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Bekijk de demonstratievideo op 
www.badkamerventilatie.com

�

�
Lucht afzuigen in een badkamer lijkt een simpele taak. 

Toch slagen veel badkamerventilatoren daar niet in. 

Soler & Palau is de uitvinder van de krachtigste én stilste 

ventilatoren op de markt. Deze overtuigen dus wél in het 

afzuigen van lucht. Eerst zien dan geloven? Check de video.  

(076) 542 3450  |  info-holland@solerpalau.com

www.solerpalau.nl

Een badkamerventilator 
die wél perfect werkt?



BEN(G)T u nog mee?
Gratis themadag op 13 juni 2018
Info & inschrijvingen op www.duco.eu/seminar

Met de DucoBox Energy wordt vraaggestuurde balansventilatie met 

warmteterugwinning naar een hoger niveau getild. De automatische 

inregeling en geïntegreerde 2-zoneregeling met vraagsturing zorgen 

niet enkel voor een uiterst stille, intelligente én energiezuinige werking 

in de woning van de toekomst. Deze doordachte technieken leveren 

elke installateur bovendien een aanzienlijke tijd- en geldbesparing op.

DucoBox Energy
De STILSTE WTW-unit van Europa!

STILSTE
WTW-unit

2-ZONE
sturing

AUTO
inregeling
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TIEN VRAGEN AAN

Tieneke Wilms tienekewilms@vakmedianet.nl            @TienekeWilms

‘Ik bouw liever een goede langdurige relatie 
op dan dat ik voor de snelle winst ga.’
    Marco Jansink, 

Eigenaar Beltman Smit Installatietechniek

REDACTIONEEL / INHOUD

Renovatieconcept 2nd skin brengt 
portieketagewoningen naar NOM

Bij het demonstreren van renovatiemethode 2nd skin was het aanvanke-

lijk niet de bedoeling om de portieketagewoningen in Vlaardingen naar 

nul-op-de-meter te brengen.

Particuliere renovaties 
zijn ‘Champions League’

Particuliere renovaties zijn volgens Yuri van Bergen, directeur van 

Alliantie+, echt ‘Champions League’. Dat komt door de vele vragen van 

bewoners die zich vaak zelf al verdiept hebben in de diverse oplossingen. 

Integraal ontwerpen en bouwen 
voor energieneutrale gebouwen

Energieneutraal bouwen en renoveren staat op dit moment volop in de 

belangstelling. Niet in de laatste plaats omdat onder andere veel woning-

corporaties hun woonvoorraad BENG-proof willen maken.
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Renovatie   “Er zijn in Nederland 7,5 miljoen woningen, waarvan 5 miljoen in particulier 

bezit. Nagenoeg niets daarvan komt in de buurt van energieneutraal.” Zo schetst verduurza-

mingsspecialist Yuri van Bergen van de enorme markt voor particuliere renovaties (p. 24). Een 

lastige markt, vinden veel bouwers en installateurs. Want particulieren 

willen veel, maar ze hebben er niet veel geld voor over. Particulieren 

willen wel betalen, meent adviseur Henk Wegkamp, maar dan op 

basis van een goede kosten-batenanalyse. Installateurs spelen nog 

te vaak op safe. “De marktsituatie doet ze weer teruggrijpen naar 

oude en vooral bekende technieken (p. 16).” Wie van die ver-

trouwde paden af wil, kan inspiratie opdoen op de beurs 

Renovatie van 23 tot 25 mei 2018 in Den Bosch.
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42
‘Met een mooi magazijn 
alleen, red je het niet meer’

Warmtepompen in hoogbouw

Bij gestapelde woningbouw zijn lucht-waterwarmtepompen niet de 

meest logische keuze. Meestal wordt dan ook gekozen voor een bodem-

bron met centrale of decentrale water-waterwarmtepompen. Daarbij zijn 

veel varianten mogelijk, vertelt Coos Schouten, eigenaar van installatie-

bedrijf Schouten Techniek. 
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Ook monumenten op 
termijn aardgasvrij

Hoewel er beperkingen zijn, kunnen ook monumenten op een duurzame 

manier verwarmd worden. Daardoor is het niet ondenkbaar dat ook 

monumentale panden op termijn van het gas af gaan.

Afgiftesystemen voor 
lagetemperatuurverwarming

In de discussie over de duurzame verwarming is er vooral aandacht voor 

de warmtebron: de warmtepomp, de biomassaketel of het warmtenet. 

Maar hoe zit het met de afgiftesystemen, zoals de radiatoren? 

Kwaliteit ventilatie hangt af van 
kwaliteit werk installateur

Goed ventileren is een must, maar waarom? Is de noodzaak van goede 

ventilatie wel aangetoond? Dat een slecht binnenklimaat de prestaties 

langdurig negatief beïnvloedt is nog nooit bewezen. Nieuw onderzoek 

moet dit veranderen. 

Slim werken doe je zo

Hoe vindingrijk is de installatiesector? Door het chronische tekort aan 

handen moet de branche zichzelf de komende jaren opnieuw uitvinden. 

Gawalo ging op zoek naar noviteiten die het  werk van installateurs ver-

eenvoudigen en inspelen op de huidige eisen.
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Gasketel moet vanaf 2021 verboden worden
Een brede coalitie van milieuorgani-
saties, energiebedrijven en de instal-
latiebranche pleit ervoor de gasketel 
vanaf 2021 in de ban te doen. Dat kan 
volgens hen door een wet te maken 
die zulke hoge eisen stelt aan het 
rendement, dat die ketel vanuit de 
regelgeving afvalt als optie tot verwar-
mingsbron. 

Deze partijen legden dit vast in een manifest, dat 

eind maart is gepresenteerd en aangeboden aan 

Diederik Samson van de sectortafel Gebouwde 

Omgeving. Het manifest is een initiatief van 

adviesbureau Berenschot, brancheorganisatie 

Uneto-VNI, Energie Nederland en Greenpeace. 

Daarnaast hebben de VFK (vereniging van cv-

ketelfabrikanten), DHPA (warmtepompfabrikan-

ten), Eneco, Enpuls, Essent, Gasunie, KVGN, Mili-

eudefensie, Natuur & Milieu, NVDE, Stichting 

STEK en adviesbureau BDH het manifest onder-

tekend.In Nederland zijn jaarlijks circa 350.000 

cv-ketels aan vervanging toe en de klimaatcoali-

tie wil op die manier “woningen en andere 

gebouwen sneller verduurzamen.” Dan mogen 

gebouweigenaren vanaf 2021 hun cv-ketel 

slechts vervangen door of in combinatie met een 

warmtepomp, hybride warmtepomp, een zonne-

boiler of een ander duurzaam alternatief. 

Maar waar een cv-ketel een investering vraagt 

van huiseigenaren van circa 1.600 euro, komt 

het bedrag voor een hybride oplossing (circa 

6.000 euro) of warmtepomp (circa 9.000 euro) 

op een veelvoud daarvan. Daarom komt de coali-

tie ook met een voorstel om deze kosten te dra-

gen. Naast subsidies zou het mogelijk moeten 

zijn een gebouwgebonden lening aan te gaan. 

In het regeerakkoord wordt die oplossing al 

genoemd. Met die lening zou een gebouweige-

naar de besparing op de energierekening kunnen 

inzetten om de lening af te lossen. Maar zonder 

wetswijziging lijkt deze financieringsvorm voor-

alsnog niet mogelijk.

Sectortafel Gebouwde Omgeving van start
De ministerraad heeft het startschot 
gegeven voor besprekingen tus-
sen bedrijfsleven, maatschappij en 
overheid om te komen tot concrete 
plannen voor het Klimaatakkoord. 
De hoofdlijnen zouden al deze zomer 
bekend zijn.

Doel is om in de zomer van dit jaar tot afspra-

ken op hoofdlijnen te komen over de wijze 

waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% 

terugdringt in 2030. Deze afspraken zullen ver-

volgens in de 2e helft van het jaar worden uit-

gewerkt in concrete programma’s. De uitvoe-

ring van het Klimaatakkoord begint in 2019.

Er worden vijf sectortafels samengesteld, 

waaraan partijen deelnemen die een concrete 

bijdrage kunnen leveren aan de transitie, ken-

nis over hun sector hebben en over mandaat 

beschikken om afspraken te maken. Van de 

sectortafels wordt verwacht dat ze ook afspra-

ken maken over thema’s die belangrijk zijn voor 

alle sectoren, zoals innovatie, financiering en 

de arbeidsmarkt.

De maatregelen die nodig zijn om CO2-uitstoot 

sterk terug te dringen, kosten geld. Het kabinet 

wil de kosten voor burgers en bedrijven zoveel 

mogelijk beperken. Dat gebeurt door er scherp 

op te letten dat de gemaakte afspraken kosten-

efficiënt zijn.

Het Klimaatakkoord moet concrete afspraken 

over CO2-reductie bevatten, waaruit duidelijk 

wordt welke partij verantwoordelijk is voor het 

realiseren van resultaat. 

De sectortafels en het Klimaatberaad krijgen 

ieder een onafhankelijke voorzitter: Gebouwde 

omgeving (BZK): Diederik Samsom; Mobiliteit 

(I&W): Annemieke Nijhof; Industrie (EZK): 

Manon Janssen; Elektriciteit (EZK): Kees Ven-

drik; Landbouw & landgebruik (LNV): Pieter 

van Geel; Klimaatberaad: Ed Nijpels.

Diederik Samsom is voorzitter Gebouwde 

Omgeving van het Klimaatakkoord. Hij is zelf-

standig Adviseur op het gebied van Energie en 

werkt voor HVC aan de doorontwikkeling van 

de duurzame energiestrategie van het bedrijf, 

voor PrimeVentures aan de ontwikkeling van 

grootschalige zonne-energie en voor de 

Drechtsteden als voorzitter van de program-

maraad Energiestrategie. Daarnaast is hij voor-

zitter van de Raad van Toezicht van de Autori-

teit Nucleaire Veiligheid en Straling.

De voorzitters van de sectortafels zijn verant-

woordelijk voor de organisatie van hun tafel en 

de wijze waarop zij tot afspraken komen. Per 

tafel kan sprake zijn van subtafels en/of werk-

groepen, waaraan ook andere partijen kunnen 

deelnemen die hiervoor worden uitgenodigd.
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Nationale finale Skills Heroes

Chip spoort legionellabacterie op William Swinkels 
algemeen 
directeur Unica 
Building Projects

Per 1 maart 2018 is William Swinkels (48) be-

noemd tot algemeen directeur van Unica Buil-

ding Projects. Hij volgt Jan Vervoorn op.

Swinkels maakt sinds oktober 2015 al deel uit 

van het management van Unica Building Pro-

jects. Hij was hierbij verantwoordelijk voor 

grootschalige, multidisciplinaire projecten. 

Swinkels heeft 25 jaar ervaring in de technische 

dienstverlening. Hij ziet veel kansen in de grote 

dynamiek in de gebouwde omgeving in ons land. 

“Met name waar het gaat om de verduurzaming 

en het intelligenter maken van de gebouwde 

omgeving is het onze ambitie de positie van Uni-

ca sterker te maken”, vertelt Swinkels.

De sector Techniek is twintig jonge 
medaillewinnaars rijker. 650 mbo-stu-
denten lieten zich van hun beste kant 
zien tijdens Skills The Finals. 

Het nationaal kampioenschap van Skills Heroes 

vond plaats in de IJsselhallen te Zwolle en op 

mbo-leslocaties in Overijssel.

Skills Heroes zijn mbo-vakwedstrijden, variërend 

van autotechnicus en bloembinden tot bouwtim-

meren en grafisch ontwerpen. Door deze wed-

strijden krijgt aanstormend vaktalent een podi-

um. De vaktalenten kunnen hiermee laten zien 

wat het mbo te bieden heeft en tillen het 

beroepsonderwijs zo naar een hoger niveau. 

De winnaars in de categorie Sanitaire en Verwar-

mingstechnieken zijn:

Duitse wetenschappers hebben een 
methode gevonden om besmettings-
haarden met de legionellabacterie 
sneller te detecteren. 

De legionellabacterie, veroorzaker van de vete-

ranenziekte, komt onder andere voor in tapwa-

terinstallaties en koeltorens. Bij een uitbraak 

van de veteranenziekte is het cruciaal de 

besmettingsbron zo snel mogelijk te vinden, 

om nieuwe besmettingen te voorkomen. Bij de 

huidige methode worden watermonsters in een 

laboratorium geanalyseerd. Dat proces neemt 

enkele dagen in beslag. Onderzoekers van de 

Technische Universiteit München hebben nu 

een methode ontwikkeld waarmee binnen 35 

minuten hetzelfde resultaat wordt bereikt.

Legionella bestaat uit staafvormige bacteriën 

die bij mensen de (relatief onschuldige) ponti-

ac-koorts en de (soms fatale) veteranenziekte 

kunnen veroorzaken. Ze vermenigvuldigen zich 

in warm water met een temperatuur tot circa 

50°C en komen onder andere voor in koelto-

rens, installaties voor verdampingskoeling, en 

warmwatersystemen.

Van de tientallen legionellavarianten komt de 

Legionella pneumophila-stam het meest voor; 

hij is verantwoordelijk voor tachtig procent van 

alle infecties. Om in geval van een ziekte-uit-

– Julian van Lohuizen, Zwolle – Deltion College 

– Sanitaire- en verwarmingstechnicus (Goud).

– Rik Schellevis – ROC Nova College – Sanitaire- 

en verwarmingstechnicus (Zilver).

– Kevin Schipper, IJmuiden – ROC Nova College 

– Sanitaire- en verwarmingstechnicus (Brons).

Julian van Lohuizen werd vorig jaar ook kampi-

oen in de categorie Sanitaire en Verwarmings-

technieken. Hij mocht toen deelnemen aan de 

WorldSkills in Abu Dhabi. 

braak vast te stellen of Legionella inderdaad de 

aanstichter is, worden monsters op kweek 

gezet in een laboratorium, waarna het aantal 

kolonievormende eenheden wordt geteld en via 

immunologische methoden wordt onderzocht 

om welke bacteriestam het gaat. Dit hele pro-

ces duurt ongeveer tien dagen.

Een team van de onderzoeksgroep Analytische 

Chemie en Waterchemie van de Technische 

Universiteit München ontwikkelde onlangs een 

nieuwe detectiemethode, in het kader van het 

LegioTyper-project dat wordt gefinancierd door 

het Duitse Bondsministerie van Onderwijs en 

Onderzoek. De nieuwe methode gaat uit van 

een sensorchip die de ziekteverwekker Legio-

nella pneumophila herkent en daarbij ook ‘ziet’ 

om welke van de twintig pneumophila-subvari-

anten het gaat. De chip maakt het mogelijk om 

volledige analyse binnen 34 minuten af te ron-

den. “In vergelijking met bestaande methoden 

biedt de nieuwe techniek niet alleen een enorm 

snelheidsvoordeel”, stelt Michael Seidel, lid van 

het onderzoeksteam. “De chip is ook zo goed-

koop dat we hem eenmalig kunnen toepassen.” 

In combinatie met een tweede, DNA-gebaseer-

de methode, kan het systeem zelfs onder-

scheid maken tussen dode en levende legionel-

lapathogenen. Hiermee kan het succes van 

desinfectiemaatregelen worden gecontroleerd.
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Nieuwe norm arbeidsveiligheid 
zet werknemer centraal

BRL6010 over legionellapreventie herzien

Razendsnel een F-gassencertifi caat
In samenwerking met opleidingscentrum voor de koudetechniek GO° biedt Wasco installateurs een training aan om snel een 

F-gassencertifi caat te halen. Door de opkomst van het gasloos wonen komen relatief nieuwe verwarmingstechnieken in 

beeld, zoals warmtepompen. Deze verwarmingstechnieken komen vaak uit de koudetechniek, en vereisen kennis van de om-

gang met koudemiddelen (F-gassen). Hiervoor is een certifi caat noodzakelijk, het F-gassencertifi caat, dat de installateur nu 

ook kan halen bij Wasco en GO°. Met de F-gassentraining gericht op airconditioning- en warmtepompsystemen, haalt de in-

stallateur de certifi cering in categorie 2. De theorie wordt zowel online als tijdens een training op de Wasco-vestiging bijge-

bracht. Op de vestiging horen de cursisten alles wat ze moeten weten van de gespecialiseerde koeltechnische trainers van 

het WasCollege. Dit is het eigen opleidingscentrum van groothandel Wasco. De praktijktrainingen vinden plaats bij GO° in Ede. 

Inschrijven kan op www.wasco.nl/f-gassentraining.

ISO 45001: 2018 is een nieuwe norm 
op het gebied van arbeidsveiligheid. 
De nieuwe norm zet de werknemer 
centraal.

Jan Dillen, auditor bij Vincotte, schreef een boek 

over ISO 45001: 2018. Hij vertelt hierin wat de 

norm zoal inhoudt. Ook legt hij uit wat een veilig-

heidsmanagementsysteem is, hoe zo’n systeem 

de veiligheid in organisaties kan verbeteren en 

hoe je het implementeert. ISO 45001: 2018, de 

nieuwe norm op het gebied van arbo, zet de 

werknemer centraal. “Er is veel aandacht voor 

De certifi catieregeling BRL6010 
‘risicoanalyses en beheersplannen 
legionellapreventie in collectieve 
leidingwaterinstallaties’ is herzien.

In de beoordelingsrichtlijn BRL6010 zijn de 

eisen opgenomen die certifi catie-instellingen 

hanteren voor het verlenen van een procescer-

tifi caat voor risicoanalyses en -beheersplannen 

voor collectieve leidingwaterinstallaties.

De beoordelingsrichtlijn bevat eisen waaraan 

en de certifi catie-instelling moeten voldoen. 

Samen met het certifi catiereglement van de 

certifi catie-instelling vormt BRL6010 een certi-

fi catieschema. 

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat 

wilde de BRL6010 opnieuw onder accreditatie 

brengen van de Raad voor Accreditatie (RvA). 

de zogenoemde softere aspecten”, vertelt Jan 

Dillen. Een voorbeeld van zo’n ‘soft aspect’ waar-

aan de nieuwe norm aandacht besteedt is de cul-

tuur binnen een organisatie. Dillen: “Hoe gaan 

mensen met elkaar om, wat is hun houding ten 

opzichte van veiligheid?” Ook opleidingen komen 

in de nieuwe norm aan bod. Wat doet een organi-

satie hieraan? Dillen: “Als werkgever moet je 

goed nadenken over de noodzakelijke competen-

ties van je medewerkers. Je moet die duidelijk in 

kaart brengen.” Door dit te doen kom je er bij-

voorbeeld achter dat medewerkers moeten 

beschikken over goede sociale vaardigheden. 

Daarom is de regeling herzien. Na accreditatie 

zal de huidige verwijzing in het Drinkwaterbe-

sluit vervangen worden door een nieuwe verwij-

zing naar de nieuwe, geaccrediteerde regeling.

Eén van de eisen die de RvA stelt om de rege-

ling te accrediteren, is dat de vakbekwaamheid 

van de bij de BRL betrokken personen aantoon-

baar is. Daarom is er nu een diploma-eis opge-

nomen in de nieuwe versie van de BRL6010.

Daarnaast zijn in de BRL aanvullende eisen en/

of meer expliciete eisen gesteld ten aanzien 

van een eenduidiger vorm en inhoud van de 

risicoanalyse en het beheersplan, de communi-

catie met opdrachtgevers, de technische ken-

nis van legionellapreventie en de externe kwali-

teitscontrole door de certifi cerende 

instellingen.

Ook is de structuur van de herziene BRL is aan-

Dillen: Of dat ze Nederlands moeten kunnen 

spreken.” Dillen benadrukt dat ook de werkne-

mer van die noodzakelijke competenties moet 

zijn doordrongen.

gepast en in overeenstemming gebracht met 

certifi catieregelingen die recentelijk zijn goed-

gekeurd door de RvA.



Air Excellent koppelt 
uw woning moeiteloos 
aan een gezond 
binnenklimaat!

