moet worden gehouden zijn:
- Kleurweergave;
- Kleurtemperatuur;
-  Lichtstroomafname en uitval van leds 

tijdens gebruik;
-  Temperatuursafhankelijkheid en warmte-

last interieur;
- Regelbaarheid.

Deze kunnen in meer of mindere mate afwij-
ken van de eerder genoemde lichtbronnen.

 KLEURWEERGAVE
Een gekleurd oppervlak kan bij lichtbronnen 
met een verschillende spectrale verdeling op 
verschillende wijze worden ervaren omdat het 
gereflecteerde licht ook onderling verschil-
lende golflengten zal hebben. De spectrale ver-
deling van een lichtbron hangt onder andere af 
van de kleurtemperatuur. Een oppervlak met 
een bepaalde kleur zal dus bij lichtbronnen 
met verschillende kleurtemperaturen ook 
verschillend worden ervaren. Daarnaast zijn 
bepaalde lampeigenschappen van invloed 
op de spectrale lichtverdeling. Deze kunnen 
in meer of mindere mate afwijken van die 
van temperatuurstralers zoals gloeilampen, 
halogeenlampen en de zon.

De CIE beveelt als middel tot specificatie 
van de kleurweergave-eigenschappen van 
een lichtbron het gebruik aan van het begrip 
kleurweergave-index (R), internationaal ook 
wel aangeduid als Colour Rendering Index 
(CRI). Dit is een criterium voor de mate, waarin 
de kleurindruk van een aantal onder de te spe-
cificeren lichtbron waargenomen kleurmon-
sters overeenstemt met de kleurindruk van 
dezelfde kleurmonsters, verlicht door middel 
van een referentielichtbron onder gedefini-
eerde omstandigheden. De waarde van R is de 
gemiddelde van de speciale kleurweergave-in-
dices CIE 1974 voor een gespecificeerd aantal 
testkleuren. Tot voor kort waren dit in het 
algemeen acht.
Ra is een dimensieloos getal dat van 100 tot 
een zeer laag getal kan lopen. Ra is maximaal 
en heeft de waarde 100, indien de te beoor-
delen lichtbron dezelfde spectrale energiever-
deling heeft als de referentiebron. Bij afspraak 
hebben de referentielichtbronnen (daglicht 

en temperatuurstralers) een index die 100 
bedraagt. De kleurweergave van lampen met 
een kleurweergave-index Ra van meer 
dan 80 wordt als goed gewaardeerd en met 
een Ra van meer dan 90 als zeer goed. Dit 
zijn gemiddelde waarden, waarbij de Ra van 
de testkleuren onderling in meer of mindere 
mate kunnen verschillen. 

Leds hebben ten opzichte van gloeilampen en 
halogeenlampen, maar ook ten opzichte van 
fluorescentielampen een afwijkende kleur-
weergave, met name in het (diep)rode gebied 
van het zichtbare spectrum. De meeste leds 
leken daarom oorspronkelijk ook niet geschikt 
voor toepassing in musea, galeries, verkoop-
ruimten, enz. Om een beter beeld te kunnen 
krijgen van welke leds hiervoor wel geschikt 
zijn, is het aantal testkleuren uitgebreid tot 
maximaal 15. De vijftien standaardreferen-
tiekleuren, eveneens conform de CIE, zijn 
vastgelegd in afbeelding 1.

Het Amerikaanse IES heeft een methode ont-
wikkeld om nog beter de kleurweergave-ei-
genschappen van een lichtbron vast te kunnen 
leggen, zoals vastgelegd in de publicatie 
TM-30-15. Deze is echter nog niet algemeen 
geaccepteerd.

 KLEURTEMPERATUUR
De lichtkleur of kleurindruk van een lamp 
verwijst naar de schijnbare kleur van het 
licht dat wordt uitgestraald. Een maat voor 
de kleurindruk wordt uitgedrukt in Kelvin (K), 
bijvoorbeeld 2700 K voor extra warmwit, zoals 
voor het licht van gloeilampen en 4000 K voor 
neutraalwit, zoals van bijvoorbeeld tl-lampen. 
Leds zijn met diverse lichtkleuren verkrijg-
baar, van nog warmer licht dan gloeilampen 
tot daglichtwit. Bij dimmen veranderd de 
kleurtemperatuur niet, zoals dit bijvoorbeeld 
wel bij gloeilampen het geval is. Omdat in veel 
armaturen een groot aantal leds zijn opgeno-
men, is het wel mogelijk om een combinatie 

Afbeelding 1: CIE standaardkleuren

Afbeelding 2: Voorbeeld presentatie kleurweergave leds

Afbeelding 2 laat een voorbeeld zien van de 
wijze waarop de spectrale samenstelling en de 
kleurweergave-eigenschappen door een fabri-
kant van leds worden gepresenteerd. Hierbij 
wordt de kleurweergave-index van alle 15 
testkleuren afzonderlijk aangegeven en wordt 
een zeer gedetailleerde indruk gegeven van de 
te verwachten kleurweergaveprestatie. Zo is 
de afbeelding op te maken dat de kleurweer-
gave van rood bij leds van de Standard-versie 
zeer slecht is (Ra = 16), terwijl deze voor de 
Artist-versie zeer goed is (Ra = 98). 

van leds met een warme en een koele licht-
kleur toe te passen en door deze afzonderlijk 
te regelen, kunnen diverse kleurtemperaturen 
worden gerealiseerd. Dit wordt onder andere 
toegepast bij Human Centric Lighting (HCL).

  LICHTSTROOMAFNAME 
TIJDENS GEBRUIK

Ook bij het gebruik van leds neemt de 
lichtstroom af tijdens het gebruik. Bij het 
bepalen van de verlichtingssterkte die onder 
alle omstandigheden moet worden gere-
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aliseerd wordt daarom rekening gehouden 
met de zogenaamde behoudfactor. Dit is de 
verhouding tussen deze waarde en de waarde, 
die moet worden gerealiseerd in nieuwe 
toestand. Bij toepassing van ledarmaturen kan 
niet meer worden uitgegaan van gebruikelijke 
behoudfactoren, zoals deze van toepassing zijn 
voor de hiervoor gebruikelijke lichtbronnen. 
Zo is bijvoorbeeld een ledarmatuur anders 
opgebouwd dan een tl-armatuur, waardoor 
er geen vuil bovenop de leds terecht komt. 
Bovendien wordt de levensduur niet langer 
bepaald door de tijdsduur tot de lampen te 
weinig licht meer geven, maar meer door de 
effectieve gebruiksduur.
Om duidelijkheid te geven betreffende 
lichtterugval en levensduur worden de zoge-
naamde L en B waarden gebruikt, algemeen 
aangeduid met LxBy, gekoppeld aan een 
bepaalde aangegeven levensduur.

Hierin is:
Lx - de tijd in uren waarbij nog x% van de 
nieuwwaarde van de lichtstroom aanwezig is 
na de aangegeven levensduur en
By - het percentage van de leds dat minder licht 
geeft dan de x% van de initiële lichtstroom.

Bij voorbeeld een L70 B50 bij 50.000 brand-
uren geeft aan dat 50% van de leds minder 
dan 70% van de oorspronkelijke lichtstroom 
geeft. Het houdt ook in dat de andere 50% 
van de leds nog 70% of meer geeft. De 
B-factor is dus een gemiddelde. Dit schema-
tisch aangegeven in afbeelding 3.
Een en ander is van toepassing indien het 
lichtstroombehoud wordt bepaald volgens 
IES-normen LM-80 + TM-21 of LM-84 + 
TM-28.

Het komt ook voor dat na de L-factor geen 
B-factor wordt vermeld. Deze is dan auto-
matisch B50. Het is ook belangrijk om na te 
gaan hoeveel branduren voor een bepaalde 
toepassing als uitgangspunt moet dienen. Zo 
wordt met 50.000 uur als uitgangspunt voor 
een kantoor bij gemiddeld 2500 branduren 
per jaar over een periode van 20 jaar rekening 
gehouden. 

  TEMPERATUURSAFHANKELIJK-
HEID EN WARMTELAST INTERIEUR

Fluorescentielampen leveren hun optimale 
lichtstroom bij een bepaalde omgevingstem-
peratuur. Bij een hogere of lagere tempera-
tuur leveren ze minder licht. In armaturen 
die hiervoor geschikt zijn, kan de optimale 
lichtstroom worden gerealiseerd door een 
bepaalde hoeveel lucht hierdoor te voeren. Dit 
kan bovendien een gunstig effect hebben op 

Afbeelding 2: Voorbeeld presentatie kleurweergave leds

Afbeelding 4: Kantoor met HCL (Bron: Trilux)

de energie die nodig is voor koeling van een 
ruimte. Ook bij leds is de lichtopbrengst mede 
afhankelijk van de omgevingstemperatuur, 
echter op andere wijze. Hoe hoger deze is, 
hoe geringer de lichtopbrengst. Hierbij leidt 
koeling door luchtafvoer altijd tot een hoger 
rendement. Leds zijn dus ook zeer geschikt 
voor koele ruimten, zoals koel- en vriescellen. 
De omgevingstemperatuur waarin de ledar-
maturen functioneren is ook van invloed op 
de levensduur. Zo zal de levensduur korter 
worden bij hogere omgevingstemperaturen 
dan is toegestaan voor een bepaalde led. 

  FLIKKER EN  
STROBOSCOPISCH EFFECT

Bij toepassing van inferieure drivers kunnen 
flikkereffecten ontstaan, overeenkomstig 
die bij toepassing van fluorescentielampen 
in combinatie met conventionele, draadge-
wonden voorschakelapparaten. Dit kan niet 
alleen als hinderlijk worden ondervonden, 
maar kan ook leiden tot lichamelijke klachten. 
De oorzaak is de meest eenvoudige wijze van 
omzetten van wisselspanning naar gelijks-
panning, door alleen de positieve sinus door 
te laten. Omdat leds bijzonder snel in- en 
uitschakelen heeft de hierbij voorkomende 
onderbreking van de stroom het knipperen 
van het licht tot gevolg. Het flikkereffect kan 
ook voorkomen bij regeling van ledverlichting 
bij toepassing van pulsbreedtemodulatie 

(PBM) c.q. puls-whidth modulation (PWM). 
Ook hierbij wordt de stroom, ook al is dit maar 
zeer kort, steeds onderbroken. Hierbij kan ook 
het stroboscopisch effect optreden, waardoor 
het bijvoorbeeld kan lijken of draaiende 
voorwerpen stil staan of in de andere richting 
draaien. Flikkeren en stroboscopisch effect 
kunnen worden verkomen door toepassing van 
stroomregeling.

 HUMAN CENTRIC LIGHTING
Human Centric Lighting, ook wel aangeduid 
als HCL, heeft als uitgangspunt dat bij de 
toepassing van verlichting de mens centraal 
moet staan. Hierbij gaat het om zowel visuele, 
emotionele en biologische effecten. Ook door 
kunstverlichting kan het biologische ritme 
worden beïnvloed en hiermee ook welbe-
vinden, humeur en gezondheid. Over deze 
effecten zijn inmiddels tal van publicaties 
verschenen. Human Centric Lighting wordt 
gerealiseerd door de mogelijkheid om zowel 
de intensiteit als de lichtkleur (kleurtempera-
tuur) te veranderen. Hierdoor kan het dienen 
als ondersteuning of vervanging van het dag-
licht of kan worden toegepast voor bijvoor-
beeld voor een ontspannen omgeving voor 
concentratie of juist een activerende, zoals 
in kantoren, scholen of gezondheidszorg. In 
het verleden is hiermee al de nodige ervaring 
opgedaan bij toepassing van fluorescentielam-
pen met verschillende lichtkleuren (van 2700K 
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Afbeelding 5: Vergelijking verschillende typen leds (Bron: Seoul Semiconductor)

tot zelfs 17.000K), maar ook leds lenen zich 
bijzonder goed voor dit doel. 

Een nieuwe ontwikkeling om hierbij op nog 
betere wijze het daglicht te kunnen benaderen 
is die op basis van leds met een purperkleur 
(zie afbeelding 5)

Bij dit type leds komt de spectrale samenstel-
ling veel meer overeen met dat van daglicht. 
De blauwe piek, die ook negatieve gevolgen 
kan hebben, is afgevlakt en de warme licht-
kleuren zijn beter vertegenwoordigd. 

 INTERNET OF THINGS
Leds als onderdeel van het Internet of Things 
(IoT) of Internet de Dingen is een nieuwe ont-
wikkeling, die vanaf 2010 steeds meer onder 
de aandacht is gekomen. Naast verlichting, die 
de communicatie van mens tot mens mogelijk 
maakt, kunnen leds ook worden gebruikt voor 
communicatie met een grote verscheidenheid 
van apparaten. 
Leds zijn halfgeleiders en dat geldt ook voor 
de meeste sensoren. Het lichtpuntenpatroon 
biedt veelal de ideale infrastructuur voor het 
Internet of Things en daarom is het logisch 
om die verschillende halfgeleidercomponen-
ten te combineren. De verbinding gaat via 
het normale internet. Hierbij kan informatie 
worden verzameld om bepaalde omgevingen, 
zoals thuis, op het werk, in het ziekenhuis en in 
een auto te controleren. 
Door het verzamelen van data kunnen  
efficiëntieverhoging, comfortverbetering en 
betere veiligheid worden gerealiseerd, maar 
ook besparingen en beter onderhoud in gebou-
wen. Dit is ook van toepassing voor openbare 
verlichting en inmiddels al in tal van gemeen-
ten toegepast.
Verdere ontwikkelingen bieden nog tal van 
mogelijkheden voor de verlichting als onder-
deel van het Internet of Things.

 LICHTONTWERP NEDERLAND
Tot voor kort werd het ontwerp van verlichting 
in het algemeen uitgevoerd door lichtspecia-
listen van fabrikanten en vertegenwoordigers 
van fabrikanten en voor grotere projecten 
ook wel door technische adviesbureaus 
en ontwerpende installateurs. Een aantal 
hiervan hebben ook medewerkers die zich 
hebben gespecialiseerd in het ontwerpen van 
verlichting. Omdat het vakgebied inmiddels zo 
complex is geworden en bovendien architec-
ten vaak aangaven dat er te weinig aandacht 
werd besteed aan het effect en de inpassing in 
de architectuur en het interieur zijn er steeds 
is er steeds meer behoefte ontstaan aan 
onafhankelijke lichtontwerpers die creatief 

mee kunnen zoeken naar gewenste licht-
oplossingen. Lichtontwerpers zijn door alle 
ontwikkelingen op het gebied van verlich-
tingstechniek, regelgeving, gezondheidsaspec-
ten en maatschappelijke ontwikkelingen 
inmiddels een belangrijke schakel geworden 
tussen opdrachtgever, architect, fabrikanten, 
installateurs en gebruikers. Het is belangrijk 
dat dit ook als zodanig wordt herkend en een 
lichtontwerper direct bij de ontwikkeling van 
een gebouw een zelfstandige plek krijgt in het 
bouwproces. Alleen dan kan de kwaliteit van 
de verlichting en de verwachtingen die alle 
betrokkenen hebben ook worden gerealiseerd. 

Om lichtontwerpers die over deze kwaliteiten 
beschikken zichtbaar te maken, zodat ze ook 
gemakkelijk vindbaar worden is begin 2017 
Lichtontwerp Nederland (LN) gestart om 
dit te realiseren en blijvend te verbeteren en 
daarnaast ook uit te dragen. LN is een zelf-
standig en onafhankelijk platform, dat nauw 
samenwerkt met de NSVV, de Nederlandse 
Stichting voor Verlichtingskunde en hierin 
vertegenwoordigd is door het kernteam 
Design. Deze samenwerking versterkt onder 
andere ook de mogelijkheden tot een bijdrage 
aan normen via NEN en aan publicaties van 
het CIE, de internationale commissie voor 
verlichting. Daarnaast is het de bedoeling om 
samen congressen, symposia en workshops te 
organiseren en bij te dragen aan onderwijs op 
het gebied van verlichting.

 LITERATUUR
1.  W. Lau, “LEDs: Fighting Flicker”, 

Architectural Lighting, 23 april, 2014 
2.  H. Haas, “Principals of LED Light 

Communications”,Cambridge University 
Press, 2015.

3.  Stan Walerczyk, CLEP, LC, “Human Centric 
Lighting”, Architectural SSL, 06 12

4.  Michel S. Mott, Daniel H. Robinson, Ashley 
Walden, Jodie Burnette en Angela S. 
Rutherford, “Illuminating the Effects of 
Dynamic Lighting on Student Learning”, 
Sage, 6 mei 2012

5.  Peter R. Boyce, “Exploring human-cen-
tric lighting”, Lighting Research and 
Technology, Sage, maart 2016

6.  Publicatie IES TM-30-15: “Method for 
Evaluating Light Source Color Rendition”, 
2015

7.  R. van Uden, R. van den Berg, M. Ritmeester 
en M. Janssen,” Nieuwe reductiefactor 
verbetert interne-warmtelastberekeningen 
van verlichting”, TVVL Magazine nr. 10, 2017

27TVVL Magazine | 02 | 2018 LED-VERLICHTING

�ema Werkomgeving



28 TVVL Magazine | 02 | 2018 LUCHTKWALITEIT IN UNIVERSITEITSGEBOUWEN Z-KOREA

Een vergelijking van de luchtkwaliteit 
in universiteitsgebouwen: Seoul 
versus Eindhoven

  ABSTRACT
South Korea, and in particular it’s capitol 
Seoul, is not really known as a place with 
a clean air in the cities. Mircoparticles and 
yellow dust found in the air regularly cause 
residents to wear facemasks for their health. 
Inside, they take those masks off. During the 
study trip to Seoul, South Korea, students 
have researched the air quality within buil-
dings. Measurements have been performed in 
universities. The results show that compared 
to the Dutch building code, the air in Seoul 
contained at the time of the measurements, 
4x (inside) and 6x (outside) as much micro-

particles than allowed in the Dutch code. 
During the shoulder seasons, the buildings are 
naturally ventilated. The air inside contains 
less particles than outside, but the values are 
still very high.

 INTRODUCTIE
De luchtkwaliteit binnen is in gebouwen en 
belangrijke factor welke een grote invloed 
heeft op de mate van comfort en gezondheid. 
Aangezien de gemiddelde mens meer dan 
90% van zijn tijd binnen doorbrengt is de 
luchtkwaliteit binnen van groot belang [1] [2]. 
Studenten vormen een groep binnen deze 

90%, ze brengen op doordeweekse dagen veel 
tijd door in schoolgebouwen [3]. Verschillende 
studies hebben plaatsgevonden om te kunnen 
beoordelen wat de impact van een verbetering 
van de kwaliteit van het binnenklimaat heeft. 
Fisk, Black & Bruner (2011) hebben verschil-
lende strategieën getest in Amerikaanse 
kantoorgebouwen. Aspecten als ventilatie 
en thermisch comfort van inzittenden zijn 
onderzocht en er is geconcludeerd dat deze 
factoren de productiviteit verbeteren, er 
minder ziekteverzuim optreedt en dat het ‘sick 
building syndrome’ minder vaak optreedt. 
Het verbeterde binnenklimaat brengt ook 

Zuid-Korea en met name de hoofdstad Seoul staat niet echt bekend als steden met 

een schone lucht. Microdeeltjes en gele stof in de lucht zorgen er regelmatig voor 

dat bewoners buiten de deur genoodzaakt zijn om mondkapjes te dragen voor hun 

gezondheid. Eenmaal binnen gaan de mondkapjes vaak weer af. Tijdens de studiereis 

in Zuid-Korea hebben studenten onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit binnen 

gebouwen. Metingen zijn zowel binnen als buiten verschillende scholen en bedrijven 

uitgevoerd binnen de stad Seoul en vergeleken met de situatie in Eindhoven. De 

resultaten laten zien dat, vergeleken met de Nederlandse norm, de lucht in Seoul ten 

tijde van de meting 4x (binnen) tot 6x (buiten) de maximaal aanvaarde waarde voor 

microdeeltjes aannam. Tijdens de tussenseizoenen worden de gebouwen natuurlijk 

geventileerd. De lucht binnen bevat dan wel minder vervuiling dan de buitenlucht, 

maar de waardes zijn nog steeds veel te hoog.  

Auteurs: M.A.E.(Marjolijn) Benen, L.C.(Lara) Quaas, W.(Wesley) v.d. Sommen, 
M.Z.(Mohamed) Tantawi
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economische verbetering met zich mee. Dit 
is ook onderzocht door Fisk, Black & Bruner 
(2011) waar werd aangehaald dat een totaal 
economisch voordeel van $11.8 miljoen kan 
worden behaald. Andere studies lieten een 
gemiddelde verbetering van een factor 7.5 zien 
wanneer de verbeteringen werden vergeleken 
met de kosten. Het gaat hier om productivi-
teit, materiaal en onderhoud [4].

Buitenlucht is de bron van verse lucht voor 
ventilatiesystemen in gebouwen, terwijl 
mechanische ventilatiesystemen lucht vaak 
wordt gefilterd. Verse lucht wordt aangezo-
gen via ventilatoren en geconditioneerd met 
behulp van hulpapparatuur voordat deze 
wordt gedistribueerd door het gebouw. In het 
geval van natuurlijke ventilatie komt de verse 
lucht het gebouw binnen zoals deze ook buiten 
aanwezig is, bijvoorbeeld door een open raam. 
Deze lucht wordt in veel gevallen dus niet 
gefilterd of geconditioneerd.

