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Maak kennis met het revolutionaire intercom-systeem van Intratone voor draadloze 
toegangs controle op afstand, inclusief sleutelbeheer en videobewaking. Eenvoudig te bedienen, 
veilig en bijzonder gebruikersvriendelijk, zowel voor bewoner als beheerder en installateur. 

Bewoners kunnen met de eigen smartphone bezoek te woord staan en toegang verlenen, vanaf elke 
locatie. Beheerders kunnen op afstand, in real-time, toegang managen via een beveiligd beheer platform. 
De aanleg is simpel: geen bekabeling meer, dus geen zwaar installatiewerk, en direct inzetbaar, met een 
enorme besparing ten opzichte van traditionele systemen. 

Bel Alexander Dekker voor een demonstratie en u bent direct fan: telefoon 06 3620 1520. www.intratone-home.nl

Intratone is een merk van Cogelec en is het best verkochte intercomsysteem in Frankrijk. Vertegen woordiging in Nederland: Alexander Dekker, telefoon 06 3620 1520, email adekker@intratone.fr

DRAADLOOS INTERCOM-SYSTEEM VAN INTRATONE 
OPTIMALE EENVOUD VOOR BEHEERDER ÉN GEBRUIKER

(NAAST HET TOUWTJE DOOR DE BRIEVENBUS)

WAT IS DE EENVOUDIGSTE 
MANIER OM IEMAND 
BINNEN TE LATEN?



Wie al kennis heeft gemaakt met de compleet vernieuwde 
Vision-groepenkast heeft het ervaren: meer ruimte en dus 
meer montagegemak. Nog meer ruimte nodig? Kies dan 
voor de vernieuwde Vega-verdeler met buisinvoerstuk. 

Vision & Vega
vernieuwd
Kleine details maken 
het grootste verschil
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REDACTIONEEL / INHOUD

‘Nieuw type installateur besteedt 
zijn voorraadbeheer volledig uit’

De opkomst van een nieuw type installateur die zijn elektrotechnische 

producten Just in time afhaalt. Die trend voorspellen Erik Spijkerman en  

René Leisink van Oosterberg.

Volop dynamiek op zonnepanelenmarkt

Dubbelzijdige zonnepanelen op een witte ondergrond geven een 

belangrijke opbrengstverbetering, tot zo’n 25 procent. Dat blijkt uit een 

doorkijkje van ECN op de zonnepanelenmarkt, nu en in de toekomst.

NEN 1010: 
wat zou u willen veranderen?

‘Als u iets mocht veranderen aan NEN 1010, wat zou het dan zijn?’ 

Deze vraag stelde Installatie Journaal aan een aantal installateurs.

14

16
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“Power over Ethernet-installaties hebben 
de toekomst.”
    Jaco Bervoets, Manager Projecten bij 

    Van Rennes Elektro- & Installatietechniek 11

Kennis   Installateurs hebben het (weer) druk. Maar dit leidt er wel toe dat ze hun 

kennis niet kunnen opbouwen, merkt groothandel Oosterberg. Installateurs hebben geen tijd 

zich bij te scholen en daardoor blijven innovatieve oplossingen uit (p. 14). Kennis vergaren is 

voor installateurs heel belangrijk, benadrukt lichtontwerper Robert 

Jan Vos in ons artikel over de uitfasering van de halogeenlamp 

(p. 28). Hij merkt dat de rol van de installateur de laatste jaren 

enorm veranderd is. Zo worden installateurs vaker verantwoorde-

lijk voor de lifecycle van producten. “Dat dwingt hen zich goed te 

informeren.” Maar volgens ROVC (p. 35) is de wil om meer te leren 

en te ontwikkelen in de technische sector zeker aanwezig.

Marjolein Eilander marjoleineilander@vakmedianet.nl               @meilander2
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38
“Bij particulieren renoveren is het echt 
‘Champions League’, want ze willen 
allemaal wat anders en ze hebben 
weinig geld.”

BIM bij NOM-renovaties

In Zoetermeer renoveert een consortium  120 rij- en hoekwoningen van 

woningcorporatie De Goede Woning om tot Nul-op-de-meter woningen. 

BIM speelt hierin een belangrijke rol, van point cloud tot clash detectie.

32
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42  Productberichten
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De installateur meets ICT

Installateurs staan op de bouw steeds vaker zij aan zij met ICT-bedrijven, 

omdat de fysieke en de digitale wereld meer en meer verweven raken. 

Installateurs kunnen van die trend profi teren.

DC in woningen stokt

Direct Current (DC) in gebouwen is technisch gezien geen belemmering 

meer. Maar voor woningen is het nog een forse stap te ver.

Uitfasering halogeenlamp: 
wat moet je weten?

De uitfasering van de halogeenlamp die dit jaar van kracht wordt, 

zal de halogeenlamp geleidelijk aan doen doven. De voor- en nadelen 

op een rijtje.

De onzekere toekomst 
van de brandstofcel

De ontwikkeling van de brandstofcel - die met een hoge effi  ciëntie 

tegelijk warmte en elektriciteit levert - gaat door, mede geholpen door 

subsidie- en onderzoeks-trajecten vanuit Europa. 

18

22

28
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Windstroom gaat veertig procent  
van verbruik elektriciteit invullen

Goedkopere warmtepomp  
in de maak

Alfen gaat twee 
grote zonne-
parken aansluiten 
op het net
Alfen gaat voor Solarcentury twee zonneparken 

aansluiten op het hoogspanningsnet. Het gaat 

om een 17,5 megawattpiek (MWp) zonnepark op 

de locatie van recyclingbedrijf Twence in En-

schede en om een zonnepark van ongeveer 45 

MWp. Dit zonnepark bevindt zich op de locatie 

van zinkfabriek Nyrstar in Budel. Met meer dan 

zestigduizend zonnepanelen over twintig hecta-

re en met een capaciteit van 17,5 MWp, kan het 

nieuwste project bij Twence ongeveer 4.500 

huishoudens van stroom voorzien. Het project 

by Nyrstar is nog groter, met meer dan 150.000 

zonnepanelen over zestig hectare en een capa-

citeit van ongeveer 45 MWp. Voor beide projec-

ten zorgt Alfen voor de techniek, het projectma-

nagement, de installatie, de ingebruikname en 

service van de microgrids. Ook levert Alfen 

2.500 kVA transformatorstations en realiseert 

het bedrijf de centrale netaansluiting. Beide 

projecten worden dit jaar opgeleverd.

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 
nieuwe windparken op de Noordzee 
bouwen. Samen met de andere wind-
parken op zee zouden die veertig 
procent van ons totale elektriciteits-
verbruik moeten leveren.

Dat staat in de ‘Routekaart windenergie op zee 

2030’. Het kabinet stelt daarmee tevens een 

flinke impuls te geven aan het Nederlandse 

bedrijfsleven en de economie. Naar schatting 

In het project HP-Launch gaan 
kennisinstituten en marktpartijen 
een prototype ontwikkelen van 
een betaalbare warmtepomp voor 
bestaande woningen.

De nieuwe warmtepomp moet niet alleen goed-

koper worden, maar ook efficiënter dan de hui-

dige systemen en goed inpasbaar in de Neder-

landse woningen, dus compact. 

Binnen twee jaar moet het prototype klaar zijn. 

Het gaat in eerste instantie om een prototype 

van een lucht-waterwarmtepomp. Voor het pro-

totype willen de ontwikkelaars gebruik maken 

van het koudemiddel propaan. Daarvan wordt 

zo’n kleine hoeveelheid toegepast, dat de risi-

co’s op brandgevaar beperkt blijven. 

De projectresultaten worden beschikbaar 

gesteld aan de Nederlandse warmtepompin-

gaat het om vijftien tot twintig miljard aan 

investeringen en tienduizend banen in de perio-

de 2024-2030. Voor 2023 komen er vijf nieuwe 

windparken die samen met bestaande wind-

parken een vermogen hebben van ongeveer  

4,5 GW. Daar moet tussen 2024 en 2030 voor 

nog eens zeven GW aan windparken op zee bij 

komen. Vanaf 2021 opent het kabinet hiervoor 

de tenders. 

De routekaart moet voor zekerheid zorgen voor 

de ontwikkelaars van de windparken. Dat leid-

de eerder al tot een forse kostendaling voor 

windenergie op zee; er kan nu al een windpark 

zonder subsidie gebouwd worden. Het kabinet 

vindt dat meer windparken op zee alleen zinvol 

zijn als ook het niet-elektrische energiegebruik 

- tachtig procent van de totale energievraag - 

duurzaam is. Daarom moeten we omschakelen 

naar duurzame elektriciteit bij de industrie, 

verwarming van gebouwen en mobiliteit. Ook 

waterstof geproduceerd met elektriciteit van 

windparken is nodig.

dustrie, die het product kan doorontwikkelen 

tot een betaalbaar serieproduct. Elementen uit 

het prototype kunnen volgens de ontwikkelaars 

ook worden gebruikt in alternatieve systemen, 

zoals warmtepompen met bodembron- of koel-

installaties. Het project heeft subsidie gekre-

gen van de Topsector Energie.



07Installatie Journaal
Juni-Juli 2018

NIEUWS

Volop werk in installatiebranche

Slimmer en sneller bimmen 

Lomans wint Business Excellence Award
Lomans Totaalinstallateur sleepte tijdens de jaarlijkse Europese partnerconferentie van Siemens Building Technologies een Business Excellence Award in de 

wacht. Lomans is sinds 2006 Siemens-partner voor brandbeveiligingstechnologie. Voor de Business Excellence Award waren zeven partners uit 21 landen genomi-

neerd. De partnerconferentie was in Berlijn. Paul de Backker, global head marketing & business support 

bij Siemens Building Technologies in Zwitserland, zat in de jury. “Lomans is een financieel solide bedrijf 

dat zijn processen goed op orde heeft en actief is in sectoren die voor ons belangrijk zijn”, vertelt hij. “De 

Business Excellence Award is een blijk van waardering voor de proactieve manier waarop Lomans als 

partner in de markt staat en met ons omgaat en een bevestiging dat we samen op de goede weg zijn.” 

Richard van den Berg, projectleider Brandbeveiliging bij Lomans, nam de Award in ontvangst. Hij was 

verbaasd toen hij de naam van zijn bedrijf hoorde afroepen. “Wij wisten niet dat Siemens ons had voor-

gedragen. Een totale verrassing! Siemens is echt ons merk voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties. 