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.airexcellent.nl

Voordelen:
• Flexibel en modulair systeem
• Ontwerpvrijheid combinatiemogelijkheden ronde en halfronde kanalen
• Past op iedere ventilatie-unit, ongeacht merk (ook vraaggestuurd CO2)
• Verlaging energieverbruik en geluidsniveau door lagere drukverliezen
• Geen kanaalaftakkingen, geluidsarm
• Luchtdichte trekvaste aansluitingen
• In te storten en vormvast
• Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling
• Anti-statisch en anti-bacterieel

BIM

Maximale ontwerpvrijheid met optimaal 
verwerkersgemak!
Het Ubbink Air Excellent luchtverdeelsysteem is een innovatief en 
modulair systeem, dat geschikt is voor alle mechanische ventilatie-
systemen met of zonder warmteterugwinning.
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Monteurs op de bakfiets
De monteurs van netbeheerder 
Stedin die slimme energiemeters 
installeren, komen voortaan op 
een elektrische bakfiets bij klanten 
langs in het Utrechtse stadshart. De 
monteurs laten hun dieselbusjes dan 
staan.

Op deze manier wil Stedin bijdragen aan een 

verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. 

Ook scheelt het (parkeer)kosten en tijd, omdat 

een parkeerplek in binnenstad niet altijd mak-

kelijk te vinden is. Zes slimme meter-monteurs 

gaan tot het einde van het jaar bij 8.200 huis-

houdens en winkels in de stad op E-bakfietsen 

van CityServiceBike langs om de slimme meter 

te installeren. Het is voor het eerst dat Stedin 

op de fiets bij klanten langsgaat. In 2017 voerde 

Stedin samen met CityServiceBike een succes-

volle pilot uit in Utrecht. Of Stedin het ook in 

andere binnensteden gaat uitvoeren, wordt 

nog bekeken.

Marco Saalmink 
nieuwe LoooX 
accountmanager
Marco Saalmink werkt sinds begin maart bij 

LoooX als fulltime accountmanager. Saalmink 

werkte eerder bij verschillende bedrijven in de 

sanitairbranche, waaronder als vertegenwoordi-

ger bij Hansa en Galvano. Inmiddels heeft hij bij 

LoooX een nieuwe uitdaging gevonden. Saalmink 

zal in heel Nederland actief zijn voor bepaalde 

sanitairformules. LoooX is gevestigd in Deventer 

en maakt eikenhouten 

badkamermeubels, 

stijlvolle badkamer-

spiegels, handige ac-

cessoires en meer.

Nederlanders niet klaar 
voor energietransitie
Zo’n driekwart van de Nederlanders 
verwacht dat de komende tien jaar 
zijn/haar energiehuishouding zal 
veranderen. Maar de kosten om het 
huis volledig van duurzame energie te 
voorzien, schatten ze veel te laag in. 

Men denkt dat daar ruim tienduizend euro voor 

nodig is, terwijl experts dat op bijna het dubbe-

le inschatten. Dat terwijl de hoogte van de 

benodigde investering het grootste obstakel 

voor bewoners is om in actie te komen. Dit 

blijkt uit de Nationale Monitor Energietransitie, 

een representatief onderzoek onder het Neder-

lands publiek, uitgevoerd in opdracht van 

installatiebedrijf Feenstra door marktonder-

zoeksbureau MWM2.

Klaar voor de toekomst

De helft van de Nederlanders maakt zich zor-

gen om de klimaatveranderingen. Tegelijkertijd 

denkt maar twee procent dat zijn/haar huis 

helemaal klaar is voor de toekomst. De helft 

van de Nederlanders vindt dat zijn huis (hele-

maal) nog niet klaar is voor de toekomst. Op 

een schaal van 1 op 10 is de urgentie om nu 

actie te ondernemen en de eigen energiehuis-

houding aan te passen een 6,7. Bij mensen die 

zeggen meer kennis van de materie te hebben 

is dat hoger (7,0).

Kennis

Zeven op de tien Nederlanders zegt in meer of 

mindere mate bezig te zijn met het verminde-

ren van energieverbruik om CO2-uitstoot tegen 

te gaan. In gedrag vertaalt zich dat vooral naar 

kleinere maatregelen zoals het uitzetten van 

lampen en het omlaag draaien van de verwar-

ming. Grotere ingrepen als goede isolatie en 

zonnepanelen worden veel minder genoemd. 

Nieuwere technieken als zonneboilers, pellet-

kachels en warmtepompen worden logischer-

wijs nog minder genoemd, en ook duidelijk min-

der vaak overwogen.

Slechts een kwart van de Nederlanders vindt 

van zichzelf dat hij/zij veel kennis heeft over 

wat de energietransitie van hen vraagt. Bijna 

driekwart vindt dat hij/zij geen of maar een 

beetje kennis heeft. Ook vindt een meerderheid 

nu nog dat anderen eerder verantwoordelijk-

heid op dit vlak hebben dan zijzelf. 73% vindt 

dat de Rijksoverheid initiatief moet nemen, ter-

wijl maar 33% de verantwoordelijkheid bij zich-

zelf legt.

“De energietransitie staat voor de deur, maar 

bewoners weten vaak nog niet wat dat voor hen 

persoonlijk gaat betekenen. Het is daarom 

belangrijk dat we het nog dichterbij brengen en 

mensen aan de hand gaan meenemen in de 

stappen die ze zelf kunnen zetten in het ver-

duurzamen van hun energiehuishouding”, zegt 

Henjo Groenewegen, algemeen directeur van 

Feenstra.

“Men heeft het wel over het verduurzamen van 

de energiehuishouding, maar het blijft toch 

vaak nog een ver-van-m’n-bed-show. Het is 

zaak dat we daar in de komende tijd meer bete-

kenis aan gaan geven. Door goede informatie 

toegesneden op het eigen huishouden”, aldus 

Groenewegen.
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NIEUWS

gestoken. De organisatie heeft gekozen voor 

een praktijkgerichte benadering.

Beursvloer en inhoudelijk programma

De beursvloer bestaat nu uit vier hoofdseg-

menten: comfort & functionaliteit, herstel & 

onderhoud, energie & circulair en kennis & 

advies. In het inhoudelijk programma in de 

Renovatie Arena en het FAAY Praktijktheater 

wordt de nadruk gelegd op het ‘hoe’ van snel-

ler, effi  ciënter en omgevingsvriendelijk renove-

ren.

Op de beurs wordt een praktijkcase belicht van 

Woonbedrijf Eindhoven waarbij zelfs huurders 

van sociale huurwoningen bij de opknapbeurt 

van hun huis worden betrokken. Directeur 

Wonen van het Woonbedrijf Eindhoven, Paul 

Hoe kan de enorme renovatieopgave, 
waarvoor de Nederlandse bouw- en 
installatiesector zich geplaatst ziet, 
worden gehaald? Hoe kan het tempo 
omhoog? Hoe bouwen we sneller, 
goedkoper en effi  ciënter en met min-
der overlast? Bij al die vragen wordt 
stilgestaan tijdens de vijfde editie 
van de beurs Renovatie, van 23 tot 
en met 25 mei in de Brabanthallen in 
Den Bosch.

Gebouwde omgeving klimaatneutraal

In het Klimaatakkoord heeft Nederland duidelij-

ke afspraken gemaakt: in 2050 moeten de 

gebouwde omgeving klimaatneutraal zijn. Om 

die ambitie te kunnen waarmaken moeten er 

jaarlijks 200.000 woningen en 14.000 kantoor-

gebouwen onder handen worden genomen. 

Maar dan moet er snel iets veranderen. In het 

huidige tempo worden zelfs de tussendoelen 

niet gehaald. Want tachtig procent van de kan-

toren voldoet nog niet aan de eis om in 2023 

minimaal over energielabel C te beschikken. En 

woningcorporaties zullen hun huizen niet in 

2020 - zoals afgesproken - maar hooguit pas in 

2030 van een energielabel B kunnen voorzien.

Op de beurs Renovatie in den Bosch kunnen 

installateurs en aannemers, gespecialiseerde 

renovatiebedrijven, architecten en gebouwei-

genaren elkaar treff en en oplossingen voor de 

renovatie-opgave bekijken. Voor deze vijfde 

editie is de beurs Renovatie in een nieuw jasje 

Tholenaars daarover: “Dé bewoner bestaat 

namelijk niet. Huurders vertolken meerdere 

rollen waarmee je als verhuurder te maken 

hebt.”

Circulair renoveren

De beurs Renovatie besteedt ook veel aan-

dacht aan circulair renoveren. Circulaire reno-

vatie biedt immers een beter alternatief voor 

slopen en nieuwbouw. Er gaan door hergebruik, 

maar ook door innovatie, immers veel minder 

grondstoff en verloren. Sector Banker bij ABN 

Amro Petran van Heel was nauw betrokken bij 

de bouw van het duurzame paviljoen CIRCL en 

is een spreker tijdens Renovatie: “Begin met 

een aantal duidelijke circulaire spelregels. En 

realiseer je dat elk project een stuk meer circu-

lair kan, dan je denkt. Denk in demontabel ont-

werpen, pure materialen, biomassa, minder 

niet-functionele laagjes. Denk in ‘tweedehands’ 

mogelijkheden en werk samen aan een nieuwe, 

andere oplossing.”

Beurs Renovatie

De 5e editie van de beurs Renovatie vindt 

plaats van 23 tot en met 25 mei in de Brabant-

hallen in Den Bosch. Kijk voor het programma 

van Renovatie 2018 op www.renovatiebeurs.nl. 

Tot 22 mei 2018 kunt u zich via deze site regis-

treren voor gratis toegang.

Renoveren naar energieneutraal 
in hoger tempo
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10 VRAGEN AAN

01   Waarom hebt u voor dit  
vak gekozen?

Ik wilde graag een eigen bedrijf. Dat moest iets 

zijn waar dingen gemaakt worden. Ik heb HEAO 

bedrijfseconomie gedaan. Daarmee kon ik alle 

kanten op. Eigenlijk is het per toeval de installa-

tiebranche geworden; ik heb jaren geleden twee 

bedrijven overgenomen en samengevoegd. 

02    
Wat is uw specialisatie? 

We zijn heel flexibel. We hebben verschillende 

disciplines, en alle monteurs kunnen wat meer 

dan hun eigen vakgebied. Een loodgieter instal-

leert een warmtepomp, maar regelt ook de 

elektrische aansturing. Dat is niet bij alle 

bedrijven zo. Voor de monteurs geeft dit wat 

meer uitdaging.

03   Welke opleiding heeft u  
als laatste gevolgd?

Dat was HEAO Bedrijfseconomie. Natuurlijk 

heb ik in het installatievak wel de nodige 

trainingen gevolgd. Ik ga ook wel naar 

bijeenkomsten van leveranciers.

04   Op welk project bent u  
het trotst en waarom?

Eigenlijk ben ik het meest trots op het feit dat 

Marco Jansink
Functie Eigenaar / Directeur
Leeftijd 50 jaar
Bedrijf Beltman Smit
Plaats Deventer
Aantal medewerkers 10

LinkedIn Beltman Smit Installatietechniek
Tekst  Marion de Graaff
Beeld  NPF Fotografen

we de crisis goed doorgekomen zijn. We 

hebben alle zeilen bij moeten zetten waarbij 

mijn bedrijfseconomische achtergrond goed 

van pas kwam. Een mooi project is Bed & 

Breakfast De Woeste Wieven op Erve Bonkert 

in Diepenheim, met allerlei mooie duurzame 

technieken.

 

05   Hoe verkoopt u zichzelf  
bij uw klanten?

Als ik eenmaal bij een (potentiële) klant aan 

tafel zit, verkoop ik mezelf door eerlijk en open 

te zijn. Ik adviseer niet de duurste oplossing 

met de grootste marge voor mezelf, maar de 

oplossing die ik echt het beste vind voor de 

klant. Ik bouw liever een goede langdurige 

relatie op dan dat ik voor de snelle winst ga.

06    Wat kan volgens u echt  
niet meer?

Energieverslindende oplossingen. Wat ook niet 

meer kan, is nieuwe woningen bouwen zonder 

vloerverwarming en zonder zonnepanelen, of 

een lichtplan zonder led.

07   Welke nieuwe techniek of 
welk nieuw product heeft  
de toekomst?

Gasloos bouwen zet door, en het rendement 

van zonnepanelen zal nog veel verder 

toenemen, we gaan duurzaam opgewekte 

energie opslaan in accu’s. 

08   Wat zou u in uw vak willen 
veranderen?

Meer waardering voor dit mooie vak. Ik vind het 

jammer dat veel jongeren voor een ICT-baan 

kiezen en techniek links laten liggen. Dit is een 

ambacht dat ertoe doet.

09   Waar zou u zich verder  
in willen bekwamen?

Ik zou graag beter afstemmen met de klant 

zodat hij precies weet wat hij krijgt. Ik merk 

soms dat de verwachtingen over en weer niet 

helemaal kloppen. Door nog scherper op mijn 

communicatie te letten, kan ik dat denk ik 

grotendeels voorkomen. 

10   Hoe ziet uw werk er over  
vijf jaar uit?

Ik ben heel tevreden met hoe het gaat. Met een 

fijn team mooie projecten kunnen opleveren, 

daar ga ik voor. Nu, en over vijf jaar.
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Beurs Renovatie - BENG - Energieneutraal

TECHNIEK

Maar energieneutraal bouwen en renoveren 

staat ook in de belangstelling omdat steeds 

meer mensen hun woning willen verduurza-

men. Dan is het zaak als installateur de juiste 

adviezen te kunnen geven.

Juiste adviezen geven

Maar wat is juist, en hoe rendabel is dat? De 

praktijkcursus ‘Energieneutraal bouwen en 

renoveren”, georganiseerd door Stichting Kern, 

wil installateurs en aannemers wegwijs maken 

in dat oerwoud van energetische én financiële 

beslissingen. De drie docenten kennen de 

markt als geen ander; aan hen de vraag: wat 

hebben installateurs nu echt aan zo’n cursus?

De cursus is in 2013 in Nederland geïntrodu-

ceerd in het kader van het Europese project 

PassReg. Dit project ondersteunde veertien 

Europese regio’s om een versnelling te bewerk-

stelligen van bijna energieneutrale gebouwen, 

BENG, ofwel nZEB’s in Europese termen. Ken-

nisoverdracht was hoofddoel van dit project, 

waarvan de cursus een van de uitingen is, ver-

telt één van de docenten.

Hoe energiezuinig renoveren

Carl-peter Goossen: “De cursus bestond al in 

Duitsland en is vertaald voor de Nederlandse 

markt. Het geeft installateurs een goed inzicht 

hoe gebouwen energiezuinig gebouwd of gere-

noveerd kunnen worden. Het combineert pas-

siefhuistechnologie met BENG en nul-op-de-

meter (NOM).”

Bij een goede bouwkundige schil (lees: goed 

geïsoleerd en kierdicht) en energiezuinige 

balansventilatie is het benodigde installatiever-

mogen nog maar een tiende van datgene waar 

nu nog mee gerekend wordt, stelt Goossen. 

“Die pieklast is nog maar 10W per m2. Als je dat 

niveau hebt bereikt, is het vermogen van de 

ventilatie, die nodig is voor het verversen van 

de binnenlucht, voldoende, om je huis te ver-

warmen. Dan zijn verwarmingssystemen als 

vloerverwarming, convectoren en radiatoren 

overbodig.”

Afstemmen

Alles valt of staat met de afstemming van de 

gebouwschil, gebruik en installaties. Dat ver-

eist integraal ontwerp en uitvoering, zo legt 

Goossen uit. “Bij een nZEB-woning wekken 

ramen meer warmte door zoninstraling op dan 

ze verliezen. Woningen die nu worden gebouwd 

conform Bouwbesluit verbruiken +/-70 kWh/m2 

per jaar. Maar ze verliezen nog steeds te veel 

warmte door de ramen en kieren. nZEB-tech-

nologie integreert de bouwkundige aanpak met 

installatietechnische oplossingen. Hiermee 

wordt energieneutraal bouwen en renoveren 

betaalbaar en levert een optimaal comfort.” 

Tot zover de overduidelijke theorie maar in de 

praktijk werkt het toch anders, weet Goossen 

uit eigen ervaring. “Veel installateurs die wij in 

de cursus krijgen, werpen mij al heel snel toe 

dat ze, als zij berekeningen maken conform 

ISSO 51, veel meer vermogen nodig hebben. 

Deze installateurs begrijpen het energetische 

samenspel in een gebouw onvoldoende en heb-

ben alleen de achterflap van de ISSO 51 gele-

zen, terwijl de publicatie wel degelijk richting 

geeft voor energieneutraal bouwen. Op die 

achterflap staat de berekening zoals die in 

1995 is ingezet met bijvoorbeeld de nachtverla-

ging: ’s avonds zet de bewoner de temperatuur 

eigenhandig terug met de thermostaat. Maar in 

BENG- of passiefhuiswoningen, zowel nieuw-

bouw als gerenoveerd is dat niet meer aan de 

orde en volstaat een zeer klein afgiftevermo-

gen.”

Energiepotentieel wordt niet benut

De inhoud van deze cursus is helemaal niet 

nieuw en toch wordt deze kennis niet op grote 

schaal ingezet. Goossen denkt daarvan wel de 

Integraal ontwerpen en bouwen 
voor energieneutrale gebouwen

Energieneutraal bouwen en renoveren staat op dit moment volop in de belang-

stelling. Niet in de laatste plaats omdat onder andere veel woningcorporaties hun 

woonvoorraad BENG-proof willen maken.

Tekst  Harmen Weijer   
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TECHNIEK

De excursie naar energieneutrale projecten linkt de kennis uit de cursus aan de 

praktijk. “Dat versterkt het vertrouwen en maakt het omdenken eenvoudiger”, aldus 

de docenten. 

oorzaken te weten. “Installateurs werken vaak 

op basis van: ‘baat het niet, dan schaadt het 

niet’. 

Dus leggen ze de woning uit op veel meer dan 

voldoende ventilatie, te veel. Want het kost veel 

te veel energie. Sterker nog: als wij in Neder-

land alle onderhoudsmonteurs de opdracht 

meegeven om alle tochtprofielen van deuren te 

vervangen en we leren ze waterzijdig inregelen, 

dan kan Groningen rustig ademhalen. Want dan 

hebben we het Slochterengas niet meer nodig.”

Omdenken is echt nodig. De ingesleten verzui-

ling in de bouw zorgt er voor dat dit energiebe-

sparingspotentieel niet wordt benut, stelt Cla-

rence Rose. Zij is één van de docenten van de 

praktijkcursus en voorzitter van Stichting Kern. 

“Daarmee bedoel ik dat de verschillende disci-

plines in de bouwkolom te weinig kennis heb-

ben van de andere vakgebieden. Daardoor wer-

ken ze langs elkaar heen, dekken zich in voor 

mogelijk risico en zien ze juist de kans op syner-

gie over het hoofd”, aldus Rose.

Integraal ontwerpen en bouwen

De echte oplossing is integraal ontwerpen en 

bouwen: architect, constructeur, bouwer en 

installateur zitten voor een project met elkaar 

om tafel. 

Goossen: “Dan worden alle mogelijkheden 

meegenomen. De architect moet rekening hou-

den met maximale daglichtinval. Daarna kijk je 

naar een veilige constructie - denk ook aan 

brandveiligheid, gevolgd door binnenklimaat en 

ventilatie. Meestal is vrije koeling dan ten slotte 

voldoende om oververhitting te voorkomen.”

Maar Goossen constateert dat deze volgorde 

bij veel nul-op-meter woningen, zowel nieuw-

bouw als renovatie, te weinig op zonlichtinval 

wordt gestuurd.  

“Dat komt omdat in de EPG-berekening het 

raam slechts als verliespost wordt gezien. Ik 

geef vaak aan dat woningen van zoveel mogelijk 

glas op het zuiden moeten worden voorzien. 