Er zijn verschillende stoffen die de lucht-
kwaliteit binnen op een negatieve manier 
beïnvloeden. Luchtvervuilers als radon, 
tabaksrook, schimmels, allergenen welke 
astma veroorzaken en bijproducten na 
verbranding zijn de schadelijkste vervuilende 
stoffen [5]. Bovendien bestaan er nog stoffen 
welke buiten zijn te vinden en de luchtkwali-
teit binnen verminderen indien deze binnen 
zouden komen. Deze stoffen zouden ook een 
gezondheidsgevaar met zich mee kunnen 
brengen. Dit zijn stoffen als zwevende stof-
deeltjes, koolwaterstof, NO x en koolstofoxi-
des. De luchtkwaliteit binnen van school- en 
universiteitsgebouwen wordt beïnvloed door 
verschillende factoren als gevelkenmerken 
(bijvoorbeeld luchtdichtheid), bezettings-
graad, de activiteit die binnen plaatsvind, de 
concentratie van vervuilende stoffen, venti-
latievoud en de concentratie van vervuilende 
stoffen van buiten. Grote universiteiten in 
steden zijn vaak centraal gepositioneerd waar 
er meer verkeer plaatsvind en er een dichtere 
stedelijke omgeving aanwezig is. Dit zorgt er 
voor dat school- en universiteitsgebouwen 
meer in contact komen met vervuilende 
stoffen van buiten, welke een direct effect 
hebben op het binnenklimaat. Wanneer deze 
vervuilende stoffen zich in de binnenlucht 
bevinden brengen zij een groter risico mee 
voor de gezondheid van de mens. De effecten 
van vervuilende stoffen van buiten op de kwa-
liteit van het binnenklimaat zijn onderzocht 
met verschillende studies. In deze studies 
werd geconcludeerd dat vervuilende stoffen 
van buiten bijdragen aan de vervuiling van de 
binnenlucht. [6] [7] [8] [9]. Verder toonden 

studies aan dat de hoeveelheid vervuilde stoffen 
in de binnenlucht mede wordt beïnvloed door 
het klimaat en het type omgeving. Zo zullen er 
verschillende samenstellingen zijn wanneer de 
luchtvervuiling wordt gemeten in stedelijke, 
landelijke of industriële omgevingen. [5] [10] [11] 
[12] [13]. 

Buiten al de vervuilende stoffen die het 
binnenklimaat beïnvloeden hebben zwevende 
stofdeeltjes, PM (particulate matter), een sig-
nificantere invloed op de luchtkwaliteit binnen 
indien er gekeken wordt naar de nadelige effec-
ten voor de gezondheid [3]. Steeds meer studies 
richten zich op deze luchtvervuilers [9] [14] [15] 
[16]. Fijne PM zoals PM2,5 dringt tot diep in de 
longen door en kan voor een verzwakte long-
functionering zorgen [17]. Franck et al. (2011) 
hebben een studie uitgevoerd in kinderkamers 
van kinderen van 3 jaar en concludeerden dat 
deeltjes kleiner dan 1 μm het meeste geasso-
cieerd kunnen worden met nadelige effecten 
voor de gezondheid. De bron van deze deeltjes 
komt met name van buiten [3]. Daarom is het 
belangrijk om vast te stellen wat de bronnen 
van deze deeltjes zijn om de invloed van deze 
vervuilende stoffen van buiten op het binnenkli-
maat te kunnen bepalen. Verschillende studies 
zijn gedaan naar de relatie van concentratie van 
vervuilers van binnen en buiten [8] [11] [12] [13] 
[14] [16].

Daarom is het doel van deze studie om, naar 
aanleiding van de bestudeerde literatuur, de 
relatie van deeltjes kleiner dan 2,5 μm (micro-
meter) en PM10 concentraties te onderzoeken 
voor binnen en buiten in institutionele gebou-
wen in Zuid-Korea en Nederland. Ook zal een 
vergelijking worden gemaakt tussen de twee 
steden waar metingen hebben plaatsgevonden.

 METHODE
I) Locatie
Tijdens de reis is er een bezoek gebracht aan 
Yonsei University, waar tijdens het bezoek de 
meting plaatsvond. Na terugkomst in Nederland 
is ook gemeten op de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e), gelegen in Eindhoven, 
Nederland.

I.I) Yonsei University
Yonsei University is een van de oudste universi-
teiten van Zuid Korea en is ook gelegen in Seoul. 
De campus ligt in het centrum van de stad, ten 
noorden van de Han rivier. De visie om een open, 
groene campus te creëren, een rustige omgeving 
om te studeren ondanks dat deze midden in de 
stad ligt, is in de afgelopen jaren gerealiseerd. De 
campus is omgeven door drukke wegen. 
Op de campus is 1x buiten en 1x binnen gemeten 

in de lobby van gebouw 325, Samsung Kwan 
Building. Dit gebouw is een van de meest 
westelijk gelegen gebouwen op de campus. 
De lobby was een rechthoekige ruimte (30 x 
20 meter) met twee verdiepte ingangen met 
dubbele schuifdeuren die recht tegenover 
elkaar lagen. Deze ingangen zijn vormen 
ruimtes in het midden van de lange zijde van 
5 x 5 meter.

I.II)  Technische Universiteit  
Eindhoven (TU/e)

Ook is er 1x een meting uitgevoerd op de 
Technische Universiteit Eindhoven. Deze 
meting, in Nederland, zorgt ervoor dat er ver-
gelijking worden uitgevoerd tussen Nederland 
en Zuid Korea. Waar op de campus van Yonsei 
University de renovaties voor een groenere, 
open campus net klaar zijn, is deze renovatie 
in Eindhoven nog bezig. Het is belangrijk 
om op te merken dat ondanks dat ook deze 
campus midden in de stad ligt, zijn de steden 
in Korea relatief gezien groter en de  dichter 
bebouwd en bevolkt. Dit maakt dat de cam-
pussen heel erg overeenkomen, maar er grote 
verschillen zijn tussen de steden. 
In Zuid Korea is het gebruikelijk om in de 
tussenseizoenen op een natuurlijke manier 
te ventileren. Om deze reden is er gezocht 
naar een gebouw op de campus in Nederland 
die de meeste overeenkomst heeft met de 
campusgebouwen in Zuid Korea. De Matrix 
op de TU/e campus is, net als het gebouw in 
Zuid Korea, een ouder gebouw op de campus. 
En de mechanische ventilatie in dit gebouw is 
deze tijd van het jaar ook uitgeschakeld. Om 
deze reden is er gekozen voor een meting in de 
lobby van Matrix. De lobby van Matrix is een 
vierkante ruimte van ongeveer 10 x 10 meter 
met twee gangen van 5 x 2 meter. Tijdens 
de metingen in Eindhoven was het aan het 
regenen.

II) Meetopstelling
II.I) Locatie
De meetopstelling is gelijk voor alle metingen. 
Er heeft een meting plaatsgevonden in het 
gebouw en gelijk erna buiten het gebouw. Op 
alle drie de universiteiten is gemeten in het 
midden van de lobby van de gebouwen, op 
een hoogte van 1 meter van de grond. Direct 
na de meting binnen, is er buiten gemeten. Zo 
komen de klimaatomstandigheden het meest 
overeen met de omstandigheden op het 
moment van de meting binnen. De buiten- 
meting vond plaats naast de gebouwen waar 
gemeten is, 5 tot 10 meter van de gevel.

II.II) Meetapparatuur
Er is gemeten met  de “Lighthouse Worldwide 
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Solutions, HANDHELD 3016 IAQ Airborne 
Particle Counter Gen E” en de “TSI's IAQ-
CalcTM Indoor Air Quality Meter 7525”, zie 
Afbeelding 1a en b.

Afbeelding 1a – Meetapparatuur) Lighthouse 

Airborne Particle Counter

Afbeelding 1b – Meetapparatuur) IAQ Calc 7525

Afbeelding 2a - Gemiddelde temperatuur

Afbeelding 2b - relatieve luchtvochtigheid in Zuid Korea en Nederland

De Lighthouse Airborne Particle Counter meet 
deeltjesgrootte in de lucht (6 verschillende 
afmetingen: 0,3 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,5 
μm, 5,0 μm en 10,0 μm). Deze meting wordt 
verricht met lasertechnieken. Het licht van 
de laser wordt weerkaatst door de deeltjes in 
de lucht. Deze weerkaatsing wordt omgezet 
in elektrische pulsen die worden geteld om 
de deeltjesgrootte te detecteren en tellen. 
Het linker staafje op de meter (zie afbeel-
ding), meet de temperatuur en relatieve 
luchtvochtig heid. 
De IAQ-Calc 7525 is een apparaat dat de 
Carbon Oxide (CO), Carbon Dioxide (CO2), 

luchttemperatuur en relatieve luchtvochtig-
heid meet.
Tijdens de metingen is het achtergrondniveau 
van het aantal deeltjes buiten beschou-
wing gelaten omdat deze niet is gemeten. 
Daarnaast heeft de meetapparatuur stan-
daard een meetafwijking welke een grote 
invloed kan hebben op de resultaten. Dit is 
ongeveer 50ppm voor de CO en CO2 meter en 
1 deeltje per 5 minuten voor de deeltjesmeter. 

II.III) Data-analyse
De parameters die belangrijk zijn in dit onder-
zoek zijn de deeltjesgrootte, luchttempera-
tuur en relatieve luchtvochtigheid. De deeltjes 
kleiner of gelijk aan 2,5 μm zijn meegenomen 
in dit onderzoek.
Zoals in de inleiding is beschreven, is het doel 
van dit onderzoek om met metingen na te 
gaan of het mogelijk is om op een natuurlijke 

manier te ventileren. De waardes waar dit aan 
wordt getoetst is gebaseerd op gezondheids-
risico’s. Aangezien het lastig is om Koreaanse 
wetgeving te vinden over toegestane hoeveel-
heden. De Nederlandse wetgeving stelt dat 
het jaarlijkse gemiddelde niet hoger mag zijn 
dan 25 μm/m³. De data is geanalyseerd met 
behulp van Microsoft Excel.

 RESULTATEN
In afbeelding 2a is duidelijk te zien dat de 
binnentemperaturen op de twee universitei-
ten vergelijkbaar zijn. Het verschil tussen de 
binnen- en buiten temperatuur is groter op de 
TU/e ten tijde van de meting. In afbeelding 
2b is de relatieve luchtvochtigheid te zien. 
Wat opvalt aan deze grafiek is dat de relatieve 
luchtvochtigheid van de buitenlucht op de 
TU/e een stuk hoger ligt. Dit komt doordat het 
regende ten tijde van de meting.
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Afbeelding 5 – Hoeveelheid deeltjes kleiner dan 2,5 μm [μg/m³]

Afbeelding 6 – Hoeveelheid deeltjes PM10 [μg/m³]

Afbeelding 3 – Totaal aantal deeltjes kleiner dan 2,5 μm gemeten op de twee 

universiteiten

Afbeelding 4 – Opbouw van het totaal aantal deeltjes kleiner dan 2,5 μm:  

0,3 μm, 0,5 μm, 1 μm en 2,5 μm

Zoals in de methode al genoemd, zijn de 
deeltjesgrootte in zes verschillende afmetin-
gen gemeten: 0,3 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,5 μm, 
5,0 μm en 10,0 μm. Als we dan kijken naar de 
deeltjes kleiner dan 2,5 μm, is er een duidelijk 
verschil af te lezen tussen de universiteiten. 
Afbeelding 3 laat dit extra duidelijk zien. 
Afbeelding 4 toont de opbouw van de deeltjes 
kleiner dan 2,5 μm. Het valt op dat veruit 
de grootste hoeveelheid deeltjes in de lucht 
een afmeting heeft van 0,3 μm. De groep van 
0,3 μm vormt 91 % - 93 % van het totaal. 
De meting in Yonsei University toont dat de 
lucht in Seoul tientallen keer zoveel deeltjes 
bevat dan de lucht in Eindhoven. Dit geldt voor 
zowel de binnen als de buiten situatie.
Het is belangrijk op te merken dat de 
luchtkwaliteit op de TU/e beïnvloed kan zijn 
door de regenbui waarin is gemeten. Dit kan 
ervoor hebben gezorgd dat de waardes die 
zijn gemeten, lager zijn dan wat normaal in 
de lucht te vinden is. Maar de meetcondities 
binnen waren erg vergelijkbaar en hier is het 
verschil tussen de twee universiteiten net zo 
groot.

De wetgeving in Nederland stelt dat het jaar-
lijks gemiddelde aan fijnstof in de lucht (PM10) 
niet meer mag zijn dan 25 μg/m3. Uit afbeel-
ding 5 en 6 valt af te lezen wat de hoeveelheid 
aan deeltjes kleiner dan 2,5 μm en wat de 
hoeveelheid PM10 in de lucht is. Wederom valt 
het grote verschil tussen Yonsei University en 
de TU/e op.

 CONCLUSIE & DISCUSSIE
Al snel is te zien dat het aantal deeltjes in de 
lucht enorm verschilt tussen Nederland en 
Zuid-Korea. De luchtkwaliteit is in Seoul dus-
danig slecht dat deze waarden in Nederland 
niet mogen omdat ze voor gezondheidspro-
blemen kunnen zorgen. Vooral de deeltjes van 
2,5 μm en 1 μm zijn slecht voor de gezondheid, 
welke veroorzaakt worden door bijvoorbeeld 
het verkeersuitstoot en gele stof gehalte in de 
lucht. 
Gedurende de dag worden metingen 
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beïnvloed door de veranderende omstandig-
heden. Zo is het gehalte aan gele stof in de 
lucht nooit gelijk en kan dit zomaar komen 
opwaaien. Juist deze stoffen in de lucht zijn 
een belangrijke indicator voor de luchtkwa-
liteit in Korea. Tijdens de metingen was er 
geen sprake van extreme gele stof situaties. 
Ook het tijdstip van de meting heeft invloed 

op de gegevens omdat er tijdens de spitsuren 
een stuk meer luchtvervuiling ten gevolge van 
verkeer aanwezig is.
Om een indicatie te geven van het fijnstofge-
halte wordt gekeken naar het PM10 gehalte in 
de lucht. De Nederlandse regelgeving stelt dat 
het jaarlijks gemiddelde niet boven de 25 μg/
m3 mag komen. De metingen in Nederland 
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resulteerden in een gemiddelde van 15,6 μg/
m3 tijdens de momentopname. In Zuid-Korea 
was de concentratie 102,6 μg/m3 in de binnen 
situatie.

Tijdens het tussenseizoen wordt er bij veel 
scholen en bedrijven enkel gebruik gemaakt 
van natuurlijke ventilatie om energiekosten te 
besparen. Dit zorgt er voor dat de buitenlucht 
niet of nauwelijks behandeld kan worden 
voordat deze het gebouw binnenkomt. De 
gemeten waarden zijn dan ook dusdanig slecht 
dat de binnenlucht kwaliteit niet voldoet aan 
een gezonde leefomgeving.

Het aantal deeltjes in de lucht wordt direct 
geassocieerd met een hogere kans op bron-
chitis. Vooral het PM1,0 gehalte en deeltjes 
met een grootte onder de 2,5μm. Wanneer 
de fijnstofmetingen binnen en buiten worden 
vergeleken blijkt al snel dat het aantal deeltjes 
buiten groter is dan binnen. Echter was het 
niet mogelijk een relatie te kunnen leggen 
tussen binnen en buiten. Het verschil tussen 
binnen en buiten is voor deeltjes onder de 
2,5μm 33% en voor het PM1,0 gehalte 45%. 
Echter is de concentratie nog steeds dusdanig 
hoog (23 keer zo hoog als in Nederland) dat de 
omstandigheden niet voldoen om natuurlijk 
te ventileren. 
Een vervolgstudie kan worden gedaan om ver-
schillende metingen gedurende de dag uit te 
voeren en de invloed van de weersomstandig-
heden en spitsuren vast te stellen. Ook kunnen 
metingen gedurende de werkweek én het 
weekend worden vergeleken om de invloed 
van verkeer beter in kaart te kunnen brengen. 
Tot slot kan er een studie gedaan worden naar 
de binnenlucht kwaliteit in gebouwen in Zuid-
Korea wanneer er wel gebruik wordt gemaakt 
van mechanische ventilatie. 
Over het algemeen is de ervaring dat de 
binnenlucht in scholen en bedrijven schoner 
is dan de buitenlucht, ondanks de natuurlijke 
ventilatie gedurende het tussenseizoen. Dit 
blijkt onder de Zuid-Koreanen ook zo te zijn 
aangezien de mondkapjes binnen vaak af 
worden gezet.

 BRONNEN
[1]  N. E. Klepeis, W. C. Nelson, W. R. Ott, 

J. P. Robinson, A. M. Tsang, P. Switzer, J. 
Behar, S. C. Hern and W. H. Engelmann, 
"The National Human Activity Pattern 
Survey (NHAPS): A Resource for 
Assessing Exposure to Environmental 
Pollutants," Journal of Exposure Science 
& Environmental Epidemiology, pp. 231-
252, 2001. 

[2]  U.S. Environmental Protection Agency , 

Report to Congress on indoor air quality: 
Volume 2, Washington DC, 1989. 

[3]  N. Tippayawong, P. Khuntong, C. 
Nitatwichit, Y. Khunatorn and C. 
Tantakitti, "Indoor/outdoor relationships 
of size-resolved particle concentrations 
in naturally ventilated school environ-
ments," Building and Environment, vol. 
44, no. 1, pp. 188-197, 2009. 

[4]  Berkley Lab, "Cost Effectiveness of 
Improving Indoor Environments to 
Increase Productivity," 2016. [Online]. 
Available: https://iaqscience.lbl.gov/si/
performance-cost.

[5]  H.-J. Oh, I.-S. Nam, H. Yun, J. Kim, J. Yang 
and J.-R. Sohn, "Characterization of indoor 
air quality and efficiency of air purifier in 
childcare centers, Korea," Building and 
Environment, vol. 82, pp. 203-214, 2014. 

[6]  R.W. Allen, T. Mar, J. Koenig, L.J. Sally 
Lui, T. Gould, C.D. Simpson, T. Larson, 
"Changes in lung function and airway 
inflammation among asthmatic children 
residing in a woodsmoke-impacted urban 
area," Inhalation Toxicology, vol. 20, pp. 
423-433, 2008. 

[7]  M. Arhami, A. Polidori, R.J. Delfino, T. Tjoa 
and C. Sioutas, "Associations between 
personal, indoor, and residential outdoor 
pollutant concentrations: implications 
for exposure assessment to size-fractio-
nated particulate matter," Air & Waste 
Management Association, vol. 59, pp. 
392-404, 2009. 

[8]  J. Cyrys, M. Pitz, W. Bischof, H.E. 
Wichmann and J. Heinrich, "Relationship 
between indoor and outdoor levels of fine 
particle mass, particle number concen-
trations and black smoke under different 
ventilation conditions," Exposure Analysis 
and Environmental Epidemiology, vol. 14, 
pp. 275-283, 2004. 

[9]  T. Ebelt, W. E. Wilson and M. Brauer, 
"Exposure to Ambient and Nonambient 
Components of Particulate Matter: 
A Comparison of Health Effects," 
Epidemiology, vol. 16, no. 3, pp. 396-405, 
2005. 

[10]  T. Lee, S. A.Grinshpun, D. Martuzevicius, A. 
Adhikari, C. M.Crawford and T. Reponen, 
"Culturability and concentration of indoor 
and outdoor airborne fungi in six single-fa-
mily homes," Atmospheric Environment, 
vol. 40, no. 16, pp. 2902-2910, 2006. 

[11]  S. Matysik, A. B. Ramadan and U. Schlink, 
"Spatial and temporal variation of 
outdoor and indoor exposure of volatile 
organic compounds in Greater Cairo," 
Atmospheric Pollution Research, vol. 1, no. 
2, pp. 94-101, 2010. 

[12]  A. Schembari, M. Triguero-Mas, A. d. 
Nazelle, P. Dadvand, M. Vrijheid, M. 
Cirach, D. Martinez, .. A. l. o. t. a. w. 
Figueras, .. A. l. o. t. a. w. Querol and X. 
Basagaña, "Personal, indoor and outdoor 
air pollution levels among pregnant 
women," Atmospheric Environment, vol. 
64, pp. 287-295, 2013. 

[13]  K. Zhong, F. Yang and Y. Kang, "Indoor and 
outdoor relationships of CO concen-
trations in natural ventilating rooms 
in summer, Shanghai," Building and 
Environment, vol. 62, pp. 69-76, 2013. 

[14]  R. Goyal and M. Khare, "Indoor–outdoor 
concentrations of RSPM in classroom of a 
naturally ventilated school building near 
an urban traffic roadway," Atmospheric 
Environment, vol. 43, pp. 6026-6038, 
2009. 

[15]  U. Franck, O. Herbarth, S. Röder, U. 
Schlink, M. B. U. Diez, U. Krämer and I. 
Lehmann, "Respiratory effects of indoor 
particles in young children are size depen-
dent," Science of the Total Environment, 
vol. 409, pp. 1621-1631, 2011. 

[16]  P. Blondeau, V. Iordache, O. Poupard, 
D. Genin and F. Allard, "Relationship 
between outdoor and indoor air quality in 
eight French schools," Indoor Air, pp. 2-12, 
2005. 

[17]  Y.-F. Xing, Y.-H. Xu, M.-H. Shi and Y.-X. 
Lian, "The impact of PM2.5 on the human 
respiratory system," Thoracic Disease, vol. 
8, no. 1, pp. E69-E74, 2016. 

[18]  U. Haverinen-Shaughnessy, R. J. 
Shaughnessy, E. C. Cole, O. Toyinbo and 
D. J. Moschandreas, "An assessment of 
indoor environmental quality in schools 
and its association with health and perfor-
mance," Building and Environment, vol. 
93, pp. 35-40, 2015. 

[19]  J. Yang, I. Nam, H. Yun, J. Kim, H.-J. Oh, D. 
Lee, S.-M. Jeon, S.-H. Yoo and J.-R. Sohn, 
"Characteristics of indoor air quality at 
urban elementary schools in Seoul, Korea: 
Assessment of effect of surrounding 
environments," Atmospheric Pollution 
Research, vol. 6, pp. 1113-1122, 2015. 

[20]  H. J. Oh, I. Nam, H. Yun, J. Kim, J. Yang 
and J. R. Sohn, "Characterization of indoor 
air quality and efficiency of air purifier in 
childcare centers, Korea," Building and 
Environment, vol. 82, pp. 203-214, 2014. 