We staan volledig achter hun producten.”

Werknemers die hun baan verliezen 
als gevolg van de energietransitie 
hoeven niet werkloos te worden. De 
technische installatiebranche ziet de 
werknemers uit de fossiele economie 
graag komen.

Om dit soepel te laten verlopen wil Uneto-VNI 

samen met het UWV en Otib een Energietransi-

tie-loket openen. Dat loket moet werknemers 

snel begeleiden naar een vaste, groene baan in 

de installatiesector. Voorzitter Doekle Terpstra 

van Uneto-VNI reageert met het plan op het 

SER-advies Energietransitie en werkgelegen-

heid. Het adviesorgaan van de regering wijst 

niet alleen op de groeiende werkgelegenheid 

als gevolg van de transitie naar schone energie, 

De BIM Bots van TNO zijn slimme 
tools die zijn te gebruiken met ieder 
BIM-pakket. Ze kunnen een bouw-
ontwerp optimaliseren en daarmee 
de productiviteit van de bouwsector 
verhogen, zegt TNO.

Een BIM Bot is een intelligent, online systeem 

dat autonoom handelingen uitvoert op basis 

van BIM data, bijvoorbeeld een berekening, 

simulatie of analyse. Het is ook mogelijk om 

meer dan een bot tegelijk aan het werk te zet-

ten. De bots kunnen zelfs onderling data uit-

maar óók op verlies van arbeidsplaatsen in de 

oude, fossiele economie. De SER verwacht dat 

er de komende jaren alleen al door sluiting van 

de kolencentrales duizenden banen verloren 

gaan. Uneto-VNI wil voorkomen dat daarmee 

technisch talent verloren gaat. In de technische 

installatiebranche zijn veel banen, maar niet 

alleen voor technici op uitvoerend niveau. 

Terpstra: “De sector digitaliseert in razend 

tempo. Dat betekent dat nieuwe eisen worden 

gesteld aan het kennisniveau van onze werkne-

mers én dat er nieuwe banen ontstaan. We 

hebben óók systeemarchitecten, data-analis-

ten, energieadviseurs en BIM-modelleurs 

nodig.” 

Uneto-VNI heeft het plan al voorgelegd aan het 

UWV, dat bij monde van directeur Tof Thissen 

positief heeft gereageerd. De technische instal-

latiebranche houdt nu al rekening met een 

tekort van twintigduizend technici in 2020. Als 

gevolg van de omslag naar duurzame energie-

opwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen en 

warmtepompen zou dit tekort zelfs kunnen ver-

dubbelen tot veertigduizend vacatures.

wisselen. BIM Bots maken het mogelijk om al 

vroeg in het proces inzicht te verkrijgen in een 

ontwerp en verbeteren de kwaliteit van het 

werk. Léon van Berlo, senior BIM-onderzoeker 

bij TNO: “In een van onze Europese onder-

zoeksprojecten, Streamer, ontwikkelden we 

een BIM Bot die de energieprestatie van een 

ziekenhuis berekent en analyseert. Aan de 

hand van het programma van eisen optimali-

seerde de BIM Bot het model. Zo werd bijvoor-

beeld duidelijk welke ruimtes het beste naast 

elkaar geplaatst konden worden.” 

Het afgelopen jaar ontwikkelde TNO nog twee 

BIM Bots: een simulatietool die berekent wat 

de warmteweerstand van een wand is en eentje 

die alle bakstenen modelleert. Deze laatste tool 

maakt al heel vroeg duidelijk of bijvoorbeeld de 

openingen voor de ramen en deuren die in een 

ontwerp staan, uitvoerbaar zijn. De eerste 

gesprekken met overheden en toeleveranciers 

zijn positief, zegt Andrew Koster, senior Busi-

ness Development Manager. “BIM Bots zijn 

gebaseerd op open standaarden. Als data-eige-

naar krijg je dus nooit te maken met een lock-

in. Een ander voordeel is dat je weet dat je vol-

doet aan het Bouwbesluit.”
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‘Potentieel witte leds is beter te benutten’

Monteurs slimme meter op 
E-bakfi ets door binnenstad

App voor slimme kabelberekeningen
Draka lanceert Cable App, een app voor slimme kabelberekeningen. De app bevat onder andere 

alle standaard meetmethodes van NEN 1010. Behalve de juiste kabeldiameter berekent Cable App 

ook een fi nancieel en ecologisch alternatief. De gratis app is beschikbaar voor smartphones en 

tablets (Android en iOS) en als webversie. De app heeft een instructievideo. Ook is er de mogelijk-

heid kabelberekeningen op te slaan en per mail te versturen. Volgens de leverancier bestrijkt de 

app het hele Draka-assortiment op een zeer gebruiksvriendelijke manier. “Na het invullen van de 

belastingstroom leiden wij de gebruiker stap voor stap door de hele berekening. Dankzij fi lterme-

nu’s hoeft hij zelf weinig in te vullen”, vertelt product manager Rinus Broekmans. Ook correctie-

factoren voor bijvoorbeeld omgevingstemperatuur en thermische weerstand worden automatisch 

gegenereerd. De app volgt de rekenmethode volgens bijlage 52.B van NEN1010. Hierdoor kan de 

app alle verschillende installatiemethoden aan: in de grond, vrijhangend, in kabelgoten. Ook is het 

mogelijk gelijkstroom (DC) kabels en rubber kabels berekenen. Cable App is gekoppeld aan een 

andere rekentool van Draka: Eco Advies. Hierdoor kan de gebruiker tegelijk een duurzaam alterna-

tief berekenen. Hij krijgt dan advies voor een kabel die fi nancieel en ecologisch een betere keus is. 

De besparingen worden uitgedrukt in kWh, geld en CO2-equivalent.

Witte leds kunnen goedkoper en 
duurzamer, zegt Maryna Meretska 
van de Universiteit Twente. 

Maryna Maretska promoveerde aan de Univer-

siteit Twente op het proefschrift ‘Taming a 

white LED’. Maretska wil een ‘meta witte led’ 

(M-White led) ontwikkelen. Deze M-White led 

zou geschikt zijn voor alle verlichtingstoepas-

De monteurs van netbeheerder 
Stedin die slimme energiemeters 
installeren, komen voortaan op een 
elektrische bakfi ets bij klanten langs 
in het Utrechtse stadshart. 

De monteurs laten hun dieselbusjes staan. Op 

deze manier wil Stedin bijdragen aan een ver-

betering van de luchtkwaliteit in de stad. Ook 

scheelt het (parkeer)kosten en tijd, omdat een 

parkeerplek in de binnenstad van Utrecht niet 

altijd makkelijk te vinden is. 

Zes slimme meter-monteurs gaan tot het 

einde van het jaar bij 8.200 huishoudens en 

winkels in de stad op E-bakfi etsen van City-

ServiceBike langs om de slimme meter te 

installeren.

singen. Ook zou de kleur beter te ‘tunen’ zijn. 

Daarnaast verwacht Maryna Meretska dat de 

nieuwe witte led ook veel minder fosfor zal 

gebruiken: de helft of zelfs minder. Meretska 

gaat haar ideeën voor de M-white led uitwerken 

aan Harvard University. Om hier twee jaar 

onderzoek te kunnen doen, ontving ze een 

Rubicon-subsidie van de Nederlandse Organi-

satie voor Wetenschappelijk Onderzoek.



09Installatie Journaal
 Juni-Juli 2018 

Kijk voor dagelijks nieuws op www.installatiejournaal.nl        @InstallatieJNL

NIEUWS

Elektro Vakbeurs en Installatie Vakbeurs 
voor het eerst onder één dak

Essent neemt 
energieadviesbureau over

Elektro Vakbeurs en Installatie 
Vakbeurs worden dit jaar voor het 
eerst gelijktijdig en onder één dak 
gehouden. 

Op de beurzen worden technieken, systemen, 

gereedschappen en marktontwikkelingen 

gepresenteerd. Ook zijn er productpresenta-

ties, demonstraties, workshops en Guided 

Tours. Elektro Vakbeurs en Installatie Vakbeurs 

behouden hun eigen identiteit en richten zich 

Essent heeft het energieadviesbu-
reau Klimaatroute overgenomen. 
Met deze overname wil Essent een 
stevige positie krijgen in de zakelijke 
energieadviesmarkt.

Klimaatroute adviseert ondernemingen op 

maat over energiebesparing. Met zelf ontwik-

kelde software voeren adviseurs bij onderne-

mers op locatie een QuickScan uit. De adviseur 

kijkt tijdens de opname naar de verlichting, 

regeltechniek, isolatie, verwarming en moge-

lijkheden tot opwekken van duurzame energie. 

Op basis van de bevindingen stelt Klimaatroute 

een rapport op. Klimaatroute kan vervolgens 

een rol spelen bij het selecteren van leveran-

ciers om aanpassingen door te voeren. Het 

bedrijf begeleidt ondernemers gedurende 

minimaal één jaar bij een energie-effi  ciëntere 

bedrijfsvoering. Ook wijst het adviesbureau zijn 

klanten ook op subsidiemogelijkheden en fi sca-

le voordelen bij het investeren in energiebespa-

ring. Klimaatroute schat dat bij ongeveer tach-

tig procent van de Nederlandse bedrijven nog 

veel te winnen valt aan energiebesparing en het 

opwekken van duurzame energie.

Duurzaamheids-
keurmerk 
voor woningen
Dutch Green Building Council ontwikkelde een 

duurzaamheidskeurmerk voor woningen: het 

DGBC Woonmerk. Hiermee worden woningen 

gemeten op zeven verschillende duurzaam-

heidsonderwerpen. Voor de woning zelf wordt 

gelet op energiegebruik en water, materiaalge-

bruik en onderhoud, binnenklimaat en comfort 

en op toegankelijkheid. Voor de omgeving van 

de woning gelden criteria op het gebied van 

bereikbaarheid, veiligheid en leefomgeving. Het 

woonmerk is in eerste instantie bedoeld voor 

de professionele markt. In de nabije toekomst 

wordt het keurmerk ook geschikt gemaakt voor 

individuele woningbezitters.

op hun eigen bezoekersdoelgroepen. Elektro 

Vakbeurs zich op alle disciplines uit de elektro-

techniek. De Installatie Vakbeurs gaat over 

installatietechniek: van leidingsystemen tot 

warmtepompen en van waterbehandeling tot 

energie- en besparingstechnieken. Integraal 

installeren wordt op de beurzen ruimschoots 

onder de aandacht gebracht. 