Dan wordt vaak tegengeworpen dat er overver-

hitting dreigt. Dat is echter met een juiste over-

stek niet aan de orde.”

NTA 88100

Met de komst van de NTA 88100 ‘Energiepres-

tatie van gebouwen’ wordt het stelsel Energie-

prestatie Gebouwen vervangen door een een-

voudige, transparante bepalingsmethode voor 

energieneutrale gebouwen die bruikbaar is in 

de bouwregelgeving. 

Deze wordt ontwikkeld door de NEN in samen-

werking met de markt, waaraan ook docenten 

van Stichting Kern hun medewerking verlenen. 

“Hoe dan ook vergt energieneutraal bouwen 

van de installateur bouwkundig inzicht, maar 

ook andersom: de bouwkundige moet rekening 

houden met de installaties. Dat is primair de 

bedoeling van deze cursus.”

Die interdisciplinaire samenwerking is echter 

nog lang niet altijd een standaardprocedure, 

merkt Goossen in de praktijk. En omdat instal-

lateurs geen gezeur achteraf willen worden 

zelfs bij passiefrenovaties cv-ketels geïnstal-

leerd.

Goossen: “Maar inmiddels zijn fabrikanten van 

bijvoorbeeld warmtepompen zover dat ze 

alleen garanties op een goed werkende warm-

tepomp afgeven als de woning goed is geïso-

leerd. Zodat niet achteraf bij een niet goed 

genoeg geïsoleerde woning naar de fabrikant of 

installateur gewezen wordt. Want de woning 

moet bouwkundig in orde zijn.”

“De ingesleten verzuiling in de bouw 
zorgt er voor dat het 
energiebesparingspotentieel in de 
woningbouw niet wordt benut”





TECHNIEK

Naast technische kennis belicht de cursus ook integrale samenwerking. Dit om de beoogde energieambitie op een kwalitatief hoog niveau haalbaar te maken.

Overleven

Om integraal ontwerpen en bouwen bij installa-

teurs tussen de oren te krijgen zijn praktijkcur-

sussen als deze broodnodig, stelt Clarence 

Rose. “De meeste bedrijven in de installatie-

branche zijn mkb’ers, en druk bezig met overle-

ven. Die zijn niet bezig met her- of naopleidin-

gen. Of ze hebben geen gevoel voor 

bouwkundige oplossingen. Maar een praktijk-

cursus kan daar wel in helpen. Onze docenten 

zijn experts uit de markt, die dagelijks met pro-

jecten bezig zijn, die herkenbaar zijn voor 

installateurs.”

Naast de praktische aspecten die komen kijken 

bij een energieneutrale aanpak is het financiële 

rendement van energetisch bouwen en renove-

ren onderdeel van deze cursus. Met een nauw-

keurige energiebalansberekening met de nZEB-

tool/PHPP kunnen de te verwachten 

energieverbruiken en -kosten in beeld worden 

gebracht. De nZEB-tool is de Nederlandse ver-

sie van het PassiefHuis ProjecteringsPakket, 

PHPP, een bouwfysische rekenmethode die in 

de jaren negentig speciaal werd ontwikkeld om 

voor passieve gebouwen in de ontwerpfase de 

energievraag te bepalen en de juiste beslissin-

gen te nemen op het gebied van energie-effici-

entie.

Bouwkosten

“De investeringskosten zouden standaard 

moeten worden afgewogen tegen de resulte-

rende gebruikerskosten”, vertelt Henk Weg-

kamp. Hij is de derde, vaste docent van de cur-

sus en mede-eigenaar van adviesbureau 

Dantuma-Wegkamp. Wegkamp: “De kosten kun 

je wel handmatig doorrekenen, maar om dat te 

vereenvoudigen hebben we een programma 

ontwikkeld waarin bij de energiebalansbereke-

ning ook de bouwkosten meegenomen worden. 

Daarnaast zijn ook lokale kosten, zoals vergun-

ningen, rioolheffing, onroerend goedheffing, 

afvalstoffenheffing, mee geprogrammeerd tot 

op eigen lokaal niveau. Zodoende kan een 

gebouweigenaar uitrekenen wat het reële ren-

dement is van een passiefhuis-investering. Per 

onderdeel kan hij finetunen en keuzes maken. 

Bijvoorbeeld: hij kan zijn vloer net zo ver isole-

ren totdat het rendement positief en zinvol is.”

EPC-berekeningen

Het bijzondere is dat deze manier van bereke-

nen bij zowel aannemers als installateurs niet 

direct wordt begrepen, maar wel bij particulie-

ren. Wegkamp noemt dezelfde redenen als zijn 

collega-docenten: “Aannemers en installateurs 

zijn te veel gericht op epc-berekeningen. Parti-

culieren hebben die beroepsdeformatie niet en 

zien het meteen.”

Wegkamp beseft ook terdege dat een bouwfy-

sicus niet direct kennis in huis heeft om de net-

to contante waarde van een product te kunnen 

berekenen. “Ik heb naast bouwkunde ook 

bedrijfskunde gestudeerd, dus ik heb die ken-

nis wel meegekregen. Maar dat is niet het vak-

gebied van installateurs. Als je echter de inves-

tering nu en de baten in de toekomst wel kunt 

bepalen, is de uitleg richting klant een stuk 

makkelijker.”

Levenscycluskosten

De levenscycluskosten zijn een belangrijke 

drijfveer voor energetisch bouwen, aldus Rose. 

Maar de cursus belicht nog een ander belang-

rijk aspect, vindt Rose: integrale samenwerking 

is nodig om de beoogde energieambitie op een 

kwalitatief hoog niveau haalbaar te maken 

maar ook om de investeringskosten te beper-

ken. “In een interdisciplinair ontwerpteam kun-

nen ontwerpvraagstukken intelligent worden 

opgelost. Een gestroomlijnd ontwerp- en bouw-

proces neemt risico’s weg en leidt direct tot 

lagere bouwkosten, en beslist niet alleen 

omdat er veel minder faalkosten ontstaan.”

Het inzicht in niet alleen de energetische en 

milieuvoordelen maar ook financiële baten is 

belangrijk, juist in deze tijd, constateert Weg-

kamp. Want hoewel er nog veel bedrijven aan 

het overleven zijn, zien veel aannemers en 

installateurs de markt snel aantrekken en wil-

len er nu van profiteren. “Veel bedrijven heb-

ben wel speciale werknemers voor de energie-

transitie in dienst, maar de marktsituatie doet 

bedrijven weer teruggrijpen naar oude en voor-

al bekende technieken. Velen installeren weer 

cv-ketels terwijl we juist op warmtepompen 

moeten inzetten. Maar dat is ook logisch: min-

der kosten en minder risico’s.”

Net als Goossen ziet Wegkamp wel een positie-

ve beweging hierin, maar die wordt voorname-

lijk gestimuleerd door importeurs en groothan-

dels. “Ik zie dat importeurs en groothandels 

langzaam maar zeker af willen van de korting 

op inkoopquota. Ze willen naar korting op basis 

van bewezen kennis. Als een installateur kor-

ting wil op warmtepompen, moet hij aantonen 

dat hij deze kundig kan installeren. Dat geeft 

aan dat fabrikanten bang zijn dat ze hun inno-

vatieve producten niet verkocht krijgen, om de 

simpele reden dat ze niet juist geïnstalleerd 

worden”, aldus Wegkamp. 
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Beurs Renovatie - Warmtepomp - Installaties

PROJECT

“Het uitgangspunt van 2nd skin is dat tachtig 

procent van de renovatie aan de buitenkant van 

de woning plaatsvindt en dat we maar één keer 

naar binnen hoeven om de installatie aan te 

sluiten.” Met deze woorden legt Onno de Wal, 

directeur van BIK Bouw, het idee achter reno-

vatiemethode 2nd skin uit. 

De methode werd door TU Delft, BIK Bouw, Sto 

Isoned, Itho Daalderop en Kingspan ontwikkeld 

voor portieketagewoningen. Nieuwe installa-

ties voor verwarming, ventilatie en warmtap-

waterbereiding worden aan de buitenkant 

geplaatst, vertelt De Wal. “In de gevel zit een 

schacht voor de centrale warmtepompen en 

het bijbehorende leidingwerk en er is een 

installatiekast op het balkon van iedere woning. 

De balkons hebben we uitgebreid waardoor 

bewoners geen ruimte inleveren, ook niet bui-

ten de woning.” 

De renovatiemethode werd als proef toegepast 

op twaalf woningen uit 1952 van woningcorpo-

ratie Waterweg Wonen aan de Soendalaan in 

Vlaardingen. Na wat rekenwerk en het binnen-

halen van de Europese Climat KIC-subsidie 

bleek dat het budgettair mogelijk was de 

woningen te renoveren naar nul-op-de-meter 

(NOM).

“Dat was aanvankelijk niet onze bedoeling. We 

wilden het gebouw voorzien van een zeer goed 

2nd skin brengt 
portieketagewoningen naar NOM
Bij het demonstreren van renovatiemethode 2nd skin was het aanvankelijk niet 

de bedoeling om de portieketagewoningen aan de Soendalaan in Vlaardingen 

naar nul-op-de-meter te brengen. Maar door een toegekende subsidie en het  

toepassen van een multiwarmtepompsysteem is dat toch gelukt. 

Tekst  Joop van Vlerken   

geïsoleerde jas en een installatie aan de buiten-

kant. Maar toen we gingen rekenen, bleek dat 

het goed mogelijk was om de woningen naar 

nul-op-de-meter te brengen. De Europese Cli-

mate KIC-subsidie van honderdduizend euro 

heeft daar zeker aan bijgedragen”, aldus De 

Wal.

Budget

De Wal benadrukt dat een ambitie als NOM 

gevolgen heeft voor het budget van de renova-

tie. “Het is duurder, dus is het een afweging van 

de woningcorporatie. Als je als corporatie de 

doelstelling hebt om je hele voorraad gasloos 

te maken in 2050 en een complex hoeft nog 

maar 25 jaar mee, kun je ervoor kiezen om dat 

gebouw wat minder aan te pakken. Dat kan aar-

dig in de portemonnee schelen. Het concept 

dat wij hier aanbieden kan bijvoorbeeld varië-

ren ergens tussen de 35.000 en 70.000 euro 

per woning. De gevelisolatie is hierin vrij stan-

daard, maar in het toepassen van installaties 

kan veel geld bespaard worden. Als je alleen 

kiest voor een cv-ketel en mechanische ventila-

tie, kan dat voor de corporaties veel goedkoper 

zijn.” 

Sacha Silvester, universitair hoofddocent 

Industrieel Design aan de TU Delft bevestigt 

dat aan NOM een flink kostenplaatje zit. “De 

kostprijs is in dit soort projecten een waanzin-

nige uitdaging. Dat is een van de redenen waar-

om we aan dit project meedoen, om te onder-

zoeken hoe de businessmodellen voor dit soort 

projecten eruit zien.”

Beperkt dakoppervlak

Voor het pilotproject aan de Soendalaan, koos 

Waterweg voor de meest uitgebreide optie 

waarmee de woningen uiteindelijk gaan vol-

doen aan de eisen voor nul-op-de-meter. De 

Wal: “Voor portieketageflats is dat geen een-

voudige opgave. De warmtevraag beperken is 

relatief eenvoudig door het plaatsen van een 

nieuwe gevel, over de oorspronkelijke gevel 

heen. Deze zorgt voor een uitstekende isolatie 

en kierdichting. In de nieuwe kozijnen komt 

drielaags isolatieglas. En op het dak worden 

zonnepanelen geplaatst om het energiever-

bruik te compenseren.”

“Maar doordat je per woning een beperkt dak-

oppervlak hebt, is het ook nodig om de wonin-

gen zo energiezuinig mogelijk te verwarmen als 

je NOM wilt halen. We hebben daarom een mili-

Regelgeving werkt niet altijd mee  
om NOM te kunnen realiseren
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Er zijn veel opties mogelijk in het renovatieconcept: het simpelweg vervangen van een cv-ketel tot aan een heuse NOM-etagewoning.
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TIEN AANDACHTSPUNTEN BIJ RENOVATIECONCEPTEN

1.  Aan de buitenkant geplaatste installaties bieden bij renovatie veel voordelen. Het onderhoud is makkelij-

ker en bewoners ervaren minder overlast.

2.  Warmtepompen zijn voornamelijk ontwikkeld voor nieuwbouw, terwijl de renovatie een veel grotere op-

gave is. Hier ligt nog veel ruimte voor innovatie.

3.  Door het toepassen van een energieprestatievergoeding en prestatiegarantie, mogen er geen fouten zit-

ten in de aangebrachte installaties.

4.  De installatie bepaalt voor een groot gedeelte de prijs van de renovatie. Daarin zijn grote variaties moge-

lijk afhankelijk van de ambitie en de exploitatieduur.

5.  Een renovatieconcept dat geschikt is voor een bepaald type woning, kan makkelijk gekopieerd worden 

waardoor niet telkens het wiel opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

6.  Renovatie vraagt andere kwaliteiten van een installateur dan bijvoorbeeld nieuwbouw. Advies- en ser-

vicebereidheid zijn hier veel belangrijker. 

7.  Door de prestatiegarantie is monitoring nodig en ontstaat er een langetermijnrelatie tussen de klant en 

de installateur. 

8.  Door beperkt dakoppervlak en weinig binnenruimte is het moeilijker om etagewoningen naar NOM te 

krijgen dan eengezinswoningen.

9.  De kostprijs voor vergaande renovaties moet nog flink omlaag om de hele bestaande woningbouwvoor-

raad aan te kunnen pakken.

10.  Om een project naar NOM te kunnen renoveren, is het belangrijk om een waterdicht exploitatie- en  

beheermodel toe te passen. 

euvriendelijk multiwarmtepompsysteem geïn-

stalleerd voor verwarming en warm water. Met 

één warmtepomp kunnen we drie woningen 

verwarmen en voorzien van warm tapwater. 

Hierdoor besparen we in gebruik en kosten.” 

Voeten vegen

Omdat het gaat om een renovatie is het vol-

gens De Wal heel belangrijk dat de mensen die 

er werken rekening houden met de bewoners. 

“Hoewel we weinig in de woning werken, blijft 

een dergelijke renovatie altijd ingrijpend voor 

bewoners. Dat betekent dat de vakmensen die 

rondlopen op het project altijd goed moeten 

bedenken waar ze mee bezig zijn. Dat kan in 

heel kleine dingen zitten zoals dat je bijvoor-

beeld even je schoenen veegt als je bij mensen 

binnen stapt. Dat vraagt om andere kwaliteiten 

in vakmensen.” 

Voor de installatiemonteurs geldt daarnaast 

dat ze extra goed moeten opletten wat ze doen, 

legt De Wal uit. “We geven een prestatiegaran-

tie af van 25 jaar. Dat kan alleen als de installa-

ties goed aangesloten zijn. De monteurs moe-

ten zich daar heel bewust van zijn.”

Silvester denkt dat het werk van installateurs 

niet alleen op het technisch vlak gaat verande-

ren. “Ze kunnen een nieuwe rol innemen in de 

markt. Er komen allerlei nieuwe producten aan 

en de leveranciers zien het directe contact met 

de consument niet als hun eerste taak, dus hier 

is zeker een rol voor de installateur weggelegd. 

De nieuwe installaties werken vaak toch anders 

dan wat mensen gewend zijn en installateurs 

kunnen dat uitleggen.”

Als de prestaties gegarandeerd zijn voor een 

langere termijn, is bovendien monitoring heel 

erg belangrijk, meent De Wal. “Ook daar kun-

nen installateurs een rol spelen. Ze gaan een 

langetermijnrelatie aan met de klant en kunnen 

op afstand het energieverbruik in de gaten hou-

den en contact opnemen als er iets niet klopt.”

Innovatie borgen

Om innovatie te borgen in de projecten werkt 

De Wal samen met leveranciers van installa-

ties. In het project 2nd skin is Itho Daalderop 

daarom één van de partners. De Wal: “De ont-

wikkelingen op installatiegebied gaan het 

snelst en daarom is het handig om een pro-

ductleverancier als partner in het project te 

hebben. Zo hebben we altijd de nieuwste spul-

len en kunnen we innovatie in het project bor-

gen. De keuze voor de installateur in dit project 

ligt daarom ook bij de leverancier. Die weet wel-

ke installateur het beste met die nieuwe pro-

ducten kan werken. En zo blijft ook de kennis 

die opgebouwd wordt binnen het project.”

Volgens Silvester zijn er nog wel wat stappen te 

maken in het optimaliseren van duurzame 

installatietechniek voor renovatie. “Warmte-

pompen zijn eigenlijk allemaal ontworpen voor 

nieuwbouw. Maar renovatie is in de komende 

decennia een nog grotere opgave. Het wordt 

daarom tijd dat de industrie daarvoor op maat 

gemaakte oplossingen gaat bieden die minder 

kostbaar zijn. Eigenlijk zou er een compact en 

lichte installatie, bestaande uit een warmte-

pompje, ventilatie en warmwatervoorziening 

ontwikkeld moeten worden die je zo aan de 

gevel kunt hangen. Volgens mij moet dat lukken 

als bedrijven en onderzoekers de krachten bun-

delen om een slimme en goedkope installatie te 

maken voor deze en vergelijkbare woningen.”

Administratieve verbeterpunten

Hoewel de 2nd skin renovatiemethode oor-

spronkelijk bedoeld is voor portieketagewonin-

gen, kan het concept volgens De Wal ook voor 

andere woningtypen gebruikt worden. “Het 

concept is ook toepasbaar op galerijwoningen, 

daar gaan we in 2018 mee aan de slag.” 

Maar in Rotterdam en de rest van Nederland en 

Europa staan genoeg portieketagewoningen 

die aan renovatie toe zijn, aldus De Wal. “We 

zijn nu bezig met een vervolgtraject van 183 

woningen, maar die gaan we niet zo vergaand 

renoveren als de woningen aan de Soendalaan. 

De schilrenovatie zal wel nagenoeg hetzelfde 

zijn, maar het was voor de woningcorporatie te 

duur om ook het installatieconcept 183 keer te 

herhalen.” 

Door het concept te herhalen hoopt De Wal het 

uitvoeringsproces in de toekomst nog te verbe-

teren. Maar ook administratief zijn er hinder-

nissen te overwinnen, legt hij uit. “Het regelen 

van de terugleververgoeding voor de zonnepa-

nelen was minder makkelijk dan we vooraf 

bedacht hadden, maar is wel heel belangrijk als 

je werkt aan een NOM-woning. Als dat namelijk 

niet in orde is, krijgen mensen niet nul op de 

meter en kan de woningcorporatie fluiten naar 

de energieprestatievergoeding.” 

Volgens Silvester werkt regelgeving niet altijd 

mee om NOM te kunnen realiseren. “Als een 

woningcorporatie een energieprestatievergoe-

ding aan wil vragen voor een NOM-woning, 

moet de woning aan allerlei administratieve 

eisen voldoen en moet die de komende 25 jaar 

gegarandeerd geen energie verbruiken. Daar-

om is het voor woningcorporaties in veel geval-

len gemakkelijker om een subsidie aan te vra-

gen en daarmee een woning te verbeteren naar 

bijvoorbeeld een A++-label. Dan stimuleer je 

volgens mij als overheid de verkeerde dingen”, 

besluit hij. 
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Nul-op-de-meter-renovaties zijn tot nu toe 

vooral voorbehouden aan woningcorporaties. 

Eiland00 in het Utrechtse Kanaleneiland 

brengt daar verandering in. Hier is een groep 

bewoners samen met Alliantie+ aan de slag 

gegaan om hun woningen te renoveren naar 

nul-op-de-meter. De jaren ‘60 woningen met 

energielabel G van het project Eiland00 zijn in 

één keer getransformeerd naar energielabel 

A++ en voorzien van de modernste technieken, 

vertelt Yuri van Bergen, Algemeen directeur 

van Alliantie+ en BouwhulpGroep. “Het is een 

bijzonder project. Ik ken geen ander project in 

Nederland waar een groep particulieren hun 

woningen zo vergaand renoveert.”