32 TVVL Magazine | 02 | 2018 LUCHTKWALITEIT IN UNIVERSITEITSGEBOUWEN Z-KOREA



Integrale ontwerpbenadering van 
gevel en installatie

De gevel is een beeldbepalend deel van een gebouw en zal daardoor voor 

architecten altijd belangrijk blijven. Voor gebouweigenaren en gebruikers speelt, 

naast esthetiek, ook comfort, duurzaamheid en toekomstbestendigheid een 

belangrijke rol. Een goed gevelontwerp is daarom niet alleen mooi, maar geeft 

antwoord op deze complete vraag. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk om 

het gevelontwerp en het installatieontwerp vroegtijdig op elkaar af te stemmen. 

Met deze insteek ging de Expertgroep Klimaattechniek het project ‘KT27 

Daglicht & Binnenklimaat’ van start. Het doel: De kennis over gevels, daglicht en 

binnenklimaat bundelen en delen.

Roelant van der Pu�en, RvdP installatie ontwerp,  
TVVL-Expertgroep Klimaa�echniek

Het project KT27 van de Expertgroep 
Klimaattechniek richt zich op de integrale 
ontwerpbenadering van gevel en installatie 
voor nieuwbouw kantoren in 2020. Voor het 
project is eerst een inventarisatiefase door-
lopen, waarbij op basis van een enquête en 
een brainstormsessie de ontwikkelingen en de 
kennisbehoefte is vastgesteld. 
Vanuit de enquête kan worden geconcludeerd 
dat de algehele vraag naar prestaties van de 
gevel toeneemt. Hierbij blijken vooral energie-
prestatie en thermisch comfort zwaarwegende 
beoordelingscriteria te zijn. 
De gevelbranche speelt in op de toenemende 
vraag naar prestatie-eisen door een circulaire 
en integrale gevel als een product op de markt 
te zetten. Daarbij kan de verantwoordelijkheid 
voor prestatie-eisen, levenscycluskosten en 
hergebruik bij de gevelbouwer liggen.
 

 SAMENWERKING
Bij een project dat zich richt op een integrale 
ontwerpbenadering, ligt een integrale aanpak 
voor de hand. Door contact te leggen met 
de brancheorganisatie VMRG (Vereniging 
Metalen Ramen en Gevelbranche) is in een 
vroeg stadium naar samenwerking gezocht. Ook 
binnen de VMRG bleek de wil naar integrale 
oplossingen duidelijk te leven. Door de kennis 
van TVVL en VMRG te bundelen is het uitein-
delijk mogelijk geweest om tot een breder 
en meer samenhangend kennisdocument te 
komen. 
Naast VMRG is ook Techniplan Adviseurs actief 
bij het project betrokken. De integrale ont-
werpbenadering van gevel en installaties heeft 
het adviesbureau door een grote ervaring met 
commercieel vastgoed, in de vingers. Zo kon er 
snel en kundig invulling worden gegeven aan de 
behoefte aan ontwerphulpmiddelen die vanuit 

het integrale project naar voren kwam.  

 NIEUWE AMBITIES
Het project ging van start met een enquête 
om de actuele ontwikkelingen te inventarise-
ren. Voor de deelnemerslijst is gezocht naar 
een representatieve dwarsdoorsnede van de 
bouwkolom, aangevuld met enkele vrijwillige 
deelnemers via de website van TVVL. 
Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt 
was het interessant om vanuit verschillende 
beroepsgroepen informatie te verzamelen. Je 
merkt dan duidelijk dat de focus niet overal 
hetzelfde is. Waar een adviseur of wetenschap-
per bij toekomstbestendigheid direct denkt aan 
energieneutraliteit en circulariteit, denken veel 
bouwers en installateurs als eerste aan onder-
houdbaarheid. Architecten staan er weer heel 
anders in, die zien de schoonheid van de gevel 
bijvoorbeeld als een belangrijke component van 
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toekomstbestendigheid.
Door de deelnemers van de enquête te vragen 
hoe zij de beoordelingscriteria van een gevel-
concept in 2020 afwegen ten opzichte van 
de situatie in 2010, kwam wel een duidelijk 
gemeenschappelijke beeld naar voren. Waar 
het zwaartepunt in 2010 nog lag op investe-
ringskosten, wordt in 2020 het zwaartepunt 
juist bij energieprestatie en thermisch comfort 
verwacht. Daarbij is het opmerkelijk dat ook 
de totale zwaarte van de beoordelingscriteria 

Figuur 1: Diagram weegfactoren beoordelingscriteria kantoren 2010 vs 2020 (bron: enquête KT27)

 BENG
Voor de energieprestatie van alle nieuw-
bouw zal de regelgeving voor Bijna 
EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) een 
belangrijke rol gaan spelen. Volgens de 
laatste berichtgeving vanuit de overheid 
zal de regelgeving per 1 januari 2020 
worden ingevoerd. BENG vloeit voort uit 
het Energieakkoord voor duurzame groei en 
uit de Europese richtlijn EPBD. Als gevolg 
van de BENG-eisen zal niet alleen meer 
het totale primaire energiegebruik van een 
gebouw worden begrenst, maar geldt er 
ook een maximale energiebehoefte en een 
minimaal aandeel hernieuwbare energie (zie 
Figuur 2). Door de invoering van de BENG 
indicatoren is op alle vlakken van de ‘trias 
energetica’ een prestatie-eis van toepassing. 

toeneemt. Hieruit kan worden geconcludeerd 
dat de algehele vraag naar prestaties van de 
gevel toeneemt. 

 NIEUWE TECHNIEKEN
Uit de enquête kwam niet alleen een brede 
en toenemende vraag naar prestaties naar 
voren. Ook de aangedragen suggesties voor 
technieken om aan de toekomstige prestatie 
eisen te kunnen voldoen waren veelvuldig. De 
grote hoeveelheid nieuwe technieken geeft het 

Figuur 2: BENG indicatoren (bron: www.rvo.nl) Figuur 3: Ontwerpgrafiek maximale energiebehoefte BENG standaard kantoorgebouw (bron: rapport KT27)

vertrouwen dat het mogelijk is om de prestaties 
daadwerkelijk te verbeteren.  
Uiteindelijk is als afsluiting van de inventari-
satiefase een brainstormsessie georganiseerd 
binnen TVVL. In deze sessie is gezamenlijk 
bepaald welke technieken er werden opgeno-
men in de verdere uitwerking van het project. 
Ook hier was het goed om te zien dat speci-
alisten van buiten de installatiebranche zich 
hadden aangemeld voor de sessie. Zo bleef het 
project ook op dit punt integraal. 

Vanuit het project KT27 is de vraag gesteld wat 
de nieuwe regelgeving concreet gaat beteke-
nen voor het gevelconcept en bijbehorende 
installaties van nieuwe kantoorgebouwen. Om 
antwoord te geven op deze vraag is een groot 
aantal berekeningen voor de 1e indicator van 
BENG uitgevoerd. Als uitgangspunt is hierbij 
een standaard kantoorgebouw gekozen, dat in 
de basisuitvoering is voorzien van HR++-glas, 
centrale ventilatie met 75% warmteterugwin-

ning en LED-verlichting met een vermogen 
van 6 W/m2. Vervolgens is steeds gezocht naar 
varianten waarbij precies wordt voldaan aan de 
gestelde eis van 50 kWh per m2 per jaar. 
De resultaten zijn verwerkt in een grafiek, 
zoals weergegeven in Figuur 3. Met de grafiek 
wordt een hulpmiddel geboden om in een 
vroegtijdig stadium snel te kunnen toetsen of 
een gevelconcept aan de eis voor de maximale 
energiebehoefte voldoet. Uiteindelijk zal voor 
de werkelijk toets natuurlijk altijd een volledige 
berekening moeten worden opgesteld.

Voorbeeld:
De gevel van een gebouw met HR++-glas, een 
qv,10-waarde van 0,15, centrale ventilatie met 
75% warmteterugwinning en LED-verlichting 
met een vermogen van 6 W/m2 zal volgens de 
grafiek maximaal 58% glas kunnen bevatten om 
aan een energiebehoefte van 50 kWh/m2 per 
jaar te kunnen voldoen. Indien voor dit gebouw 
een hoger glaspercentage gewenst is, dan zullen 
er aanvullende energiebesparende maatregels 
moeten worden toegepast om toch aan de 
BENG indicator ‘energiebehoefte’ te kunnen 
voldoen. Door bijvoorbeeld de toepassing van 
triple glas, kan het glaspercentage worden 
verhoogd naar maximaal 80%.

 THERMISCH COMFORT
Voor de beoordeling van thermisch comfort 
wordt voor kantoorgebouwen gebruik gemaakt 
van temperatuuroverschrijdingseisen. Met 
simulatieberekeningen wordt daarbij aange-
toond of de temperatuurhuishouding van een 
specifieke ruimte voldoet aan de gestelde eisen 
met betrekking tot temperatuuroverschrijding. 
Vanuit de inventarisatiefase kwam een 
duidelijke zorg over het toetsmoment van 
temperatuuroverschrijding naar voren: Door de 
complexiteit van de berekeningen worden deze 
meestal in een laat stadium van het ontwerp 
uitgevoerd. In dit stadium is het lastig om de 
bouwfysica van het gebouw nog te verbeteren, 
omdat het ontwerp van de gevel al is afgerond. 
Om thermisch comfort integraal te benaderen 
in het ontwerp, is het noodzakelijk om juist 
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Figuur 4: Definitie servicelevels circulaire gevels (bron: presentatie VMRG, TVVL 

Techniekdag 2017)

Figuur 5: Modulair ontwerp van integrale gevel (bron: presentatie VMRG, TVVL Techniekdag 2017)

in een vroegtijdig ontwerpstadium input te 
leveren aan het gevelontwerp.
Om verder in te gaan op deze zorg zijn de rela-
ties tussen de belangrijkste bouwfysische para-
meters en de lokale klimaatsinstallatie in kaart 
gebracht. Ook hier is gebruik gemaakt van een 
groot aantal berekeningen van een standaard 
situaties, om uiteindelijk een ‘ontwerpgrafiek’ 
te kunnen opstellen, waarmee de temperatuur-
overschrijdingseisen van een ontwerp snel te 
kunnen worden getoetst.
Als eisen voor thermisch comfort zijn daarbij 
de overschrijdingsuren vanuit de NEN-ISO 
7730:2005 aangehouden, te weten:

•  Categorie B:  -0,5 < PMV < +0,5 met maxi-
maal 150 overschrijdingsuren

•  Categorie A: -0,2 < PMV < +0,2 met maxi-
maal 100 overschrijdingsuren

Deze eisen voldoen voor kantoren aan de beoor-
delingsrichtlijn van BREEAM-NL Nieuwbouw en 
Renovatie 2014 versie 1.0 voor credit HEA 10. 
Hierbij is één punt te halen voor het aantonen 
van Categorie B en is een extra punt te halen 
voor het aantonen van Categorie A.

 CIRCULAIRE GEVELS
Door de toenemende vraag naar prestatie-eisen 
op het gebied van comfort, energiezuinigheid, 
onderhoud en circulariteit wordt de gevel een 
steeds complexer product. De gevelbranche 
reageert op deze ontwikkeling door, naast de 
gevel zelf, ook het hergebruik en de te leveren 
prestaties als een dienst in de markt te zetten. 
Een prestatiecontract biedt een gevelbouwer 
de mogelijkheid specifiek overeengekomen 
prestaties risicodragend aan te bieden aan de 
gebouweigenaar. Afhankelijk van de wens van 
de gebouweigenaar wordt daarbij een ‘service-
level’ overeengekomen. Kiest een klant voor 
volledige ontzorging (servicelevel III), dan kan 
de gevelbouwer het eigendom van de gevel zelfs 
helemaal overnemen. 

 INTEGRALE GEVELS
Een prestatiecontract maakt het voor de gevel-
branche niet alleen mogelijk om het hergebruik 
en prestaties van de gevel te garanderen, maar 
ook om energiebesparende maatregels te finan-
cieren. Door de exploitatiekosten in het presta-
tiecontract op te nemen, kunnen toekomstige 
exploitatievoordelen worden benut voor het 
optimaliseren van de gevel. De keuze voor het 
gevelconcept kan dan worden gemaakt op basis 
van de optimale Total Cost of Ownership.
Om het garanderen van de prestaties voor 
energie en comfort mogelijk te maken, is het 
een logische vervolgstap om de bijbehorende 
installaties in de gevel te integreren. Op deze 
manier kan het volledige risico voor de presta-
ties van de gevel en installaties door de gevel-
bouwer worden overgenomen. In onderstaande 
afbeeldingen worden een aantal voorbeelden 
van integrale gevelmodules weergegeven, zoals 
deze zijn opgesteld door VMRG, AluEco en TU 
Delft voor het pilot-project ‘Façade Leasing’. 
In de verdere productontwikkeling van een 
integrale gevel kan de samenwerking tussen 
de gevelbranche en de installatiebranche 
misschien wel van doorslaggevend belang zijn. 
Want ook hier vraagt een integraal product om 
een integrale benadering.

  PRODUCTEN VANUIT  
TVVL - KT27

Voor het project KT27 ‘Daglicht & 
Binnenklimaat’ is een rapport opgesteld 
met als belangrijkste inhoud de volgende 
producten:
•  ‘Informatiebladen Daglicht & 

Binnenklimaat’ met hierin omschreven 
de belangrijkste gevelconcepten, geve-
leigenschappen, installatieconcepten en 
installatie-eigenschappen;

•  ‘Ontwerpgrafiek Energiebehoefte’ met 
hierin opgenomen de energieprestatie-
berekeningen en uitgangspunten voor 
een standaard kantoorgebouw bij een 
maximale energiebehoefte van 50 kWh 
per m2 per jaar volgens de BENG-eisen;

•  ‘Ontwerpgrafiek Thermisch 
Comfort’ met hierin opgenomen de 
TO-berekeningen en uitgangspunten 
voor een standaard kantoorgebouw 
volgens de categorieën uit de NEN-ISO 
7730:2005;

•  Voorbeeldopgave waaruit duidelijk 
wordt hoe de producten kunnen worden 
toegepast.

Bij het opstellen van het rapport en de infor-
matiebladen is gekozen voor een eenvoudige 
en eenduidige opzet.

 COLLEGE
Om de kennis vanuit het project en bijbe-
horende producten nog beter te kunnen 
overdragen, wordt door de expertgroep 
klimaattechniek het TVVL-college ‘Daglicht 
& Binnenklimaat’ georganiseerd. Het college 
zal plaatsvinden op donderdagochtend 12 
april 2018 bij TVVL in Woerden. De produc-
ten van KT27 zullen op deze ochtend door 
de makers nader worden toegelicht en er zal 
middels een oefening worden uitgelegd hoe 
de producten in de praktijk kunnen worden 
toegepast.
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Miniturbines, kleine windmolens, op daken van gebouwen hebben een slechte 

reputatie. Ze zijn vaak niet robuust genoeg voor ons windklimaat, staan op de 

verkeerde plek, leveren (te) weinig stroom, staan vaak stil en als ze draaien komen 

er weer klachten van omwonenden. De belangstelling voor deze technologie in 

het duurzaamheidsdiscours is om deze redenen sterk afgenomen. Dit is echter in 

tegenstelling met de logica van het concept: Gebouwen hebben energie nodig 

en energieopwekking op of in het gebouw zelf is de meest efficiënte methode. 

Energieopwekking met miniturbines kent een aantal technische uitdagingen. 

Daarnaast is opwekking tegen een concurrerende kWh-prijs ook een hele opgave. 

Dat lukt niet met de technologie van gisteren. Laten we daarom gaan werken aan de 

technologie van morgen.

“Embrace the wind and fall into another  
time and space”1

Voor Hotel BREEZE Amsterdam is door het 
BREEZE-consortium2 in de onderzoeksperiode 
2014 – 2015 naar een oplossing gezocht voor 
een kosteneffectieve productie van windener-
gie in de Gebouwde Omgeving met behulp 
van verticale-as-windturbines (VAWTs) op het 
dak3. Hierbij werden verschillende uitvoerin-
gen van het zgn. Powerdak4 geanalyseerd op 
aerodynamische- en energieprestatie Blocken, 

Dr.-Ing. B. (Ben) Bronsema Consult – TU Del� faculteit Bouwkunde – afdeling AE + T 
Ir. M. (Maarten) Quist, SUN investments,  v/h Dutch Green Company 
Dr. Ir. L. (Lourens) Aanen, Ingenieursbureau Peutz 
Drs. O. (O�o) Meerstadt, Dutch Green Company

Natuurlijke ventilatie en energie  
via het dak 

Earth, wind & �re: evolutie van een innovatie (2)

B. 2016). Het onderzoek heeft veel kennis 
opgeleverd over windenergie in de gebouwde 
omgeving met behulp van VAWTs; het 
voorliggende artikel beschrijft in grote lijnen 
de voorlopige resultaten. De doelstelling, het 
opwekken van windenergie op gebouwniveau, 
is weliswaar dichterbij gekomen maar om 
deze te kunnen realiseren is verder onder-
zoek nodig, bij voorkeur aansluitend, of in de 
marge van het Europees onderzoeksproject 
AEOLUS4FUTURE, dat wordt gefinancierd 
in het kader van Horizon 20205. Ondanks de 

tegenvallende prestaties van Urban Turbines in 
de voorgaande jaren moet windenergie op de 
agenda van het duurzaamheidsdiscours blijven 
staan. Want: “Windenergie in de gebouwde 
omgeving - Sine qua non voor energie neutrale 
hoogbouw” (Bronsema, B. 2017). 

 WINDENERGIE IN DE 
GEBOUWDE OMGEVING
De huidige trend in de ontwikkeling van 
windenergie is de aanleg van grootschalige 
windparken in windrijke omgevingen, bijvoor-
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beeld op zee of aan de kust. Een dergelijke 
centrale energieopwekking met grote tot zeer 
grote windturbines is duurder dan traditio-
nele grijze stroom; het kostenverschil wordt 
momenteel door subsidies opgevangen. Door 
de grote afstand tot de gebouwde omgeving 
treden transport- en omzettingsverliezen van 
de opgewekte energie op. Er is een toene-
mende maatschappelijke weerstand tegen 
windturbines op land, die zijn oorsprong vindt 
in het gevaar dat ze opleveren voor vogels, de 
geluidsoverlast en slagschaduw voor omwo-
nenden en de ervaren “horizonvervuiling”, het 
zgn. Not In My Backyard probleem.
De genoemde problemen spelen een kleinere 
rol bij kleinschalige opwekking van wind-
energie in de gebouwde omgeving. Speciaal 
voor dit doel ontworpen turbines kunnen 
direct op het gebouwnet “achter de meter” 
worden aangesloten waardoor de opgewekte 
energie direct kan worden gebruikt voor eigen 
behoefte. De opbrengst van elke zelf benutte 
kWh is hierdoor gelijk aan de “vermeden 
kosten van inkoop”, die beduidend hoger is 
dan de huidige vergoeding voor terug levering, 
althans in Nederland. 
Een nadeel van kleinschalige opwekking van 
windenergie in de gebouwde omgeving is 
dat de windsnelheden hier lager zijn dan in 
het open veld. Bij hoogbouw wordt echter 
gebruik gemaakt van de hogere windsnel-
heden op grotere hoogten. Bij de verdere 
ontwikkelingen wordt de opbrengst van de 
windturbines verhoogd door gebruik te maken 
van de verhoogde windsnelheid in de pseudo 
venturi (Powerdak 2.0) of op een gekromd 
dak (Powerdak 3.0). De energieopbrengst, die 
evenredig is met de derdemacht van de wind-
snelheid, neemt hierdoor substantieel toe.
In het Powerdak zijn de windturbines onder-
deel van de technische gebouwinstallaties, 
waardoor de elektrotechnische afstemming 
met de gebouwvoorzieningen wordt vereen-
voudigd. Door de integratie van de windturbi-
nes in het gebouw zijn de investeringskosten 
lager dan bij vrijstaande turbines omdat geen 
masten nodig zijn en elektrische infrastruc-
tuur aanwezig is. 

 HET POWERDAK 1.0
Figuur 1 laat het Ventecdak6 zien van het 
oorspronkelijke EWF-concept 1.0 zoals dat in 
het onderzoek Earth, Wind & Fire werd ont-
wikkeld (Bronsema, B. 2013). Aan de windzijde 
wordt met behulp van dak overstekken lucht 
opgevangen en door de positieve winddruk 
naar de overdrukkamer gevoerd. Een deel van 
de lucht stroomt naar de klimaatcascade voor 
de ventilatie van het gebouw (Bronsema, B. 
et al 2018). Een groter deel, afhankelijk van 

de winddruk, wordt benut voor energieop-
wekking met behulp van in de overdrukruimte 
aangebrachte windturbines. De overdruk-
kamer moet bij alle windrichtingen kunnen 
functioneren, hetgeen wordt gerealiseerd met 
een systeem van gemotoriseerde luchtklep-
pen, die automatisch op de windzijde worden 
geopend en op de lijzijde gesloten.