Bezoekers zijn vrij een kijkje te nemen op beide 

beurzen. Ook is het E&W installatie platform, 

waar exposanten vertegenwoordigd zijn die 

zich al richten op zowel de E- als W-installateur. 

De Elektro Vakbeurs en Installatie Vakbeurs 

zijn van 11 tot en met 13 september in Evene-

mentenhal Hardenberg.
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01   Waarom hebt u voor dit vak 
gekozen?

Techniek heeft me altijd aangetrokken, en dan 

vooral het werken in een projectomgeving. Je 

komt altijd met andere mensen in aanraking. 

En ieder project is uniek, uitdagend en leuk.

02    
Wat is uw specialisatie? 

Ons bedrijf doet alle E- en W-installatiewerk-

zaamheden en dan vooral in de utiliteit,  

zorg en industrie. Ik ben zelf breed inzetbaar 

met ervaring in meerdere (technische)  

functies.

03   Welke opleiding heeft u als 
laatste gevolgd?

Een training op het gebied van medisch 

gebruikte ruimten. 

04   Op welk project bent u het 
trotst en waarom?

Onder andere op de nieuwbouw van verffabriek 

Chugoku Marine Paints in Heijningen. De 

fabriek kreeg een gesloten productiesysteem, 

een wereldprimeur! We ontwierpen, engineer-

Jaco Bervoets
Functie Manager Projecten
Leeftijd 34
Bedrijf Van Rennes Elektro- &  
Installatietechniek
Plaats Klaaswaal
Aantal medewerkers ongeveer 85

Twitter @VanRennesNL
Facebook Van Rennes Elektro-  
& Installatietechniek
LinkedIn Van Rennes Elektro-  
& Installatietechniek

Tekst  Marjolein Eilander
Beeld  Fotozee

den en realiseerden de installatie. Momenteel 

zorgen we voor het beheer. 

05   Hoe verkoopt u zichzelf  
bij uw klanten?

Door goed te luisteren en echt betrokken te zijn 

bij klanten en hun bedrijfsprocessen. Zodat je 

goed advies kunt geven en een installatie 

realiseert die past bij het bedrijf. Je moet daar 

de tijd voor nemen. 

06    Wat kan volgens u echt  
niet meer?

Ellenlange aanbestedingstrajecten. Het gaat er 

dan vaak om om voor een dubbeltje op de 

eerste rij te zitten. We steken liever energie in  

directe relaties en bouwteams. Door eerder 

betrokken te zijn bij elkaar en het project 

worden adviezen beter en kun je verwachtingen 

van de installaties beter realiseren. 

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

Verwarming zonder gasinstallaties en Power 

over Ethernet-installaties. Die ontwikkelingen 

blijven doorgaan.

08   Wat zou u in uw vak willen 
veranderen?

Techniek is gemeengoed geworden. Thuis, op 

het werk en voor zorg- en hulpverlening. Maar 

er komt meer bij kijken dan veel mensen 

denken. Ik zou graag zien dat mensen 

enthousiaster worden over techniek. Zodat er 

betere opleidingen komen en meer goed 

opgeleide techneuten, vrouw of man.

09   Waar zou u zich verder in  
willen bekwamen?

Het vergroten van kennis en expertise is altijd 

belangrijk. De installatiewereld is een 

dynamische omgeving waarin de ontwikkelin-

gen elkaar snel opvolgen. Het is belangrijk deze 

goed te blijven volgen.  

10   Hoe ziet uw werk er over  
vijf jaar uit?

Dan adviseren we nog steeds onze klanten en 

ontwerpen, realiseren en beheren we nog 

steeds installaties. Alleen de producten en 

toepassingen zullen anders worden.
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Belronde - Installateurs - Normcommissie

REGELGEVING

Raymond de Bruijn, R&R Elektro, Zoetermeer. 

“In het algemeen ben ik best tevreden over de 

NEN 1010. Het is een erg uitgebreid boekwerk, 

omdat de norm over een groot aantal installa-

ties gaat, ook complexe. Dat vind ik geen 

bezwaar, al zitten wij vooral in de woningbouw. 

Het stoort me wel dat alle eisen die de overheid 

aan gebouwen stelt niet wat meer gebundeld 

zijn. Wat mij betreft zouden de regels van het 

Bouwbesluit en die voor de elektrotechnische 

installaties bijvoorbeeld gewoon geïntegreerd 

mogen worden in één norm. Dat zou het alle-

maal veel duidelijker maken. Wat het gebruik 

van de norm betreft houd ik het bij de papieren 

uitgave, daar ben ik goed in thuis. Ik weet wel 

dat je ook een digitale versie kunt gebruiken en 

dat daar handige verwijzingen in staan, maar 

daar heb ik geen behoefte aan.”

Training NEN 1010

Ruben Bonk, Bonk Elektro, Deventer.  

“Wij zijn vooral bezig met het plaatsen van zon-

nepanelen. We hebben daardoor maar beperkt 

met de NEN 1010 te maken. We hebben een 

training gevolgd om goed op de hoogte te zijn 

van de laatste eisen en dat lukt prima. Ik vind 

het dan ook niet nodig dat de norm wordt aan-

gepast. We zorgen dat we de eisen kennen en in 

de norm kunnen vinden en zorgen uiteraard dat 

we ons daaraan houden.”

NEN 1010:  
wat zou u willen veranderen?
‘Als u iets mocht veranderen aan NEN 1010, wat zou het dan zijn?’  

Deze vraag stelde Installatie Journaal aan een aantal installateurs.

Tekst  Ferdinand Pronk

Normcommissie NEN 1010

Peter Rullens, Rullens Elektrotechniek, Pijnac-

ker. “Ik vind de NEN 1010 behoorlijk ingewik-

keld, maar het heeft niet veel zin als ik daar uit-

gebreid op in ga, want ik ga die norm toch niet 

veranderen, dat is aan de normcommissie.”

Solar Energy Buffering

Jo Karsten, Karsten Advies, Rijssen.  

Karsten zit al ruim veertig jaar in het vak. Hij 

houdt zich bezig met het ontwerpen, bereke-

nen en de calculatie van zeer diverse projecten. 

Daarnaast is hij uitvinder van onder meer een 

zonnepaneel met een dubbel rendement: het 

‘oogst’ tegelijk zonnewarmte en stroom. Veelal 

zijn de uitvindingen een slimme toepassing van 

een voor de hand liggende logica die nog niet 

eerder op de door hem bedachte manier is toe-

gepast. Zo is het ook met de Solar Energy Buf-

fering systemen, die zijn opgebouwd uit vindin-

gen van Karsten: ze bestaan uit een aantal 

collectorpannen, een zonneboiler met naver-

warmer, een warmtepomp, een slimme rege-

ling en een gepatenteerde harpoenbron.

Die nieuwe technieken staan niet op gespannen 

voet met de NEN 1010, zegt Karsten: “Ik heb 

slechts zijdelings met de norm te maken. De 

installaties in de Solar Energy Maximizer zijn 

vooral waterbouwkundig. Het belangrijkste 

elektrotechnische onderdeel is de omvormer 

en over de toepassing daarvan bestaat in de 

normen geen onduidelijkheid. Bij mijn calcula-

tiewerk heb ik uitgebreider met de NEN 1010 te 

maken, maar ook in dat geval geven de regels 

me door mijn langdurige ervaring, gezond ver-

stand en de aard van de installaties geen pro-

blemen.”

Praktijkrichtlijnen

Duncan Feeke, Feeke Elektrotechniek, Bergen. 

Feeke Elektrotechniek is een allround elektro-

technisch installatiebedrijf voor particulieren 

en bedrijven en zorgen voor installatie, renova-

tie en onderhoud. “Ik vind de NEN 1010 een 

mooie norm. De inhoud is erg volledig en ik kan 

goed mijn weg vinden in alle onderdelen en 

voorschriften. Het is handig dat de praktijk-

richtlijnen op bepaalde punten extra informatie 

geven. Kortom: er hoeft wat mij betreft niets 

aan de NEN 1010 te veranderen.”

Aarden kunststof leidingen

Marco van Beek, Van Beek Elektro, Gouda.  

“We houden ons bij Van Beek Elektro vooral 

bezig met het installeren en onderhouden van 

elektrotechnische installaties voor particulie-

ren en bedrijven, en doen dat zowel voor licht-, 

‘Een betere toelichting op het  
aarden van kunststof leidingen  
zou wel prettig zijn’
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kracht-, als zwakstroominstallaties. Ook op het 

gebied van data, zonnepanelen en domotica 

helpen we klanten. We werken in opdracht van 

gerenommeerde aannemers, maar ook met 

kleinere bouwbedrijven en rechtstreeks voor 

particulieren. De NEN 1010 levert ons vrijwel 

nooit problemen op, dus veel veranderingen 

zijn wat ons betreft niet nodig. Een betere toe-

lichting op het aarden van kunststof leidingen 

zou wel prettig zijn, want die worden door de 

w-installateurs steeds vaker gekozen. Er wordt 

nu in de norm gesteld dat aarding bij dit type 

leidingen in een badkamer niet nodig is, als je 

door meten kunt aantonen dat ze niet geleiden. 

In de praktijk roept dat toch nog wel eens vra-

gen op: ik hoor de monteurs er wel eens over 

mopperen en ook op internet zie je dat mensen 

er mee worstelen. Wat meer toelichting zou het 

een stuk makkelijker maken.”

Kabelberekening in NEN 1010

Frits Captijn, Captijn Elektrotechniek, Over-

veen. “Wij werken voor bedrijven, aannemers, 

(overheids-) instellingen en particulieren. We 

richten ons binnen de elektrotechniek vooral 

op communicatietechniek, verlichting, energie-

besparing, zonnepanelen en domotica. De NEN 

1010 voldoet in het algemeen goed. Zo’n norm 

legt de kaders vast en daarbinnen gaat het 

voor een groot deel om interpreteren. Ik kan 

daar prima mee uit de voeten, mede omdat ik al 

lang in het vak zit. Toen ik werd opgeleid was de 

NEN 1010 nog een bescheiden zakboekje. 

Soms grijp ik op een wat oudere versie terug 

als opstapje naar het vinden van informatie. 

Met die achtergrondinformatie is het voor mij 

dan vaak een stuk eenvoudiger om in de nieuwe 

versie de laatste informatie te vinden.”