 

Zacht prijsje

NOM was de eis die de bewoners meekregen 

van de gemeente Utrecht toen ze de woningen 

voor een zacht prijsje kochten, vertelt Van Ber-

gen. “De bewoners hebben elkaar gevonden en 

samen een Collectief Particulier Opdrachtge-

verschap (CPO) opgericht. Vervolgens zijn ze 

op zoek gegaan naar een aannemer die de 

opgave voor hen wilde invullen. Dat is twee keer 

mis gegaan, waardoor het erom spande of het 

project nog wel door kon gaan. Toen zijn wij in 

december 2016 gaan kijken en in januari 2017 

mochten we aan de slag. In april 2017 zijn we 

Particuliere renovaties 
zijn ‘Champions League’
Particuliere renovaties zijn volgens Yuri van Bergen, directeur van Alliantie+,  

echt ‘Champions League’. Dat komt door de vele vragen en wensen van bewoners 

die zich vaak zelf al verdiept hebben in de diverse oplossingen. Projecten als  

Eiland00 in het Utrechtse Kanaleneiland bewijzen dat het toch kan.

Tekst  Joop van Vlerken   

daadwerkelijk begonnen met renoveren en de 

woningen zijn in april 2018 opgeleverd.”

 

Extra putten slaan

De standaardoplossing die voor het renovatie-

project op Kanaleneiland is gekozen, kost onge-

veer 75.000 euro, vertelt Van Bergen. “Gevel, 

dak en vloeren worden daarvoor vervangen en 

er komt een complete nieuwe installatie in, 

bestaande uit een bodemwarmtepomp en zon-

nepanelen. De installatie bepaalde hier onge-

veer een derde van het budget.”

In Kanaleneiland was er een complicerende 

factor voor het toepassen van de bodemwarm-

tepompen, vertelt hij. 

“We konden vanwege de hoge grondwater-

stand in dit gebied niet te diep boren. Daarom 

was het nodig extra putten te slaan. In totaal 

zijn er 38 putten geslagen voor deze rij wonin-

gen. Dat was zoveel dat het nauwelijks nog op 

de percelen paste. Om het energieverbruik van 

de warmtepomp te compenseren, zijn er 

bovendien 213 zonnepanelen op de daken 

geplaatst in een oost-west-opstelling.”

Te complex voor aannemers

Dat het renoveren van particuliere woningen 

heel anders is dan de renovatie van corporatie-

woningen, merkt Alliantie+ aan de vragen over 

de installaties. 

“We krijgen van bewoners heel veel vragen over 

van alles. Je merkt in dit project heel duidelijk 

dat de bewoners aan de knoppen zitten. Ze wil-

len bijvoorbeeld precies weten hoe die warmte-

pompen werken. Je merkt dat het voor bewo-

ners nog nieuwe techniek is en dat ze er 

huiverig voor zijn. Gelukkig kunnen we hun zor-

gen wegnemen en zijn de prestaties van de 

warmtepompen gegarandeerd.”

De problemen die de bewoners van Eiland00 

ervaren hebben met aannemers zijn exempla-

risch, stelt Van Bergen. “Waarom aannemers 

dit soort projecten niet willen? Ze gaan liever 

voor makkelijke projecten. Bij particulieren 

renoveren is echt ‘Champions League’, want 

ze willen allemaal wat anders en ze hebben 

weinig geld.” 

Tel daarbij op het vasthouden aan het oude bij 

de aannemers en je snapt waarom ze hier niet 

voor kiezen. Van Bergen: “Als ze al voor 

bestaande bouw kiezen, beginnen ze liever bij 

een woningcorporatie, omdat ze denken dat 

dat makkelijker is.”

De meeste mensen hebben geen 
75.000 euro op de bank staan
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De standaardoplossing die voor het renovatieproject op Kanaleneiland is gekozen, kost ongeveer 75.000 euro.

 

Vijf miljoen particuliere woningen 

Een gebrek aan particuliere woningen die gere-

noveerd moeten worden, is er in ieder geval 

niet, rekent Van Bergen voor. “Er zijn in Neder-

land 7,5 miljoen woningen, waarvan er 5 mil-

joen in particulier bezit zijn. Het overgrote deel 

van die woningen komt niet in de buurt van 

energieneutraal. Een gigantische markt dus. 

Maar we constateerden dat er weinig aanne-

mers zijn die in dit gat willen springen, dus zijn 

we het met Alliantie+ zelf maar gaan doen. 

Tegelijkertijd proberen we aannemers die wel 

innovatief willen denken naar ons toe te trek-

ken.”

We moeten Alliantie+ zien als een winkel met 

renovatieconcepten, legt de directeur uit. Van 

Bergen denkt dat met het concept negentig 

procent van de woningen aangepakt 

kan worden. 

“We hebben met BouwhulpGroep 35 jaar 

onderzoek gedaan naar de bestaande woning-

voorraad. Toen we dat analyseerden kwamen 

we erachter dat er maar negen dakfamilies, 

zeven gevelfamilies en vijf cascofamilies zijn. 

Daar hebben we ons aanbod op afgestemd, 

zodat we tot een IKEA-achtig pakket komen 

voor negentig procent van de woningen in 

Nederland.”  

Van Bergen: “Daar is een aanbod uitgerold van 

kant-en-klare, herhaalbare oplossingen met 

voldoende keuzes en opties voor een op maat 

gemaakt eindproduct.”

Een concept, tien oplossingen

Dat een concept niet hoeft te leiden tot een-

heidsworst is op Eiland00 inmiddels duidelijk 

zichtbaar. De gevels hebben een uniforme uit-

straling, maar dat betekent niet dat ze hetzelf-

de zijn. “De bewoners konden zelf kiezen hoe ze 

de gevel ingedeeld wilden hebben met ramen 

en deuren. Hierdoor is een gevarieerd beeld 

ontstaan, dat er niet fabrieksmatig uitziet”, legt 

hij uit.

Eenheidsworst is sowieso niet mogelijk als je 

werkt met particulieren, zegt Van Bergen. “We 

hebben tien contracten afgesloten voor 

Eiland00 en dat leidt uiteindelijk tot tien ver-

schillende oplossingen. Want hoewel het in 

principe allemaal om dezelfde woningen gaat, 



Vaillant warmtepompen:

duurzame systemen voor een groene toekomst

Vaillant biedt haar klanten energiezuinige en schone systeemoplossingen voor verwarming, koeling en warm water.

Uitgangspunt hierbij is installatie- en gebruiksgemak. Vaillant is van mening dat economisch succes en duurzame, 

financiële groei onlosmakelijk zijn verbonden met maatschappelijke en ecologische betrokkenheid. Daarom omvat  

de focus voor een belangrijk deel producten en systemen die gebruik maken van nieuwe energiebronnen.  

Kijk voor meer informatie op www.vaillant.nl
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willen de mensen allemaal iets anders. De één 

wil bijvoorbeeld een aanbouw en de andere 

niet. En er is ook een bewoner die alleen de 

gevel en het dak afneemt. Die doet niet mee 

met het installatiepakket.”

Stap voor stap renoveren

Hoewel bijna alle bewoners in dit project voor 

het complete renovatiepakket kozen, is het vol-

gens Van Bergen ook heel goed mogelijk om je 

woning stap voor stap te renoveren. “In dit 

geval ging het om kluswoningen die de bewo-

ners voor een mooie prijs hebben gekocht, 

maar die wel echt flink gedateerd waren. Dus 

was het logisch om in ieder geval het dak en de 

gevel aan te pakken en de installaties te ver-

vangen.”

Bewoners kunnen dus ook kiezen voor een 

renovatie in componenten. Daarmee onder-

scheidt Alliantie+ zich van andere renovatie-

concepten, die meestal in één keer uitgevoerd 

worden. De belangrijkste reden om het stap 

voor stap te doen zijn de kosten, legt Van Ber-

gen uit. “De meeste mensen hebben geen 

75.000 euro op de bank staan om hun woning 

in één keer aan te pakken en als ze het wel heb-

ben, geven ze het liever aan iets anders uit.”

Installatieservice extra bijkopen

Voor het renoveren van de woningen werkt Alli-

antie+ samen met lokale partijen, legt de direc-

teur uit. “We zoeken echt naar partijen die het 

concept willen uitvoeren. In Utrecht werken we 

bijvoorbeeld samen met Martin Dusenka Bouw 

uit Soesterberg. Je moet ons concept eigenlijk 

zien als een boekenkast die je bij IKEA koopt. Je 

kunt hem zelf in elkaar zetten, maar je kunt er 

ook een installatieservice bij kopen. We leveren 

een instructie en vaste pakketjes per woning. 

Voor bewoners is het te hoog gegrepen, maar 

wie het in elkaar zet, maakt in principe niet 

zoveel uit.”

Van Bergen verwacht dat met de komst van dit 

soort concepten ook de rol van de installateur 

verandert. “Voorheen maakte een installateur 

de installaties en als hij een gat in het dak wilde 

dan vroeg hij dat aan de aannemer. Wij zorgen 

er in dit concept voor dat de instructie zo hel-

der is dat de installateur zelf dat gat kan 

maken.”

 

Tien jaar garantie op renovatieconcept

Hoewel het concept door verschillende partijen 

wordt uitgevoerd blijft Alliantie+ eindverant-

woordelijk. “We zijn in het proces ontwerpre-

gisseur, bouwregisseur en we doen ook de bor-

gen en de aftersales. Zo is er gedurende het 

gehele bouwproces een verantwoordelijke. We 

geven bovendien tien jaar garantie op het con-

cept”, besluit hij. 

Met dit soort concepten gaat ook de 
rol van de installateur veranderen

Alliantie+ kun je als een winkel met renovatieconcepten zien. 
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“Dat je een monument niet van het aardgasnet 

af kunt halen is echt een fabel. Er zijn voldoen-

de duurzame manieren om een monument te 

verwarmen.” Dat zegt Ramon Pater, restaura-

tie-adviseur bij Archivolt architecten. Hij 

bestrijdt daarmee de aanname dat het gasnet 

in stand moet worden gehouden om oudere 

gebouwen te verwarmen. “Ik verwacht dat de 

innovatie in de installatiesector in de komende 

jaren zo snel gaat dat er kleinere en efficiëntere 

apparaten op de markt komen die makkelijker 

in monumenten te verwerken zijn.”

En op het gebied van duurzame elektriciteit zijn 

zelfs zonnepanelen niet uit den boze voor 

monumenten legt Pater uit. “Op de daken van 

renovatieproject Het Schip, een rijksmonument 

in Amsterdam, zijn zonnepanelen geplaatst. 

Ook monumenten op  
termijn aardgasvrij
Hoewel er beperkingen zijn, kunnen ook monumenten op een duurzame manier 

verwarmd worden. Daardoor is het niet ondenkbaar dat ook monumentale pan-

den op termijn van het gas af gaan. Enige creativiteit is echter wel vereist, want je 

kunt in een monument niet zomaar een gaatje boren om een pijp te leggen. 

Tekst  Joop van Vlerken   

Dat kon omdat ze door een hoog opstaande 

dakrand uit het zicht liggen.”

 

Ruimte voor duurzame technieken

Restauratiearchitect Maarten Fritz is het met 

Pater eens dat het toepassen van duurzame en 

innovatieve maatregelen in monumenten hele-

maal niet onlogisch is. “Sterker nog, Monumen-

tenzorg is de belichaming van duurzaamheid. 

Je geeft gebouwen een nieuw leven en dat is 

pas echt duurzaam. Ook in praktische zin zijn 

er veel mogelijkheden voor de toepassing van 

duurzame technieken, omdat er vaak veel 

ruimte is in oude gebouwen. Bovendien zijn de 

muren vaak dik, waardoor ze warmte beter 

vasthouden.” 

Wel zijn er beperkingen omdat je het interieur 

en exterieur niet wilt aantasten, maar dat kun 

je creatief oplossen. In het stadhuis in Maas-

tricht hebben we bijvoorbeeld de mechanische 

ventilatie geïntegreerd in de schoorstenen. Op 

elke kamer is een schoorsteenmantel, die we 

gebruiken om lucht in de kamers te brengen. 

Achter het schilderij boven de schoorsteen-

mantel wordt de lucht afgezogen.” 

Renovatieprojecten in bouwteam

Beide architecten bevestigen dat het vervan-

gen van de installaties in monumenten veel 

aandacht vereist. Pater: “We maken alle vak-

mensen in een project duidelijk in wat voor 

gebouw ze bezig zijn. En als ze dat eenmaal 

weten, vinden ze het ook leuk om zelf ook met 

oplossingen te komen voor bepaalde hindernis-

sen. Daarom werken we voor monumentale 

renovatieprojecten ook altijd in een bouwteam, 

zodat we optimaal gebruik maken van de ken-

nis van alle partijen in het project.” 

Ook Fritz licht de vakmensen voor over het 

gebouw waarin ze werken. Volgens hem is het 

afhankelijk van de persoon of iemand geschikt 

is om in restauratieprojecten te werken. “Je 

moet het echt leuk vinden om onderdeel te zijn 

van een restauratieteam. En daarnaast vraagt 

het werk ook specifieke kwaliteiten. Je moet in 

een restauratie niet zo maar een gaatje boren 

om even een pijpje te leggen. De aard van het 

werk vraagt veel meer om terughoudendheid 

dan om de botte bijl. Je moet van tevoren goed 

nadenken hoe je van a naar b komt met je lei-

dingen en hoe je dat realiseert.” 

 

Woningbouwcomplex Het Schip

Pater renoveerde afgelopen jaren met Archivolt 

architecten woningbouwcomplex Het Schip, 

dat uit 82 woningen bestaat. Het door Michel 

de Klerk ontworpen complex is een icoon van 

Zelfs zonnepanelen zijn niet uit den 
boze voor monumenten

VAKBEURS RENOVATIE

Op 23, 24 en 25 mei 2018 vindt de vijfde editie 

van de beurs Renovatie plaats in de Brabanthal-

len, Den Bosch. Op deze beurs kunnen installa-

teurs, aannemers en specialistische renovatiebe-

drijven praktische kennis opdoen en de nieuwste 

producten en technieken ervaren.

Kijk voor het programma van Renovatie 2018 op 

renovatiebeurs.nl

Tot 22 mei 2018 kunt u zich registreren voor  

gratis toegang tot de beurs Renovatie.
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BEURS RENOVATIE

De zolder van het stadhuis van Maastricht is 

omgetoverd tot technische ruimte. 

Berlage heeft zijn best gedaan om alle installaties achter schoonmetselwerk en tegels weg te werken.

De schoorstenen van het Schip zijn gebruikt om 

ventilatiekanalen en rookgasafvoeren in aan te brengen.

de Amsterdams School en stamt uit 1919.

Een groot voordeel bij de verduurzaming van 

het complex was volgens Pater dat het interi-

eur wel aangepakt mocht worden. “Bij een eer-

dere renovatie eind jaren 70 zijn alle histori-

sche elementen aan de binnenkant al 

verwijderd. Wij renoveren veel Rijksmonumen-

ten die als woningcomplex gebruikt worden en 

daar zie je dat wel vaker. Dat is natuurlijk zon-

de, maar daardoor was het werk een stuk een-

voudiger. Als je te maken hebt met meer monu-

mentale interieurs, moet je zoeken naar hoe je 

leidingen weg kunt werken en moet je veel 

meer rekening houden met de mogelijkheden 

van een gebouw.”

Daarnaast is het zaak om zoveel mogelijk van 

de oude infrastructuur van het gebouw 

opnieuw te benutten, legt Pater uit. “De 

schoorstenen hebben we bijvoorbeeld opnieuw 

gebruikt om ventilatiekanalen en rookgasaf-

voeren in aan te brengen.” 

Van G naar A

Pater vertelt dat in Het Schip hedendaagse iso-

latiepakketten toegepast konden worden. “Dat, 

gecombineerd met het feit dat de woningen 

kleine ramen hebben, maakt dat de warmte-

vraag van dit gebouw erg laag is. Daarom heb-

ben we gekozen voor het gebruik van zonneboi-

lers en pv-panelen Daarnaast worden de 

woningen verwarmd door een gemeenschap-

pelijke cv-installatie met een opslagvat voor 

tien tot twaalf woningen, die individueel beme-

terd worden.” Volgens Pater is de installatie-

techniek in het gebouw bovendien zo ingericht 

dat er in de toekomst makkelijk een duurzame 

warmtebron op aangesloten kan worden. “Zo is 

er in het hele gebouw vloerverwarming aange-

legd die veel makkelijker te combineren is met 

alternatieve warmtebronnen en lagetempera-

tuurverwarming. Het gebouw is daarmee klaar 

voor de toekomst. De woningen zijn van een 

G- naar een A-label gegaan en hebben een EI-

waarde van 0,8. Dat is voor monumenten onge-

veer het hoogst haalbare.” 

 

Jachthuis Sint-Hubertus

Jachthuis Sint Hubertus is een gastenverblijf 

voor gasten van de Nederlandse Staat en 

tevens een museum. In tegenstelling tot Het 

Schip was het interieur nog in oorspronkelijke 

staat en dat moest ook zo blijven. Maar de 

installaties in het Jachthuis waren in erg slech-

te staat en moesten daarom volledig worden 

vervangen, vertelt Fritz.

“Berlage heeft erg zijn best gedaan om de 

installaties achter de schoonmetselwerkwan-

den en het fijne tegelwerk weg te werken. Dat 

betekende wel dat het voor ons een enorme 

klus was om bij de armaturen en schakelpunten 

te komen. Om het installatiewerk toch onzicht-

baar te kunnen vernieuwen, hebben we de vloer 

van de eerste verdieping tijdelijk verwijderd. 

Het parket hebben we eerst genummerd, zodat 

we het weer in de goede volgorde konden 

terugleggen. Toen de vloer weg was, ontstond 

een grote horizontale leidingschacht van waar-

uit alle lichtpunten bereikbaar waren. Elke lamp 

heeft zijn eigen kabel gekregen naar een goed 

toegankelijk verzamelpunt en van daaruit een 

kabel naar het schakelpunt. Dit hebben we 

onder meer gedaan om de bereikbaarheid van 

de installaties te vergroten. Dat was een eis van 

het Rijksvastgoedbedrijf.” 

Ledverlichting in monumenten

Restauratie betekent niet dat er geen innova-

tieve elementen toegepast kunnen worden, 

vertelt Fritz. “Je wordt juist heel creatief als je 

wilt dat er zo weinig mogelijk zichtbaar is. 

Omdat het Jachthuis gebruikt wordt als muse-

um worden er groepen rondgeleid, wat vlucht-

wegbeveiliging noodzakelijk maakt. De beken-

de groene uitbordjes zouden afbreuk doen aan 

het interieur. Daarom hebben we de noodvoor-

zieningen in led aangebracht onder de tapijten, 

zoals dat bijvoorbeeld in vliegtuigen gebruike-

lijk is.” 

Over het werken met ledverlichting is Fritz 

enthousiast. Hij deed er veel ervaring mee op 

tijdens de restauratie van het stadhuis in Maas-

tricht. “Led biedt veel mogelijkheden. In het 

stadhuis van Maastricht hangen prachtige 

kroonluchters. Die hebben we helemaal 

opnieuw bedraad en voorzien van led. Vroeger 

werd het stadhuis van buiten belicht in de 

avond, maar tegenwoordig kiezen ze ervoor om 

de kroonluchters aan te laten staan en wordt 

het monument op die manier goed zichtbaar in 

de avonduren.”

Ook de ontwikkelingen op het gebied van 

draadloze verbindingen volgt Fritz op de voet. 

“De betrouwbaarheid van draadloze appara-

tuur is enorm toegenomen. Die kan dus bij-

voorbeeld ook toegepast worden in brandmel-

ders”, besluit hij. 
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Radiatoren - Ltv-convectoren - Ventiloconvectoren

MARKT

Lagetemperatuurverwarming (ltv) verwarmt 

een goed geïsoleerd huis gelijkmatiger, con-

stanter en milieuvriendelijker dan gewone 

hogetemperatuurverwarming, zoals conventio-

nele centrale verwarming. Er wordt energie 

bespaard en men geniet in huis van meer com-

fort, stellen de kenners.