 NATUURLIJKE VENTILATIE
Het Ventecdak met pseudo-venturi werd in 
eerste instantie ontworpen voor het afzuigen 
van ventilatielucht via de zonneschoorsteen 
en de venturi-ejector. Een publicatie hierover 
in Building and Environment trok wereldwijde 

Figuur 1 - EWF-concept 1.0 met Powerdak 1.07 aandacht en werd beloond met de Best Paper 
Award van Elsevier. Al snel werd duidelijk dat 
dit een veel te kostbare oplossing zou zijn 
voor deze beperkte functie. Derhalve is in 
tweede instantie naast de onderdruk ook de 
positieve winddruk ingezet om met behulp van 
energieopwekking de rentabiliteit van het dak 
te vergroten- zie hierna. 
Positieve winddruk wordt ook benut voor 
luchttoevoer naar het gebouw via de klimaat-
cascade. De druk in de overdrukruimte plus 
een positief drukverschil in de Klimaatcascade 
dient ter compensatie van het drukverlies in 
het luchttoevoersysteem. 
Lucht wordt afgezogen via de venturi-ejector 
in het Ventecdak, waar door de verhoogde 
windsnelheid onderdruk wordt gerealiseerd. 
Het drukverlies van het afzuigsysteem moet 
worden gecompenseerd door de thermische 
trek van de zonneschoorsteen plus de aerody-
namische trek van de Venturi-ejector. 
De volumedebieten van toevoer en afzuig 
moeten onafhankelijk van wind en zon worden 
geregeld, een uitdagende ontwerpopgave. Bij 
hoge windsnelheden moet het toevoerdebiet 
zo nodig worden weg gesmoord door lucht-
kleppen in het toevoersysteem. Een surplus 
aan thermische trek in de zonneschoorsteen 
of een te hoge aerodynamische trek van de 
Venturi-ejector moet worden weg gesmoord 
door luchtkleppen in het afzuigsysteem.
Het proefschrift8 geeft een uitgebreid reken-
model voor de prestatiesimulatie van het 
Ventecdak.
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 ENERGIEOPWEKKING
Vrijstaande windturbines worden door 
de dynamische winddruk aangedreven. 
Windturbines in de overdrukruimte maken 
daarentegen gebruik van statische drukver-
schillen tussen de windzijde en de lijzijde 
van het gebouw. In principe zouden met dit 
concept hogere vermogenscoëfficiënten 
Cpow kunnen worden gerealiseerd dan bij 
vrijstaande turbines. Doordat de turbines niet 
vrij omstroomd worden zijn waarden boven 
de zgn. Betz-limiet van 0,59 mogelijk. Wel zal 
de turbine hier speciaal op moeten worden 
ontworpen. Verder zijn er verschillende 
voordelen. De turbines worden onderdeel van 
de technische gebouwinstallaties, waardoor 
de afstemming van energieproductie en ener-
giegebruik eenvoudiger wordt. Onderhoud 
kan plaatsvinden vanuit de turbinekamer in 
de dakopbouw, een gemakkelijk toegankelijke 
en beschermde techniekruimte. En er is in 
principe geen omgevingsvergunning nodig. 
Voor de ontwikkeling van hotel BREEZE 
Amsterdam is een voorlopige verkenning 
uitgevoerd van de potentiële prestaties 
van windturbines in de overdrukruimte van 
het Powerdak 1.0.9 Met behulp van basale 
modellering in MS Excel is getracht een 
indruk te krijgen van de energieprestaties van 
dit concept. In tegenstelling tot de basale 
rekenmodellen regels voor de Earth, Wind 
& Fire-klimaatvoorzieningen zijn voor de 
energieopwekking met windturbines geen 
gevalideerde modellen beschikbaar
Het conceptuele ontwerp van het Powerdak 
1.0 voor hotel BREEZE Amsterdam omvatte 
een overdrukruimte van 20 x 20m, zie figuur 2.

De ramingen van de potentiele energieop-
brengsten zijn gemaakt met behulp van de 
in het proefschrift omschreven rekenme-
thodiek en het plaatselijke windprofiel. De 
berekeningen zijn gemaakt volgens aan de 
luchttechniek ontleende methodiek, waarvan 
het zeer de vraag is of deze toegepast kunnen 
worden zijn op de luchtstromingen in- en 
door de overdrukruimte. Kwantitatief is deze 
benadering daarom hoogst onzeker, maar de 
kwalitatieve aspecten kunnen waardevol zijn 
bij een eventuele verdere ontwikkeling. In de 
buitenwanden zijn 12 windturbines geprojec-
teerd, met daar tussenin overheaddeuren of 
rolluiken, die al naar gelang de windrichting 
worden geopend of gesloten. De verhouding 
tussen het vrije wandoppervlak en het totale 
rotoroppervlak is door optimalisatie bepaald 
op 3:1. De jaarlijkse energieproductie van deze 
windcentrale is berekend op ≈ 27.500 kWh, 
overeenkomend met ≈ 2.300 kWh per turbine. 
Er zijn verschillende redenen die hebben geleid 

Figuur 2 - Principe Powerdak 1.0 -Windcentrale in overdrukruimte

tot het loslaten van dit concept, te weten:
1.  De berekende energieproductie is gering. 
2.  De investeringskosten van de windturbines, 

en de benodigde regeltechniek zijn hoog, 
waardoor geen rendabele exploitatie van 
een dergelijke windcentrale mogelijk is.

3.  Het systeem is door de windrichtingafhan-
kelijke regeling gecompliceerd en onder-
houdsgevoelig.

4.  Windenergie moet concurreren met 
zonne-energie, en zal het hierbij af moeten 
leggen tegen de goedkoper te produceren 
energie met PV en/of PVT-collectoren.

5.  De geveloverstekken, noodzakelijke 
windvangers voor de overdrukruimte, zijn 
kostbare, architecturaal ongewenste en 
constructief moeilijk te realiseren elemen-
ten. Deze zijn in principe niet meer nodig.

 HET POWERDAK 2.0
Gezien de geringe energieopbrengst en 
de complexe en dure uitvoering van het 
Powerdak 1.0 werd besloten de functie van 
het Ventecdak te verbreden. De verhoogde 
windsnelheden in de pseudo-venturi kunnen 
namelijk, naast het creëren van onderdruk 
t.b.v. het afzuigsysteem, ook efficiënt worden 
geëxploiteerd voor energieopwekking met 
behulp van Verticale-As-Windturbines 
(VAWTs). In het Powerdak 2.0 maken de tur-
bines gebruik van de verhoogde windsnelheid, 
waardoor de energieopbrengst, die evenredig 
is met de derdemacht van de windsnelheid, in 
principe substantieel toeneemt.
Figuur 3 brengt deze optie beeld. De pro-
blematische geveloverstekken –zie punt 5 
hiervoor- zijn in principe niet meer nodig.

Figuur 3 – EWF-concept 1.0 met Powerdak 2.0
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Figuur 4 – EWF-concept 2.0 met Powerdak 3.0

Het Powerdak 2.0 is in de tweede helft van 
2014 ontwikkeld op basis van door de afdeling 
Building Physics & Systems (BPS) van TU/e 
uitgevoerde CFD simulaties en berekeningen. 
Hierbij werd niet alleen de morfologie van het 
dak geoptimaliseerd (Blocken en van Hooff 
2016A), maar tevens onderzoek gedaan naar 
het optimale bladprofiel van de te installeren 
VAWTs (Blocken, B. 2016B). 
In eerste instantie lieten de simulaties veelbe-
lovende energieopbrengsten zien, maar de uit-
eindelijke schatting van de stroomproductie 
van het Powerdak 2.0 was echter beduidend 
lager dan verwacht (Blocken, B. 2016C). De 
geschatte aerodynamische jaaropbrengst van 
een windpark op een denkbeeldig gebouw van 
50 m hoog met een dak van 20x20 m op de 
locatie Schiphol met 16 VAWTs in carréop-
stelling, rotorhoogte 3 m, rotordiameter Ø 
3,5m is ≈ 75.000 kWh. Als het rendement 
van generator en omvormer op 80% wordt 
gesteld is de jaarlijkse stroomproductie 
maximaal ≈ 3.750 kWh per turbine. Deze lage 
opbrengst is volgens de auteur te wijten zijn 
aan een combinatie van omstandigheden: 
1.  Een relatief lage windsnelheid in het 

Powerdak 2.0: De theoretische windsnel-
heid in de geoptimaliseerde pseudo-venturi 
zonder turbines is met behulp van CFD 
berekend op ≈ 1,25 keer de referentie-
windsnelheid op dezelfde hoogte. Door de 
inbouw van windturbines neemt de lucht-
weerstand van het dak echter toe waardoor 
er meer lucht om het dak heen stroomt 
en minder door de pseudo-venturi, het 
zogenaamde blokkeereffect. Aangezien de 
energieproductie van windturbines evenre-
dig is met de derdemacht van de windsnel-
heid heeft dit grote consequenties. Experts 
schatten de verhoging van de energiepro-
ductie als gevolg van het venturi-effect op 
slechts ≈ 20% hetgeen veel te weinig is om 
de constructiekosten van het bovendak van 
de pseudo-venturi te rechtvaardigen.

2.  De carréopstelling van de turbines, 
waardoor, afhankelijk van de windrichting, 
sommige turbines in elkaars zog staan dan 
wel werken op lagere windsnelheid omdat 
de eerste rij de wind voor de tweede rij 
turbines afremt 

3.  Een te lage prognose van de energieop-
brengst van het theoretische VAWT-model 
met geoptimaliseerd bladprofiel dat bij de 
CFD-modellering is gebruikt, die overigens 
ook niet is gevalideerd. Om de werkelijke 
energieopbrengst van de te installeren 
VAWTs te kunnen bepalen zou hiervan een 
fysiek model moeten worden gebouwd en 
getest. Een desbetreffend projectvoorstel 

is destijds voor subsidiëring bij RVO.nl 
ingediend, maar werd niet gehonoreerd- zie 
hierna.

Door de hoge kosten en de lage energieop-
brengst van het windpark is een kostenef-
fectieve exploitatie van het Powerdak 2.0 
vrijwel onmogelijk. De vergelijking dringt zich 
hierop met het PowerNEST van Ibis Power, dat 
sterk op het Powerdak 2.0 is geïnspireerd. De 
kWh-prijs van het PowerNEST wordt geschat 
op € 0,40 voor wind + zon en op € 0,80 voor 
wind sec (Bronsema B. 2017B). Deze cijfers zijn 
gebaseerd op een dakhoogte van ca. 32 m op 
een locatie in de stad Utrecht.

op basis van door de afdeling Building Physics 
& Systems (BPS) van TU/e uitgevoerde CFD 
simulaties en berekeningen. Hierbij werd de 
morfologie van het dak geoptimaliseerd in 
combinatie met ramingen van de energieop-
brengsten (Blocken,B. 2016D en 2016E).
De geschatte aerodynamische jaaropbrengst 
van een windpark op een denkbeeldig gebouw9 
van 50 m hoog met een dak van 20x20 m op 
de locatie Schiphol met 16 VAWTs in carréop-
stelling, rotor-hoogte 3 m, rotordiameter Ø 
3,5m is ≈ 70.000 kWh. Als het rendement 
van generator en omvormer op 80% wordt 
gesteld is de jaarlijkse stroomproductie maxi-

 HET POWERDAK 3.0
Om de ambitie van een energieneutraal hotel 
toch te kunnen realiseren werd door het 
consortium besloten het onderzoek verder 
te richten op een gekromd dak met VAWTs 
onder de open hemel, het Powerdak 3.0- zie 
figuur 4. 
 
Bij een gekromd dak wordt de snelheid van 
de aanstromende wind plaatselijk verhoogd, 
waardoor de energieopbrengst van de wind-
turbines substantieel kan worden vergroot. 
Het Ventecdak en de problematische geve-
loverstekken zijn in dit concept verdwenen 
waardoor een grote kostenbesparing wordt 
gerealiseerd. Het blokkeereffect van het 
Ventecdak bestaat niet meer waardoor poten-
tieel ook een hogere energieopbrengst moge-
lijk is. Het Powerdak 3.0 is in 2015 ontwikkeld 

maal ≈ 3.500 kWh per turbine. Dat is ≈ 7% 
minder dan voor Powerdak 2.0 werd geraamd, 
maar door de veel eenvoudiger dakvorm zou 
het in principe een kosteneffectief model 
kunnen zijn. 
Voor hotel BREEZE Amsterdam met een 
hoogte van ≈ 36 m en een dak van 20x36,7 m 
werd met 24 turbines een jaarlijkse aerody-
namische opbrengst geraamd van ≈ 124.000 
kWh, resulterend in een stroomopbrengst 
van ≈ 4.100 kWh per turbine. Zonder subsidie 
ligt de kWh prijs in de orde van € 0,25. Met 
subsidie is het Powerdak 3.0 op hotel BREEZE 
Amsterdam qua rentabiliteit een randgeval. 
Een grotere bouwhoogte en een ligging dichter 
bij de kuststrook zou de rentabiliteit positief 
beïnvloeden. Door de hoogte van de rotor te 
vergroten van 3  4m zou wellicht een renda-
bele exploitatie mogelijk zijn.
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In de berekeningen is nog geen rekening 
gehouden met een beperkende factor, die het 
plaatsen van turbines op daken sterk negatief 
kan beïnvloeden. Doordat de turbines laag in 
de turbulente grenslaag van de wind staan, is 
de windstroming behoorlijk turbulent, veel 
turbulenter dan bijvoorbeeld de stroming 
rond grote windturbines. Dit heeft tot gevolg 
dat de turbines door de traagheid van het 
systeem een groot deel van de tijd niet op de 
optimale rotatiesnelheid draaien, wat de effi-
ciency van het systeem significant verkleind. 
Dit effect is een van de verklaringen van het 
feit dat veel turbines op daken een veel lagere 
opbrengst hebben dan verwacht. Als het 
rendement van dergelijke turbines al door 
de fabrikant is opgegeven, is dat meestal op 
basis van metingen in een windtunnel, waarin 
de windsnelheid constant is. De opbrengsten 
vallen daardoor in de praktijk vaak tegen. Een 
van de aspecten waarop een kleine wind-
turbine op ontworpen zou moeten worden, 
is daarom ook hoe snel het opgewekte 
vermogen afneemt als de turbine niet op het 
optimale toerental draait.

 DE WINDTURBINE
De bovenvermelde opbrengsten van de 
windturbine in het Powerdak zijn gebaseerd 
op een door de afdeling Building Physics & 
Systems (BPS) van TU/e ontwikkeld virtueel 
turbinemodel, waarmee potentieel veel betere 
prestaties mogelijk zouden zijn dan van op de 
markt verkrijgbare VAWTs. Volgens BPS zou 
het risico om VAWTs op de markt te kopen 
groot zijn omdat veel van deze turbines onder 
hun specificaties presteren. De bedoeling was 
op basis van dit onderzoek zelf een dedicated 
VAWT voor het Powerdak te ontwikkelen, 
aerodynamisch geoptimaliseerd door BPS 
en elektromechanisch geoptimaliseerd door 
het Equipment & Prototype Centre (EPC) van 
TU/e. Een en ander zou moeten worden gere-
aliseerd door de bouw van een prototype en 
de beproeving hiervan in de windtunnel. Een 
subsidieaanvraag hiervoor werd echter door 
TKI Urban Energy niet gehonoreerd. Als laatste 
poging het Powerdak 3.0 voor hotel BREEZE 
Amsterdam te redden zijn windtunneltesten 
uitgevoerd met een op papier veelbelovende 
windturbine van Amerikaanse makelij. De 
resultaten hiervan waren teleurstellend en 
bevestigden de heersende opvatting t.a.v. de 
magere energieprestaties van VAWTs. 
Omdat met virtuele windturbines uiteraard 
geen Powerdak kan worden gebouwd, heeft 
Dutch Green Company, mede onder druk van 
de planontwikkeling, helaas moeten besluiten 
hotel BREEZE Amsterdam zonder Powerdak 
uit te voeren. De doelstelling om het hotel 

Figuur 5 - Ventec-wissel

Figuur 6 – Techniekruimte 10e verdieping met Ventec-wissel (tekening Van Delft)

als Zero Energy Building uit te voeren werd 
hierdoor ernstig gefrustreerd.

 DE VENTEC-WISSEL11

Om desondanks nog enigszins van de wind 
gebruik te kunnen maken is de Ventec-wissel 
ontwikkeld, waarmee tevens een kortsluitvei-
lige luchtaanzuiging wordt gerealiseerd- zie 
figuren 5 en 6. In de dakrand zijn in tegenover 
elkaar gelegen gevels de buitenlucht aanzuig- 
en afblaasroosters (6) gepositioneerd. De ope-
ningen zijn verborgen achter een bouwkundige 
open gevelafwerking en voorzien van een 
druppelvanger en insectengaas. De roosters 
worden aangesloten op een wisselklepsectie, 
de Ventec-wissel (3), die windrichtingafhanke-
lijk de kleppen stuurt waardoor het luchtuit-
blaasrooster zich altijd aan de lijzijde van het 
gebouw bevindt, en het luchtaanzuigrooster 
altijd aan de loefzijde zit. Idealiter wordt de 
Ventec-wissel 4-zijdig uitgevoerd, maar bij 
hotel BREEZE Amsterdam was dat niet moge-
lijk. De hulpventilatoren voor luchttoevoer (4) 
en luchtafvoer (5) worden alleen ingeschakeld 
als de druk die opgewekt wordt door de kli-

maatcascade (1) en/of zonneschoorsteen (2) 
niet toereikend is om de benodigde overdruk 
en onderdruk in de toevoer en afzuigkanalen 
te handhaven.

 DE TOEKOMST VAN WINDENER-
GIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING
Ondanks de tegenvallende prestaties van 
Urban Turbines in de voorgaande jaren moet 
windenergie in de gebouwde omgeving op 
de agenda van het duurzaamheidsdiscours 
blijven staan. Het is daarom van belang het 
onderzoek naar een rendabel Powerdak voor 
de Nederlandse situatie voort te zetten. Dit 
onderzoek zal zich vooral moeten richten op 
ondersteuning en validering van het lopende 
wetenschappelijke onderzoek vanuit de 
praktijk en het in praktijk brengen van de 
onderzoeksresultaten. Het gaat hierbij om 
meer dan de ontwikkeling van Urban Turbines. 
Ook de bredere context van architectuur, 
bouwtechniek, geluidsoverlast moet erbij zijn 
betrokken. Optimalisering van dakvormen, de 
ontwikkeling van dakspoilers, de architectu-
rale inpassing en uitstraling, de constructieve 
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Figuur 7 -Windpark op hoogbouw

(OMA architecten/Royal HaskoningDHV)

en bouwtechnische integratie, trillingen en 
akoestische aspecten, alle moeten grondig 
worden bestudeerd. Een niet onbelangrijke 
vraag is verder wat de potentiële bijdrage van 
windenergie in de gebouwde omgeving kan 
zijn en welke gebouwen zich hiervoor lenen. 
Wat is de minimumgebouwhoogte in de 
verschillende windsnelheidsgebieden waarin 
windenergie rendabel kan worden opgewekt. 
Wat zijn de te verwachten kWh prijzen voor de 
verschillende configuraties, enzovoorts.
De meest geschikte turbine hiervoor is de 
verticale-as-windturbine. Deze biedt zowel 
aerodynamisch, akoestisch als esthetisch 
voordelen boven de bekende horizonta-
le-as-windturbine. De turbine is bijvoorbeeld 
windrichtingonafhankelijk en daardoor minder 
gevoelig voor de turbulentie. Door de kleinere 
diameter kunnen ze in een windpark op het 
dak van hoge gebouwen worden gegroe-
peerd. Door het ontbreken van masten zijn de 
aanlegkosten geringer dan bij een windpark op 
land. Tevens kunnen ze dienen als eyecatcher 
of landmark van gebouwen. Met behulp van 
een gekromd dak kan de windsnelheid boven 
het dak met een factor van circa 1,2 worden 
opgevoerd waardoor de energieopbrengst in 
principe met circa 70% wordt vergroot. Hier 
staat tegenover dat door de onderlinge beïn-
vloeding van de turbines de opbrengst dras-
tisch kan worden verlaagd. Zie bijvoorbeeld 
figuur 7, een windpark met 18 turbines. Bij een 
gunstige windrichting, loodrecht op de rij van 
6 turbines, zou deze rij de maximale (100%) 
windenergie genereren. Als wordt aangeno-
men dat de windsnelheid bij de tweede rij met 
≈ 20% is afgenomen, draagt deze rij turbines 
slechts ≈ 50% bij. De turbines die parallel zijn 
aan de windrichting dragen, m.u.v. de voorste, 
helemaal niet bij. De gemiddelde opbrengst 
per turbine is dan ruwweg ≈ 44%. Bij een 
windrichting loodrecht op de rij van 5 turbines 
is de gemiddelde opbrengst per turbine 
slechts ≈ 36%. De winst ten gevolge van de 
hogere windsnelheid door het gekromde dak 
weegt daar niet tegenop. Het is dus van groot 
belang om de configuratie van het windpark af 

te stemmen op de overheersende windrichting. 
Ten behoeve van hotel BREEZE Amsterdam 
heeft de TU Eindhoven met behulp van 
simulatietechnieken een fundamentele studie 
gemaakt van de aerodynamische- en energie-
prestaties van de rotorbladen van verticale 
turbines bij verschillende bladprofielen en 
bladhoeken en bij verschillende krommingen 
van het dak.
Uiteraard geldt dat de energieprestaties van 
een zogeheten Powerdak 3.0 met windtur-
bines afhankelijk is van vele variabelen: het 
windsnelheidsgebied, het dakoppervlak, de 
kromming van het dakoppervlak, het aantal 
turbines op het dak, de configuratie van het 
windpark, de diameter en de hoogte van de 
rotoren en het rendement (vermogenscoëffi-
ciënt Cpow) van de turbine. Op basis van door 
de auteur uitgevoerde voorlopige verkennin-
gen met conservatieve aannamen wordt voor 
het polderlaagland, waarvoor het windstation 
Schiphol representatief is, een jaarlijkse 
energieopbrengst geschat van 300-500 kWh 
per m2 dakoppervlak voor gebouwhoogten 
oplopend van 40-160 m en turbinehoogten 
van 3 – 5 meter. 
Vergeleken met de gemiddelde opbrengst 
van 80 kWh per m2 voor een PV-zonnedak 
zijn dit superieure waarden: een Powerdak 3.0 
kan, afhankelijk van de locatie en de hoogte, 
een factor 4 tot 6 meer energie leveren dan 
een PV-zonnedak. Overigens is het zeer goed 
mogelijk tussen de windturbines zonnepane-
len of -folie aan te brengen, waardoor de ener-
gieprestatie van het dak nog wordt verhoogd. 

 SLOTOPMERKING
Van de drie ingrediënten van het Earth, Wind & 
Fire concept voor Natuurlijke Airconditioning 
is de exploitatie van WIND ongetwijfeld het 
weerbarstigst. Tegenover de constante zwaar-
tekracht van EARTH, die in de klimaatcascade 
wordt ingezet , en de voorspelbare zonne-
straling van FIRE die in de zonneschoorsteen 
wordt benut , staat de onvoorspelbare, en in 
tijd, richting en sterkte wisselende wind. Voor 
het realiseren van energieneutrale hoogbouw 
is het van groot belang het onderzoek naar 
windenergie in de gebouwde omgeving voort 
te zetten.