“Een onderdeel dat wat mij betreft wel wat dui-

delijker kan is de kabelberekening. Het is best 

een puzzel om die berekeningen goed te 

maken. Uiteindelijk lukt het wel, maar met een 

wat duidelijker uitwerking in de norm zou het 

makkelijker worden. Op internet zie ik dat ik 

niet de enige ben die het een ingewikkeld 

onderdeel vindt. Gelukkig zijn er ook wel hulp-

middelen, zoals kabelberekeningsmodules van 

fabrikanten, die op basis van de nieuwe NEN 

1010 aangeven wat de juiste keuze is.”

Storingen oplossen

Ben Buhl, Buhl Elektrotechniek, Zandvoort. 

“Iedere installateur moet de NEN 1010 natuur-

lijk kennen, maar ik hoor om me heen dat som-

mige collega’s daar wel wat moeite mee heb-

ben. Dat ligt naar mijn mening niet aan de norm 

zelf, want die is duidelijk genoeg en ook vol-

doende toegankelijk. Je moet er natuurlijk wel 

tijd in steken om de norm goed te leren kennen 

en bij te blijven. Wij lossen storingen en proble-

men in elektrotechnische installaties op, ver-

nieuwen installaties of doen kleine aanpassin-

gen. Daarnaast verzorgen we keuringen. Voor 

ons werk kan de norm zo blijven. Ik kan dus ook 

geen dringende aanpassingen van de NEN 1010 

verzinnen, hooguit wat kleine puntjes als ik 

diep nadenk. Maar misschien is dat anders bij 

grote bedrijven die met complexere installaties 

werken.”
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In het distributiecentrum van Oosterberg in 

Apeldoorn rollen tientallen plastic bakken over 

lopende banden en door de metershoge meta-

len stellingen. Aan de zijkant staat een gerobo-

tiseerde snijmachine, die de door medewerkers 

zorgvuldig ingepakte pakketten op hoogte 

afsnijdt en dichtplakt: op naar een - hopelijk 

tevreden - klant.

Order pick systeem

Deze indrukwekkende order and storage retrie-

val (OSR) machine van het Oostenrijkse bedrijf 

Knapp draait nu enkele weken en verwerkt 

ongeveer de helft van Oosterbergs kleingoed-

bestellingen. Op korte termijn sluit het maga-

zijn in Zutphen zijn deuren sluiten en worden 

alle bestellingen door de OSR in Apeldoorn 

afgehandeld. “Dit gaat veel sneller en er wor-

den veel minder fouten gemaakt dan wanneer 

je alles handmatig doet”, zegt René Leisink. 

‘Nieuw type installateur besteedt 
zijn voorraadbeheer volledig uit’
De opkomst van een nieuw type installateur die zijn elektrotechnische producten Just 

in time afhaalt of laat bezorgen door de groothandel en dus zelf geen voorraden hoeft 

aan te houden. Die trend voorspellen marketing directeur Erik Spijkerman en IT- en  

logistiek directeur René Leisink van elektrotechnische groothandel Oosterberg. 

Tekst  Tijdo van der Zee   Beeld  Marieke Bakker

Oosterberg is niet de enige groothandel met 

een dergelijk order pick systeem. Een w-techni-

sche groothandel als Rensa werkt er bijvoor-

beeld ook al enige jaren mee. Desalniettemin, 

de investering in zo’n grote machine geeft aan 

waar Oosterberg naar toe wil: vooruit. En vol-

gens Leisink en Spijkerman is de toekomst er 

één waarin de installateur en groothandel veel 

meer met elkaar verweven zijn. “Wij schuiven 

op naar de voorkant van het proces”, zegt Spij-

kerman. “Naar de voorkant van het installatie-

proces, waarbij we meer als adviseur zullen 

optreden, maar ook naar de voorkant van het 

logistieke proces, waarbij we het voorraadbe-

heer van de installateur kunnen overnemen.” 

Bijscholing installateurs

Een aantal factoren speelt daarbij een rol, legt 

Leisink uit. Factoren die elkaar versterken. Zo is 

er enerzijds de razendsnelle ontwikkeling van 

de techniek. Er zijn nog genoeg installateurs 

die nog niet weten hoe ze een pv-paneel moe-

ten installeren, laat staan hoe ze de boel moe-

ten verbinden in een domotica-achtige configu-

ratie. En dan heeft tegenwoordig ook nog eens 

zo’n beetje ieder product een gateway of een 

wifi-module en moeten apparaten via iPads 

met apps worden bediend.

Aan de andere kant is er de economie die nu 

echt op stoom is, waardoor installateurs een 

gevangene van hun agenda zijn geworden. Ze 

hebben eenvoudigweg geen tijd om zich bij te 

scholen. “Maar die drukte leidt er helaas wel 

toe dat ze hun kennis niet kunnen opbouwen en 

daardoor ook de klant weer niet kunnen over-

tuigen van het nut en noodzaak van slimmere 

systemen met hogere regelwaarde.” 

Connected lighting

Volgens Spijkerman blijven innovatieve oplos-

singen daardoor uit. “Stel, je wil in je woning 

een nieuwe doorgang creëren naar je keuken, 

en dan natuurlijk een extra lichtknopje naast 

die deur. Het overgrote deel van de installa-

“Van de Stroomversnelling is niet veel 
terecht gekomen, maar wij hebben er 
wel veel van opgestoken”

FAMILIEBEDRIJF BESTAAT 125 JAAR 

Oosterberg viert dit jaar zijn 125-jarig jubileum. Oprichter Willem Oosterberg begon in 1893 als pianostem-

mer en handelaar in muziekinstrumenten in Zutphen. Via de verkoop van radio’s navigeerde het bedrijf in de 

tweede helft van de vorige eeuw langzaam in de richting van waar het zich nu nog bevindt: de verkoop van 

elektrotechnische producten aan installatiebedrijven in twintig vestigingen verspreid over het land. Deze ves-

tigingen worden sinds 2016 bevoorraad door een hagelnieuw geautomatiseerd distributiecentrum in Apel-

doorn. Het jubileum wordt groots aangepakt met een feestelijke tournee langs alle vestigingen en een feest 

en een slotfeest in oktober op een nog nader bekend te maken locatie ergens in het midden van het land.
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Erik Spijkerman en René Leisink van de elektrotechnische groothandel Oosterberg.

teurs zal dan een offerte maken voor een nieu-

we sleuf in de muur, en voor pijp en draad. Ter-

wijl je ook kan zeggen: ik doe dat met een losse 

schakelaar en een sensor bij het armatuur. Heb 

je geen breekwerk en ben je in een uurtje klaar. 

Dat is toch mooi! Je moet dan als installateur 

wel een tikje innovatief willen zijn en vooral ook 

meedenken met de klant. Hier is ook een infor-

matievoorzienende rol van de groothandel 

weggelegd.” 

Een bedrijf als Philips heeft zijn ziel en zaligheid 

gelegd in connected lichting. En deze technolo-

gie neemt dan ook een grote vlucht. Dat wil niet 

zeggen dat alles wat maar verbonden kan wor-

den ook daadwerkelijk verbonden moet worden. 

Leisink: “De vrouw des huizes moet er ook 

gelukkig van worden.” En Spijkerman vult aan: 

“Mijn buurman kon met zijn iPad zijn gazon-

sproeiers bedienen. Hij vond het prachtig, maar 

zijn vrouw kreeg er een sik van. Kijk, het moet 

niet alleen maar een mannenspeeltje zijn. Ik 

moet je eerlijk bekennen dat we vijf jaar geleden 

verwacht hadden dat home automation een gro-

tere vlucht zou nemen. Het valt wat tegen.” 

Connected deurbel 

Leisink: “Het moet duidelijker worden wat je er 

precies aan hebt. En het moet zo makkelijk zijn, 

zo intuïtief worden, dat je niet bang bent om 

het te gebruiken.” Een goed voorbeeld van 

gemak en nut vindt Spijkerman de connected 

deurbel, die een klein cameraatje heeft en in 

contact staat met internet, waardoor je altijd, 

ook als je niet thuis bent, kunt zien wie er voor 

de deur staat. 

“Installatie is echt plug and play en het is 

superhandig: als de pakketbezorger aan de 

deur staat, kan je hem even zeggen dat hij het 

bij de buren mag afleveren. Ja, en dan blijkt 

men best bereid om 130 euro neer te tellen 

voor een installatiegadget.” 

In principe staat Oosterberg klaar om installa-

teurs te ontzorgen. Dat betekent, vertelt Lei-

sink, dat de groothandel met installateurs wil 

sparren over de beste aanbieding die zij kun-

nen doen naar klanten. “En het mooie is dat wij 

niet gebonden zijn aan één product, maar alle 

merken kunnen leveren.” Maar het gaat verder 

dan dat, want ook het installatieontwerp kan 

Oosterberg de installateur uit handen nemen.

De Stroomversnelling

Spijkerman: “Wij hebben deelgenomen aan het 

project De Stroomversnelling, waarbij goedkope 

nul-op-de-meterrenovatieconcepten uitgedacht 

werden. Van die Stroomversnelling is niet zo 

heel veel terecht gekomen. Maar wij hebben er 

wel veel van opgestoken, namelijk het werken 

met teams met partijen uit de hele bouwketen, 

waarbij wij dus ook al aan de voorkant van het 

proces onze inbreng hadden.” Oosterberg heeft 

daarom sinds enkele jaren een speciaal team 

dat zich bezighoudt met de verschuivende rol 

van de groothandel. “Ik vind groothandel daar-

om eigenlijk een wat verouderde term; we zijn 

inmiddels veel meer dan dat.”

Magazijnloos installeren

En dat brengt de twee mannen bij een trend 

waar ze veel vertrouwen in hebben: magazijn-

loos installeren. Leisink: “Dat kan doordat we 

de distributie zélf in handen hebben, mogelijk 

gemaakt door een breed netwerk van afhaal-

punten. En doordat we niet alleen onze eigen 

producten, maar ook die van de installateur 

verpakken en bezorgen. Hierdoor ontstaat een 

nieuw type installateur die zijn voorraadbeheer 

volledig uitbesteedt. Dat scheelt de installateur 

veel werk en geld.”