De besparing is vooral te danken aan het feit dat 

de aanvoertemperatuur van het water dat gaat 

naar de radiatoren, vloer- of wandverwarming 

bij ltv maximaal 55°C is. Bij conventionele cen-

trale verwarming kan dat oplopen tot 80°C. Van-

wege de lagere temperatuur kan ltv bij een lager 

energieverbruik het huis warmhouden. Dat 

scheelt op de gasrekening en op uitstoot van 

broeikasgassen. Daarom is ltv milieuvriendelij-

ker dan gewone centrale verwarming. Verder 

zorgt ltv voor gezondere lucht in huis en een 

optimale temperatuurverdeling in de ruimte.

 

Welk afgiftesysteem?

Een systeem voor lagetemperatuurverwarming 

is te koppelen aan bijna alle hr-ketels, collectie-

ve verwarming en aan warmtepompen. Maar 

welk afgiftesysteem past nu het beste bij duur-

zame energieopwekking?

“Dat is moeilijk te zeggen”, zegt Andre Nuijten 

van producent Jaga. Jaga zet vooral in op 

gecombineerde afgiftesystemen die verwar-

Afgiftesystemen voor 
lagetemperatuurverwarming
In de discussie over de duurzame verwarming is er vooral aandacht voor de 

warmtebron: de warmtepomp, de biomassaketel of het warmtenet. Maar hoe zit 

het met de afgiftesystemen, zoals de radiatoren. Zijn er ook hier innovaties en 

nieuwe toetreders op de markt? Een rondje langs leveranciers en groothandels.

Tekst  Martijn Louws

men, koelen en ventileren. “In bijvoorbeeld zor-

ginstellingen is vooral de koelfunctie belang-

rijk, in de woning is het feit dat onze 

convectoren klein, compact en qua design stijl-

vol zijn, doorslaggevend. Naast natuurlijk het 

feit dat deze goed renderen in combinatie met 

de lage temperatuur van het aangevoerde 

water van de warmtepomp.”

Categoriemanager Stefan van Everdingen van 

Rensa ziet de ontwikkeling en aandacht voor 

dergelijke nieuwe en innovatieve oplossingen. 

Hij ervaart dat de markt bij nieuwbouw, gedre-

ven door de EPC-eisen, vooral kiest voor een 

water/water- of lucht/waterwarmtepomp, in 

combinatie met vloerverwarming. Van Everdin-

gen: “Die vloerverwarming is meestal bedoeld 

voor de benedenverdieping.”

 

Eco-radiatoren

“In de slaapkamers worden dan andere afgifte-

toepassingen gebruikt, zoals radiatoren. Deze 

zijn er sinds enkele jaren ook in een eco-vari-

ant, waarbij het warme water eerst de voorste 

plaat van de radiator verwarmt en later pas de 

rest. Hierdoor geeft deze sneller stralings-

warmte af en kan er worden gewerkt met een 

lagere aanvoertemperatuur.” Van Everdingen 

laat weten dat binnen renovatie de overgang 

naar ltv lastiger is. “Zeker bij oudere, minder 

geïsoleerde woningen. Hier zijn er ingrijpende 

en kostbare woningmaatregelen nodig om een 

goed werkend ltv-systeem in samenwerking 

met een duurzame bron aan te leggen.”

Nuijten merkt op dat er in nieuwbouw tegen-

woordig veel glas wordt toegepast. “Dat bete-

kent over het algemeen veel warmteverlies, 

met alleen vloerverwarming is het huis om die 

reden moeilijk warm te stoken.”Bovendien laat 

de vloerverwarming zich moeilijk regelen, zegt 

hij. “Vloerverwarming is prima om de kou uit de 

vloer te halen, maar een ruimte snel opwarmen 

is toch heel lastig. Daarom zijn lagetempera-

tuurconvectoren vaak als stand-alone beter 

toepasbaar of als aanvulling noodzakelijk.”

 

Meer aandacht voor afgiftesysteem

Hoewel de mogelijkheden divers zijn, is de keu-

ze voor het gebruikelijke snel gemaakt. Nuijten 

pleit daarom voor meer aandacht voor het 

afgiftesysteem. “In de ideale situatie worden 

de bestaande radiatoren vervangen door 

lagetemperatuurconvectoren, die al bij 30 tot 

‘De aandacht voor afgifte staat in 
schril contrast tot de aandacht  
voor de warmtepomp’
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In de woning is het feit dat 

de Jaga-convectoren klein, 

compact en stijlvol zijn, 

doorslaggevend.

35°C voldoende warmte afgeven. Toch kiest 

men er soms ook voor om de bestaande radia-

toren te behouden, met een aanvoertempera-

tuur van 30 à 35°C geven die echter nooit vol-

doende warmte af. Wat men dan doet, is de 

aanvoertemperatuur verhogen naar 60°C. Het 

gevolg? De warmtepomp rendeert niet opti-

maal.”

Toch verwacht Nuijten langzaam maar zeker 

verandering, en verwacht hij meer aandacht 

voor de afgiftesystemen. Ook dankzij de komst 

van nieuwe toetreders. “In het begin, jaren 

geleden, werden wij nog voor gek verklaard met 

onze oplossingen. Maar nu zie je dat ook ande-

re partijen de stap zetten naar lagetempera-

tuurconvectoren. En dat is goed. Hoe meer 

aandacht, hoe beter. Het zorgt voor vernieu-

wing, voor dynamiek.”

 

Lagetemperatuurconvectoren

Het Zwitserse Zehnder is één van die relatieve 

nieuwkomers in de markt van lagetempera-

tuurconvectoren en -radiatoren. Het bedrijf is 

al jaren wereldwijd marktleider in designradia-

toren. Technisch commercieel adviseur Henk 

Willemstein van Zehnder Group Nederland laat 

weten dat deze ‘tak van sport’ nog steeds de 

grootste hap uit de verkopen van het concern 

neemt.  

Toch geeft hij ook te kennen dat langzaam 

maar zeker de aandacht wordt verbreed. “Zo 

hebben wij de convectoren met NEO-uitvoerin-

gen, een gedistingeerde radiatoroplossing spe-

ciaal voor lagetemperatuursystemen.”

In vergelijking met een vloerverwarming of een 

conventionele radiator heeft de lagetempera-

tuurradiator een duidelijk kortere opwarmfase 

bij dezelfde systeemtemperatuur, erkent ook 

Willemstein. “Met een aanvoertemperatuur van 

40 à 45°C vanuit de warmtepomp zorgen de 

geïntegreerde ventilatoren in de lagetempera-

tuurradiatoren voor een duidelijk kortere ver-

warmfase dan bijvoorbeeld vloerverwarming 

en meer vermogen, comfort en behaaglijk-

heid.”

 

Vloerverwarming en radiatoren

Willemstein laat weten dat de lagetempera-

tuurradiatoren van Zehnder vaak worden 

gecombineerd met vloerverwarming. “Kijk, het 

liefst hebben bewoners niets aan de muur. Dus 

daarom kiest men ervoor om bijvoorbeeld 

beneden vloerverwarming toe te passen en 

boven op de slaapkamers juist de lagetempera-

tuurradiatoren.”

Andere combinaties komen ook voor, weet hij. 

Zoals vloerverwarming in combinatie met elek-

trische radiatoren. “Het voordeel hiervan is dat 

ze een aangename stralingswarmte afgeven en 

door slimme bedieningen ook alleen aanstaan 

wanneer deze extra warmte wenselijk is. Net 

als de convectoren is ook deze combi een ener-

giezuinige en aangename oplossing voor in de 

bad- slaap- of werkkamer.”

Het Zwitserse Zehnder is één van de relatieve 

nieuwkomers in de markt van LTV-convecto-

ren. Het bedrijf richt zich op design-producten.

 

Lagere aanvoertemperaturen

Zehnder zet in de toekomst meer en meer in op 

lagetemperatuuroplossingen vanwege het feit 

dat aanvoertemperaturen steeds lager worden. 

Willemstein: “Daarbij zien wij ook de warmte-

vraag afnemen door steeds betere isolatie. De 

Beng-eisen en nul-op-de-meterwoningen doen 

massaal hun intrede, al dan niet gecombineerd 

met een warmteterugwinsysteem.”  

Dergelijke passiefhuizen verbruiken niet meer 

dan 15 kWh/m² per jaar voor ruimteverwar-

ming. Ter vergelijking: een supergoed geïso-

leerde woning verbruikt 50 kWh/m² per jaar 

voor ruimteverwarming, een half geïsoleerd 

huis 110 kWh/m² per jaar voor ruimteverwar-

ming.

Hoe snel de transitie gaat, is volgens Wil-

lemstein afwachten. “De klassieke radiator 

blijft nog wel even bestaan, maar er is volop 

verandering en innovatie gaande in de markt.” 

Dat merkt ook Stijn van Turnhout van Radson. 

“Toch vind ik de aandacht voor afgifte in schril 

contrast staan tot de aandacht voor onder 

meer de warmtepomp in Nederland. Dat is op 

zichzelf vreemd, een efficiënte werking van de 

warmtepomp is ook afhankelijk van het toege-

paste afgiftesysteem dat het huis op een effici-

ente manier moet verwarmen.”

Ventiloconvectoren 

Bij Radson zetten ze in op ventiloconvectoren. 

Deze herbergen een warmtewisselaar met een 

groot oppervlak. In de wintermaanden stroomt 

er warm water doorheen, en warme lucht wordt 

door middel van de ingebouwde ventilator de 

ruimte in geblazen. In de zomer zorgt hetzelfde 

systeem ervoor dat het huis koel blijft. De 

warmtewisselaar wordt dan gevuld met koud 

water, afkomstig van een omgekeerd werkende 

warmtepomp, of van een separaat koelsys-

teem.

De watercapaciteit bedraagt daarbij volgens 

Radson slechts vijf tot tien procent van die van 

een conventionele radiator met hetzelfde ver-

mogen. “Het rendement van dergelijke oplos-

singen is uitstekend, zelfs bij verwarmingssys-

temen met lagere temperaturen, en hij is ideaal 

voor zowel het gebruik in combinatie met con-

ventionele ketels, als met duurzame warmte.”

Om een ruimte met lage temperaturen toch 

goed warm te krijgen zijn ltv-convectoren voor-

zien van ventilatoren en een grote oppervlakte-

warmtewisseling.

Elektrisch verwarmen

Een ontwikkeling die Van Everdingen van Rensa 

ziet, is de opmars van het elektrisch verwar-

men met radiatoren. Bij nieuwbouw- of renova-

tieprojecten worden warmtepomp, vloerver-

warming en balansventilatie vaak 

gecombineerd met zonnepanelen, weet hij. 

“Die laatste zorgen dan voor de energie voor de 

warmtepomp en de elektrische radiatoren, ter 

reductie van het gasverbruik.”

Elektrisch verwarmen is een relatief nieuwe 

markt, die volop in ontwikkeling is, stelt Van 

Everdingen verder. “Naast de bekende fabri-

kanten zijn er relatief veel kleinere partijen en 

toetreders actief. De betrouwbaarheid van hun 

systemen laat zich nog moeilijk inschatten.” 
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Innovaties - Installatiebranche - Tijdsbesparing

MARKT

Hoe werk je slimmer? Als we de producenten 

volgen, dan is er de komende jaren veel tijd te 

besparen. Is het bijvoorbeeld nog nodig om 

ieder jaar op een vast tijdstip de cv-ketel te 

controleren en onderhouden? “Niet langer”, 

zegt Anneke Smits van Remeha. “Net als de 

rest van de wereld wordt ook de installatie-

branche steeds digitaler. Was fysiek jaarlijks 

onderhoud tot nu nog nodig, daar gaat door 

Remeha Connect - een servicetool die op 

afstand de status kan uitlezen - verandering in 

komen. En dan niet alleen bij storingen! Natuur-

lijk geeft Connect aan wanneer onderhoud of 

reparatie noodzakelijk is, maar het dashboard 

kent ook de kleur oranje. Daarmee voorkom je 

letterlijk een koude douche. Oranje geeft 

namelijk aan dat preventief onderhoud noodza-

kelijk is.” (zie ook artikel: ‘Cv-ketel krijgt sim-

kaart’ op pagina 36-37.) 

Maar ook bij andere stands was voldoende te 

beleven. Zoals leidingen die eenvoudiger 

geperst worden en beter op elkaar aansluiten 

én sneller in te regelen ventilatie-units. Verge-

lijken is niet mogelijk, maar een kleine bloemle-

zing van de producten die ons positief opvielen 

wel. Zoals Viega Smartpress en Zehnder Comf-

oValve Luna S125. Beiden grepen net naast de 

VSK-prijzen, maar zijn zeker de attentie waard. 

Slim werken doe je zo

Hoe vindingrijk is de installatiesector? Door het chronische tekort aan handen 

moet de branche zichzelf de komende jaren opnieuw uitvinden. Nieuwe vaardig-

heden zijn vereist en de tijd om zonder vooraf na te denken een nieuwe ketel op 

te hangen of leidingwerk aan te leggen is verleden tijd. Gawalo ging op de VSK op 

zoek naar noviteiten die uw werk vereenvoudigen en inspelen op de huidige eisen.

Tekst  Katja van Roosmalen   

Smartpress omdat de doorstroming in de lei-

dingen wordt geoptimaliseerd en er geen haak-

se bochten in het systeem zitten. Daarnaast 

zorgt het ontbreken van een O-ring ervoor dat 

er geen vernauwingen meer zijn bij het steunli-

chaam, maar ook dar de leidingen snel te ver-

werken zijn. En ComfoValve Luna S125 van 

Zehnder is de aandacht waard omdat de lucht-

toevoer snel en zonder gebruik van gereed-

schap kan worden ingeregeld. 

 “Snel, daar draait het de komende jaren om. 

Met Rolux CLV-sets spelen we daarop in”, ver-

telt Yvette Janssen van Ubbink. Rolux CLV is 

een collectief systeem voor de luchttoevoer 

(LTV) en rookgasafvoer (RGA). Dit concentri-

sche systeem wordt toegepast bij gebouwen 

met twee of meer woonlagen. “Om installa-

teurs tegemoet te komen, leveren we Rolux in 

pakketten. De basisset, een set voor de etage 

én een dakset.” Daarnaast toont Ubbink zich 

innovatief. Meestal definiëren partijen in de 

installatiebranche duurzaamheid als energie-

zuinig en is circulair denken nog niet aan de 

orde, maar bij Ubbink werden we verrast. “De 

FlatRoofVent is een ontluchter voor platdak-

constructies. De kap hiervan is recyclebaar en 

de componenten zijn eenvoudig te scheiden 

door de droge verbindingen. Daarnaast is er 

maar van twee grondstoffen gebruikgemaakt, 

waardoor het volledig recyclebaar is.”

Denken in systemen

Maar de meest populaire trend op de VSK was 

toch wel het denken in systemen. Walraven ver-

taalde dat in systemen die afgestemd worden 

op de omvang van projecten, Buva toonde 

homecare systemen, terwijl Geberit liet zien 

dat in sanitaire ruimtes veel tijdbesparing 

mogelijk is. En GEP ontzorgt de duurzaam den-

kende installateur door het aanbieden van een 

HUB. “We moeten af van het denken in produc-

ten. Alle producten samen maken een systeem 

dat goed moet werken. Daar draait het om”, 

vertelt Joost van Liempt van Walraven. “Wij 

tonen hier drie systemen die het werk van de 

installateur vereenvoudigen en hem in staat 

stellen efficiënt te werken: lichte frames voor 

de groothandel, het Strut-systeem met middel-

zware componenten waarbij we ook adviseren 

én systemen voor de utiliteit waarbij onze engi-

neers betrokken zijn.” 

‘We moeten af van het denken 
 in producten’
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Voor (semi) openbare toiletten komt Geberit met snelle slimme systemen, zoals Preda.

Dat die betrokkenheid van Walraven ver gaat, 

blijkt als de faculteit van de UvA (Universiteit 

van Amsterdam) ter sprake komt. “Hier lever-

den we een Strut-systeem, maar we gingen nog 

een stap verder door het hele installatiesys-

teem te prefabriceren. Daardoor konden we de 

installateur ontzorgen, is er veel tijdwinst gere-

aliseerd én werd er foutloos en zonder afval 

gewerkt. Alles werd namelijk op maat en 

genummerd werd aangeleverd.” Daarnaast 

zegt hij dat het een ander voordeel heeft. “Wij 

zijn verantwoordelijk voor het selecteren van 

de juiste materialen en bieden hiermee een 

systeemgarantie.” 

Buva wil zelfs nog een stap verder gaan door 

bouw- en installatietechniek te verenigen. 

“Door systemen voor verwarming, koeling en 

ventilatie in een gebouw slim te koppelen en in 

te kopen bij één partij, inclusief bouwkundige 

elementen zoals hang- en sluitwerk en kaderaf-

dichtingen kunnen in de gehele bouwkolom 

grote voordelen worden behaald”, aldus Buva-

directeur Rien Wisse. Het bedrijf ontwikkelde 

drie Homecare systemen die volledig auto-

noom en vraaggestuurd functioneren. “Het 

‘conventional’ systeem focust op de traditione-

le woningbouw - met een cv-ketel, natuurlijke 

toevoer en mechanische afvoer van ventilatie-

lucht, kaderafdichtingen en hang- en sluitwerk 

- terwijl de ‘advanced’ en ‘sustainable’ syste-

men meer de nadruk leggen op duurzaamheid 

en energiezuinigheid. In de systemen zijn sen-

soren opgenomen die permanent de tempera-

tuur, luchtvochtigheid en CO2-uitstoot in de 

woning meten. Tussenkomst van de gebruiker 

is hierbij niet nodig, maar kán natuurlijk wel 

middels een smartphone-app. 

Slimme watersystemen

Maar ook op het gebied van water - een beetje 

onderbelicht deze VSK - viel er gelukkig wat te 

beleven. De hele stand van Geberit was afge-

stemd op slim, snel, schoon en foutloos wer-

ken. Te veel om op te noemen eigenlijk, daarom 

lichten we er twee systemen: Geberit Huter en 

de urinoirs. Huter is een bouwmodule voor 

droogbouwsystemen en erg geschikt voor pro-

jecten die voorzien zijn van metalstud wanden. 

De kant-en-klare elementen worden in de 

fabriek op maat gemaakt en logisch op de 

bouwplaats aangeleverd. Het is slechts een 

kwestie van de elementen op de juiste plaats 

zetten en bevestigen. Zo beperkt u de faalkos-

ten en u bent er bovendien van verzekerd dat 
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De urinoirs van Geberit hebben een goed bereikbaar docking station aan de onderzijde 

en het sifon is van bovenaf bereikbaar.

aan de hoogste montage-eisen is voldaan. De 

kant-en-klare elementen worden door Geberit 

per project geengineerd, op maat gefabriceerd 

en pragmatisch op de bouwplaats afgeleverd. 

De besparing begint dus al in de voorfase. 

Esther Osnabrugge: “Maar ook voor (semi) 

openbare toiletten tonen we snelle slimme sys-

temen. Zoals Preda en Selva, een serie urinoirs 

die dit jaar wordt uitgebreid met een robuuste 

versie die alle oude boorgaten afdekt. Het ver-

nuft zit echter ook in het onderhoud. De uri-

noirs hebben een goed bereikbaar docking sta-

tion aan de onderzijde en het sifon is van 

bovenaf bereikbaar.”