1.   Nena & Kim Wilde in Anyplace, Anywhere, 
Anytime

2.   Dutch Green Company – TU Eindhoven – 
Bronsema Consult

3.   Het onderzoek werd uitgevoerd met subsi-
die van TKI ENERGO

4.   Powerdak: Een dak waarmee energie kan 
worden opgewekt met behulp van wind en 
zon

5.   Hét Europese subsidie programma voor 
Onderzoek en Innovatie in Europa.

6.   Van Vent en Tect, Latijn voor Wind en Dak, 
maar ook voor Ventilation en Technology

7.   Voor een omschrijving van het EWF-
concept zie TVVL Magazine 01/2018 pag. 
35 e.v.

8.   Natuurlijke Airconditioning – Earth, Wind 
& Fire ISBN 978 90 5972 762 5

9.   Windenergie voor EWF Hotel BREEZE 
Amsterdam “HET POWERDAK 1.0” – maart 
2014

10.  Overeenkomstig het gebouw Powerdak 2.0
11.  Naar een idee en ontwerp van Joost 

Vermeer, Van Delft Groep
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Van project naar product, dat is de boodschap van Hennes de Ridder op de 

TVVL bijeenkomst “Parametrisch Model voor gebouwen”  georganiseerd door 

de Expertgroep Klimaattechniek vorig jaar. De Ridder schetst op de voor hem 

kenmerkende enthousiaste manier de veranderende wereld en de uitdagingen waar 

we voor staan. Daarbij haalt hij regelmatig anekdotes aan uit de indrukwekkende 

projecten waarbij hij betrokken is geweest.

Een gebouw heeft interactie met een groot 
aantal factoren van zijn omgeving en bestaat 
uit een groot aantal systemen die bestaan uit 
elementen die interactie met elkaar hebben. 
Hierdoor ontstaat een complex systeem. 
Hennes schets dat in de meeste bouw projec-
ten raakvlak management gebruikt wordt om 
de complexiteit te verminderen. Bij raakvlak 
management worden echter de relaties tussen 
de omgeving en de systemen verbroken.

  PARAMETRISCH MODEL  
VOOR GEBOUWEN

Hennes pleidooi is om de relaties tussen 
de verschillende systemen en elementen 
juist vast te gaan leggen en ook de relaties 
met de omgeving. Het ontdekken van deze 
relaties kan alleen als je een model hebt van 
het gebouw en aan de hand van ervaringen 
(monitoring) deze modellen aanpast aan de 
werkelijkheid. Aan de hand van de aangepaste 
modellen kun je dan weer nieuwe gebouwen 
bouwen. Je ontwikkelt je gebouw dus door als 

Van project naar product en van 
bouwteam naar ontwikkelteam

Ir. P. (Patrick) Jansen, Hoofd innovatie en Kennismanagement bij  
Technisch HandelsBureau Rensa

Agile werken in de bouw

TECHNIEK
Figuur 1 – Raakvlakmanagement
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een product. Daarbij verwijst hij naar andere 
industrieën zoals de vliegtuigbouw. Maar ook 
de termieten die in hun DNA hebben mee 
gekregen hoe je een goede woningen moet 
bouwen. Om de complexiteit kleiner te maken 
kan gebruik gemaakt worden van deelsyste-
men, die door toeleveranciers doorontwikkeld 
worden.

  TRANSPIRATIE
Naar aanleiding van de boodschap van Hennes 
kwam er een discussie over transparantie. 
Hennes uitgangspunt is dat er geen transpa-
rantie tussen concurrenten moet zijn omdat 
dan het beste uit de bedrijven gehaald wordt. 
Daarbij moeten aanbestedingen niet alleen 
op prijs maar op prijs/waarde gegund worden. 
Dit houdt in dat de opdrachtgever niet een 
volledig uitwerkt bestek maakt, maar een 
functionele wens met een onder en boven-
grens. Hierdoor wordt het voor de aanbieders 
ook mogelijk hun eigen product aan te bieden, 
in plaats van een door de opdrachtgever 
bedacht uniek product.    
De algemene conclusie is dat deze wijze van 
werken een grote impact op de bouwwereld 
gaat krijgen. Er zijn bedrijven in de toeleverin-
dustrie aanwezig die al op deze wijze werken. 
Kennis zit steeds meer in de systemen. Deze 
kennis wordt gebruikt voor de uitvoering van 
individuele gebouwen. Adviseurs zullen een 
grotere rol krijgen in het door ontwikkelen 
van de producten (gebouwen) en minder 
in de individuele projecten. Daarbij in het 

Figuur 1 – Parametrisch model

achterhoofd houdend dat dit alleen geldt voor 
“standaard gebouwen”, een deel (circa 20%) 
van de gebouwen zal op huidige “ambachte-
lijke” wijze gebouwd blijven worden.
We kunnen terug kijken op een inspirerende 
ochtend waarin we meer vragen dan ant-
woorden gekregen hebben. Een ieder zal met 
deze vragen aan de gang moeten gaan om te 

kijken wat hij met deze inzichten kan doen. Als 
expertgroep KT van TVVL willen we graag een 
vervolgsessie faciliteren waarbij we kijken hoe 
we concrete stappen kunnen zetten. 

  SCRUM IN DE BOUW
Zelf zag ik de relatie met mijn dagelijks 
werkzaamheden. Als Project Owner ben ik 
betrokken bij de ontwikkeling van software. 
Hiervoor wordt de Scrum methode gebruikt, 
wat een gebruikelijke werkwijze is voor 
software ontwikkeling. Kenmerkend bij deze 
methode is dat je uitgaat van een werkend 
product en daar verbeteringen of uitbreidingen 
voor ontwikkelt. Elke nieuwe aanvulling wordt 
gereviewd en getest voordat het toegepast 
wordt in een nieuwe release. 
Door deze werkwijze is de (door)ontwikkeling 
van het product, overzichtelijk, beheersbaar, 
flexibel en levert het de functionaliteit die van 
te voren is afgesproken. Een veel gehoorde 
klacht is dat de hiervoor genoemde kenmer-
ken ontbreken in een bouwproject. Daarbij 
komt meteen de vraag: wat is het verschil 
tussen software ontwikkeling en een gebouw 

bouwen. Daar is een duidelijk antwoord op 
te geven. Een gebouw is geen product en een 
bouwteam is geen ontwikkelteam.  

  VAN PROJECT NAAR PRODUCT
Zoals hierboven aangegeven bepleit Hennes 
de Ridder al langere tijd dat gebouwen 
als producten gezien moeten worden die 
doorontwikkeld worden door de aanbieder in 
plaats van samengesteld door deelproducten 
die door de opdrachtgever in een bestek zijn 
vastgelegd. Door deze werkwijze toe te passen 
kun je continue het ontwerp van een gebouw 
optimaliseren. Wat niet inhoud dat alleen 
standaard catalogus gebouwen gebouwd 
kunnen bouwen. Het product is een model, dat 
je ondersteunt om een gebouw te ontwerpen 
dat voldoet aan de eisen van de klant en reke-
ning houdt met de omgevingsfactoren. 

  ONTWIKKELTEAM
In een Scrum werkwijze stelt de product-
eigenaar (productowner) een lijst (backlog) op 
met functionele eisen en/of wensen van het 
product (zogenaamde userstories). Deze eisen 
komen tot stand doordat de producteigenaar 
dit afstemt met de belanghebbende. De items 
op deze lijst worden door het team ingeschat 
qua benodigde tijd (relatieve storypoints in 
plaats van uren). Tijdens de inschatting (zoge-
naamde sprintplanning) wordt in het team 
besproken wat de functionele eis inhoudt. 
Hierdoor is voor het gehele team duidelijk wat 
opgeleverd moet worden. Tijdens de sprint-
planning wordt op basis van resultaten uit 
het verleden ingeschat hoeveel story points 
gedurende de tijd tot de volgende release 
(2, 4 of 6 weken) afgerond kunnen worden. 
Het team belooft dan ook plechtig dat ze 
de functionaliteiten gaan opleveren in de 
beschikbare tijd (de sprint). Tijdens de sprint 
is er een dagelijks overleg van maximaal 15 
minuten (de stand-up) waarbij de ontwikke-
laars de werkzaamheden voor de aankomende 
dag afstemmen. Daarbij geeft een scrumboard 
veel houvast voor de verdeling van het werk 
en de planning.

In mijn dagelijkse praktijk is gebleken dat dit 
een werkwijze is die als resultaat heeft dat 
de gemaakte afspraken qua functionaliteit 
en planning nagekomen kunnen worden. De 
scrum werkwijze is namelijk erg star. Tijdens 
de sprint kunnen er geen functionaliteiten of 
taken meer aangepast worden. Dit is ook de 
reden dat de planningen gehaald worden. Dit 
gaf in het begin veel weerstand omdat men 
gewend was dat de ontwikkelaars snel aanpas-
singen aan de software maakten. 
De scrum werkwijze is ook weer erg flexibel 
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omdat in elke nieuwe sprint de items opgepakt 
worden die de meest toegevoegde waarde 
hebben. Hierdoor kunnen nieuwe functiona-
liteiten in een termijn van 3 weken live zijn. 
Wat in de praktijk veel sneller is dan de oude 
methode waarbij de ontwikkelaar er vaak 
direct mee begon, maar geen tijd had om het 
goed af te maken. Resultaat hiervan was dat 
het proces lang duurde of een functionaliteit 
niet compleet was.

  AGILE WERKEN IN DE BOUW
Hoe zou het scrum proces bij het ontwikkelen 
van een gebouw werken? Het uitgangspunt 
moet dan zijn dat het gebouwontwerp een 
product is dat doorontwikkeld wordt zoals 
Hennis de Ridder het bedoelt. Hierdoor wordt 
er onderscheid gemaakt tussen het daadwer-
kelijke bouwproces en de door ontwikkeling 
van het product. Dit onderscheid is ook bij 
Rensa aanwezig, waarbij de ontwikkelaars 
zich niet bezig houden met de dagelijkse 
werkzaamheden. De dagelijkse dingen worden 
uitgevoerd door de operationele afdelingen en 
ondersteund door een ICT helpdesk. Uiteraard 
zijn de ervaringen van deze afdelingen belang-
rijke input voor de userstories op de backlog.

het ontwerp zijn de technologie en de eisen 
nog niet concreet. In dit gebied kan volgens de 
Stacey matrix de Scrum methode tot goede 
resultaten leiden.

  ZELFSTUREND TEAM
Wat is het geheim van Scrum, naast een dui-
delijk planningssystematiek?  Belangrijkste 
reden is dat er een zelfsturend team is. 
Iedereen die nodig is om het product (door) te 
ontwikkelen is onderdeel van het team. Met 
het gehele team wordt tijdens de sprintplan-

ontwikkelaars bepalen hoe ze dat gaan doen.  
Om alle benodigde kennis en beslissingsbe-
voegdheid binnen het team te hebben zou dit 
bij het door ontwikkelen van een gebouwont-
werp inhouden dat onder meer de architect, 
constructeur, installateur en aannemer 
gelijkwaardig zijn en langdurig samenwerken 
aan een gezamenlijk belang. De hierboven 
geschetste situatie, zowel in productontwikke-
ling als samenwerkingsverband, wijkt nogal af 
van de huidige bouwpraktijk.

Het adopteren van een software ontwikkel-
systeem biedt geen garantie voor succes zo als 
veel software projecten hebben bewezen. De 
wijze waarop het wordt uitgevoerd bepaalt het 
succes. Daarbij lijkt een gelijkwaardige positie 
van de huidige opdrachtgevers, aannemers 
en onderaannemers nog wel een uitdaging. 
Ook de wijze waarop de bijeenkomsten 
georganiseerd worden is van groot belang. 
Niet iedereen hoeft fysiek aanwezig te zijn, 
dat zou bijvoorbeeld behoorlijk lastig zijn 
voor de ontwikkelaars uit Bangladesh waar 
we mee samenwerken. Maar het heeft wel de 
voorkeur. En hou vast aan de samenstelling 
van het team. Wat Hennis de Ridder ook in zijn 
workshop aangaf is dat de natuurlijke reacties 
bij een verlieslijdend project is dat een volgend 
vergelijkbaar project door een ander team 
wordt uitgevoerd. 

  CONCLUSIE
Scrum kan mogelijk een organisatievorm zijn 
om in de complexe bouwwereld binnen de 
afgesproken tijd gebouwen te realiseren die 
voldoen aan de eisen van de opdrachtgever. 
Daarvoor moet wel een nieuwe visie op de 
doorontwikkeling van gebouwen worden 
toegepast en verhoudingen tussen de huidige 
bouwpartijen moeten op de schop. 

Meer info over scrum: http://www.scrum-
guides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-
Guide-NL.pdf

Kijkende naar het Stacey matrix model valt 
het daadwerkelijke bouwproces in de cate-
gorie simple omdat de techniek bekend is en 
als het goed is ook de eisen. De traditionele 
waterval methode lijkt hier goed toe te passen 
zijn, of als er meer onzekerheden zijn de LEAN 
methode. Voor het (door)ontwikkelen van 

Figuur 3 – Scrum board met Kan-Ban en burndown rate

Figuur 4 – Stacey matrix

ning een inschatting van de werkzaamheden 
gedaan en het team conformeert zich er ook 
aan dat deze werkzaamheden in de afge-
sproken tijd opgeleverd worden. Er zijn geen 
hiërarchische relaties in een scrum team aan-
wezig. De productowner bepaalt de volgorde 
van de functies die ontwikkeld worden en de 
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Zijn er problemen met het circulatiesysteem? Dan schakelen klanten vaak 

de installateur in. De problemen die de installateur vervolgens tegenkomt 

zijn divers: het kan bijvoorbeeld gaan om een te lage retourtemperatuur, een 

hoog energieverbruik of lucht in de warmwaterleidingen. Wat zijn de nieuwste 

ontwikkelingen op dit gebied en welke energiebesparingstips zijn er? Dit artikel 

is opgebouwd in twee delen: allereerst zeven adviezen bij problemen met het 

circulatiesysteem. Daarna zeven dilemma’s bij tapwatercirculatiesystemen. 

  PROBLEEM 1: DE RETOUR-
TEMPERATUUR IS TE LAAG

 Het water dat terugkomt in de boiler moet 
minimaal 60 graden zijn. Het is beter het 
boilerwater te verwarmen tot 65 graden, en 
niet hoger dan 67 graden. Daarmee wordt het 
ontstaan van kalk geremd. Door een waterlei-
dingberekening is de juiste diameter voor de 
warmwaterleidingen te berekenen. Afhankelijk 
van de gestelde eisen is de snelheid in warm-
waterleidingen 1, 1,5 of 2 meter per seconde. 
Uit de berekening komen de juiste temperatu-
ren per knooppunt. 
Ook de snelheid is van belang. Bij circulatie-
leidingen is de maximale snelheid 0,7 m/s en 
bij voorkeur niet lager dan 0,5 m/s. 
Andere oplossingen zijn:
•  Het werkpunt van de tapwatercirculatiepomp 

wordt ook uit de leidingberekening gehaald.
•  De circulatieleiding en de meecirculerende 

delen van de warmwaterleidingen moeten 
voorzien worden van isolatie. Als er aftak-

Onno Leever, redactieraadslid TVVL Magazine en werkt bij 
Leever Installatieadviseurs

Problemen en dillema’s aangepakt bij 
tapwatercirculatiesystemen 

kingen zijn dan moeten die leidingen niet 
geïsoleerd worden.

•  De installatie moet ingeregeld worden (zie 
ook inregelen).

•  De problemen zijn ook te voorkomen door 
tappunten te plaatsen met een langdurige, 
grote afname aan het begin van het systeem 
of met een eigen circulatiedeelring.

•  Tot slot kunnen de problemen ook te maken 
hebben met een foutieve aansluitvolgorde.

 
  PROBLEEM 2: EEN SLECHTE 
INREGELING

Een inregelventiel vermindert energieverlie-
zen en brengt de installatie in balans. Als er 
circulatiedeelringen zijn, moet elke deelring 
een eigen inregelventiel krijgen. Omdat in elke 
deelring ook de temperatuur goed moet zijn, 
heeft elke ring een thermometer nodig. Deze 
moet op minimaal 50 cm van de koppeling 
aan de verzamelcirculatieleiding gemonteerd 
worden.

Om goed te kunnen inregelen kan men het 
beste eerst een waterleidingberekening maken 
van de volledige installatie, compleet met 
deelringen.
Er zijn twee manieren om te kunnen inregelen. 
De ene is handmatig, de andere thermosta-
tisch. Thermostatisch inregelen beschrijven 
we onder 3. Bij het handmatig inregelen 
wordt de installatie ingeregeld op basis van 
volumestroom of druk. Een andere manier is 
om de stand van het inregelventiel te hanteren 
dat door de computer is berekend. Het bijbe-
horende programma rekent de juiste stand 
uit. Na elke instelling moet men een kwartier 
wachten voordat de temperaturen gecontro-
leerd kan worden. Na het volledig inregelen is 
een meetrapport nodig.
Vanaf de oplevering zullen alle temperaturen 
van de circulatieleidingen wekelijks gecon-
troleerd moeten worden. Als de installatie 
goed in balans is, moet er nog twee maanden 
wekelijks worden gecontroleerd of alle tem-
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Het water dat terugkomt in de boiler moet minimaal 60 graden zijn en niet hoger dan 67 graden. Daarmee 

wordt het ontstaan van kalk voorkomen.

peraturen voldoen (60°C. of hoger). Daarna is 
maandelijkse controle voldoende.

  PROBLEEM 3: HET ONTWERP 
MET THERMOSTATISCHE INRE-
GELAFSLUITERS (CIRCULATIE-
VENTIELEN) IS NIET CORRECT

Thermostatische inregelafsluiters lopen dicht 
bij de ingestelde temperatuur. Daardoor ont-
staat er over de deelringen die nog openstaan 
een grotere volumestroom en een hogere snel-
heid. Om dit te voorkomen is een toerengere-
gelde tapwatercirculatiepomp nodig. Daarbij 
is het beter voor een toerenregeling op druk 
te kiezen en niet voor regeling op basis van 
temperatuur. Het thermostatisch circulatie-
ventiel is nooit geheel dicht – er zit bewust een 
kleine opening in.
 
In de verste deelring wordt geen thermostati-
sche, maar een handinstelbare inregelafsluiter 
geplaatst. Deze moet zo ingesteld zijn dat 
de minimale berekende volumestroom er 
doorheen gaat, ook als alle andere deelringen 
openstaan. Dezelfde instelling van het handin-
stelbare ventiel mag echter niet meer dan 0,7 
meter per seconde snelheid in de deelring 
opleveren wanneer alle andere deelringen 
gesloten zijn. Daarbij komt ook nog dat er 
rekening gehouden moet worden met de 
minimale volumestroom van de toerengere-
gelde pomp. Ook moet het handventiel zo ver 
gesloten zijn dat er voldoende drukverschil is 
om de thermostatische inregelafsluiters goed 
te laten functioneren. 

  PROBLEEM 4: GATEN IN ROOD-
KOPEREN BUIZEN

Gaten in roodkoperen leidingen komen door 
een te hoge snelheid in de circulatieleidingen. 
De maximale snelheid mag 0,7 m/s zijn. Voor 
een goede oplossing zal er een waterleiding-
berekening gemaakt moeten worden. De 
snelheid kan niet zomaar verlaagd worden, 
omdat de kans op een te lage retourtempera-
tuur aanwezig is. Bij voorkeur is 0,5 meter per 
seconde de minimale snelheid. Dit heeft te 
maken met het transporteren van lucht naar 
het hoogste punt, waar het best een automati-
sche ontluchter gemonteerd kan worden, zoals 
in de ISSO-publicatie 55 staat geschreven.

worden op de circulatieverzamelleiding (ook 
gezien in stroomrichting). Er moet namelijk 
een zo goed mogelijke verdeling zijn van de 
circulatievolumestromen over de verschil-
lende strangen. Dit in samenhang met de 
daling van de watertemperatuur in de hoofd-
circulatieleiding. Het gevolg is dan ook te lage 
warmwatertemperaturen uit de tappunten in 
de verste warmwaterleidingen. Bij de juiste 
aansluitvolgorde wordt voorkomen dat het 
water de verkeerde kant op stroomt of stil 
komt te staan omdat het water tegen elkaar 
instroomt. 

  PROBLEEM 6: LUCHT IN  
CIRCULATIELEIDINGEN

Lucht in circulatieleidingen is niet te voorko-
men. Simpelweg omdat bij het verwarmen van 
het tapwater lucht vrijkomt. Er kan maximaal 
2,3 liter lucht per 100 liter water ontstaan. Deze 
lucht moet uit de leidingen verdwijnen.
 
Door horizontale leidingen licht oplopend te 
monteren kan de lucht gemakkelijker naar 
boven gaan. Dat is te regelen met een auto-
matische ontluchter, die direct op de leiding 
geplaatst wordt, op het hoogste punt in de 
leiding(en). 
De tapwatercirculatiepomp moet geplaatst 
worden in een verticale leiding met de  
stroomrichting omhoog. Hierdoor kan de lucht 
uit de pomp ontsnappen.
Bij voorkeur is 0,5 meter per seconde de 
minimale snelheid. Dit heeft te maken met het 
transporteren van lucht naar het hoogste punt, 

Door een waterleidingberekening te maken worden gaten in roodkoperen leidingen voorkomen.

 
  PROBLEEM 5: EEN FOUTIEVE 
AANSLUITVOLGORDE

Bij het ontwerpen van een circulatie-installa-
tie met deelringen moet de eerste deelring de 
laatste zijn die in de circulatieverzamelleiding 
terugkomt. De tweede deelring (geteld in 
volgorde van de warmwaterleiding in stroom-
richting) moet als één na laatste aangesloten 

waar uiteraard een (automatische) ontluchter 
zit, zoals in de ISSO-publicatie 55 staat geschre-
ven. Door de minimale druk aan de inlaatkant 
van de circulatiepomp op te geven wordt 
voorkomen dat de plaatselijke druk lager wordt 
dan de dampdruk van het water (cavitatie). In 
de ISSO-publicatie 55 staat 50 kPa voor kleine 
installaties en 100 kPa voor grote installaties. 
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 PROBLEEM 7: EEN HOOG  
ENERGIEVERBRUIK
Er zijn meerdere slimme manieren om het 
energieverbruik te verminderen. Als er bij-
voorbeeld tijdens een bepaalde periode geen 
warmwatergebruik is in een pand, dan kan de 
circulatiepomp voor die periode stop gezet 
worden. Dit kan leiden tot een energiebespa-
ring van ongeveer 19% bij een stilstand van 
8 uur per 24 uur. Dit komt omdat er minder 
warmteverlies uit de leidingen is en de pomp 
deels geen stroom verbruikt. Voordat het 
warmwater weer gebruikt wordt, moet het 
water uiteraard minimaal één keer gecircu-
leerd zijn. Daarom is het ook beter om niet 
langer dan 10 uur het circulatiesysteem stil te 
leggen vanwege de groei van bacteriën. 