Sinds een jaar heeft Oosterberg nu zo’n con-

structie lopen met voormalig Liander-dochter 

Kenter, een specialist in middenspanningsin-

stallaties en gas- en elektriciteitsmeters. “Zij 

hebben geen voorraden meer, maar bestellen 

alles op afroep en als je voor zeven uur ‘s 

avonds bestelt is de bestelling er de volgende 

ochtend. En de meters die zij plaatsen hebben 

wij niet in ons assortiment, maar leveren wij 

toch. Die zitten hier, ergens in die bakken in het 

OSR. Onlangs hebben we de eerste tien maan-

den met ze geëvalueerd en de ervaringen 

waren heel positief.”
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Rendement - Zonvolgsystemen - Tandemcellen 
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Nog steeds is daling van de kostprijs van zon-

nepanelen niet tot stilstand gekomen. Ener-

zijds worden panelen nog steeds goedkoper en 

tegelijkertijd stijgt het rendement. De kilowatt-

uur-kosten, een belangrijke graadmeter in hoe-

verre zonnestroom kan concurreren met fos-

siel opgewekte elektra, zullen wellicht dalen tot 

slechts twee of drie eurocent, vertelde Paul 

Wyers van ECN onlangs tijdens een Eneco Mas-

terclass over pv.  

“Binnen twintig jaar.”  

Dat zal niet meer met de huidige silicium- en 

dunne filmpanelen gaan; hun rendement kruipt 

langzaam naar het maximum en verdere verho-

ging vraagt een volgende stap in de technolo-

gie. Volgens ECN-onderzoeker Wim Sinke 

komen de grenzen van wat technisch haalbaar 

is voor de top van de huidige soorten panelen, 

langzaam in zicht. “Dunne film en silicium heb-

ben een paneelrendement dat op termijn maxi-

maal ruwweg tussen de 25 en 29 procent zal 

kunnen zijn. Vijfentwintig procent is naar mijn 

idee absoluut haalbaar.” Ter vergelijking, een 

gangbaar paneel van 270 Wp zit op een rende-

ment van 17,5%, de hoogst scorende op 22%.  

Witte daken 

Bovendien zijn er trucjes om de energieop-

brengst met de huidige siliciumpanelen op te 

vijzelen. Het gaat om zonvolgsystemen (trac-

Volop dynamiek op 
zonnepanelenmarkt 
Dubbelzijdige zonnepanelen op een witte ondergrond geven een belangrijke  

opbrengstverbetering, tot zo’n 25 procent. Dat blijkt uit een doorkijkje van ECN 

op de zonnepanelenmarkt, nu en in de toekomst.

Tekst  Richard Mooi  

king) en dubbelzijdig werkende panelen. Die 

laatste categorie wordt ook wel bifaciale pane-

len genoemd. Ideaal voor drijvende zonnepar-

ken op water. Het water weerkaatst immers 

zonlicht en dubbelzijdig panelen vangen dat 

licht aan de onderkant mooi op.  

Maar niet alleen plaatsing op water geeft een 

significante opbrengstsverhoging. Ook een wit-

te ondergrond geeft een forse boost aan de 

opbrengst, vertelt Sinke. “Dan kun je wel met 

vijftien tot twintig procent extra rekenen.” Een 

wit dak is overigens geen al te lastige opgave. 

Er zijn speciale verven in de handel om het 

EPDM of bitumen dakleer wit te maken. Nog 

beter is het om wit dakleer op het dak te leg-

gen, als vervanging van het zwarte dakleer. 

Sinds enkele jaren zijn de belangrijkste leveran-

ciers van zowel bitumen als EPDM-dakbedek-

king met witte varianten op de markt gekomen. 

Ook wit grind is een goede ondergrond, zegt 

Sinke. Als voorbeeld noemt hij het grootste 

park van Europa met dubbelzijdige panelen. 

Pv op maat, testraam Dakraam met pv.

Twee assige tracking
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Zonnepaneel met print, beeld ECN. Een indaksysteem.

Dat staat naast het bedrijfspand Tempress in 

Vaassen, die machines voor pv-productielijnen 

bouwt. De ruimte onder de panelen is opgevuld 

met wit grind. “Ze zijn nu nog iets duurder, 

maar de prijzen komen steeds dichterbij stan-

daard panelen. De winst die je kunt halen 

wegen op tegen de meerkosten. Wereldwijd 

winnen tweezijdige panelen snel aan marktaan-

deel.” 

Eén-assige tracking 

Een in Nederland vrij onbekende techniek is 

tracking van pv-panelen. Daarbij draaien de 

panelen met de zon mee. Helemaal optimaal is 

tracking langs twee assen, waarbij de panelen 

zowel horizontaal als verticaal meedraaien. Dat 

kost uiteraard meer dan één-assige systemen. 

In bestaande systemen in het buitenland gaat 

het meestal om éénzijdige tracking, behalve in 

zogenaamde concentratorsystemen, die alleen 

goed functioneren als ze de zon heel nauwkeu-

rig volgen. Hoe groot de extra opbrengst is, 

hangt af van de plaats. “Naarmate je zuidelijker 

gaat en meer direct zonlicht hebt, is de winst 

die je kunt behalen met tracking groter. Hier is 

de fractie diffuus licht relatief groot. De winst is 

dan veel kleiner.” Een bekende Nederlandse 

producent van montagemateriaal kan een één-

assig trackingsysteem leveren dat van oost-

naar-west de panelen met de zon meedraait. 

Volgens Van der Valk Solar blijkt dat een hori-

zontale beweging in Nederland de hoogste 

opbrengst geeft. De tracker verdient zich bij 

grotere installaties binnen enkele jaren terug. 

Tandemcellen 

Nu de top van de huidige panelen binnen tien 

jaar het maximale rendement zal halen, is de 

hamvraag: komt er een nieuwe rendements-

klapper? Dat wordt hoogstwaarschijnlijk een 

stapeling van materialen, waarbij één van de 

materialen silicium kan zijn. “Met zulke tan-

demcellen kun je naar dertig-vijfendertig pro-

cent gaan en als je nog meer gaat stapelen, kun 

je nog hoger. Zo’n veertig procent is op termijn 

zeker haalbaar.”  

Een kansrijk materiaal voor de bovenste laag in 

deze nieuwe generatie panelen zijn perovskie-

ten. “Dat is op dit moment de belangrijkste 

kandidaat voor tandemzonnepanelen, maar 

kan ook als losstaande dunne film worden 

gebruikt. Voor tandems moet het materiaal wel 

de stabiliteit en levensduur hebben die we van 

gewone zonnepanelen gewend zijn. Het is een 

groot onderzoeksthema maar het gaat nog wel 

even duren voordat het een commercieel pro-

duct is, verwacht Sinke. Die tijd is er ook nog 

wel want de huidige materialen bieden nog veel 

mogelijkheden voor verbetering, kostenverla-

ging en nieuwe toepassingen. “Het is niet heel 

moeilijk een paneel te maken wat efficiënter is 

dan silicium of dunne film, maar het is heel erg 

moeilijk dat tegen dezelfde of lagere kosten te 

doen. De uitdaging is om niet alleen een beter 

rendement te halen, maar bij gelijkblijvende of 

dalende kosten.”  

Tenslotte is ECN nauw betrokken bij het esthe-

tisch fraaier maken van panelen. ECN is samen 

met marktpartijen en de Hogeschool van 

Amsterdam deelnemer in het projectconsorti-

um Dutch Solar Design. De partijen in het pro-

ject willen ervoor zorgen dat bedrukte pv-pane-

len op de markt komen en hebben al diverse 

proefmodellen laten zien. Zoals een pv-paneel 

met de print van bakstenen of een compleet wit 

paneel. “Alles is mogelijk.” Hoe lichter gekleurd 

een paneel wordt, des te lager de opbrengst. 

“Bij wit gaat er meer opbrengst verloren dan 

wanneer je een donkere kleur toepast. Bij wit 

houd je ongeveer de helft over.”  

Bij dertig procent bedekking van de cellen door 

het printpatroon is er zo’n twintig procent ver-

lies. “Maar dit geeft mogelijkheden die totaal 

nog niet bestaan.” Een andere droomtoepas-

sing is pv in ruiten. “Omdat je een heleboel 

oppervlakte beschikbaar krijgt wat nu nog niet 

gebruikt wordt.” Maar het is nog wel een enor-

me uitdaging om er een behoorlijke opbrengst 

uit te halen. “Met ruiten waar je door heen kunt 

kijken of het gewoon glas is.” Het betekent dat 

de panelen moeten werken op het onzichtbare 

deel van het zonlicht. “Een belangrijk onder-

zoeksthema, maar een toepassing die in de 

gewenste vorm nog niet morgen beschikbaar 

zal zijn.” 

Het is niet heel moeilijk een  
paneel te maken dat efficiënter is  
dan silicium of dunne film 
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AVG - Privacy - Beleid

TREND

Op 25 mei van dit jaar werd de Algemene veror-

dening gegevensbescherming (AVG) van 

kracht, de Nederlandse uitvoeringswet van de 

Europese General Data Protection Regulation 

(GDPR). Deze nieuwe verordening versterkt de 

privacyrechten van burgers. Het idee is dat we 

meer controle hebben over de data die er over 

ons (ons burgers) wordt vergaard. Zo krijgen 

we straks het recht om onze gegevens in te zien 

en het recht om vergeten te worden. Andere 

regelingen, bijvoorbeeld over hoe lang een 

bedrijf persoonsgegevens mag bewaren, 

bestonden al, maar met de AVG komen er zwa-

re sancties op het niet naleven er van. Boetes 

kunnen oplopen tot twintig miljoen euro of vier 

procent van de wereldwijde jaaromzet.

Belemmering

In een wereld waarin data het ‘nieuwe goud’ 

wordt genoemd, kan deze wetgeving voor data-

verwerkende bedrijven gezien worden als een 

belemmering. Want van data heb je nooit 

genoeg en hoe gedetailleerder hoe beter. “De 

Europese Unie werkt aan een Europese digitale 

markt. Deze wet is er voor bedoeld om burgers 

het vertrouwen te geven dat digitalisering een 

goede ontwikkeling is en dat er op zorgvuldige 

wijze wordt omgegaan met persoonsgege-

vens”, zegt Dennis van Hoof, risk en complian-

ce officer bij Unica. 

Een goede zaak, deze nieuwe wet, zegt Van 

Hoof. “Privacy is vaak een ondergeschoven 

kindje. Kijk eens hoe lang camerabeelden wor-

den bewaard. Maanden vaak, als het al niet lan-

ger is. Terwijl ze eigenlijk, omwille van de priva-

cy, na vier weken weggegooid moeten worden.” 