Daarnaast wordt de installateur die duurzaam-

heid een warm hart toedraagt ontzorgd door 

GEP Watersystemen. “Het aanleggen van een 

regenwatersysteem is iets waar installateurs 

tegenop zien”, weet Fred Prins. “We gaan het 

installateurs makkelijk maken en hebben een 

RegenwaterHUB ontwikkeld. Dit is een prefab 

muurbeugel - voorzien van aansluitingen en 

afsluiters - die de monteur op de buitenmuur 

plaatst en waar alle leidingen op worden aange-

sloten. Als het leidingwerk is geïnstalleerd en 

de RegenwaterHUB is geplaatst, komt GEP 

langs met het pompsysteem. Deze wordt boven 

de beugel gemonteerd en aangesloten. Daar-

naast controleren we het systeem, we regelen 

het in, ontluchten de pomp en nemen het 

pompsysteem in bedrijf.”

Warmtepomp

En tot slot stuitten we nog op warmtepompen… 

veel warmtepompen . Als de VSK een subtitel 

zou hebben, dan zou deze editie de warmte-

pompbeurs 2018 heten. De branche lijkt om en 

installateurs die wij spraken waren erg geïnte-

resseerd in de nieuwste ontwikkelingen op dat 

vlak. Hybrides, stand-alones en combinaties 

van warmtepompen met additionele warmte-

bronnen. Als je naar het aanbod op dat vlak 

keek waande je je in een van ‘Gaslosland’. 

Al lijken sommige fabrikanten nog te zoeken in 

deze transitiefase. Neem de Altherma Add-on 

Warmtepomp van Daikin. Deze is klein en wordt 

naast de bestaande cv-ketel geplaatst. “Het is 

bedoeld als oplossing voor mensen die nu al 

willen verduurzamen, maar waarvan de ketel 

nog niet aan vervanging toe is”, vertellen ze op 

de stand. Toch roepen dit soort warmtepom-

pen wel vragen op. De ontwikkelingen volgen 

elkaar namelijk razendsnel op, dus waarom nu 

een warmtepomp (die niet voldoende capaci-

teit heeft om in de volledige warmtevraag te 

voorzien) naast de cv plaatsen terwijl het 

natuurlijke vervangingsmoment nog niet is 

aangebroken? En als het moment dan daar is 

kiezen voor een warmtepomp die de cv-ketel 

1-op-1 kan vervangen. Deze is namelijk in aan-

tocht. Deze zomer brengt Nathan de LWDV-

warmtepomp op de markt. De modulerende 

lucht/water warmtepomp won de VSK-

publieksprijs, functioneert zelfs bij temperatu-

ren tot 20 graden onder 0 én de bestaande 

radiatoren kunnen door de hoge temperatuur-

afgifte blijven hangen. Bovendien kan iedere 

installateur die een ketel kan ophangen, ook 

deze warmtepomp installeren. En als laatste de 

winnaar in de categorie Energie(r)evolutie en 

transitie: Wattz-In van Zehnder. Deze kant-en-

klare, NOM-ready, verwarmings-, ventilatie- en 

tapwatermodule is geschikt voor nieuwbouw 

en renovatie. De module integreert op een 

intelligente manier verschillende functies en is 

- afhankelijk van de behoefte - samen te stellen 

als een ‘Lego’-project. Bovendien laat hij zien 

waar samenwerking toe kan leiden. Alklima 

(warmtepomp), Zehnder (ventilatie-unit) en 

ABB (regeltechniek) bundelden hun kennis om 

tot één totaalproduct - inclusief leidingwerk en 

kanalen - te komen. 

Denken in systemen is trending
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“Het verzamelen en aanbieden van data is ons 

dagelijkse leven ingeslopen. Zit je op de bank 

naar een film te kijken en zoek je de acteur, dan 

lijkt het of je iPad al weet waar je naar kijkt. De 

IT-ontwikkelingen, en dan vooral het verzame-

len van intelligente data, maken dat mogelijk”, 

vertelt Ferry Overweg van Remeha. “Ook wij 

dachten over deze ontwikkelingen na, waarbij 

onze focus vooral gericht is op efficiënter wer-

ken in de installatiebranche. Niet langer willen 

we alleen een verwarmingsinstallaties verko-

pen, we gaan ook het serviceniveau verhogen 

zodat mensen letterlijk niet meer in de kou 

komen te zitten.” 

 

Data meten 

Hoe ziet die service eruit? Overweg: “Remeha 

Connect is een digitaal platform, waarop zicht-

baar is hoe een cv-ketel functioneert. De ketel 

wordt voorzien van een simkaart en via GPRS 

worden de gegevens verzonden. Op een dash-

board kan de installateur vervolgens de status 

van de ketel zien. Is het dashboard groen, dan 

is er niets aan de hand. Bij rood is er een sto-

ring. Onderscheidend is dat het systeem ook 

waarschuwt: kleurt het dashboard oranje, dan 

is onderhoud nodig.” 

Overweg vertelt dat zeven verschillende data in 

de ketel worden gemeten. “Op basis van die 

gegevens kunnen we nu al dertig voorspellin-

gen doen. De data die we verzamelen worden 

geanalyseerd en bewerkt tot informatie. Zo 

ontstaat een goed beeld van de status van de 

ketel.”

 

Werkzaamheden meenemen in route

Voor de installateur is dat erg waardevol, want 

in plaats van ad hoc te reageren, is het nu 

mogelijk om onderhoud- en storingswerkzaam-

heden in te plannen. “Het systeem signaleert 

wanneer de monteur contact op moet nemen. 

In veel gevallen zal een bewoner dan nog geen 

ongemakken hebben ervaren. Dat geeft ruimte, 

want zodra de melding binnenkomt is er vol-

doende tijd om een afspraak in te plannen. Dat 

is fijn voor de klant die geen snipperdag hoeft 

op te nemen, maar ook voor de installateur die 

de werkzaamheden mee kan nemen in zijn rou-

te.” 

Een ander voordeel van Remeha Connect is dat 

installateurs niet ieder jaar op een vast 

moment de cv-ketel hoeven te controleren. 

Onderhoud kan worden ingepland op het 

moment dat dat nodig is, al zal dat bij sommi-

gen voor koudwatervrees zorgen. Bij installa-

teurs omdat door deze service het verdienmo-

del kan wijzigen en bij bewoners omdat zij het 

prettig vinden als voor de winter ketel is nage-

keken. “Maar het geeft nog een fijner gevoel 

voor de installateur en bewoner wanneer het 

mogelijk is om voorafgaand al te weten wat de 

ketel binnenkort nodig heeft. Dit kan letterlijk 

een koude douche voorkomen. Bovendien kun-

nen werkzaamheden gerichter en sneller wor-

den uitgevoerd. Installateurs gaan dus service 

verlenen voordat het probleem plaatsvindt, 

voordat de klant er last van heeft”, zegt Over-

weg. 

 

Tijdbesparing belangrijk

Hij ziet dat de belangstelling vooral groot is bij 

installateurs die voor woningbouwcorporaties 

werken en bij installatiebedrijven die ketels ver-

huren. “In die situaties betaalt Connect zichzelf 

het eerst terug, omdat storingen worden voor-

komen en dus ook minder worden gemeld.” 

Remeha lijkt een weg te zijn ingeslagen die 

door de tijdsgeest wordt ondersteund en bij 

Cv-ketel krijgt simkaart 

Intelligente systemen die met behulp van data inspelen op de behoeften van ge-

bruikers winnen terrein, ook in de installatietechniek. Zelfs de cv-ketel verzamelt, 

koppelt, en verzendt binnenkort gegevens en geeft aan wanneer de installateur in 

actie moet komen. Gawalo sprak hierover met Ferry Overweg van Remeha. 

Tekst  Katja van Roosmalen   

Werkzaamheden kunnen gerichter
 en sneller worden uitgevoerd
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installateurs de juiste snaar kan raken. Er zijn 

namelijk steeds minder handen die het werk 

(kunnen) verrichten. “Bij de ontwikkeling van 

Connect was efficiency ons uitgangspunt, en 

tijdens de pilots bleken de tijdbesparende 

aspecten daarvan voor installateurs erg 

belangrijk. Werkzaamheden zijn namelijk beter 

in te plannen en het aantal herhaalbezoeken 

(soms is dat 25%, red.) daalt. Enerzijds omdat 

je gericht een monteur met de beste kwalifica-

ties kan sturen, maar anderzijds ook omdat je 

op voorhand weet welke materialen je mee 

moet nemen.” Tijdens de pilot was de service 

alleen beschikbaar voor de Remeha Tzerra 

Plus, maar komend jaar wordt hij uitgebreid 

met de Calenta Ace, Tzerra Ace, Quinta Ace en 

Gas 220 Ace. Daarmee is Connect dus geschikt 

voor nieuwe apparaten, maar zijn er ook moge-

lijkheden om reeds hangende ketels aan te slui-

ten? Overweg: “Dat volgt later dit jaar. We zijn 

volop bezig om keteldata via de eTwist thermo-

staat te ontsluiten, zodat de service breder 

beschikbaar is. Verzending van de informatie 

gaat dan via wifi.” 
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Het CO2-gehalte in een ruimte is een maat voor 

de kwaliteit van de ventilatie. Hoe meer CO2, 

hoe slechter de aanwezige lucht ververst is. 

CO2 an sich vormt echter niet het belangrijkste 

gezondheidsprobleem, zegt Onno van Schayck, 

hoogleraar huisartsgeneeskunde van de Uni-

versiteit Maastricht. “Zet een groep mensen in 

een onvoldoende geventileerde ruimte en het 

CO2 -gehalte stijgt snel. Het leidt tot een 

bedompte lucht, irritatie van de ogen en hoofd-

pijn. De oorzaak hiervan is niet het CO2-gas, 

maar het dalende zuurstofgehalte in de lucht 

waardoor de hersenen iets trager functioneren 

en het concentratievermogen afneemt.”

Te veel vocht verspreidt virussen

Mensen ademen naast CO2 ook vocht uit en ook 

dat hoopt zich in een slecht geventileerde ruim-

te op. “We weten dat verkoudheid-, griep- en 

mazelenvirussen in een vochtige lucht makke-

lijk van persoon naar persoon overgaan. Ook 

andere stoffen zoals (fijn)stof, huisstofmijt- en 

kattenallergenen hopen zich op”, vervolgt van 

Schayck.  

Het slechte binnenklimaat heeft dus gevolgen 

op de korte termijn. “In onvoldoende geventi-

leerde klaslokalen, bijvoorbeeld, zien we de 

prestaties van kinderen aan het eind van de 

ochtend omlaag gaan.”

Kwaliteit ventilatie hangt af van 
kwaliteit werk installateur
Goed ventileren is een must, maar waarom? Is de noodzaak van goede  

ventilatie wel aangetoond? Dat een slecht binnenklimaat de prestaties langdurig 

negatief beïnvloedt is nog nooit bewezen. Nieuw onderzoek moet dit veranderen.  

De onderzoekers uiten intussen stevige kritiek op de installatiebranche.

Tekst Patrick Marx

Invloed binnenklimaat op prestaties

Van Schayck en zijn collega Piet Eichholtz, 

hoogleraar vastgoedfinanciering bij de Univer-

siteit Maastricht, willen de langetermijn-invloed 

van een onvoldoende binnenklimaat op de 

prestaties aantonen. 

Eichholtz: “Er is te weinig onderzoek om harde 

uitspraken over de lange termijneffecten te 

doen. Veel onderzoek richt zich alleen op de 

ervaring van het comfort. Bovendien is het las-

tig om het klimaat in één ruimte te linken aan 

prestaties. Hoe lang zit je nu onafgebroken in je 

kantoor? Voor de meeste mensen geldt dat hun 

slaapkamer de ruimte is waar ze de meeste tijd 

doorbrengen. Bovendien, hoe meet je presta-

ties? Tel je het aantal uitgevoerde opdrachten 

of de kwaliteit van de uitvoering?”

Prestaties leerlingen op lange termijn

Om het probleem op te lossen zochten de 

onderzoekers een groep mensen waarvan ze 

zeker zijn dat ze zich lange tijd in één ruimte 

bevinden en van wie de prestaties nauwgezet 

bijgehouden worden. Eichholtz: “Dan kom je al 

snel uit bij leerlingen van de basisschool. Ze zit-

ten langdurig in hetzelfde klaslokaal, terwijl 

hun leerkrachten van jaar tot jaar op een 

gestandaardiseerde manier hun prestaties bij-

houden. Wederom is er onvoldoende onder-

zoek beschikbaar om harde uitspraken te doen 

over de invloed van het binnenklimaat op de 

langetermijn-leerprestaties. Bestaand onder-

zoek is of te kort of met te weinig kinderen 

gedaan.” Van Schayck voegt toe: “We weten 

dat gedurende de ochtend de prestaties van 

leerlingen in een slecht geventileerd klaslokaal 

omlaag gaan, maar we weten niet of dit invloed 

heeft op de prestaties op lange termijn.” 

Onderzoek binnenklimaat

In Maastricht startte een onderzoek naar de 

langetermijneffecten van het binnenklimaat in 

bijna driehonderd klaslokalen van 23 Limburg-

se basisscholen. In de klaslokalen meten de 

onderzoekers allerlei factoren zoals het CO2-

gehalte, temperatuur, vochtigheid en (fijn)stof. 

Zeker vierenhalf jaar, maar liefst langer, willen 

de onderzoekers de leerprestaties volgen. De 

verwachting is dat de leerprestaties van de kin-

deren achterblijven naarmate het binnenkli-

maat slechter is. Van Schayck: “Het is niet zo 

dat hun IQ omlaag gaat, maar dat kinderen in 

onvoldoende geventileerde klaslokalen zich 

mogelijk minder goed zullen ontwikkelen dan 

kinderen op scholen met een goed binnenkli-

Meer techniek leidt niet per se tot een 
betere ventilatie 
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maat.”

De onderzoekers houden nog een slag om de 

arm, omdat ze natuurlijk niet vooraf weten wat 

de uitkomst van hun onderzoek zal zijn. Eich-

holtz: “Stel dat we geen effect op de leerpresta-

ties vinden, dan draait de kwaliteit van het bin-

nenklimaat dus alleen om het comfort.” 

Uiteindelijk willen de onderzoekers de resulta-

ten van hun onderzoek naar de invloed van het 

binnenklimaat op de langetermijnprestaties 

van kinderen extrapoleren naar de volwasse-

nen.

Kwaliteit jaren dertig school 

De eerste opmerkelijke resultaten van het 

Maastrichtse experiment volgen uit een eerste 

inventarisatie van de luchtkwaliteit op de deel-

nemende scholen. Eichholtz: “De school met 

het beste binnenklimaat stamt uit de jaren der-

tig van de vorige eeuw. Er wordt geventileerd 

door ramen te openen terwijl de hoge plafonds 

voor voldoende buffer zorgen om de gebruikte 

lucht te verdunnen. Er zijn scholen bij die pas 

vijf jaar oud zijn en waarin het binnenklimaat 

een ramp is. Het CO2-gehalte piekt tot vierdui-

zend ppm als gevolg van veelvuldige storingen 

in het ventilatiesysteem. Je zou verwachten dat 

de nieuwste scholen het beste binnenklimaat 

hebben, maar dat is dus niet zo. We zien situa-

ties waarin installaties slecht geïnstalleerd, 

slecht gekalibreerd en slecht onderhouden zijn. 

Als ik de installatiebranche zou zijn, zou ik me 

heel erg schamen. Aan de slag zou ik zeggen.”

Klimaatsystemen in woningbouw

Ook in de woningbouw lopen onderzoekers 

tegen problemen met de installatie van kli-

maatsystemen aan. Harm Valk, senioradviseur 

van Nieman Raadgevende Ingenieurs hierover: 

“Bij een inventarisatie van de opleverkwaliteit 

van nieuwbouwwoningen bleek negentig pro-

cent van de installaties niet aan de eisen van 

het Bouwbesluit te voldoen. In 2015 publiceer-

den we de resultaten van het Monicair-onder-

zoek waarbij we de prestaties van het ventila-

tiesysteem in 62 woningen een jaar lang 

monitorden. Bij de start van het onderzoek 

bleek dat het ventilatiesysteem in geen enkele 

woningen aan de capaciteitseisen van het 

Bouwbesluit voldeed. Die eisen over de ventila-

tiecapaciteit geven geen ambitieniveau weer 

maar het absolute minimum waaraan de venti-

latie moet voldoen. Nu hoeft deze minimale 

capaciteit niet 24 uur per dag gerealiseerd te 

worden, maar de capaciteit moet er wel zijn als 

het nodig is. We hebben als sector een enorm 

probleem, blijkbaar zijn we niet in staat om of 

willen we niet aan de eisen van het Bouwbesluit 

voldoen.”

Kwaliteit ventilatiesysteem bepalend

Werk aan de winkel dus. De cruciale stap tot 

het realiseren van een goed binnenklimaat zit 

niet alleen in de keuze voor de juiste installaties 

maar vooral in de planning, uitvoering, opleve-

ring en het gebruik en onderhoud ervan. Een 

ventilatievoorziening is geen losstaand ding 

maar onderdeel van een ventilatiesysteem. 

Neem bijvoorbeeld de ventilatie op een gemid-

delde school. Deze bestaat uit natuurlijke toe-

voer via raamroosters en mechanische afvoer 

via een ventilator. De installatie van beide 

onderdelen levert niet automatisch een wer-

kend systeem op. 

Een goede werking is van allerlei factoren 

afhankelijk. Dat begint met het ontwerp. Is er 

rekening gehouden met het aantal kinderen in 

de klas, nu en in de toekomst? Zijn er bijvoor-

beeld voldoende afvoermogelijkheden in de 

ruimte via openingen onder deuren of roosters 

in deuren, muren of plafonds? Is de gebruiker 

goed geïnstrueerd zodat hij de roosters daad-

werkelijk opent? Hebben de afvoerkanalen de 

goede diameter en zijn ze vrij van obstakels?

Invloed gebruiker  

Installateurs mogen de invloed van de 

gebruiker op het functioneren van het 

ventilatiesysteem niet uitvlakken, meent Valk. 

“Neem nu de driestandenschakelaar voor de 

ventilatie die doorgaans in de keuken hangt. 

Waarom zou je die als gebruiker op drie zetten? 

Toch is dit nodig om de bouwbesluitcapaciteit 

te halen. Meestal staat de schakelaar op één, 

dat is doorgaans ook geen probleem omdat er 

niet altijd mensen in huis zijn. Als je gaat 

douchen echter, en er in de badkamer veel 

vocht vrijkomt, dan is stand drie noodzakelijk. 

Wie loopt echter in zijn blootje naar de keuken 

om de schakelaar op drie te zetten? Niemand, 

alleen als er ook een schakelaar in de 

badkamer hangt gebeurt dit. Je mag je als 

installateur niet verstoppen achter het 

ontbreken van een expliciete eis in de 

regelgeving of vertrouwen op uitsluitend 

voorlichting. Bied de gebruiker goede 

handelingsperspectieven zoals een tweede 

schakelaar in de badkamer of een 

kleurindicatie op ventilatieroosters zodat 

meteen te zien is of ze open of dicht staan.”

Installeren, inregelen en controleren

Meer techniek leidt niet per se tot een betere 

ventilatie. Meer techniek verlegt de verant-

woordelijkheid voor een goede werking van de 

gebruiker naar de installateur. Als de gebruiker 

geen omkijken meer heeft naar zijn volautoma-

tische ventilatiesysteem, dan moet hij er wel op 

kunnen vertrouwen dat de installateur het sys-

teem correct aanlegt en inregelt. Valk noemt 

een voorbeeld: “In veel nieuwbouw zit een vol-

ledig mechanisch ventilatiesysteem met warm-

teterugwinning. Daar is een lage weerstand in 

het leidingsysteem cruciaal voor een laag 
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geluidsniveau. Geluid belemmert het juiste 

gebruik van ventilatievoorzieningen: als het 

herrie maakt, gaat de stekker eruit. Wil je het 

goed doen, dan stem je alle componenten op 

elkaar af, regel je in en controleer je na installa-

tie of het systeem ook doet wat het moet doen. 

Vooral het laatste schiet er vaak bij in.”