Goed isoleren van de leidingen met een 
maximale lambda-waarde van 0,04 W/m.K en 
een minimale isolatiedikte van 35 mm helpt 
uiteraard ook. Door tevens de pomp (niet de 
elektromotor) en de appendages te isoleren 
wordt ook hier onnodig warmteverlies voor-
komen. Als de circulatie vanwege de wachttijd 
niet noodzakelijk is, dan is een circulatie-
systeem zonde. Als het wel nodig is, is er meer 
energieverlies door transmissie. Maar bij een 
decentraal systeem zijn de energiekosten door 
opwekking meestal hoger. Daarbij komt ook 
nog dat decentraal hogere onderhoudskosten 
vraagt, meer opstelruimte en meer bouwkun-
dige voorzieningen.
Door thermostatische circulatieventielen te 
gebruiken in combinatie met een tapwater-
circulatiepomp met toerenregeling op druk, 
voorzien van energieklasse A, is veel energie te 
besparen. 
In de warmwaterinstallatie kunnen bij-
voorbeeld lekkende kranen of een indirect 
gestookte boiler die rechtstreeks aangesloten 
zit op een HR-ketel, voor energieverspilling 
zorgen. Hierdoor kan de HR-ketel vanwege de 
hoge retourtemperatuur niet condenseren. 
Het gebruik van een oplaadsysteem in combi-
natie met een HR-ketel is interessanter, omdat 
daar wel een lage retourtemperatuur ontstaat 
in het cv-deel.
Het kan lonen om in tapwatercirculatiesyste-
men de temperatuur te verlagen. Natuurlijk 
moet dat wel gebeuren onder de voorwaarde 
dat het gehele circulatiesysteem minimaal 
eens per week 20 minuten boven de 60°C 
komt. Er kunnen dan geen thermostatische  
circulatieventielen toegepast worden. 
Bij lagere warmwatertemperaturen is er 
minder koud water nodig. Daardoor neemt 
de snelheid in koudwaterleidingen af. Die 
snelheid moet omhoog vanwege de inwendige 
reiniging, omdat nagenoeg alle legionellap-

roblemen in koudwaterleidingen voorkomen. 
De minimale snelheid voor inwendig reinigen 
(1,5 m/s) is niet verplicht. Nieuw is wel dat er 
tegenwoordig gekozen wordt voor een andere 
berekeningmethodiek, SIMDEUM. Deze staat 
in de ISSO-publicatie 55. Dankzij deze metho-
diek wordt geen overcapaciteit meer berekend. 
Dan lijkt het onwenselijk om een situatie te 
creëren waarbij de snelheid in koudwaterlei-
dingen afneemt. 
Als er voldoende energiebesparende maat-
regelen zijn genomen, is het overstappen op 
duurzame energievormen interessant. Denk 
hierbij aan zonnewarmtesystemen, warmte-
terugwinning uit afvalwater, warmtepompsy-
stemen.

Als er voldoende energiebesparende maatregelen 

zijn genomen, is het overstappen op duurzame 

energievormen interessant, zoals warmtepompen.

Warmwateruittapleidingen moeten zo snel mo ge-

lijk kunnen afkoelen. Daar is geen isolatie nodig.

Dit is inmiddels achterhaald! In de huidige 
ISSO-publicatie 55 staat, dat elke meter 
leiding van het circulatiesysteem per jaar 15 m3  
aardgas kost. De berekeningsuitgangspun-
ten staan er niet bij vermeld. En daarom is 
het goed om een isolatie van minimaal 35 
millimeter dik te gebruiken, met een maximale 
lambda-waarde van 0,04 W/m.K. En net als 
omschreven bij de zeven problemen: het 
isoleren van appendages en de pomp (niet de 
motor) moet standaard worden.

  DILEMMA 2: AFTAKKINGEN VAN 
EEN CIRCULATIESYSTEEM - WEL 
OF NIET ISOLEREN?

In de literatuur zijn verschillende uitspraken 
gedaan over het isoleren van warmwateruit-
tapleidingen, direct nadat zij afgetakt zijn van 
een circulatiesysteem. Intussen weten we dat 
het advies is om deze leidingen niet te isoleren. 
Maar wat doe je met het eerste stukje direct 
na het circulatiesysteem? 
Het is beter dit eerste stukje niet te isoleren. 
Zo voorkom je doorwarming. Met wel isoleren 
van het eerste stukje haal je een koudebrug 
weg. Maar het voorkomen van doorwarming 
is het belangrijkst. De kolom met water die 
verglijdt van circa 65°C naar de omgevings-
temperatuur is te verkleinen door het eerste 
stukje aftakking niet te isoleren. 

  ZEVEN DILEMMA’S BIJ TAPWA-
TERCIRCULATIESYSTEMEN

Tapwatercirculatiesystemen hebben als 
nadeel dat er altijd energieverliezen zijn. Dit 
komt door het frequent rondpompen van 
verwarmd water. Hoe kun je toch zo efficiënt 
mogelijk met energie omgaan, ondanks het 
tapwatercirculatiesysteem?
 

  DILEMMA 1: WEL OF GEEN 
DIKKERE ISOLATIE?

Het isoleren van de leidingen is een belangrijke 
eerste stap. In de Waterwerkbladen staat dat 
een dikkere isolatie dan 25 millimeter niet veel 
extra bijdraagt aan het besparen van energie. 

  DILEMMA 3: KOPER OF  
KUNSTSTOF?

Bij de aftakking van een circulatiesysteem 
vindt doorwarming plaats door geleiding. Dat 
komt omdat circulatiesystemen vaak van 
roodkoper gemaakt worden. En koper is een 
goede geleider. Kunststof heeft een veel klei-
nere geleiding. De waterkolom wordt hierdoor 
met de vergleiding van circa 65°C naar de 
omgevingstemperatuur kleiner. Echter: kunst-
stof kan beschadigd raken wanneer er te lang 
te hoge temperaturen doorheen stromen. Een 
dilemma dus. Kunststof is goedkoper, maar 
circulatiesystemen kun je het best niet van 
kunststof maken. Als de temperatuur onver-
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kan de installatie optimaal functioneren!

  DILEMMA 6: ÉÉN OF MEERDERE 
POMPEN?

Bij verdelers in circulatiesystemen is het beter 
bij voorkeur niet voor één pomp per groep te 
kiezen, maar voor één pomp in de hoofd-
groep. Dit voorkomt onderlinge beïnvloeding. 
Daarnaast is het pomprendement van een 
grote pomp beter dan van kleine pompjes.

  DILEMMA 7: ZELF DOEN OF 
ADVIES INWINNEN?

Bij veelvoorkomende problemen bij tapwa-
tercirculatiesystemen kan de installateur zelf 
problemen verhelpen en klanten adviseren 
over maximale energiebesparing. Er zijn echter 
ook veel situaties die maatwerk zijn, waarvoor 
het beter en slimmer is om een expert in te 
schakelen. Denk in dit geval aan het analyseren 
en rapporteren van systemen. 

Onno Leever

hoopt langdurig oploopt, kan er namelijk een 
scheur in de leiding ontstaan. Daarom is het 
toch beter bij circulatiesystemen altijd koper 
te gebruiken, ook al is het geen wettelijke 
verplichting. 

  DILEMMA 4: ÉÉN GROTE BOILER 
OF MEERDERE KLEINE BOILERS?

Tapwatercirculatiesystemen leiden altijd 
tot energieverliezen vanwege het frequent 
rondpompen van verwarmd water. Soms kan 
het daarom verstandiger zijn om verschillende 
boilers te plaatsen zodat er geen circulatiesy-
steem nodig is. Dit kan tot besparingen leiden. 
Echter, meerdere kleine boilers hebben een 
groter energieverlies dan één grote boiler. Het 
kost meer onderhoud én er zijn ook bouwkun-
dige voorzieningen voor nodig. In de totale 
exploitatiekosten kan het echter duurder 
zijn om overal aparte boilers te plaatsen. Dat 
vraagt dus om maatwerk. 

  DILEMMA 5: WELK TYPE  
INREGELVENTIEL IS HET BESTE?

Er bestaan verschillende ventielsystemen:
•  alleen handmatig instelbare inregelventielen
•  in alle deelringen thermostatische circu-

latieventielen, behalve in de verste. Daar 
komt een handmatig instelbare inregelaf-
sluiter.

•  een systeem met voor de thermostatische 
circulatieventielen een handmatig instel-
bare inregelafsluiter. 

Bij de laatste twee systemen worden er veel 
eisen gesteld aan de handmatig in te stellen 
deelring die het verste weg zit. 

•  deze moet ingesteld zijn op de minimaal 
berekende volumestroom;

•  deze minimale volumestroom moet er ook 
nog zijn als alle TCV’s open staan;

•  in alle gevallen mag de snelheid niet hoger 
zijn dan 0,7 m/s en bij voorkeur niet lager 
dan 0,5 m/s;

•  als alle TCV’s in ‘dichte’ stand staan, moet 
de som van de doorlaat van de TCV’s plus 
de volumestroom over het handmatige 
ventiel vallen boven de minimumlijn uit de 
pompgrafiek;

•  het ventiel moet zo ver gesloten zijn dat er 
voldoende drukverschil is om de TCV’s te 
laten functioneren.

    Let op: pas als aan al deze regels voldaan is, 

Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.Kwaliteit op Maat.

Smitsair Luchttechniek sinds 1945 specialisten in: Luchttechnische installaties, Buitenluchtroosters, Brandkleppen, Kleppenregisters, 
Dakkappen, Schachtkappen, Druppelvangers, Wasem-vetvangkappen, Geluiddempers, Luchtkanalen, Plaatwerken en Lasersnijden.

MISSION  IMPOSSIBLE

smitsair.nl

De stalen buitenluchtroosters van Smitsair houden inbrekers buiten 
de gevel. De rooster zijn getest op inbraakwerendheid en kent twee 
type uitvoeringen: Standaard (weerstandsklasse 2 vereist volgens 
bouwbesluit) en verhoogd inbraakwerend (weerstandsklasse 3).
Roosters zijn n.a.v. het bouwbesluit getest volgens NEN 5096
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projectbeschrijving

Met een netwerk van sensoren en intelligentie die vanuit de cloud geleverd wordt, 

kunnen gebouwen steeds beter reageren en anticiperen op de behoeften van gebruikers. 

Het jonge bedrijf bGrid heeft zich vol overgave in deze markt gestort. Hoe steekt zo’n 

slim gebouw in elkaar? TVVL nam een kijkje in één van die gebouwen: het nieuwe 

hoofdkantoor van Croonwolter&dros.

Tientallen kantoren al voorzien van bGrid’s slimme 
sensorendoosjes

‘Tak maar in op ons netwerk’

Pal tegen de snelweg A20, en vlak naast het hoofdkantoor van energie-
bedrijf Eneco, ligt het kantoorgebouw MM25, dat de afgelopen tijd in 
opdracht van OVG Real Estate grondig werd gerevitaliseerd. Eind januari 
trokken de nieuwe bewoners er in. 

Die nieuwe bewoners zijn onder meer TBI-ondernemingen 
Croonwolter&dros, Mobilis, en Servicis. Zij huren er 8.300 m2 van 
de beschikbare 14.300 m2. Ook Coca Cola trekt in het gebouw. 
Croonwolter&dros en zusterbedrijf J.P van Eesteren hadden een stevige 
hand in hoe de nieuwe behuizing eruit zou komen te zien, want ze 
namen zelf de renovatie voor hun rekening. Het pand werd daarbij deels 
voorzien van een fraaie nieuwe gevel – een ontwerp van architecten-
bureau Dam & Partners – en kreeg daarnaast gloednieuwe technische 
installaties. 

Tijdo van der Zee

Niet alleen werd er voor gekozen om het gebouw met een WKO en 
zonnepanelen grondig te verduurzamen, ook werd het pand een stuk 
slimmer gemaakt. Dat gebeurde door het te voorzien van honderden 
sensordoosjes - nodes genoemd - en de achterliggende technologie van 
het Amsterdamse bedrijf bGrid.

 VERWERKT IN LEDARMATUREN
Commercieel directeur Hugo Jansen van bGrid (ontstaan door een 
samenwerking tussen Deerns en Evalan) loopt trots door de helder 
witgeschilderde ruimtes van het vernieuwde pand. Zo nu en dan wijst 
hij kort naar boven: “Daar zit er één, en daar. En die, die is mooi verwerkt 
in het armatuur van de ledverlichting.”  

Ja, als je ze eenmaal gezien hebt, dan blijven ze opvallen. Dan zie je 
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ook dat het er behoorlijk veel zijn zelfs. En dat ze in meerdere smaken 
komen. Die met een half bolletje herbergen een PIR-sensor, die aanwe-
zigheid detecteert. En onder een rond afdekplaatje gaat een CO2-sensor 
schuil. Verder beschikken alle nodes over geluidsdruk-, temperatuur- 
licht- en luchtvochtigheidssensoren. En ze kunnen via Bluetooth ver-
binding leggen met detecteerbare apparaten, zoals mobiele telefoons. 
Volgens Jansen variëren de kosten voor de aanleg van een dergelijk 
netwerk ongeveer 15 tot 30 euro per vierkante meter.

Uit welke componenten bestaat nu zo’n sensorsysteem en wat kan je er 
mee? Eigenlijk zijn de sensoren de zintuigen van het gebouw. Zij nemen 
waar of er mensen in het gebouw zijn, welke ruimtes in gebruik zijn, met 
welke intensiteit. En ze meten de gevolgen hiervan voor het binnenkli-
maat. In MM25 krijgen de nodes hun voeding uit het lichtnet (24 V) en 
zijn ze mooi weggewerkt in de klimaatplafonds. Er zijn ook oplossingen 
mogelijk waarbij de nodes werken op een batterij, maar die oplossing 
wordt meestal gekozen als de nodes een beperkte opdracht of functio-
naliteit hebben, bijvoorbeeld om in korte tijd een soort ‘scan’ te maken 
van het gebouw of als laag frequente data volstaat.

 BUILDING OPERATING SYSTEM
De data uit deze sensoren wordt via een Bluetooth-connectie naar een 
gateway verzonden, die weer in verbinding staat met een switch van het 
gebouwbeheersysteem (GBS) op elke verdieping. Deze switch stuurt 
de data, alle communicatie wordt versleuteld, naar twee servers in de 
serverruimte. Deze servers zijn dan weer verbonden met de cloudserver, 
die verbinding kan maken met het ‘building operating system’, ofwel het 
BOS. Dit BOS draait op het platform Azure, van Microsoft. 
Azure is in staat om correlaties en relaties op te sporen in de enorme 
databestanden die het aangeleverd krijgt. IT partners worden door 
bGrid ingeschakeld om dat rekenproces in de cloud in goede banen te 
leiden en een terugkoppeling te geven aan bGrid, zodat uiteindelijk 
het GBS actie kan ondernemen. Zoals het openzetten van een klep ten 
behoeve van verwarming of koeling. Overigens is een BOS geen vereiste: 
bGrid werkt nu in een gebouw van een niet bij naam genoemd bedrijf, 
dat heeft aangegeven zijn eigen analyses op de verkregen data los te 
willen laten.

Tegelijkertijd heeft bGrid een open platform ontwikkeld, waarop 
derden hun applicaties kunnen bouwen. De belangrijkste applicatie 
op dit moment is Mapiq. Dat programma is in staat om gebouwge-
bruikers via hun telefoon te lokaliseren en hen vervolgens te helpen bij 
het vinden van collega’s of vrije werkplekken. Ook kunnen gebruikers 
met hun mobiele telefoon de temperatuur van hun werkplek regelen. 
“Het wordt nog mooier als via het BOS voorspellingen kunnen worden 
gedaan over de gebouwbezetting. Op vrijdag blijven er altijd al meer 
mensen thuiswerken. Als er dan ook nog eens een treinstoring is bij de 
NS, dan weet het systeem dat er op zo’n dag maar 30% bezetting zal 
zijn. En dan kan je er dus voor kiezen om alleen de eerste en tweede 
verdieping te klimatiseren. Dat scheelt enorm veel energie”, zegt Jansen.

 OPEN PLATFORM
“Het mooie is dat ons platform volledig open is”, zegt Jansen, “dus 
elke ontwikkelaar aan wie de eigenaar van de data toestemming heeft 
gegeven om die gegevens te gebruiken, kan een app ontwikkelen. Denk 
bijvoorbeeld aan Douwe Egberts. Die kunnen met sensoren meten 
hoeveel koffie er nog in hun automaten zit en welke dus bijgevuld 
moeten worden. Dat kan allemaal lopen via ons netwerk en ons plat-
form.”

De sensordoosjes komen in verschillende vormen en met verschillende 

functionaliteiten. Het semitransparante bolletje op de linker node is een PIR-

bewegingssensor (passief infrarood).

De nodes van bGrid worden op maat gemaakt voor de klimaatplafonds. Ze 

worden in brackets geklikt vlak naast het verlichtingsarmatuur, waardoor ze 

nauwelijks opvallen.

De nodes krijgen hun voeding uit het lichtnet.
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“Werknemers kunnen met hun 
mobiele telefoon de temperatuur 

van hun werkplek regelen.”



“Op termijn kunnen we  
meer regelingen van het  

GBS overnemen.”

In MM25 is een GBS van Schneider Electric geïnstalleerd. Maar het 
maakt bGrid in principe niet veel uit van welk GBS er gebruik wordt 
gemaakt. Of in ieder geval: bGrid werkt met het communicatieprotocol 
BACnet. En Siemens, Schneider Electric, Honeywell of Priva doen dat 
ook. Voor de verlichting heeft bGrid gekozen voor Dali. “KNX, Modbus 
of LON zijn we nog niet tegengekomen. Op het moment dat we zo’n 
project krijgen zullen we onze API moeten aanpassen. In principe geen 
probleem.” 

bGrid is onlangs een samenwerkingsverband aangegaan met Priva, 
waarbij Priva heeft besloten om bGrid-nodes standaard in het assorti-
ment op te nemen. “Priva met ‘bGrid inside’, noemen we dat wel”, zegt 
Jansen, refererend aan het standaard Intel-stickertje op laptops. De 
vraag is wel: als bGrid het sensorgedeelte overneemt van het GBS, wat 
er dan overblijft voor een Priva. Want bij een pand als MM25 wordt de 

verlichting bijvoorbeeld al geheel aangestuurd door bGrid. Jansen: “Bij 
de klimaatinstallatie werken we nu nog met setpoints en stuurt het GBS 
dan de warmtepomp en de kleppen aan. Op termijn kunnen we meer 
regelingen van het GBS overnemen.”

 ‘FINGERPRINTEN’
Het is bGrid’s ambitie om op den duur leverancier te worden van de 
bGrid technologie die geheel door de installateur kan worden geïmple-
menteerd en in bedrijf gesteld. Nu is het nog niet zover. “Het inregelen 
is nu nog specialistisch werk. Dat doen wij nu nog. We zorgen dat alles 
op de juiste manier wordt aangestuurd en dat de lokalisatie goed werkt. 
Het gebeurde bij de eerste projecten nog wel eens dat er door bijvoor-
beeld een metalen wand storende reflecties ontstonden en dat mensen 
op de verkeerde plek worden gelokaliseerd. Wij gaan het gebouw dan 
fingerprinten, zodat alles overal perfect werkt. Op termijn willen we dit 
zeker gaan uitbesteden aan system integrators.” 

Smart building is een lastig concept, zegt Jansen, omdat er nog geen 
keurmerken voor zijn. “In Frankrijk zijn ze daar trouwens wel mee 
bezig. Ik vermoed dat dat hier ook wel gaat komen.” Hoe dan ook, een 
installatieadviseur die zich er in verdiept zou zich er volgens Jansen van 
moeten vergewissen dat het systeem ‘open’ is, zodat koppeling van de 
verschillende componenten mogelijk is. “Voor veel installatieadviseurs 
is dit heel nieuwe materie. Wij zijn dan ook veel met ze in gesprek om ze 
te laten weten wat er zoal beschikbaar is.”
 

Weggewerkt in de klimaatplafonds vallen de nodes nauwelijks op. Samen zorgen ze voor een volledige dekking in de ruimte.
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Van Raadgevend Kantoor en Inspectiedienst naar integrale ontwerper en adviseur van instal-
laties. Huisman & Van Muijen, kortweg HVM, is in 80 jaar tijd volop met zijn tijd meegegaan, 
vertelt één van de drie directeuren, Will van der Weijden.

HVM – opgericht in 1937 – is een van de oudste nog bestaande installatieadviesbureaus van 
Nederland. “Vorig jaar hebben we ons 80-jarig jubileum gevierd. In die tijd hebben we veel 
transities doorgemaakt: van kolen, via olie en gas naar nu duurzame energie en stellen we alles 
in het werk iedereen van het gas af te krijgen. Of neem licht: dat hebben we zien veranderen van 
gloeilamp, via TL naar nu led.”

In al die jaren heeft HVM zich bekwaamd in installatieadviezen voor gezondheidszorg, hotels, 
culturele en openbare gebouwen. “Waar dat vroeger vooral ging om kloosters, kerken en scholen, 
hebben we de afgelopen decennia het installatieadvies gedaan van veel musea. Zoals voor het 
Stedelijk Museum Amsterdam, Van Gogh Museum, NEMO,  en op dit moment voor Naturalis, 
het Groninger Forum en het Museum voor Communicatie in Den Haag.” 