Hoe lang een bedrijf camerabeelden opslaat, 

zegt natuurlijk niet alles over het privacybeleid. 

“Maar het is voor mij vaak wel een eerste indi-

catie; in hoeverre is men hier bewust mee 

bezig?”

Ethisch hacken

Privacy en security liggen in elkaars verlengde: 

hackers die een veiligheidslek vinden binnen 

een bedrijf, zijn vaak uit op persoonsgegevens. 

Wim Boerendans is security consultant bij Uni-

ca, met een achtergrond als ethisch hacker. “Ik 

kijk naar de ICT-structuren bij klanten met de 

bril van een kwaadwillende hacker. ” Beveili-

gingsvraagstukken en vragen over privacy 

raken installateurs in hun dagelijks werk. Want 

al beseffen ze het zich vaak niet, alleen al de 

slimme thermostaat en de slimme gas- en elek-

triciteitsmeter blijken geregeld het doelwit van 

(ethische) hackers. Boerendans: “camera’s zijn 

voor hackers ook interessante apparaten, voor-

al omdat ze bijna nooit worden geüpdatet en 

meestal niet zijn voorzien van een virusscan-

ner. Bij randapparatuur zoals routers, camera’s 

en sensoren moet de installateur zich bewust 

zijn van de potentiële gevaren: hoe worden ze 

gebruikt? Welke gegevens gaan er overheen?” 

Voor Boerendans is het belangrijk dat de ver-

schillende ICT-systemen niet teveel met elkaar 

verweven zijn. “Je moet segmentatie aanbren-

gen. Dat het kantoornetwerk niet gekoppeld is 

aan het sensorennetwerk. Vaak zie je dat ze 

voor het gemak maar gewoon doorkoppelen, 

waardoor het systeem veel kwetsbaarder 

wordt.”

Van Hoof vult aan: “De installatiebranche ont-

wikkelt producten die veelal zijn ontworpen 

door technici, zonder ICT-achtergrond en zon-

der goede kennis van security. Gebruikersge-

mak komt vaak op de eerste plaats, veiligheid 

hobbelt er achteraan. Mensen zeggen vaak dat 

ze niks te verbergen hebben, maar ze beseffen 

niet dat kennis controle is. Pas als iemand door 

De installateur meets ICT
Installateurs staan op de bouw steeds vaker zij aan zij met ICT-bedrijven, omdat 

de fysieke en de digitale wereld meer en meer verweven raken. Installateurs  

kunnen van die trend profiteren, maar ze zullen zich ook moeten verdiepen in  

onderwerpen die voorheen ver-van-hun-bed waren, zoals cybersecurity en  

privacy. Een verkennend gesprek met vier specialisten binnen Unica.

Tekst  Tijdo van der Zee   Beeld  Unica

Gebruikersgemak komt op de eerste 
plaats, veiligheid hobbelt er achteraan
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Bij het Eindhovense 

onderzoekscentrum 

Differ worden alle 

installatierevisies 

direct in het 

BIM-model 

bijgewerkt.  

een Facebookfoto een baan misloopt, begint 

men zich achter de oren te krabben.” 

Startpunt

Bij concepten als privacy by default of privacy 

en security by design zijn veiligheid en privacy 

al in het ontwerp gegarandeerd. Dat lijken 

mooie oplossingen, waardoor installateur en 

gebruiker zich geen zorgen meer hoeven te 

maken voor kwaadwillenden. Maar zo simpel is 

het niet. Boerendans: “Het is een mooi start-

punt, maar het blijft belangrijk dat een installa-

teur weet wat hij doet. Want als hij niet weet 

hoe het werkt, en hij zet alle poorten open, dan 

wordt alleen maar de schijn van veiligheid 

gewekt.”

Een doorsnee installateur zal natuurlijk niet 

zomaar een privacy- of veiligheidsexpert wor-

den, beseft Van Hoof, maar dat hoeft ook niet. 

“In zijn dagelijkse werk komt hij maar een paar 

apparaten tegen die gevoelig zijn. Het begint bij 

het bewustzijn dat hij er tenminste íets van 

moet weten. En dan kom je met een cursus van 

een paar uur al een heel eind.”

Uiteraard is het heel belangrijk om segmentatie 

aan te brengen bij IoT-netwerken, zegt Antoine 

Brunink, directeur van Regel Partners, dat zich 

als onderdeel van Unica richt op gebouwauto-

matisering-oplossingen. En verder om commu-

nicatie via encryptie te verzenden en om gege-

vens die je niet gebruikt direct weer te 

vernietigen. “Maar het voordeel van sensoren 

is wel dat er vaak niet op grote afstand op in te 

breken is; ze hebben immers maar een beperkt 

bereik.” 

Internet of Things

Bij Regel Partners begint Internet of Things een 

steeds groter deel van het werk te vormen. 

“Natuurlijk kom je veel holistische vergezichten 

tegen, maar er kan ook al heel veel wel”, zegt 

Brunink. “We zitten nu twee à drie jaar voor de 

echte doorbraak. Klanten beginnen steeds 

beter in te zien wat de meerwaarde is van IoT. 

Dat het informatie kan leveren over de staat 

van het vastgoed, over de bezetting en het bin-

nenklimaat, maar ook dat het meerwaarde 

levert voor gebruikers als het gaat om comfort, 

elkaar kunnen vinden of ruimtes reserveren.”

Communiceren tussen apparaten in een 

gebouw gaat niet alleen via bluetooth of wifi. In 

sommige gevallen zal worden gekozen voor 

Power of Ethernet of LoRa, het netwerk van 

KPN, dat het weer beter doet over wat grotere 

afstanden. “De keuze van de techniek hangt 

altijd af van de functie die het moet vervullen”, 

zegt hij. En dat, zo redeneert hij, brengt facili-

tair managers en installateurs weer wat dichter 

bij elkaar. Want een facilitair manager of 

gebouwexploitant kan vragen om de ‘functie’ 

van het meten van gebouwbezetting. Het is de 

installateur die de techniek zal moeten leveren. 

“Een goede installateur zal zich moeten gaan 

inleven in de wereld van de facilitair manager.” 

En dan is het niet zo dat hij alles hoeft te weten 

of IoT. “Dat kan hij eventueel uitbesteden aan 

een gespecialiseerd bedrijf.” 

BIM

En om alles nog wat gecompliceerder te 

maken, zal op den duur ook alle informatie van 

het facilitair management, van het gebouwbe-

heersysteem en van het IoT-systeem, in één 

systeem worden opgeslagen. BIM zou daar een 

rol in kunnen spelen. “En vanuit privacy-oog-

punt is dat heel mooi”, zegt Dennis van Hoof, 

want dan heb je alle informatie op één plek en 

dat maakt het veel makkelijker om er controle 

op te houden. 

Maar zover zijn we echt nog lang niet, zegt 

Arjan van Haperen, BIM-expert en regiodirec-

teur bij Unica. “Negentig procent van de ener-

gie die we in BIM steken gaat nu naar de reali-

satiefase. Beheer en onderhoud vanuit het BIM 



De nieuwe  
vrijheid
-
Huisbesturing was nog  
nooit zo gemakkelijk

NU OOK
DRAADLOOS



TREND

en de integratie met het FMIS, het informatie-

model van facilitair management, dat staat 

echt in de kinderschoenen. Ik moet het eerste 

project waarin dit perfect wordt uitgevoerd nog 

tegenkomen.” 

Uiteraard zou het wel ideaal zijn als er een real 

time bidirectionele koppeling is tussen het 

FMIS en het BIM, zegt Van Haperen. “Dat je in 

het FMIS zegt dat je in een luchtbehandelings-

kast de filters hebt vervangen en dat je dat dan 

in het BIM terugziet. Of dat je met een Augmen-

ted Reality-bril op de periodieke controle van 

het brandmeldsysteem doet, waarbij de bril je 

stap voor stap door het proces leidt.” Er zijn 

wellicht softwarehuizen die beweren dat ze dit 

al in huis hebben, maar “ik moet het eerste 

echt werkende product nog tegenkomen.”

Revisiedossier

Beheer en onderhoud vanuit het BIM. Wat bij 

Unica het dichtst daarbij komt is het project 

Differ, van de Technische Universiteit Eindho-

ven. “Alle revisies van de installaties worden in 

het BIM-model bijgewerkt. Er is dus altijd een 

real time revisiedossier beschikbaar. Het lijkt 

misschien alsof dat veel werk kost, maar het 

valt wel mee als je het vergelijkt met het bijhou-

den van hardcopy revisiedossiers. En het is de 

enige methode om de waarde van het BIM-

model te behouden.”

Nog even terug naar privacy, waar dit verhaal 

mee begon. Vanaf eind mei zal gaan blijken 

hoezeer die ingrijpt op de praktijk van installa-

teurs, maar vooral op de eigenaren van data en 

gebouwen. Van Hoof: “Als de eerste boetes uit-

gedeeld gaan worden, pas dan zullen we mer-

ken of de markt in beweging komt.” 

“Je moet segmentatie 

aanbrengen. Dat het 

kantoornetwerk niet gekoppeld  

is aan het sensorennetwerk.”  

Security by default is een eerste 

stap; als een installateur weet wat 

hij doet en hij zet alle poorten open, 

dan wordt alleen maar de schijn van 

veiligheid gewekt. 
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USB-C - Efficiency - 350/700 volt 

TECHNIEK

De DC-trein in Nederland rijdt door. Amper vijf 

jaar geleden werd voor het eerst gesproken 

over de invoering van een DC-infrastructuur in 

woningen, kantoren en industrie. De realiteit is 

nu dat deze DC-gebouwen er zijn.

Vorderingen

DC-expert Harry Stokman is tevreden over de 

vorderingen nu er spanningsnormen voor dis-

tributie zijn vastgelegd. “Het gaat steeds har-

der.” Bij kantoren lukt het al om grotendeels 

over te stappen naar gelijkstroom, zoals bij het 

circulaire paviljoen Circl van ABN-Amro in 

Amsterdam.

“Dat gaat om pc’s, verlichting en hijskraantjes 

voor de geluidschermen. De nieuwe generatie 

notebooks hebben een USB-C-aansluiting. Alleen 

de keuken heeft geen DC”, vertelt Stokman. 