Zintuig voor kwaliteit binnenklimaat

“Mensen hebben geen zintuig voor de kwaliteit 

van het binnenklimaat”, zo besluit Valk. De 

kwaliteit van het binnenklimaat hangt daarom 

af van de kwaliteit van het werk van de installa-

teur. Hoe beter hij zijn best doet, hoe groter de 

kans dat de gebruiker goed omgaat met een 

goed doordacht ventilatiesysteem. Dit geldt 

voor woningen net zo goed als voor scholen en 

andere gebouwen. 

Link naar artikel over Monicair-onderzoek:

http://magazine.gawalo.nl/digitaleedi-

tie/2015/4/20150507___/1_38/article11.html
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Het gesprek begint met de vraag wat de 

komende jaren de grootste uitdaging is voor de 

groothandel. “Die zit hem in de digitalisering bij 

jullie klanten”, zegt Ploos van Amstel. “Dat gaat 

in de bouwketen heel erg hard. Gebouwen wor-

den steeds vaker helemaal voorbereid in BIM. 

Dat is mooi, maar ook lastig. Je moet alles van 

tevoren vastleggen, maar fouten die mogelijk 

voorkomen op de bouwplaats heb je dan wel 

vooraf al te pakken.”

En wat is dan het effect van die digitalisering? 

“Een aannemer of installateur kwam vroeger 

pas een bestelling doen als hij bij wijze van 

spreken al op de bouwplaats stond. Nu kan hij 

al ver van tevoren bepalen: wat heb ik nodig? 

En: wat is de slimste manier om dit bij mijn 

mensen te krijgen? Daarnaast krijg je als groot-

handel te maken met een veel grotere transpa-

rantie. Tien jaar geleden kon je in deze sector 

geen prijzen vergelijken. Nu weet je zo wie de 

goedkoopste is.”

Voedselindustrie als voorbeeld

Tijdens het gesprek komt de voedselindustrie 

regelmatig langs als voorbeeld. Maar toch zijn 

er grote verschillen met de bouw, zegt Ploos 

‘Met een mooi magazijn  
alleen, red je het niet meer’

De bouw digitaliseert. Architecten, aannemers en installateurs BIMmen en  

zoeken de samenwerking met elkaar. Zowel met opdrachtgevers, woningcorpora-

ties als onderaannemers. Projecten worden steeds grondiger voorbereid en dat 

vraagt om een andere rol van de groothandel. Hoe dat er uitziet, bespreken  

logistiekdeskundige Walther Ploos van Amstel*, logistiek engineer bij Rensa  

Jur Hofland en directeur logistiek bij Rensa Job Schouten.

van Amstel: “Levensmiddelen zijn veel makke-

lijker. Het zijn eigenlijk permanente reserveon-

derdelen, want een pakje boter heb je elke 

week nodig.

 In de installatiesector heb je het over grote 

projecten.” Jur Hofland: “Die grote projecten 

zijn voor ons erg lastig. Als we in een keer der-

tig afsluiters moeten leveren, waarvan we er 

normaal gesproken drie per jaar verkopen, dan 

kan dat niet als er een dag van tevoren besteld 

is.”  

Ploos van Amstel vult aan: “En je eindigt met 

torenhoge voorraden. Vroeger bepaalde je je 

voorraden op basis van historische vraag. Nu 

kun je hele strikte afspraken met klanten gaan 

maken. Dus die hele digitalisering is de groot-

ste uitdaging voor jullie.”

Cultuurverandering

“Hoe denk je dat de bouwsector er in 2025 uit-

ziet?” vraagt Job Schouten aan Ploos van 

Amstel. “Er is nog een hele grote cultuurveran-

dering nodig. Op dit moment werkt tachtig pro-

cent van de aannemers met BIM, maar dan 

gaat het vooral om tekeningen uitwisselen. 

Daar zie je nu een versnelling in komen door 

jongeren met veel meer kennis over integratie 

en planning.” 

Hoe moet de groothandel daar op inspringen? 

“Ik denk dat groothandel steeds meer strategi-

sche relaties moet aangaan met aannemers en 

installateurs. Nu is het nog vaak een beetje los-

vast; je kijkt per project wie de toeleverancier 

wordt.”

Jur Hofland beaamt dat: “Onze klanten hebben 

geen vaste contracten met leveranciers, maar 

wisselen steeds en kopen bij wijze van spreken 

een dag voor het project in.”

“Dat gaat veranderen”, zegt Ploos van Amstel. 

“Je ziet nu al dat steeds meer dat de relatie tus-

sen aannemers en onderaannemers strate-

gisch wordt. Je kunt niet van elkaar leren als je 

telkens met andere partners werkt.  

Hofland: “We hebben nu een klant die altijd met 

dezelfde aannemer werkt. Die wil ook een vaste 

groothandel voor een bepaald type project.”

Als groothandel moet je ook kennis 
hebben over duurzaamheid
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Duurzaamheid

Ploos van Amstel: “Als groothandel moet je 

behalve kennis van het product zelf ook kennis 

hebben over duurzaamheid. We gaan steeds 

meer BREEAM-achtige gebouwen krijgen, en 

dan moet je kunnen laten zien dat alle compo-

nenten in een gebouw duurzaam zijn. Je hebt 

als groothandel echt een adviserende rol. Ver-

volgens kun je in de onderhoudsfase een rol 

spelen als vaste partner. Een prachtig magazijn 

en goede logistiek, dat was vroeger heel 

belangrijk. Maar nu is het belangrijk dat je zorgt 

dat de installateur en aannemer zijn werk opti-

maal en ongestoord kan doen.”

 “Overigens hebben we het nu over de heen-

stroom (materialen die naar de bouw toegaan, 

red.), maar de materialenstroom die terug gaat 

komen, is ook waardevol en interessant. 55% 

van het afval in steden is bouwgerelateerd. 

Hergebruik begint met weten wat je waar hebt. 

Daar zitten nog heel veel kansen. Met name de 

groothandel heeft daarvoor de kennis.”

Volle bus

Gaandeweg komt het gesprek op het RFID-sys-

teem van Rensa, waarvan Walther Ploos van 

Amstel een demonstratie heeft gekregen. Hij 

ziet grote voordelen. “Je wilt precies weten wat 

er in je voorraad zit, in de bus, het magazijn, op 

de bouwplaats of in een bouwhub. Je moet ook 

weten wat er níet in je voorraad hoort te zitten. 

Het is een beetje zonde als je materialen bij je 

hebt die ergens anders dringend nodig zijn. 

Daar gaat RFID in helpen.”

Jur Hofland: “Onze klanten hebben vaak voor 

meer dan tienduizend euro aan waarde in de 

bus zitten. Ze rijden dus structureel met busjes 

rond die veel te vol zitten.” Ploos van Amstel: 

“We hebben onderzoek gedaan onder leden 

van Uneto-VNI: zestig procent van wat er in de 

bus zit, beweegt nooit. Zonde. En je hebt ook 

nog eens een grote bestelbus nodig.”

Plannen 2.0

Welke tips heeft Walther Ploos van Amstel tot 

slot nog voor het RFID-systeem van Rensa? “De 

eerste tip is: kies voor een open standaard. Het 

is heel slim dat Rensa hiervoor gekozen heeft. 

Collega’s kunnen aanhaken en installatiebedrij-

ven kunnen ook zelf tags maken. Het zou mooi 

zijn als de businformatie helemaal realtime 

wordt. Dan kun je namelijk servicemonteurs 

gaan plannen op basis van de kans dat ze iets 

kunnen repareren. Je kunt dan signaleren of 

een monteur alle benodigde onderdelen bij zich 

heeft of dat hij nog iets extra moet meenemen. 

Je gaat plannen 2.0.”  

* Walther Ploos van Amstel is adviseur op het 

gebied van logistiek, supply chain management 

en distributie. Hij schreef een dik boek over 

logistiek en geeft les op verschillende hogescho-

len en universiteiten. Ploos van Amstel is uitge-

nodigd door Rensa om van gedachten te wisse-

len over de toekomst van de groothandel, de 

veranderingen binnen de sector en specifiek 

over RFID, radio frequency identification.
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Distributiesysteem - Oplossingen - Investeringskosten

TECHNIEK

Voor de toepassing van water/water-warmte-

pompen in hoogbouwprojecten zijn talloze vari-

anten mogelijk. De belangrijkste verschillen 

zitten in de complexiteit van het distributiesys-

teem, het energetisch rendement, en de inves-

teringskosten. “Veel systemen die wij leveren 

gaan uit van een centrale warmtepomp met 

distributie door het hele pand”, vertelt Coos 

Schouten.

“Die distributie kan afhankelijk van de situatie 

en de wens van de opdrachtgever variëren van 

heel simpel tot uiterst complex. Complexere 

systemen bieden meestal meer mogelijkheden 

en een hogere energetische efficiëntie, maar ze 

brengen ook veel hogere investeringen met 

zich mee. En soms worden de mogelijkheden 

ook beperkt door de bouwconstructie van een 

pand.”

2-pijpsdistributie (HT)

Het meest eenvoudige distributiesysteem is 

een 2-pijps oplossing, met een centrale hoog-

temperatuur-warmtepomp (HT) die water van 

70 °C maakt. Dit water wordt door het hele 

pand gedistribueerd en zowel voor tapwater als 

voor vloerverwarming gebruikt. “Om aanvoer-

water van 70 °C te gebruiken voor vloerverwar-

ming, moet het worden gemengd met retour-

Warmtepompen in hoogbouw
Bij gestapelde woningbouw zijn lucht/water-warmtepompen niet de meest  

logische keuze, mede omdat het lastig is een optimale opstelruimte voor de  

buitenunits te vinden. In veruit de meeste gevallen wordt dan ook gekozen voor 

een bodembron met centrale of decentrale water/water-warmtepompen.  

Daarbij is een groot aantal varianten mogelijk, vertelt Coos Schouten, eigenaar 

van installatiebedrijf Schouten Techniek. 

Tekst  Bas Roestenberg

water”, legt Schouten uit.

“De vraag is daarbij waar je de mengregeling 

plaatst: in de tapwaterset of in het vloerverwar-

mingsdeel. Dit leidt vaak tot discussie, ook al is 

het verschil maar een paar honderd euro. Ove-

rigens kan bij dit ontwerp ook worden gekozen 

voor hoogtemperatuur-verwarming via radiato-

ren, in plaats van laagtemperatuur-vloerver-

warming. Bij bestaande bouw levert het een 

kostenbesparing op als bestaande radiatoren 

worden gebruikt. Een nadeel aan de keuze voor 

hoogtemperatuur-radiatorverwarming is wel 

dat daarmee de optie vervalt om koeling aan 

het ontwerp toe te voegen. Met laagtempera-

tuur-afgiftesystemen is dat vaak wel mogelijk.”

3,5-pijpsdistributie (HT en LT)

De HT-warmtepomp die in bovenstaand 

2-pijpssysteem wordt toegepast, heeft een 

lager rendement (SCOP) dan een laagtempera-

tuur-warmtepomp (LT) die water van 45 °C 

maakt. “Daarom kiezen we bij hoogbouw vaak 

voor een iets complexer 3,5-pijpsdistributie-

systeem”, vertelt Schouten. “Daarbij wordt een 

centrale LT-warmtepomp gebruikt die 45 °C 

levert voor vloerverwarming in de woningen. 

Naast die LT-warmtepomp plaatsen we dan een 

HT-warmtepomp of gasketel die dit water als 

‘base boost’ doorverwarmt tot 70 °C, voor 

gebruik als tapwater. Een LT-warmtepomp is 

aanzienlijk goedkoper dan een HT-variant. 

Doordat we in dit systeem een veel kleinere HT-

warmtepomp of een gasketel bijplaatsen, 

scheelt dat in de kosten aan de opwekkingszij-

de. De distributie bij een 3,5-pijpssysteem ver-

loopt via drie leidingen, waarvan er één een 

dubbelfunctie heeft: de HT-distributie voor tap-

water (70 °C) en LT-distributie voor vloerver-

warming (45 °C) hebben een gezamenlijke 

retourleiding. “Zo’n gezamenlijke retour leidt 

tot energievernietiging omdat je water met ver-

schillende temperaturen mengt”, zegt Schou-

ten, “maar bij een omvangrijk distributienet 

zorgt een extra retourleiding voor een forse 

kostenpost. Daardoor kan het toch lucratiever 

zijn om voor een gezamenlijke retour te kie-

zen.”

Anders dan met een 2-pijpssysteem kan met 

een 3,5-pijpssysteem ook worden gekoeld; als 

de centrale warmtepomp ‘in koelbedrijf’ wordt 

Veel systemen gaan uit van een 
centrale warmtepomp met distributie 
door het hele pand
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Voor de toepassing van water/water-warmtepompen in hoogbouwprojecten zijn talloze varianten mogelijk.

gezet, kan koelwater via de LT-leiding worden 

gedistribueerd. Op deze manier kan overigens 

niet gelijktijdig worden verwarmd en gekoeld; 

alle appartementen in het complex worden dus 

ofwel gekoeld, ofwel verwarmd. Op warme 

zomerdagen zorgt koeling voor bewonerscom-

fort, maar volgens Schouten heeft het nog een 

bijkomend voordeel: “Het koelen van woningen 

zorgt ook voor regeneratie van de bodembron, 

omdat er warmte in de bron terugkomt. Zo kan 

er worden bespaard op eventuele externe 

maatregelen die je moet treffen om de bron in 

balans te houden.”

4,5-pijps (HT, LT, koeling)

Met een 3,5-pijpssysteem is dus comfortkoe-

ling mogelijk, maar daarbij moeten alle appar-

tementen gelijktijdig een koelvraag hebben. 

Schouten: “In de tussenseizoenen kan het ech-

ter weleens gebeuren dat sommige bewoners 

hun huis willen verwarmen, terwijl anderen 

behoefte hebben aan koeling. Door een extra 

koelleiding aan het zojuist besproken distribu-

tienet toe te voegen, wordt dit mogelijk en zijn 

gelijktijdige verwarming en koeling in een 

gebouw mogelijk.”

Verder is het basisprincipe achter een 

4,5-pijpsontwerp gelijk aan dat van een 

3,5-pijpssysteem. Ook hier wordt uitgegaan 

van een centrale LT-warmtepomp met een 

‘base boost’ voor tapwater.

5,5-pijps (HT, LT, koeling)

“Ook aan het 4,5-pijpssysteem kan nog een 

pijp worden toegevoegd”, stelt Schouten. “In 

tegenstelling tot alle vorige varianten hebben 

we zo’n 5,5-pijpsontwerp zelf nog niet toege-

past, mede omdat opdrachtgevers terug kun-

nen schrikken van de meerprijs.” Aan de aan-

voerzijde is het 5,5-pijpssysteem gelijk aan een 

4,5-pijpssysteem, maar de retourzijde steekt 

intelligenter in elkaar, legt hij uit: “Dankzij een 

extra retourleiding gaat het water op twee ver-

schillende temperatuurniveaus terug naar de 

technische ruimte. Zo vermijd je het energie-

verlies dat optreedt bij een gezamenlijke HT/

LT-retour. Het 5,5-pijpsontwerp is energetisch 

het meest gunstige qua opwekking, zeker als je 

er een all-electric systeem zonder gasketel als 

‘base boost’ van maakt. Het brengt echter ook 

de hoogste investeringskosten met zich mee, 

en zoals gezegd kan dat afschrikken.”

Oplossing 1: boosterwarmtepompen

Een heel ander distributie-ontwerp gaat uit van 

een centrale LT-warmtepomp en individuele 

boosterwarmtepompen in de woningen. De 

centrale LT-warmtepomp voedt hierbij de 

vloerverwarming in de woningen, maar tegelij-

kertijd dient de laagtemperatuurwarmte ervan 

als bron voor de boosterwarmtepompen, die 

decentraal per woning warmtapwater maken 

en opslaan in een boilervat. Een voordeel van 

dit ‘semi-centrale’ systeem, zoals Schouten het 

noemt, is dat het een minder complex distribu-

tiesysteem kent: in plaats van 5,5-pijps gaat 

het om 2-pijps, of 3-pijps als er apart wordt 

gekoeld.

Oplossing 2: multiboiler

Doordat nieuwbouwappartementen (of 

bestaande appartementen die van een nieuwe 

schil zijn voorzien) weinig energie gebruiken, 

levert een combiwarmtepomp van bijvoorbeeld 

9 kilowatt genoeg vermogen om vier woningen 

van warmte, koeling en warm tapwater te voor-

zien. Het is dus mogelijk om in een groot woon-

gebouw drie of vier woningen aan te sluiten op 

één relatief kleine (woningbouw)warmtepomp. 

Schouten: “In een vierlaags woongebouw bete-

kent het dat in iedere woonkolom de warmte-

pomp op de begane grond staat, om de vier 

erboven gelegen woningen te voeden. Als een 

gebouw veel meer etages telt, komt de volgen-
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De verduurzaming van het woningbestand is een belangrijk thema. Zowel voor nieuwe 
woningen waar al een norm ligt voor de energieprestatie, als voor de verduurzaming van 
het bestaande woningbestand, ligt de lat hoog. 

Het boek De elektrische woonhuisinstallatie - Nu en in de toekomst geeft u een overzicht van 
de eisen die worden gesteld aan een woonhuisinstallatie op dit moment en in de toekomst. 

Het boek gaat in op de classifi caties van onder andere: de “All-electric” woning,  “nul-energie” 
en de “autonome” woning.

In het boek vindt u alles over:
 Comfort in en rondom de woning
 Benodigde basiskennis en basisvoorzieningen
 Veiligheid in en rondom de woning
 De (toekomstige) energievoorziening in een woning
 Nieuwe apparatuur en toepassingen in de woning
 Slimme meet- en schakeltechnieken

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de bouw en het ontwerp van 
woonhuizen. 

De elektrische woonhuisinstallatie
Nu en in de toekomst

Prijs: € 49,95 excl. btw
ISBN: 9789492610027

108 pagina’s

Bestellen of meer informatie:
Ga naar www.vakmedianetshop.nl/woonhuisinstallatie 
of bel (088) 58 40 888.

NIEUW

Auteur: Prof. dr. ir. J.F.G. (Sjef ) Cobben

TECHNIEK

Coos Schouten, eigenaar van installatiebedrijf 

Schouten Techniek. 

de warmtepomp op de vijfde etage te staan, om 

de woningen daarboven te voeden, enzovoort.”

De warmtepomp heeft nu een dubbele functie: 

hij maakt warm tapwater en zorgt voor vloer-

verwarming. Daarom worden de tapwaterboi-

lers in de woningen ’s nachts gevoed, zodat de 

warmtepomp overdag kan worden ingezet voor 

vloerverwarming. “Dat kan een wat onhandige 

situatie opleveren”, legt Schouten uit. “Als ver-

schillende gezinsleden ’s morgens achter 

elkaar douchen, bestaat de kans dat de boiler 

leeg raakt. Een volgend gezinslid moet dan op 

een knop drukken en even wachten tot de 

warmtelevering voor vloerverwarming wordt 

onderbroken, zodat de warmtepomp de boiler 

opnieuw kan laden.”

Een andere kanttekening bij dit ontwerp is vol-

gens hem dat het eenvoudiger lijkt dan het is: 

“De distributie door het pand wordt al snel ake-

lig complex. Tussen de semi-centrale warmte-

pomp en iedere woning lopen leidingen voor 

ruimteververwarming, koeling, warmtapwater, 

koudwatervoeding en de retouren, en dan is er 

nog het leidingwerk tussen de warmtepomp en 

de open of gesloten bodemwisselaar. Alles bij 

elkaar praat je bij hoogbouw over een 8-pijps-

distributiesysteem. Die hoeveelheid leiding-

werk heeft natuurlijk consequenties, zowel met 

betrekking tot de investeringskosten, als voor 

de bouwtechnische inpassing ervan.”

Individuele combiwarmtepomp

Als alternatief voor die complexe distributie-

systemen met 5 of 8 pijpen noemt Schouten tot 

slot nog het alternatief van individuele combi-

warmtepompen voor verwarming en tapwater. 