Transformaties
Daarnaast is HVM heel actief in installatieadvies voor transformaties van industriële panden naar 
een nieuwe bestemming. “Zo zijn we bezig met het Hembrugterrein in Zaandam, een voormalige 
militair terrein, dat wordt omgebouwd tot een cultuurpaleis met hotel.” Maar ook de herbestem-
mingen van de oude Verkade-fabriek en Marrienburg in Den Bosch, en een voormalige textielfa-
briek in Bergeijk is door HVM van installatieadvies voorzien.
Wat daarbij opvalt is dat van de installatieadviseur steeds vaker integraal ontwerp wordt ver-
wacht, weet Van der Weijden. “Dat is de kern van het verhaal en de grootste vernieuwing van 
onze sector. Het vraagt steeds meer samenwerking in een integraal ontwerpteam, bestaande uit 
architect, bouwfysicus, constructeur en installatieadviseur. Dat gaat hand in hand met duurzaam-
heid. Die ontwikkeling is niet meer te stuiten. Het is de toegevoegde waarde die adviseurs in de 
markt hebben: ze zijn in staat om de creatieve oplossing te vinden. Zoals een of zelfs dé dirigent.”

Twee stromingen
Van der Weijden constateert twee stromingen in de installatieadviesbranche. “Enerzijds zijn er 
installatieadviseurs actief als conceptdenkers, die samen in een bouwteam tot een installatie-
concept komen met die dirigent-functie. De uitwerking wordt dan door de installateur gedaan. 
Anderzijds zijn er projecten die meer uitwerking vragen van de installatieadviseur, waarbij er een 
veel meer uitgekristalliseerd ontwerp wordt gemaakt. Dat betekent dat er steeds vaker gemo-
delleerd wordt aan de voorkant en uitgewerkt wordt in BIM. Wij werken bij HVM al acht jaar met 
BIM, dus we hebben een bijdrage geleverd aan de hele ontwikkeling van BIM. En het is tegen-
woordig haast ondenkbaar om projecten niet meer in BIM te ontwerpen. Overigens komt het ook 
vaak voor dat we beide stromingen oppakken: eerst een concept bedenken en daarna met een 
installateur een model ontwikkelen.”

TVVL-bedrijfslid aan het woord

“Wij zorgen voor 
het welbehagen van 
mensen.”

Will van der Weijden  – Van Empel Inspecties en Advisering

Mijn TVVL
HVM levert al 30 jaar docenten voor cursus-
sen van TVVL. “Dat startte met docenten 
voor luchtbehandelingscursussen en sanitair 
cursussen, en later ook voor luchtbehan-
deling in bijzondere ruimtes. Daar ben ik in 
beeld gekomen toen een collega afscheid van 
HVM had genomen. Als bureau vinden wij 
kennisoverdracht heel belangrijk; we hebben 
altijd ruimte voor afstudeerders en stagi-
aires. Mijn mededirecteur Arne Bruijgom is 
ook heel actief bij TVVL-commissies met 
het organiseren van lezingen, juist om onze 
kennis over te dragen. We vinden het zo 
belangrijk omdat we op deze manier jonge 
mensen enthousiast krijgen voor installa-
tietechniek. Want dat is misschien wel het 
grootste probleem van onze sector: goed 
geschoold personeel krijgen. Daarnaast 
is kennisoverdracht noodzakelijk om het 
huidige technische personeel up-to-date te 
houden, of om te scholen. TVVL is daarbij 
hard nodig als het opleidingsinstituut voor 
installatietechnisch personeel. En wees 
eerlijk: we hebben ook een dankbaar beroep, 
want wij zorgen voor het welbehagen van 
gebruikers van gebouwen. Hoe mooi is het 
om daar voor te mogen zorgen.”
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Weerman wordt 
vuilnisman

Meteoroloog Reinier van den 

Berg is sinds 1989 actief als 

weerpresentator, onder andere 

bij RTL

Als weerman ben ik me in de loop der jaren 
steeds meer gaan bezig houden met klimaat-
verandering. Hoe meer je daarvan weet, des 
te duidelijker wordt het dat het roer radicaal 
om moet. Vanuit dat besef ben ik me als maar 
meer gaan verdiepen in duurzaamheid en 
vooral ook duurzame technologie. Want daar 
moeten de baanbrekende oplossingen toch 
vandaan gaan komen. Natuurlijk, overheid 
en consument spelen ook een belangrijke rol. 
Maar de belangrijkste rol is - denk ik - wegge-
legd voor het bedrijfsleven. Er liggen enorme 
kansen. De velden zijn wit om te oogsten. 
Nieuwe bedrijven schieten als paddenstoelen 
uit de grond. Sommige vinden via crowdfun-
ding in een mum van tijd het doelbedrag qua 
vermogen. Andere start-ups worden reeds in 
de pioniersfase ontdekt door krachtige bedrij-
ven en multinationals. 
 

Soms zijn het veelbelovende ‘young professi-
onals’ die de geest krijgen en het lef hebben 
om een bedrijf te starten. Soms ook zijn het 
senioren van 60 of zelfs 70 jaar die de kracht 
en de durf hebben om met iets nieuws te 
beginnen. Maar altijd ligt daaronder de passie, 
de wilskracht, de intentie om met het bedrijf 
ook een soort missie te gaan vervullen. 
Zo ben ik ook terecht gekomen bij een opmer-
kelijke start-up in de wereld van  
circulaire economie. Met PyrOil (het kernteam 
bestaat zowaar wederom uit 5 man) willen 
we wereldwijd het plastic probleem te lijf 
gaan. Door plastic afval een serieuze waarde 
te geven, gaan we het afval opruimen. We 
maken er weer zwavelvrije olie van met een 
hoge kwaliteit. De eerste installaties komen 
in Nederland en Duitsland. Maar op termijn 
willen we vooral ook in landen in bijvoorbeeld 
Midden Amerika, Afrika en Azië van start 

gaan. Daar neemt het plastic probleem in 
het milieu bizarre vormen aan. Uiteindelijk 
belandt al die troep in de oceanen. Naar 
schatting 95% van het plastic in de zeeën 
komt via grote rivieren en dus vanaf het land. 

Ook ben ik betrokken bij een start-up die de 
scheepvaart op internationale schaal gaat 
elektrificeren. De eigenaar van dit jonge 
bedrijf is 25 jaar en heeft gesprekken met 
multinationals op het hoogste niveau. Dat is 
toch geweldig! Verder ben ik in gesprek met 
een bevlogen ondernemer van 70 jaar die 
bezig is met een totaal nieuw concept voor 
windmolens op zee. Hij is inmiddels ontdekt 
door grote internationale bedrijven. 

Maar ook in bouw en de installatiesector 
zien we nieuwe concepten en verschijnen 
nieuwe spelers. Het zijn al deze start-ups die 
mij hoop geven. Hoop dat we de oplossing 
van grote mondiale problemen vooral bij het 
bedrijfsleven zullen vinden.

De opinie van… Reinier van den Berg

Ruim 32 jaar geleden werd ik betrokken bij een startend bedrijf. Meteo 

Consult zou het eerste commerciële weerbureau in Europa worden. 

Ik was in feite de vijfde man. Er waren vier daadwerkelijke founders, 

die niet alleen tijd maar ook geld in de start-up staken. Een van hen 

was trouwens mijn broer. Ik zat in de slotfase van mijn studie en kon, 

helaas, geen stuiver bijpassen. Het bedrijf groeide in de loop van de 

tijd uit tot een internationale onderneming met vestigingen in 17 

landen en in totaal meer dan 500 werknemers. Op de dag dat ik exact 

de 32 dienstjaren heb volgemaakt, komt er een einde aan het tijdperk 

weerman zijn. Het was een schitterende tijd. In een interview zei ik: al 

die tijd kon ik mijn hobby uitoefenen en ik werd er nog voor betaald 

ook. De passie voor het weer blijft en die hoop ik op onder meer social 

media nog vaak te delen. Soms kom ik ook via het weerbericht  

van RTL4 nog wel eens aanwaaien.
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YOUNG TVVL & REGIONIEUWS

EINDEDAGLEZING NATUURLIJKE AIRCONDITIONING MET EARTH, WIND & FIRE OP 30 JANUARI

RESILIENT ENVIRONMENT - JPV FESTIVAL 2018

Tijdens de TVVL eindedaglezing Natuurlijke airconditioning met 
EARTH, WIND & FIRE in de regio Zuid-Holland & Zeeland legde Ben 
Bronsema dit door hem ontwikkelde concept uit aan een volle zaal 
geïnteresseerden. Het eerste gebouw waarin dit concept van natuur-
lijke ventilatie en luchtbehandeling wordt toegepast wordt eind 2018 
opgeleverd. Hotel Breeze in Amsterdam wordt het eerste (nearly) 
zero-energy (nZEB of BENG) hotel ter wereld. Ben vertelt ons over de 
realisatie van het hotel en de obstakels voor het vermarkten van een 
nieuw concept.
 
Het 2e deel van de presentatie werd verzorgd door Ronald van Luijk. 
Ronald ging specifiek in op de ‘zonneschoorsteen’ voor natuurlijke 
afzuiging van de ventilatielucht en het oogsten van zonne-energie. Het 
is nodig om bestaande concepten aan te passen, omdat deze niet meer 
samenwerken met nieuwe systemen.  
Meer over het concept EARTH, WIND & FIRE? 
1. Ben Bronsema heeft 2 artikelen gepubliceerd in TVVL Magazine 1, 
2018. Deze artikelen zijn ook te vinden in de TVVL-kennisbank. In deze 
editie en in TVVL Magazine 3, 2018, volgen nog twee artikelen.
2. We bekijken de mogelijkheid om de eindedaglezing EARTH, WIND 
& FIRE in andere regio’s te organiseren, net als een excursie naar Hotel 
Breeze. Houd de TVVL agenda in de gaten. 

Werk jij mee aan een veerkrachtige wereld?
Op 5 april vindt de 4e editie plaats van het Jong Professionals Verenigd 
(JPV) Festival, met dit jaar als thema Resilient Environment. JPV Festival 
is dé ontmoetingsplek voor jonge professionals die zich interesseren in 
alles wat te maken heeft met ‘de gebouwde omgeving’. We horen en 
weten het allemaal: de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel 
maar wat is nu de relevantie voor jouw werk en persoonlijke ambities? 
En wat betekent het voor de bouw, de functies en het gebruik van 
gebouwen? Voor meer informatie en het programma bekijk de website 
van Jong Professionals Verenigd (www.jpv.nl).
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TVVL EINDEDAGLEZING THE (BIG) DATA 
POTENTIAL ON TOUR 

Iedereen kent ze; de prachtige verhalen en presentaties over de gouden 
toekomst die gebouwdata de installatiesector te bieden heeft. Maar 
wat betekent dit nu echt? Hoe kan gebouwdata vandaag de dag al 
waarde aan onze business toevoegen en waarom moet ik dit zo graag 
willen? Dit zijn vragen die aan bod komen tijdens de TVVL einde-
daglezing THE (big) DATA POTENTIAL. Werner Vink (Heroes, TVVL 
Expertgroep Gebouwbeheer & Automatisering) en Dave Baas (Royal 
HaskoningDHV) vertellen als young professionals over het effectief 
inzetten van gebouwdata voor een beter ontwerp en beheer van  
gebouwgebonden installaties. Deze eindedaglezing heeft al plaats-
gevonden in de regio Zuid-Holland & Zeeland en regio Brabant. Op 
woensdag 7 maart is regio Noord-Holland aan de beurt en de overige 
regio's volgen later dit jaar. De eerdere bijeenkomsten waren druk 
bezocht, dus meld je snel aan!  

OPROEP 

TVVL is geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en deelt deze kennis 
graag onder haar leden. Heb jij ideeën, informatie of zelf een nieuw 
concept ontwikkeld en wil je dit graag presenteren in de TVVL regio's? 
Stuur een mail met korte uitleg naar Mylenne Hamaker, Coördinator 
Evenementen en Ledenzaken, m.hamaker@tvvl.nl



EXPERTGROEPEN & COMMUNITIES

GELIJKSPANNING ALS VERSNELLER VAN EEN 
DUURZAME ENERGIETRANSITIE

BIM COMMUNITY VAN START

In het BIM proces bouwen diverse partijen aan een virtueel 
Bouwwerk Informatie Model, oftewel BIM Model. Het gebouw 
wordt virtueel gebouwd en de informatie wordt gestructu-
reerd opgeslagen om deze in het bouwproces te gebruiken. 
Doel van dit proces is om de productiviteit te verhogen, fouten 
te voorkomen, processen effi ciënter te doorlopen, de kwaliteit 
te verhogen en de doorlooptijd te verkorten. 

Om gelijkgestemden open en transparant te laten samenwer-
ken en om de sector, waar we zo trots op zijn, aantrekkelijker 
en productiever te maken hebben een aantal fanatieke BIM’ers 
afgelopen najaar de BIM Community opgericht. De BIM com-
munity brengt mensen online en offl ine bijeen die kennis willen 
uitwisselen en samen willen werken aan onderwerpen ter ver-
betering van de productiviteit en het imago van de bouw. Met 
de BIM community wordt daarnaast een stevige basis gelegd 
voor digitalisering van de sector. 

Hoewel deze fanatieke BIM’ers veelal in de installatiebranche 
actief zijn, is de community ook bedoeld voor participatie 
vanuit de hele bouwsector. Dus bouwers, architecten, adviseurs, 
opdrachtgevers, start-ups, etc.; jullie zijn meer dan welkom 
om deel te nemen! Sterker nog: we hebben elkaar nodig om 
de bouw productiever en effi ciënter te maken. De groep heeft 
verschillende thema’s geformuleerd als: BIMformatie fl ow in de 
keten; De zin en onzin van LOD; Robotisering en BIM. Heb je ook 
een actueel thema? Deel het via de online community of via de 
BIM Community Café en join the group!

In maart en april staan 2 interessante community cafés gepland. 
Vrijdag 16 maart, vanaf 16.00 uur, is er een community café 
gesponsord door BAM Bouw en Techniek. Vrijdag 6 april, vanaf 
16.00 uur, is er een community café gesponsord door ULC 
Installatietechniek en BIM campus op het terrein van de TU Delft. 
Ben je geïnteresseerd, meld je aan via Triple BIM Community op 
Linkedin of ga naar www.tvvl.nl/communities/bim
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Ons elektriciteitsnet groeit uit zijn voegen. Hoe groener, duurzamer en 
digitaler we worden, hoe meer we op zoek gaan naar de grenzen van 
het huidige wisselspanningsnet. Opwekkers van duurzame energie, 
zoals zonnepanelen en windmolens, maken gelijkspanning. Moderne 
toepassingen als ledverlichting, laptops en smartphones nemen het af. 
Toch geeft het bestaande elektriciteitsnet alleen nog wisselspanning 
af. Op weg naar de stroomafnemers zetten we die steeds weer om van 
AC naar DC en terug. Dat lijkt op zijn minst onlogisch. Of we nu op 
termijn volledig overschakelen op DC of naar een hybride vorm gaan, de 
opkomst van gelijkspanning is niet meer te stoppen. 

Om beleidsmakers, kennisinstellingen en brancheorganisaties hand-
vatten te bieden om de weg naar een toekomst op gelijkspanning te 
helpen plaveien werken TVVL Expertgroep Elektrotechniek, OTIB en 
de Stichting Gelijkspanning samen met belanghebbenden een visie uit 
om de potentie van gelijkspanning in kaart te brengen. Dit rapport, met 
als titel Gelijkspanning verbindt, is vanaf half mei te downloaden via de 
TVVL Kennisbank of op te vragen via info@tvvl.nl.



TVVL KENNISPLEIN
17 T/M 19 APRIL | RAI AMSTERDAM | HAL 12

Techniek is al lang niet meer de belemerende factor in het verduurzamen van  

Nederland. Wensen van de mens in het gebruik en ontwerp van  

apparaten en installaties staan voorop om de benodigde stappen naar 

duurzaamheid te zetten. Op het TVVL Kennisplein tijdens Building  

Holland laten TVVL Kennispartners en bedrijfsleden van-

uit het thema De mens voorop zien hoe samenwerking in een 

sterk veranderende markt de stuwende kracht voor innovatie is. 



59TVVL Magazine | 01 | 2018 XXXXXXXXXX

TVVL KENNISPLEIN
17 T/M 19 APRIL | RAI AMSTERDAM | HAL 12

Techniek is al lang niet meer de belemerende factor in het verduurzamen van  

Nederland. Wensen van de mens in het gebruik en ontwerp van  

apparaten en installaties staan voorop om de benodigde stappen naar 

duurzaamheid te zetten. Op het TVVL Kennisplein tijdens Building  

Holland laten TVVL Kennispartners en bedrijfsleden van-

uit het thema De mens voorop zien hoe samenwerking in een 

sterk veranderende markt de stuwende kracht voor innovatie is. 

Verwarring in de markt over 
brandveilige bekabeling 

De Construction Products Regulation 
(CPR 305/2011)
Sinds 1 juli 2013 is de Europese Verordening 
305/2011 voor bouwproducten, de 
Construction Products Regulation van kracht. 
Meestal wordt deze Verordening kortweg 
‘CPR’ genoemd. In de Verordening is aange-
geven dat de kabelfabrikanten en importeurs 
vanaf 1 juli 2017 alleen nog maar kabels in de 
handel mogen brengen die voldoen aan de 
brandprestatienorm EN 50575. Het betreft 
hierbij alleen de gebouw gebonden elektri-
sche bekabeling en glasvezelkabels. 

Eisen aan brandprestaties van kabels
De Brandprestaties voor kabels worden in de 
EN 50575 aangegeven met behulp van codes. 
In deze codes wordt gebruik gemaakt van 
letters en cijfers (zie afb.). De letters en cijfers 
bepalen gezamenlijk de brandclassifi catie die 
de brandprestatie van de kabel weergeeft. Er 
zijn meer dan 166 verschillende brandclas-
sifi caties mogelijk, voor de juiste selectie is 
nog geen standaard methode voor handen. 
Er worden wel cursussen gegeven op basis 
van NEN8012, echter daarmee voldoe je nog 
niet aan de wettelijke prestatie-eisen die het 
bouwbesluit voorschrijft. 

Bouwbesluit 2012 en de CPR
Het Bouwbesluit is een verzameling bouw-
technische voorschriften waaraan alle 

bouwwerken maar ook verbouwingen in 
Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, 
ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen. 
Het Bouwbesluit bevat voorschriften met 
betrekking tot het bouwen van bouwwerken 
uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. 
Onder de veiligheid vallen onder andere ook 
de brandeisen en deze brandeisen worden 
net zoals in de EN 50575 aangegeven met 
letters en cijfers. Het verschil tussen de CPR 
305/2011 en het Bouwbesluit 2012 is dat de 
CPR Europese regels vaststelt op productni-
veau en dat het Bouwbesluit nationale regels 
vaststelt op het niveau van gebouwen en 
bouwwerken. 

Een bestekschrijver, adviseur, distributeur of 
installateur die op de hoogte is van de relatie 
tussen de CPR 305/2011/ bouwbesluit 2012 
en NEN1010 kan nu nog niet eenvoudig een 
juiste selectie maken zodat de bekabeling 
voldoet aan de brandclassifi catie die we wet 
voorschrijft. 

Er zijn teveel onduidelijkheden en die gaan 
wij door middel van de masterclass CPRca 
weg halen. Als TVVL zijn wij daarom al sinds 
mei 2017 bezig om de relatie te leggen 
tussen alle eisen die betrekking hebben op 
de brandclassifi catie van bekabeling en die 
te verpakken in een masterclass CPRca. 
TVVL werkt momenteel ook aan een con-
versietabel waarmee de brandclassifi catie 
van constructieonderdelen en de brandclas-
sifi catie van kabels praktisch met elkaar in 
overeenstemming worden gebracht. Met 
deze conversietabel en een stappenplan 
geven we de bestekschrijver/adviseur/distri-
buteur en installateur de tools voor de juiste 
selectie en toepassing in de praktijk, zodat 
de bekabeling voldoet aan de brandclassifi -
catie die we wet voorschrijft. 

De eerste Masterclasses zijn gepland, kijk 
voor de actuele data op de website van 
TVVL of de agenda in dit magazine.

TVVL biedt branche duidelijkheid over Construction Products Regulation (CPR)

Vanaf 1 juli 2017 moeten kabels die toegepast worden in permanente 

elektrotechnische installaties van gebouwen voorzien zijn van CPR-

brandclassifi catie en geleverd worden met een prestatieverklaring (DoP) 

en CE-markering. Helaas blijkt dat de regels door verschillende partijen en 

fabrikanten verschillend uitgelegd worden, met onnodige procedures en 

administratieve lasten tot gevolg. TVVL gaat daarover in een masterclass en 

een reeks artikelen duidelijkheid geven.
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Met de opmerking dat het misschien interessant zou zijn om de meting in een cleanroom 

te doen ontving ik de fijnstofmeter met betrekking tot de TVVL-estafette van Jos Bijman. 

Ik ben Philip van Beek en in het gewone leven expert contamination control. Tevens 

ben ik bestuurslid van de VCCN, de Vereniging Contamination Control Nederland 

en persoonlijk lid van TVVL. Vanuit mijn professionele achtergrond en ervaring met 

‘deeltjes’ was ik dan ook erg nieuwsgierig welk apparaat ik in handen kreeg.

Eerst maar eens kijken wat ze bedoelen met fijnstof. De definitie over 
slechte luchtkwaliteit is duidelijk: als je lichaam waarschuwingen 
geeft, zoals: pijnlijke of jeukende ogen, problemen met het dragen van 
contactlenzen, een loopneus, geïrriteerde keel, hoofdpijn, vermoeidheid 
en astma-achtige symptomen, dan is er sprake van slechte luchtkwa-
liteit. In de cleanroom techniek houden we ons alleen maar bezig met 
het creëren van goede luchtkwaliteit. Een cleanroom is een zeer zuivere 
werkomgeving, ontworpen om contaminatie aan het productproces of 
aan het onderzoek dat in die omgeving gebeurt te beperken, of indien 
mogelijk uit te sluiten. 