DC-laadpalen

De interesse vanuit de kantoorwereld voor DC 

wordt versterkt door de opmars van elektri-

sche auto’s. “Het laden van een half parkeer-

terrein met zulke voertuigen geeft problemen 

met de hoofdaansluiting. Een zwaardere AC-

DC in woningen stokt 
Direct Current (DC) in gebouwen is technisch gezien geen belemmering meer. 

Normen en beveiligingseisen zijn bekend. Het eerste DC-kantoor is nu een feit, 

maar voor woningen is het nog een forse stap te ver.

Tekst  Richard Mooi  

aansluiting is vaak lastig.”

Met een DC-laadpaleninfrastructuur blijken de 

hoge laadstromen veel beter te sturen. “Hoe ga 

je veertig laadpalen aansluiten terwijl je maar 

150 kVa-vermogen hebt? Laadstekkers van 

snellaadaansluitingen zijn bi-directioneel waar-

door peakshaving makkelijker wordt. “De DC-

discussie is geen schattige fase meer maar een 

serieuze overweging voor bedrijven.”

USB-C

De afgelopen jaren zijn vooral onder Neder-

landse supervisie afspraken gemaakt over de 

hoogte van de DC-spanning. Die is voor wonin-

gen bepaald op 350 volt. Voor distributie en 

industriële omgeving op 700 V, oftewel plus en 

min 350 volt.

Vanuit de computerwereld is USB-C aan de DC-

trein toegevoegd. Die nieuwe USB-stekker 

geeft niet meer de standaard 5 volt, maar is 

opgevoerd naar 20 V en 100 Watt. 

Volgens Stokman is USB-C een goede ontwik-

keling die het mogelijk maakt om in woningen 

heel veel apparaten aan te sluiten op DC. Hij 

verwacht dat steeds meer elektronica een con-

nector met USB-C krijgt, maar dat ook huis-

houdelijke apparaten en schemerlampen zo’n 

klein stekkertje krijgen. Maar een complete DC-

woning zonder of slechts gedeelte AC is niet 

morgen al een feit.

DC in de utiliteit

In de utiliteit gaat invoering sneller. Stokman: 

”Dit komt omdat je in kantoren een overzichte-

lijke hoeveelheid gebruikers hebt. Dat kunnen 

er wel veel zijn, maar de apparatuur wordt door 

één afdeling bepaald. Bij woningen heb je ver-

schillende gebruikers, met veel oude produc-

ten.” Voor woningen ziet Stokman meer in een 

tweede distributienet voor nieuwe energiever-

bruikers, zoals: de elektrische auto, de warmte-

pomp en zonnepanelen.

“Netbeheerders hebben bij de huidige één pro-

cent aan elektrische auto’s al een probleem. 

Als dat straks snel gaat groeien, heb je een 

issue met laden. We hebben een masterplan 

De DC-discussie is de schattige  
fase voorbij NPR 9090

Op dit moment legt een subcommissie van de 

NEN 1010 de laatste hand aan de NPR 9090, ge-

richt op de installateur. Die gaat over hoe in Ne-

derland om moet gaan met gelijkspanning. Hoe-

wel in de NEN 1010 nauwelijks over DC wordt 

gesproken, zijn veel normen niet alleen geldig 

voor AC, maar ook voor DC. 

Het gaat over veilige installaties. Het maakt niet 

uit of het AC of DC is. Ook wordt er vanuit com-

missies gewerkt aan bijvoorbeeld aardlekschake-

laars. Een aardlekbeveiliging voor AC werkt niet 

voor DC. Daar moet met elektronica een snelle 

afschakeling worden gerealiseerd.
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Telefoon met USB-C.

USB wcd links, normale USB 5V2c rechts USBc 20V-100W. USB-C stekker.

De demonstratiewoning op 

businesspark Avantis in 

Heerlen moet straks als 

volledige DC-woning 

fungeren.

ontwikkeld voor een tweede net op DC, voor de 

straatverlichting en elektrische laadpalen. Van 

het energiedak maken we een topgrid en die 

daken verbinden we onderling waar we pv en 

warmtepomp op aansluiten. Dan heb je een 

slim net, met ondersteuning van het bestaande 

AC-net.”

Veiligheidsrisico’s

Hoogleraar Peter Vaessen aan de TU Delft ziet 

ook belemmeringen voor een woning met lou-

ter een DC-netwerk. Technisch gezien gedraagt 

DC zich heel anders dan AC en dat geeft veilig-

heidsrisico’s. “Een DC-stroom onderbreken is 

lastiger dan wisselstroom.”

Bij een kortsluiting in een apparaat kunnen er 

gigantische stromen ontstaan. “Er zijn geen 

natuurlijke nuldoorgangen. De beveiliging moet 

heel snel werken. Als je bij 350 volt een harde 

kortsluiting krijgt met een paar Mill ohm weer-

stand er tussen, gaat er een stroom van tiental-

len kilo-ampères lopen. Die krijg je nooit uit, 

ook niet met een elektronische schakelaar.”

Bovendien hebben beveiligingscomponenten 

zich nog niet in de praktijk bewezen, waar-

schuwt Vaessen. “Weten we zeker dat het goed 

werkt en moeten we het niet redundant 

maken?” Niet alleen consumenten zijn onbe-

kend met de risico’s van gelijkstroom, ook 

installateurs en opleidingscentra ontbreekt het 

aan kennis. In kantoren vindt Vaessen het wel 

logisch, een DC-omgeving. “Daar is een 

gebouwbeheerder. Dat is een professional die 

weet hoe het zit.”

Lokale DC-grids

Vaessen verwacht wel steeds meer lokale DC-

grids voor specifi eke toepassen. Bijvoorbeeld 

voor het laden van elektrische auto’s, of in kas-

sen voor verlichting. “Led werkt perfect op 

DC.” Maar het argument dat een DC-infrastruc-

tuur een hoge effi  ciency heeft door het ontbre-

ken van conversiestappen van AC naar DC en 

andersom speelt in woningen nauwelijks een 

rol, weet Vaessen. “Vroeger waren het allemaal 

trafo’s met een slecht rendement, maar die zijn 

allemaal vervangen door vermogenselektroni-

ca met een rendement van 99,5%. Het maakt 

niet zoveel uit als je van AC naar DC gaat.”

Een voorbeeld van een lokale grid is een ener-

giemodule compleet op DC. Zonnepanelen 

worden rechtstreeks gekoppeld aan de warm-

tepomp en het ventilatiesysteem en eventueel 

aan een thuisbatterij en laadunit voor de elek-

trische auto. Bam heeft voor het project 

Stroomversnelling bij woningen in Soesterberg 

al een energiemodule op DC geplaatst. Dat is 

gebeurd door de bestaande warmtepomp en 

de ventilatie-unit om te bouwen naar DC en 

direct met de zonnepanelen te verbinden. 

Sjoerd Klijn Velderman, destijds bij BAM werk-

zaam, is nu bezig met een doorontwikkeling. 

Dat doet hij nu bij Factory Zero, maker van een 

in- en uitpandige energiehuisjes.

Factory Zero

De eerste generatie energiemodule van Facto-

ry Zero is nog traditioneel met allemaal AC-

aansluitingen. De doorontwikkeling belooft 

spectaculair te worden. “We zijn bezig met een 

in het dak geïntegreerde module die verwarmt, 

koelt en ventileert en is uitgerust met een plat-

te boiler. Het systeem ontwikkelen en bouwen 

we zelf en draait volledig op DC.”

Het eerste prototype moet dit jaar klaar zijn. 

Daarna volgen veldtesten en in 2012 moet de 

compacte unit klaar zijn. “De primaire gedach-

te is dat je hierdoor een veel effi  ciënter sys-

teem krijgt. Energetisch zet je al een aardige 

stap doordat je omzetverliezen elimineert. Bij 

elektrische opslag en zonnepanelen krijg je 

anders omvormerverliezen. Bijvangst bij het 

prototype in Soesterberg is dat apparaten veel 

langer meegaan doordat je geen warmte meer 

hebt.”

DC-fl exhouse in Heerlen

Installateur Wil Paulus vond het lastig om vol-

doende apparaten op gelijkstroom te vinden. 

Voor het DC-fl exhouse wordt een stofzuiger op 

350V DC ontwikkeld. Installateur Wil Paulus 

van EPM uit Maastricht zit in een consortium 

om een volledige DC-woning te realiseren. Het 

doel is om tot plug-and-play installatietechniek 

te komen. Zowel qua kosten als doorlooptijd 

moet er een alternatief ontstaat voor wissel-

stroomnetten. 

De demonstratiewoning op businesspark Avan-



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

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

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.
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tis in Heerlen heeft flinke vertraging op gelopen, meldt 

Paulus. Pas sinds enkele weken heeft hij met moeite een 

aantal componenten weten te verzamelen. “We hebben 

alleen nog maar een 350V DC-voedingssysteem.” In de 

proefwoning worden op het 350V-netwerk USB-C wand-

contactdozen aangesloten. In de USB-aansluitpunten 

vindt spanningsverlaging van 350 V naar 20 en 5 Volt 

plaats. Veel apparaten met USB-C heeft Paulus nog niet 

kunnen vinden. 

Daarnaast is er één component op 350V, een stofzuiger 

die speciaal door consortiumpartner Haagse Hoge-

school voor DC-flexhouse is gemaakt. Maar hoe sluit je 

die aan? “Wij hebben een speciale wandcontactdoos uit 

Amerika gehaald.” 

De wandcontactdoos is tamelijk groot door de ingebouwde 

schakelaar die bij het insteken en verwijderen van de stekker 

de spanning pijlsnel onderbreekt. “Dan wordt het net uitge-

schakeld waardoor er geen vonkoverslag plaats zal vinden.” 

Wandcontactdozen met 350V noodzakelijk

De WCD die Paulus via Google vond, wordt in Amerika in 

de industrie gebruikt. “Het is een afschuwelijk ding, maar 

het is om te testen en het werkt gewoon goed.” De vol-

gende fase is om een elektronische wandcontactdoos te 

laten maken, op basis van een gemodificeerde perilex-

stekker of Wieland-connector. 

Zodra de stekker de WCD raakt, weet de elektronica dat 

de spanning eraf moet. “Wandcontactdozen met 350V 

zijn beslist noodzakelijk”, vindt Paulus. “De 5 ampère uit 

USB-c is onvoldoende voor alles waar een verwarmings-

element in zit. We zullen er rekening mee moeten houden 

dat componenten toch vast worden aangesloten met een 

werkschakelaar of wandcontactdoos.” 