“De distributie door het pand is daarbij heel 

eenvoudig: vanuit elke woning lopen nog maar 

2 pijpen naar de bodemwisselaar; een voor 

warm, en een voor koel water. En een voordeel 

voor bewoners is dat ze individueel voor ver-

warming of koeling kunnen kiezen; bij het 

zojuist besproken ‘multiboiler’-systeem wordt 

per vier woningen verwarmd of gekoeld. Het 

gebeurt niet vaak dat de ene bewoner een 

warmtevraag heeft terwijl zijn bovenbuurman 

wil koelen, maar toch zien sommige mensen 

individuele keuzevrijheid als een voordeel. 

Nadeel aan de individuele oplossing is wel dat 

je, met een warmtepomp, boilervat en wat lei-

dingwerk, vrij veel techniek in een technische 

ruimte van vaak beperkte omvang installeert. 

Dat maakt dat deze oplossing vooral in kleinere 

appartementen niet altijd mogelijk is.” 
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EIA – VRF - Wijzigingen

REGELGEVING

Ondernemers in Nederland, Aruba, Curaçao, 

Sint Maarten of de BES-eilanden die inkom-

sten- of vennootschapsbelasting betalen en 

een investering doen die op de Energielijst 

staat, kunnen gebruik maken van de regeling 

Energie-investeringsaftrek (EIA). Het Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat heeft voor 

2018 147 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

Deze regeling levert bedrijven gemiddeld zo’n 

13,5% voordeel op.

 

Criteria EIA-regeling

Voor ondernemers is dit een mooie kans om te 

investeren in duurzame oplossingen, maar dan 

moet uiteraard wel aan de voorwaarden wor-

den voldaan. Niet alle VRF-systemen voldoen 

aan de gestelde criteria en daarom is het selec-

teren van de juiste oplossing belangrijk.

 

Fiscaal voordeel

De EIA-regeling biedt de mogelijkheid om 

54,4% van de investeringskosten af te trekken 

van de fiscale winst. Welke investeringen hier-

voor in aanmerking komen, staat beschreven in 

de ‘Energielijst’. Daarnaast is het ook mogelijk 

om maatwerkinvesteringen aan te melden die 

Ook installateurs profiteren  
van Energie-investeringsaftrek

Investeren in energiezuinige technieken, zoals zonnepanelen en VRF-systemen, 

kan ondernemers ook in 2018 een aantrekkelijk fiscaal voordeel opleveren dank-

zij de regeling Energie-investeringsaftrek. Niet alle VRF-systemen voldoen aan de 

gestelde criteria. Waar moet een installateur op letten bij de selectie van een  

systeem?

een forse energiebesparing realiseren. Alleen 

ondernemingen die winst maken komen in aan-

merking voor deze regeling. Een voorstel voor 

EIA kan worden ingediend via de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland.

 

Belangrijke wijzigingen 

In 2018 zijn een aantal voorwaarden in de EIA-

regeling gewijzigd ten opzichte van de voor-

waarden van 2017. Dit zijn de belangrijkste wij-

zigingen:

-Bij VRF-systemen is de vereiste COP-waarde 

(Coefficient of Performance) gestegen van 4,0 

naar 4,4. Dit betekent dat het bij het selecteren 

van een VRF-systeem nog belangrijker wordt 

kritisch naar het rendement te kijken.

- Voor warmtepompen in bedrijfsgebouwen 

geldt dat de eisen zijn aangescherpt en alleen 

de energetisch beste warmtepompen in aan-

merking komen voor fiscale aftrek.

- De omrekenfactor van elektriciteit (kWh) naar 

aardgasverbruik (Nm3) is aangepast. Hierdoor 

komt een investering in de vervanging van een 

gasgestookte installatie door een elektrische 

installatie eerder in aanmerking voor de EIA-

regeling.

-De eisen die worden gesteld aan energiepres-

tatieverbetering van bestaande bedrijfsgebou-

wen zijn aangepast. Dit betekent concreet dat 

het bedrijfsgebouw door middel van de investe-

ringen minimaal een energieprestatieverbete-

ring van drie labelsprongen moet opleveren, 

waarbij het energielabel uiteindelijk minimaal B 

moet zijn. Hierdoor komen dus alleen bedrijfs-

panden met energielabel G tot en met D in aan-

merking voor de EIA-regeling.

 

COP van 4,4

Een belangrijke wijziging in de EIA in vergelij-

king met vorig jaar, is dat de aftrek nu pas 

wordt toegekend indien een COP van minimaal 

4,4 wordt gerealiseerd. Veel VRF-systemen 

halen een dergelijke COP echter niet. Het is 

daarom belangrijk dat installateurs hun klanten 

helpen bij het selecteren van de juiste oplos-

sing.

Fiscale regelingen hebben een grote 
impact op de investeringsbereidheid 
van ondernemers
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Opleidingscentrum GOO in samenwerking 

met Aeres Tech, Zandlaan 29, 6717 LN Ede

Trainingen Warmtepompen:
• F-gassen categorie 1 incl. Basis monteur warmtepompen 

(blended)

• F-gassen categorie 2 incl. basis monteur warmtepompen 

(blended learning)

• Warmtepompen - Basistraining voor monteurs

• Warmtepompen - Basistraining voor servicemonteurs

• Warmtepompen - Basistraining voor aspirant ontwerpers

• Lucht/lucht warmtepompen voor woningen

• Lucht/water warmtepompen voor woningen

• Individuele warmtepompen voor woningen en kleine 

utiliteit

• Grondgebonden warmtepompen in de utiliteitsbouw

• Collectieve warmtepompen in woningen

Meer informatie?
Neem contact op met Roelof Robbertsen, 

T. 06 - 53 71 61 75

WEGENS SUCCES EXTRA
TRAININGEN WARMTEPOMPEN

SCHRIJF JE NU IN!

Voor meer info of direct inschrijven ga naar www.opleidingscentrum-go.nl

REGELGEVING

De EIA-regeling biedt de mogelijkheid om 54,4% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst.

Concurrentievoordeel 

“Niet alle installateurs zijn op de hoogte van de 

subsidieregels en dat is niet alleen voor hun 

klanten, maar ook voor hen zelf een enorme 

gemiste kans”, stelt Martin van der Voort, 

account manager bij Centercon. “Een installa-

teur die wel op de hoogte is en een VRF-sys-

teem aanbiedt dat de COP-norm van 4,4 haalt, 

vergroot zijn kans om een opdracht binnen te 

halen aanzienlijk.”

 

Investeringsbereidheid ondernemers 

“Wij zien dat fiscale regelingen een grote 

impact hebben op de investeringsbereidheid 

van ondernemers”, stelt Richard de Waal, 

Directeur Air Solutions bij LG Electronics Bene-

lux bij LG Air Solutions. “De combinatie van fis-

caal voordeel en toekomstige energiebespa-

ring maakt het zeer aantrekkelijk om te 

investeren in duurzame oplossingen als warm-

tepompen, zonnepanelen en energiezuinige 

VRF-systemen.” 
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Douche-wc

Inbouwdouchesysteem

De douche-wc AquaClean Tuma Comfort van Geberit is nu verkrijgbaar in een classic-uitvoering. 

Deze heeft alle basiseigenschappen van een douche-wc, inclusief WhirlSpray-douchetechnologie 

en de spoelrandloze toiletpot. De Tuma is als compleet systeem en als losse toiletzitting verkrijg-

baar. Deze opbouweenheid kan op verschillende bestaande wc-modellen worden geplaatst en 

beschikt over dezelfde functionaliteiten als het complete systeem. De Tuma is eenvoudig via een 

smartphone te bedienen. Via de app kan de positie van de douchearm, de sterkte van de straal, de 

watertemperatuur en de pulse van de douche worden ingesteld. 

GEBERIT  www.geberit-aquaclean.nl

Grohe introduceert het SmartControl 

inbouwdouchesysteem in combinatie met 

de Rapido Smartbox. Deze nieuwste combi-

natie biedt meer ruimte onder de douche 

zonder in te leveren op functionaliteit en 

comfort dankzij de slimme installatie ach-

ter de muur en het platte design van slechts 

43 mm. Met het bedieningspaneel kan de 

gebruiker één van de straalsoorten selecte-

ren door een knop in te drukken. Het volu-

me van de waterstraal kan worden aange-

past door aan de knop te draaien. De 

ProGrip-knoppen zijn gemakkelijk te bedie-

nen en voorzien van duidelijke symbolen 

voor de verschillende douche- of badopties. 

GROHE  www.grohe.com/nl 

Lucht-waterwarmtepomp
De LG Therma V Monobloc is een volledig geïnte-

greerde lucht-waterwarmtepomp. Door het water-

temperatuurbereik van 65 °C zonder toevoeging van 

elektrische heaters is dit product goed toepasbaar 

voor LT- (Laag Temperatuur) maar ook voor MT-afgif-

tesystemen. Er zijn alleen wateraansluitingen naar 

het buitendeel en er is beperkte bedrading, wat de 

installatie vereenvoudigt. De Monobloc is beschik-

baar in 5 kW, 7kW, 9kW, 12kW, 14kW en 16 kW-uitvoe-

ring. De bediening en een eventuele boiler zijn de enige componenten in het huis, dus de impact 

op het interieur is minimaal. De buitenunits zijn klein zodat ze vrijwel overal gemonteerd kunnen 

worden. Het systeem is voorzien van vorstbeveiliging. 

LG KLIMAAT  www.lgklimaat.nl 

Drinkwatergebruikersstation
De gebruikersstations van Viega zijn met twee watercircuits 

niet meer alleen inzetbaar als koud/warm gebruikersstation, 

maar ook voor koud/koud- of warm/warm-varianten. Dankzij 

de nieuwe besturingselektronica zijn de stations eenvoudig in 

gebruik te nemen. De basisinstellingen kunnen daarbij worden 

vastgelegd via het display op het gebruikersstation of op 

afstand via een webapplicatie met intuïtieve bedieninterface. 

De gebruikersstations worden kant-en-klaar voorgemonteerd 

geleverd. Via een display kan het station snel en eenvoudig in 

gebruik worden genomen (Basic-mode). Met de Advanced-

mode kan het gebruikersstation middels een webapplicatie die 

op nagenoeg alle apparatuur draait, effi  ciënt worden ingesteld.

VIEGA  www.viega.nl 

Trendy spiegel met zwart detail
LoooX heeft de collectie uitgebreid met de Mirror Black Line. Deze onderscheidt zich door een 

mat zwarte rand aan de buitenzijde. De zwarte kleur geeft de badkamer direct een stoere uit-

straling. Het model is verkrijgbaar in twee varianten. De spiegel is leverbaar met of zonder geïn-

tegreerde ledverlichting. Met vijf speelse maatvoeringen past de spiegel perfect in elke ruimte. 

De Black Line is ontworpen voor in de badkamer, maar past ook prima in andere woonruimtes. 

De spiegel heeft een breedte van 80, 100, 120, 140 en 160 centimeter en een hoogte van 

60 centimeter. 

LOOOX  www.looox.nl
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Slimme thermostaat
Nefi t komt met EasyControl, een nieuwe 

slimme thermostaat die is voorbereid op 

integratie met Smart Home-oplossingen. 

Met EasyControl kan de temperatuur in elk 

vertrek individueel kan worden ingesteld. 

Dankzij Coming Home, de nieuwe intelligen-

te aanwezigheidsdetectie leert de thermo-

staat wanneer zijn gebruikers thuiskomen 

en kan zo de temperatuur optimaal regelen. 

Dat voorkomt onnodig stoken en bespaart 

tot twintig procent energie. EasyControl en 

de slimme radiatorkranen (Smart Radiator 

Thermostats) zijn direct leverbaar. Verschil-

lende functies, zoals Coming home, Home-

Com Pro, API, IFTTT en spraakbediening 

komen later beschikbaar. 

NEFIT  www.nefi t.nl

Fijnstofsensor

Badkameraccessoires

Siemens introduceert een nieuwe fi jnstofsensor voor gebouwen. Deze kan gebruikt worden voor 

de bewaking en visualisering van fi jnstofbelasting. De op lasertechnologie gebaseerde fi jnstofsen-

sor meet de vervuiling van de lucht in twee categorieën: Particulate Matter (PM) 2.5 en PM 10. Dit 

zijn zwevende deeltjes met een diameter van 0,3 tot 2,5 micrometer resp. 0,3 tot 10 micrometer. 

De sensor is vooral geschikt voor toepassing in kantoorgebouwen en moderne wooncomplexen. 

De sensor beschikt over een display dat alleen inschakelt, wanneer de sensor personen detec-

teert. De fi jnstofsensor is geijkt op meting van PM 2.5 deeltjes en kan op verschillende klassen van 

de luchtkwaliteitsindex (AIQ-klassen) worden ingesteld. 

SIEMENS  www.siemens.com/symaro

GEESA heeft de stylefi nder ontwikkeld. De stylefi nder is opgedeeld in vier categorieën, gebaseerd op de ken-

merken Round, Organic, Square en Functional. Onder ‘Round’ vallen de collecties met ronde kenmerken, 

zoals Nemox, 27 Collection, Hotel, Luna en Comfort & Safety. ‘Organic’ betreft de collecties met organische 

vormen, zoals Tone, Haiku, Wynk en Tone Gold. De collecties met vierkante details, Nexx, Thessa, Nelio, 

Modern Art, AIM en Bloq, zijn te vinden onder de Square Collections. En de collecties met een functioneel uit-

gangspunt, Standard, Mirror, Basket, Hair Dryer en Public Area, behoren tot de Functional Collections. 

GEESA  www.geesa.com/collecties

Regendouche
Raindance E is de hoofddouche van Hansgrohe. Het opvallendste kenmerk is de vierkante vormge-

ving. Het design kwam tot stand met de vaste partner Phoenix Design en is beschikbaar als los 

model met douche-arm uit de wand (30 x 30 cm) of als inbouwversie (40 x 40 cm). De vierkante 

hoofddouche maakt gebruik van AirPower-technologie. Deze techniek creëert een gevoel van 

natuurlijke regen, doordat het water rijkelijk met lucht vermengd wordt voor nog meer volume. Ook 

de positionering van de straalopeningen werkt mee. EcoSmart-technologie reageert op de verschil-

len in waterdruk en houdt het waterverbruik constant op negen liter per minuut.

HANSGROHE  www.hansgrohe.nl
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Luchtsnelheidsregeling

Indirect gestookte 
luchtverhitters

Problemen met lage luchtsnelheidsregeling in het luchtkanaal zijn eenvoudig te overwinnen met 

de VAV-controller Optima-LV-R van Systemair. Hiermee kunnen luchtsnelheden worden ingeregeld 

van 0,2 m/s tot en met 6 m/s. Het vraaggestuurde ventilatiesysteem heeft een drukonafhankelij-

ke compacte variabele luchtstroomregelaar. Een adaptief meetorgaan zorgt voor efficiënte dyna-

mische drukmetingen over het gehele luchtsnelheidsgebied. Een geavanceerd algoritme zorgt 

voor geschikte luchtstroomregeling, zelfs bij statische druk van het subliminale kanaal (2 Pa). De 

Optima LV-R heeft luchtdichtheidsklasse 4C volgens de EN 1751 bij een druk tot 1000 Pa. 

SYSTEMAIR  www.systemair.nl

WOLF introduceert systeempakketten voor-

zien van LH-EC indirect gestookte luchtver-

hitters met een laag geluidsniveau en ener-

gieverbruik. Het pakket bestaat verder uit de 

MGK-2 staande ketels met een groot modula-

tiebereik en een hoog rendement. De lucht-

verhitters worden geselecteerd op lage 

mediumtemperaturen, zodat een toekomst-

gericht installatieconcept ontstaat. Met de 

MGK-2 ontstaat een systeem met één rook-

gasafvoer en een centraal punt voor service 

en onderhoud. De systeempakketten met het 

WRS WOLF regelsysteem bestaat o.a. uit een 

LM2 ventilatiemodule per ruimte. In de venti-

latiemodule kan een volledig klokprogramma 

worden geprogrammeerd. Het toerental van 

de LH-EC kan automatisch worden geregeld. 

De MGK-2 staande ketel wordt automatisch 

aangestuurd op het moment dat er warmte-

vraag is vanuit één van de ruimtes. 

WOLF ENERGIESYSTEMEN  www.wolf.eu

Wastafels
De VariForm-wastafels van Sphinx passen qua design 

in vrijwel elke badkamer. De nieuwe serie is in een 

groot aantal maten en vormen verkrijgbaar en mogelijk 

als opzet-, opbouw- en onderbouwwastafel. Ze zijn 

tevens verkrijgbaar met kraan- én overloopgat of zon-

der kraan- en overloopgat. De kraan kan op de wastafel 

of op het wastafelblad worden bevestigd. Of als wand-

kraan aan de muur. Kenmerkend voor alle VariForm-

wastafels is de royale diepte. Het sanitairkeramiek van 

de wastafels is barst- en krasvrij en onderhoudsvrien-

delijk. Ook bij intensief gebruik, blijven de wastafels 

mooi. 

SPHINX  www.sphinx.nl 

Wastafels en toiletten
Grohe introduceert de keramiekseries Bau, Euro en Cube Ceramic De series bestaan uit wasta-

fels, toiletten en bidets. De producten zijn eenvoudig te installeren, hebben een compact design 

om voldoende ruimte in badkamers te behouden. De Bau Ceramics-serie is bedoeld voor woning-

bouw- en utiliteitsprojecten vanwege de bes-

te prijs/kwaliteit verhouding. De Euro Cera-

mic-serie is voor kleinere badkamers. Alle 

wastafels en toiletten hebben een compact 

formaat en zijn ontworpen om ruimtes zo 

efficiënt mogelijk in te richten. De Cube-serie 

komt tot zijn recht in strakke designbadka-

mers. Deze serie onderscheidt zich door de 

rechte vormen. 

Grohe   www.grohe.com/nl

Elektronische wanduitloop
De armaturenspecialist Schell heeft een elektronische variant toegevoegd aan de Linus-serie wanduit-

lopen voor wastafels. De armatuur is makkelijk te bedienen en biedt optimale hygiëne dankzij de con-

tactloze bediening en de programmeerbare spoelfuncties. De armatuur is vandalismebestendig door 

het massieve metalen ontwerp en kan dankzij de gladde oppervlaktes gemakkelijk gereinigd worden. De 

Linus E kan geïntegreerd worden in het elektronische watermanagementsysteem van Schell. Daardoor 

kunnen stagnatiespoelingen en thermische desinfectie automatisch worden geactiveerd en gecontro-

leerd. Natuurlijk kan de Linus E ook worden geprogrammeerd met de nieuwe SSC Bluetooth-module. 

SCHELL  www.schell.eu
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• Super hoge COP tot 5,08
• Mono block te installeren zonder koeltechnische handelingen
• Mogelijkheid voor hybride installatie met iedere merk CV ketel/

warmteopwekker
• Geen binnenunit, dus beperkte installatie ruimt nodig in de woning
• Standaard voorzien van smart cloud bediening
• 100% Panasonic, waardoor hoge kwaliteit wordt gewaarborgd

AQUAREA MONO-BLOC
ALLES IN EEN BUITENUNIT

AQUAREA



www.ithodaalderop.nl

HRU ECO 200

 - Capaciteit 200 m³/h bij 100 Pa

 - Rendement 91%

 - Compacte WTW-unit eenvoudig te installeren 

tegen de wand, aan het plafond en op de vloer

HRU ECO 300

 - Capaciteit 300 m³/h bij 100 Pa

 - Rendement 97%

 - De meest installatie- en servicevriendelijke 

WTW-unit met unieke aansluitmogelijkheden 

(o.a. achter het knieschot)

HRU ECO 350

 - Capaciteit 350 m³/h bij 100 Pa

 - Rendement 94%

 - Standaard uitgerust met een ingebouwde 

bypass- en vorstklep

12,9
COP

A

17,6
COP

A+

COP

13,2

A

Met de WTW-units van Itho Daalderop

Slim warmte

terugwinnen

Uit te breiden 

met slimme 

sensoren en 

bedieningen
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