In de cleanroom techniek doen we dus niet anders dan naar deeltjes 
kijken. Daarbij hanteren we de volgende classificaties: PM10, PM2.5 
en PM1, waarbij elk cijfer correspondeert met de deeltjesgrootte in 
microns. Daar kan ik wel wat mee. Het blijkt dat vooral PM1 gevaarlijk 
is voor het lichaam, omdat deze deeltjes direct in de bloedstroom 
kunnen komen. In de buitenlucht zitten erg veel deeltjes, gemiddeld wel 
20 miljoen deeltjes per kubieke meter en als je naar de grootte van die 
deeltjes kijkt is het merendeel juist erg klein.

Als we kijken hoe fijnstofspecialisten en cleanroomspecialisten deeltjes 
beoordelen, dan blijken er verschillen te zijn. De fijnstofspecialist kijkt 
naar de massa van het stof en de cleanroomspecialist kijkt naar de  
grootte van individuele deeltjes. In een cleanroom beschermen we het 
product of de patiënt door middel van hoogwaardige filtratie en door 
de begeleiding van luchtstromen op een dusdanige manier dat er alleen 
schone lucht over het kritische gebied stroomt. Als je dit nader bekijkt, 
dan begrijp je gelijk dat filterleveranciers zeer geïnteresseerd zijn in 
het fijnstofprobleem. Immers, er lonkt een grote markt voor betere 
filtratietechnieken. Net als bij de cleanroomtechniek zal de fijnstoftech-
niek zich ook moeten richten op de veroorzakers van fijnstof. Slijtage, 
uitstoot, afscheidingen, allemaal onderwerpen die beheerst moeten 
gaan worden.   

Vol overtuiging dat wij in de cleanroomtechniek weten hoe we stof 
beheersen heb ik de fijnstofmeter in een cleanroom gezet en mijn 

overtuiging wordt volledig ingelost. In een cleanroom worden deeltjes 
dusdanig beheerst dat er geen fijnstof te bekennen is. Deeltjes van 10 
micron tref je in rust al helemaal niet aan en kleine deeltjes van 0,5 
micron alleen maar conform de kwaliteit van de cleanroom zoals hij 
gebouwd is. Een gerust gevoel voor de gebruikers van cleanrooms.  De 
luchtkwaliteit is daar dusdanig goed dat de kans op een besmetting 
vergeleken met de buitenlucht significant kleiner is.

 ESTAFETTE
Ik geef de Airmonitor door aan Mylenne Hamaker,  
Coordinator Evenementen en Ledenzaken bij TVVL.

Fijnstof in een cleanroom

TVVL-ESTAFETTE
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Mijn naam is Arjan Toet, 31 jaar. Ik ben een zelfstandig BIM adviseur 
en mijn grootste opdrachtgever is Schiphol. Vanuit Asset Manage-
ment werken we aan de uitrol van BIM binnen Schiphol. Begeleiding 
in projecten om zo te komen tot hoogstaande BIM datamodellen. 
Daarnaast ben ik trainer en coach van het BIM-team Bluetech 
Engineering. Ik heb een technische achtergrond, mijn basis ligt in de 
installatietechniek. Door scho-
ling, ervaring en interesse heb 
ik mijzelf ontwikkeld om mij 
thuis te voelen in multidiscipli-
naire projecten.

Jaarlijks wordt de B.J. Max Prijs uitgereikt aan een persoon die een 
studie of onderzoek op het gebied van installatietechniek heeft 
gepubliceerd op een voor alle geïnteresseerden toegankelijke 
wijze. In 2017 werd deze prestigieuze prijs tijdens de TVVL 
Techniekdag uitgereikt aan Peter Luscuere. Alhoewel het bestuur 
van de Stichting B.J. Max erg blij was de prijs te overhandigen 
aan Luscuere, hopen ze dat er in 2018 een jong iemand op deze 
plek staat. Wij roepen u dan ook graag op kandidaten die voor 
deze prijs in aanmerking komen aan te melden via het TVVL 
verenigingsbureau.

Even voorstellen

TVVL Onderscheiding

Oproep Kandidaten B.J. Maxprijs

ACTUEEL

Prof.dr.ing. M. (Michael) Schmidt ontvangt 
TVVL Onderscheiding
Tijdens een besloten bijeenkomst ter gelegenheid van zijn 70-ste 
verjaardag heeft prof. Schmidt een TVVL-onderscheiding 
ontvangen in de vorm van een bronzen beeldje uit handen van 
oud TVVL-directeur ir. Jan Aufderheijde. Met deze onderscheiding 
onderstreept het TVVL-bestuur het grote belang dat prof. 
Schmidt heeft gehad in de ontwikkeling van het vakgebied 
installatietechniek, wetenschappelijk onderwijs in het algemeen en 
in de opbouw van de goede samenwerking tussen TVVL en VDI-
TGA in het bijzonder. 

-  De heer M. (Martijn) Evertse
 Raam 34, 5172 DD  KAATSHEUVEL

 Technisch Handelsmaatschappij Inatherm BV

-   De heer Ing. R.P. (Richard) Kamphuis
De Doorvaart 21, 7381 CJ  KLARENBEEK

 Strukton Workshpere Maarssen

-  De heer ing. W.J. (Willem) Langerak
Leeuwerikstraat 31, 2872 AA  SCHOONHOVEN

 Radiair Onderhoud & Beheer Lopik

-  De heer W. (Werner) Out
 Simon Stevinweg 79, 1222 SN  HILVERSUM
 Unica Installatietechniek BV Amsterdam

- De heer ir. S.S.M. (Stefan) Mol
 Vlechtdraadhof 8, 3525 BS  UTRECHT
 Waternet Amsterdam

- De heer ing. A. (Arjan) Toet
 Burgemeester van Niekerklaan 74, 2182 GM  HILLEGOM
 BIMT Hillegom

Nieuwe Persoonlijke leden 
- Breman Utiliteit Zuid BV
 Moesdijk 24, 6004 AX  WEERT
 www.breman.nl

- SIG Air Handling
 Eerste Tochtweg 11, 2913 LN  NIEUWERKERK A/D IJSSEL
 www.airtradecentre.nl

Nieuwe Bedrijfsleden
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Building Holland is hèt innovatie event voor de bouw en vastgoedsector. Tijdens Buil-

ding Holland kunt u informatie verkrijgen over relevante thema’s als circulariteit, 

duurzaamheid, renovatie & transformatie, duurzame energie, binnenklimaat, 

gezonde gebouwen en smart buildings. Daarnaast is er een innovatieboulevard 

Ontmoet 15.000 

toekomstige opdrachtgevers

Kennisdeling op 4 podia 

met dagelijks keynote sprekers

Werk mee aan de meest 

duurzame en innovatieve projecten

Hét innovatie event voor de bouw en vastgoed

Meer informatie?  www.buildingholland.nl

17 t/m 19 april 2018  |  RAI Amsterdam

• THEMA’S 2018 •

waar alle nieuwe ontwikkelingen en trends worden getoond. Op de podia wordt kennis 

gedeeld en kan er met de diverse exposanten direct gesproken worden over alle 

nieuwe ontwikkelingen en concepten. Building Holland: Hét innovatie event voor 

de bouw- en vastgoedsector waarin de toekomst opnieuw wordt gebouwd.

Circulair
Bouwen

Digitaliseren 
in de bouw

Innovaties 
in de bouw

Duurzame
Energie

Gezonde
Gebouwen

Smart
Buildings

Renovatie &
Transformatie

C2C Materialen
paspoorten

Duurzame 
gebiedsontwikkeling

Ervaar tijdens Building Holland de innovaties uit de sector, ontmoet de klant van 

morgen, laat u inspireren door de koplopers en ontdek nieuwe business partners. 
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TVVL-CURSUSSEN

Waarom korting
Na de grondige voorbereiding door zowel het cursussecretariaat als de 
docenten zijn we er klaar voor. Wij vinden het een feestje dat we bin-
nenkort de Human Skills cursussen gaan uitvoeren. En wij zijn natuur-
lijk extra benieuwd hoe deelnemers de nieuwe cursussen waarderen. 
Daarom gaan we ze de eerste keer extra uitvragen in de evaluatie om te 
kijken of onze voorbereiding strookt met de wensen uit de praktijk. Zo 
helpen we elkaar; wij stellen extra evaluatievragen en de deelnemers 
krijgen extra korting. 

De kleine lettertjes
Die zijn er niet echt. Je kunt aan 1 of meerdere cursussen deelnemen met 
korting, je hoeft geen TVVL-lid te zijn om 10% pilotkorting te krijgen en 
de pilotkorting mag gestapeld worden met de 15% TVVL-ledenkorting 
waardoor je dus tot 25% korting op de cursusprijs krijgt. Je mag voor 
iedere boekbare datum in 2018 de cursus boeken. De enige voorwaarde 
die we stellen is dat je boekt vóór 1 juli 2018. Heb je al geboekt? Dan 
krijg je de korting alsnog van ons.

Kleine groepen
De pilotkortingsactie loopt tot 1 juli 2018 voor alle boekbare data in 
2018. Maar wacht niet te lang met boeken, want de groepen houden 
we klein om een maximaal rendement voor de deelnemers te behalen 
(maximaal 12 deelnemers per groep). Vol is dus ook echt vol. 

Met meerdere collega’s?
Natuurlijk kun je jezelf ook opgeven met meerdere collega’s. Denk dan 
ook eens aan een inhouse traject. Wij komen dan naar je toe voor een 
Human Skills cursus (eventueel op maat naar jullie specifi eke wensen).

TOT 25% KORTING OP HUMAN SKILLS 
CURSUSSEN
TVVL start binnenkort met de Human Skills cursussen. En 
omdat het de eerste keer is dat we deze cursussen geven, pro-
fi teren deelnemers van een pilotkorting van 10%. TVVL-leden 
krijgen al 15% ledenkorting en met de pilotkorting erbij krijg je 
dus 25% korting op de cursusprijs! 

Waarom Human Skills cursussen
TVVL staat bekend om haar hoogwaardige technische cur-
sussen. Al tientallen jaren zijn onze titels een begrip en een 
ijkpunt in de installatiesector. Zo verzorgen we 6 post hbo 
cursussen die hoog aangeschreven staan. Waarom gaat TVVL 
dan cursussen aanbieden op het gebied van Human Skills? Het 
antwoord is simpel; in deze tijd draait het niet alleen om de 
techniek, maar ook om multidisciplinaire (keten)samenwer-
king en communicatieve vaardigheden. Er zijn veel generieke 
opleiders die Human Skills cursussen aanbieden. De kracht van 
TVVL is juist dat we de taal van de installatiesector spreken en 
technici bij elkaar brengen met gelijksoortige uitdagingen en in 
herkenbare situaties. Bij ons dus geen gemêleerd gezelschap, 
maar leren van en met gelijkgestemden. De Human Skills cur-
sussen zijn specifi ek gericht op de onderwerpen waar technici 
baat bij hebben.
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WELKE CURSUS GA JIJ DIT NAJAAR VOLGEN?
Denk jij al na hoe jij je dit jaar verder wil ontwikkelen? En welke cursus 
daarbij past? Je kunt je nu al aanmelden voor de TVVL-cursussen 
seizoen 2018-2019, die starten dit najaar.

In september begint het cursusseizoen 2018-2019. De cursusgids ver-
schijnt medio april, maar je kunt nu al je favoriete cursus boeken zodat 
je verzekerd bent van een plekje. Of dat nu een post hbo opleiding is, 
een ‘gewone’ cursus of een human skills cursus, je steekt er altijd veel 
van op! 

Kwaliteit
De TVVL-cursussen worden in huis en op maat gemaakt en verzorgd 
door docenten uit de praktijk. Jaarlijks wordt de lesstof geüpdatet naar 
de laatste stand van techniek. Iedere cursus heeft een stuurgroep en 
het Curatorium ziet toe op de kwaliteit. Zo ben je ervan verzekerd dat 
TVVL-cursussen volledig, kwalitatief en up-to-date zijn en gegeven 
worden door gemotiveerde docenten met kennis van zaken. En dat 
we kwaliteit leveren bewijzen we bijvoorbeeld doordat we 6 post hbo 
geregistreerde opleidingen aanbieden. 

Wist je trouwens dat we de opleiding Luchtbehandelingstechniek al 
meer dan 50 jaar aanbieden? Ook dit najaar starten er weer 4 groepen 
Luchtbehandelingstechniek, ben jij één van de deelnemers? 

Op 9 april start de cursus Ramen en Budgetteren Installatiekosten weer. 

Wil je meedoen aan deze introductiecursus installatiekostendeskundige, 

meld je dan snel aan. 

Het maken van een kostenraming is in alle stadia van een project een 
lastige opgave. Enerzijds omdat op elementenniveau betrouwbare 
kosteninformatie ontbreekt en anderzijds ontbreekt betrouwbare 
informatie over aantallen van deze elementen. De introductiecursus 
Installatiekostendeskundige behandelt op dag 1 en 2 de competentie 
kostenramen en levert betrouwbare kosteninformatie met bijbehorende 
randvoorwaarden voor zowel de werktuigkundige als de elektrotechni-
sche installaties. In de exploitatiefase speelt de kostenproblematiek bij 
de verschuiving van het denken vanuit investeringskosten naar levens-
duurkosten. Dag 3 gaat in op de onderhouds- en vervangingskosten van 
gebouwgebonden installaties. Onderhoudsindicatoren zorgen voor, 
via een praktische invulling, inzicht in de levensduur-verwachting en de 
onderhoudskosten op korte en lange termijn.

Ramen en budgetteren installatiekosten

Na deze cursus is de deelnemer in staat om de wetmatigheden en 
afhankelijkheden te herkennen en hiermee een betrouwbare kostenra-
ming te maken voor alle stadia in projecten. 

Deze cursus is bedoeld voor kostendeskundigen met een gedegen kennis 
van installatietechniek zoals: adviseurs, installateurs of medewerkers 
van bouwkostenbureaus en opdrachtgevers met een achtergrond in 
de installatietechniek. Deelnemers hebben een afgeronde hbo-oplei-
ding of hbo werk- en denkniveau en voldoende praktijkervaring in het 
vakgebied.

Interesse? Meld je snel aan, de cursus start op 9 april!
Meer informatie vind je op www.tvvl.nl/cursussen/kosten. 
 

Of ga je voor de post hbo Hogere Elektrotechniek, Systeem Architect, 
Sanitaire Installaties in Gebouwen of één van onze andere cursussen?

Geen extra kosten meer
TVVL bood haar cursussen al aan inclusief lesmateriaal en catering 
(koffi e/thee en eventueel maaltijd). Vanaf nu betaal je ook geen losse 
examenkosten meer! De prijs die je ziet, is de prijs die je betaalt. TVVL 
staat voor transparantie en houdt niet van verborgen en onverwachte 
kosten. Persoonlijke leden en medewerkers van bedrijfsleden krijgen 
voortaan een vaste korting van 15% op de cursusprijs. Zo is een TVVL-
lidmaatschap al snel meer dan terugverdiend! 

Steun de vereniging door een cursus te volgen
Door deel te nemen aan onze cursussen steun je ook de vereniging. 
Omdat we geen winstoogmerk hebben, investeren we onze inkomsten 
weer in kennisontwikkeling en kennisdeling. Zaken waar jij en andere 
leden ook weer wat aan hebben! Winst gaat dus niet naar aandeelhou-
ders of winstuitkeringen, maar direct of indirect weer naar de leden.

Advies nodig?
Wil je advies welke cursus bij jou past? Of wil je meer weten over de 
inhoud van een cursus? Neem dan contact op met het cursussecre-
tariaat via cursus@tvvl.nl of 088 401 06 20. Een overzicht van onze 
cursussen en inschrijfmogelijkheid vind je op www.tvvl.nl/cursussen. 
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TVVL CURSUSSEN
 
TVVL CURSUS AANVANG

Human Skills Adviesvaardigheden 14 maart 2018

Human Skills Presenteren  
en Overtuigen met LEF 14 maart 2018
 
Ramen en budgetteren  
voor Installatietechnici 9 april 2018
 
Human Skills Leidinggeven 11 april 2018
 
Human Skills Gesprekstechnieken 11 april 2018
 
Masterclass CPRa  14 mei 2018
 
Workshop zwembaden /  
waterbehandeling 15 mei 2018
 
Human Skills Adviesvaardigheden 17 mei 2018
 
Workshop stoominstallaties 22 mei 2018
 
Masterclass CPRa  25 mei 2018
 
Workshop Technische en  
Medische Gassen 29 mei 2018
 
Human Skills Gesprekstechnieken 31 augustus 2018
 
Hogere Elektrotechniek 6 september 2018
 
Human Skills Leidinggeven 10 september 2018
 
Sanitaire Installaties module Leidingwater  11 september 2018
 
Human Skills Adviesvaardigheden 12 september 2018
 
Luchtbehandeling Speciale Ruimten 19 september 2018
 
Human Skills Presenteren en  
Overtuigen met LEF 20 september 2018
 
Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving 2 oktober 2018
 
Luchtbehandelingstechniek 4 oktober 2018
 
Sanitaire Installaties module  
Gasinstallaties 20 november 2018

EN VERDER

- Jong Professionals Verenigd Festival 2018 (5 april 2018) 

-  ISIAQ.nl en TU/e: Symposium Binnenmilieu in energie efficiënte 
woningen (5 april 2018) 

- VCCN Minisymposium Normen & Richtlijnen (5 april 2018)  

- TVVL Kennisplein tijdens Building Holland (17 t/m 19 april) 

- REHVA Student Competition (22 april 2018) 

- Nationaal Symposium Contamination Control (30 mei 2018) 

-  44th CIB W062 Symposium - Water Supply and Drainage for  
Buildings (28 augustus 2018)

AGENDA
TVVL EVENEMENTEN

Woensdag 14 maart 2018 
TVVL eindedaglezing Gered van de sloop u kunt kennismaken met  
de Performancy Factory (regio Oost-Nederland)    

Woensdag 14 maart 2018
TVVL eindedaglezing Stand van zaken ErP 2018  
(regio Noord-Nederland) 

Vrijdag 16 maart 2018
YOUNG ledenlunch

Donderdag 22 maart 2018 
TVVL excursie Toepassing van Drone applicaties (regio Brabant)

Maandag 9 april 2018 
TVVL eindedaglezing Versnelling Energietransitie door  
gelijkstroominstallatie (regio Zuid-Holland & Zeeland)

Woensdag 11 april 2018 
TVVL eindedaglezing IJsverwaming-koeling (regio Brabant)

Donderdag 12 april 2018 
TVVL College Onderzoek Daglicht & Binnenklimaat

Dinsdag 17 april 2018 
TVVL Algemene vergadering (tijdens Building Holland)

Maandag 4 juni 2018 
Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2018
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Een gezonde en comfortabele leefomgeving in combinatie met 

een laag energieverbruik dankzij een evenwichtige combinatie 

van basisventilatie, ventilatieve koeling en buitenzonwering. Dat 

is de succesformule voor Duco’s slimme woonconcepten. De 

Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV) van Duco 

zetten de standaard voor ventilatie in elke woning: het Duco CO2 

System, het Duco Comfort (Plus) System en het DucoTronic (Plus) 

System.

DUCO AT HOME

Spakler, Amsterdam (160 klimaatneutrale woningen)

Natuurlijk  ventileren
een verademing!

Bezoek ons in Hal 3, F.051
10, 11 & 12 oktober 2017 / Den Bosch
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De beste 
warmwateroplossing 
voor elke locatie
Warm water met hoog rendement, zonder concessies aan comfort 

Bij A.O. Smith zijn we al jaren overtuigd van de meerwaarde van hoogrendementsverwarmers. Daarom beschikken we over een 
breed assortiment aan condenserende toestellen, waaronder zonnesystemen die met recht als ‘extreem groen’ bestempeld 
worden. Deze renewables maken namelijk gebruik van een duurzame energiebron in combinatie met condenserende 
hoogrendementtechniek. Beide technieken zijn geïntegreerd in één systeemoplossing waardoor de installatie zeer energiezuinig 
is en het gasverbruik tot een minimum wordt beperkt.

Waterzijdig rendement tot 107% voor SGE en 109% voor SGS 

HR-zonneboilers SGE & SGS:

• Gemiddeld 40% meer zonnebijdrage dan een standaard zonnesysteem

• Rendement van A+ tot A+++ 

• Gepatenteerd terugloopsysteem optimaliseert de levensduur van de 

 installatie

Meer weten over onze renewables en andere condenserende toestellen? 
www.aosmith.nl

w w w.aosmi t h .n l

AOS adv Renewables NL A4 2018.indd   1 20-1-2018   15:32:23
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Prestatiecontracten
Met onder meer de gemeente Rotterdam, die 

prestatiecontracten inzet om in 2030 40 procent 

energiebesparing te realiseren en vier tips hoe om 

te gaan met prestatieafspraken.

Menukaart voor verduurzaming 
toekomstbestendig erfgoed

Breda en duurzaamheid: 
goed voorbeeld doet volgen?

Op zoek naar valuecases die 
het verschil maken

Claudia Reiner (UNETO-VNI): 

‘Ik wil een positieve 
impact hebben op 

onze leefomgeving’

Gebouwschil
Met onder meer diverse innovaties in nul-op-

de-meterprojecten, de bijzondere buitenschil 

van  gebouw Pontsteiger en het ronde duurzame 

 gebouw van een verpakkingsproducent. 

# 38 | oktober 2017

Samenwerking met meerwaarde

+  Verwarming, koeling en warm tapwater tegen 500% rendement
+  Komt in aanmerking voor de ISDE-subsidie en EIA-2016
+  Bewezen concept voor nul-op-de-meter
+  Geen gasaansluiting nodig
+  100% koolmonoxide vrij
+  Compacte plug-and-play installatie
+ Forse EPC-verlaging

WWW.ALKLIMA.NL

Opzoek naar een warmtepomp-oplossing? 
Bestel de brochure via:

ENERGIENEUTRALE
WONING BOUW-CONCEPTEN

ALL-ELECTRIC WARMTEPOMP-OPLOSSINGEN VOOR LAAG- EN HOOGBOUW
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Thema: 

Werkomgeving

Individuele ruimteregelingen 

Integraal ontwerp van gevel  
en installatie

‘‘We worden in toenemende mate de spelbepaler’’