De vier lichtpunten in de woning hangen wel direct aan 

het 350V-net. Voor het DC-flexhouse zijn speciale led-

drivers ontwikkeld. Voor de tweede fase van DC-flex-

house heeft een ander consortium, waar installatiebe-

drijf EPM opnieuw in zit, al een bestaande woning in een 

Heerlense woonwijk aangekocht. De woning is twee jaar 

geleden voorzien van een energiezuinige installatie en 

domotica. “We hebben loze leidingen voor een DC-net-

werk meegenomen. We willen over een jaar in ieder geval 

een hybride-woning maken door een stuk DC in te bou-

wen en uit te proberen.”  

Of een volledige DC-woning snel een feit is, waagt Paulus 

te betwijfelen. “De elektrotechnische fabrikanten zitten 

er nog niet echt op te wachten.” Toch heeft nog steeds 

hooggespannen verwachtingen van een DC-infrastruc-

tuur. Niet alleen vanwege de besparing, maar ook door-

dat elektromagnetische velden verminderen. “Wij stre-

ven er naar om steeds meer over te gaan naar 

gelijkstroom ook vanwege het gezondheidsaspect. Een 

omvormer van zonnepanelen worden steeds meer in huis 

geplaatst. Dat zijn geen gezonde dingen.” 
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De brandstofcel. Al jaren een grote belofte, 

maar vooralsnog volledig afhankelijk van over-

heidssteun. Onlangs startte een nieuw Euro-

pees onderzoeksproject, Pace, waarin vijf 

fabrikanten samen 2.500 à 2.600 brandstof-

celinstallaties in Europa gaan plaatsen. Het 

subsidiebudget hiervoor is negentig miljoen 

euro. De hoop is dat er na dit project, dat loopt 

tot 2021, genoeg kennis en kostenreductie is 

gerealiseerd om de technologie grootschalig 

op de markt te brengen.

PEMFC en SOFC

In Pace worden twee soorten brandstofcellen 

getest, PEMFC (Proton Exchange Membrane 

Fuel Cell)en SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). In het 

algemeen werkt PEM op lage temperatuur (< 

100 graden), start daardoor relatief snel op, en 

produceert vooral elektriciteit en weinig warm-

te. Deze technologie wordt veel gebruikt in 

auto’s en gebouwen met lage warmtevraag. 

Nadeel is dat PEM kritisch is wat betreft de 

brandstof, het gebruikt namelijk hele pure 

waterstof. SOFC werkt met een hoge tempera-

tuur (700-100 graden), start daardoor relatief 

traag op, en produceert veel warmte. Bij deze 

technologie is de zuiverheid van de brandstof 

minder van belang. Het aanbod van energie uit 

zon en wind neemt toe, maar het is van belang 

om ook energie (elektriciteit) te kunnen leveren 

als het niet waait of de zon niet schijnt. En om 

het elektriciteitsnet niet onnodig te belasten, is 

het handig om deze elektriciteit lokaal te kunnen 

opwekken. Ziedaar het voornaamste verkoopar-

gument van de brandstofcel, zegt Thomas Van-

hauwaert van Cogen Europe, de Europe wkk-

vereniging die de organisatie van Pace voor zijn 

rekening neemt. “Verder is het een relatief scho-

ne technologie, is er geen uitstoot van stiksto-

foxiden, zwaveloxiden en fijnstof en met het 

groener worden van het gasnet, krijgt deze tech-

nologie een steeds duurzamer karakter.”

Brandstofcelunit

De verhouding tussen warmte en elektriciteit 

die door een brandstofcelunit wordt geprodu-

ceerd, is hierbij van belang. Een andere wkk-

technologie, de Stirling-ketel, levert ook elek-

triciteit en warmte, maar in een heel andere 

verhouding dan de brandstofcel. Bij de Stirling 

ligt dit op 15% elektriciteit en 85% warmte. 

Zo’n ketel kan je goed gebruiken als je ofwel 

een heel stevige warmtevraag hebt, ofwel een 

stel pv-panelen op het dak hebt liggen, in com-

binatie met een flinke thuisaccu. Bij SOFC-units 

ligt de verhouding elektriciteit-warmte op 

60%-40% en bij een PEM wordt verhoudings-

gewijs nog veel meer elektriciteit geprodu-

ceerd. In de huidige trend, waarbij woningen en 

andere gebouwen een steeds dikkere isoleren-

de schol krijgen en dus steeds minder warmte 

nodig hebben, is een verschuiving richting ver-

houdingsgewijs meer elektriciteit zichtbaar.

Vijf fabrikanten

In Pace doen vijf grote Europese fabrikanten 

mee. Dat zijn SolidPower, Viessmann, Bosch en 

BDR Thermea Group. Die laatste is het moe-

derbedrijf van Remeha. Anderhalf jaar geleden 

kondigde Remeha al aan in samenwerking met 

Toshiba een brandstofcel op de markt te willen 

brengen. “En tijdens de VSK hebben we een 

prototype ‘brandstofcel’ op de stand getoond. 

Het getoonde model is echter nog niet verkrijg-

baar op de markt, het bevindt zich in de pilotfa-

De onzekere toekomst  
van de brandstofcel

De ontwikkeling van de brandstofcel, die met een hoge efficiëntie tegelijk warmte 

en elektriciteit levert, gaat door, mede geholpen door subsidie- en onderzoeks-

trajecten vanuit Europa. Maar niet alle fabrikanten zien de technologie zitten.  

En dat heeft vooral te maken met het feit dat de brandstofcel niet duurzaam is. 

Tenminste, voorlopig niet.

Tekst   Tijdo van der Zee   
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Links:

De BlueGen-

brandstofcel van 

SolidPower. 

Rechts:

Praktijkinstallatie van 

de brandstofcel van 

Bosch in een woonwijk 

in Utrecht. Deze 

maakte deel uit van 

het Europese ene.

field-project.

 

 

Eén van de aansluitpunten van de BlueGen-brandstofcel aan de achterkant.

se”, zegt Remeha-woordvoerder Anneke Smits 

hierover. Ze stelt dat er “nog een aantal ontwik-

kelingen nodig is om de techniek verder volwas-

sen te maken. En dat is ook precies waar Pace 

voor bedoeld is.” Volgens Smits is het nog niet 

bekend hoeveel van de ongeveer vijfhonderd 

installaties die BDR zal moeten gaan uitvoeren 

in Nederland zullen komen.

“Nederland zet in op honderd procent duur-

zaam en op elektrificatie maar lijkt te vergeten 

dat daar een transitie voor nodig is. Zo worden 

gebouwen ‘van het gas afgehaald’ terwijl de 

geplaatste gesubsidieerde warmtepomp nog 

bijna volledig op kolenstroom draait en zodoen-

de niet minder CO2-uitstoot dan de cv-ketel die 

werd vervangen.” Aan het woord is Jan-Willem 

Tolkamp van SolidPower. Met precies deze 

tekst begint hij een brief die hij in maart stuur-

de naar het ministerie van Economische Zaken. 

We moeten realistisch zijn, vindt hij. “We kun-

nen voorlopig niet zonder gas. En trouwens: 

ons gasnet is net zo goed groen te maken als 

ons elektriciteitsnet.”

Hybride warmtepompen

“Nu de gaskraan dicht gaat, maar ondertussen 

negentig procent van de gebouwen nog steeds 

afhankelijk zal zijn van gas - de komende twintig 

jaar nog minimaal waarschijnlijk - wordt de roep 

naar efficiënt gasgebruik zoals brandstofcellen 

of hybride warmtepompen alleen maar groter. 

Daarbij is ons product reeds klaar voor hoog 

calorisch gas en op termijn pure waterstof. Ik zie 

dit daarom als een kans”, aldus Tolkamp.

SolidPower is in Nederland verkooptopper van 

brandstofcelunits, die ze BlueGen noemen. Ook 

in de rest van Europa gaat het lekker. “In decem-

ber hebben we de duizendste installatie 

gedaan.” De verkoop gaat vooral goed in Duits-

land en België, omdat ze daar een betere spark 

spread hebben dan in Nederland, ofwel een rela-

tief lage gasprijs ten opzichte van de elektrici-

teitsprijs en ook betere subsidiemogelijkheden. 

“Helaas hebben we het afgelopen jaar maar 

ongeveer vijf installaties gedaan in Nederland.”

Hoge productiekosten

Volgens Vanhauwaert van Pace en Cogen Euro-

pe kunnen we veel verwachten van Pace. “De 

partners in het project hebben allemaal de 

mogelijkheid om hun productie flink op te 

schroeven en door de aantallen in dit project 

alleen al zullen de productiekosten met dertig 

tot veertig procent dalen.” 

Dat mag zo zijn, de hoge productiekosten zijn 

voor het Duitse Vaillant een belangrijk argument 

om de brandstofceltechnologie links te laten 

liggen, zegt Jens Wichtermann, hoofd commu-

nicatie van het bedrijf. “Begin 2017 hebben we 

besloten dat deze technologie niet onze strate-

gische focus heeft en daarom zijn we gestopt 

met brandstofcellen voor woningen. We vonden 

dat de ontwikkelingen binnen deze technologie 

niet snel genoeg gingen. Het is economisch een-

voudigweg niet interessant, zolang de kosten zo 

hoog zijn. Nu en in de nabije toekomst zullen de 

aantallen zo laag blijven, dat de prijs van brand-

stofcellen niet tot een competitief niveau zal 

dalen.”

Maar belangrijker nog dan dat, zegt Wichter-

mann, is dat Vaillant zich volledig heeft gestort 

op de ontwikkeling van efficiënte warmtepom-

pen. Van gas wil het bedrijf op termijn af. “Dat 

vloeit voort uit de wereldwijde klimaatafspraken 

en de plannen om de energievoorziening te 

decarboniseren. Warmtepompen en duurzame 

energie zijn binnen Vaillant nu ondergebracht in 

een speciaal hiervoor opgerichte business unit.”

Ceres

Hoewel Pace op dit moment absoluut de grote 

Europese aanjager is voor brandstofcellen, kan 

het een vertekend beeld opleveren door puur 

hierop te focussen. Zo is bijvoorbeeld het Brit-

se bedrijf Ceres Power niet bij Pace betrokken. 

Een aantal jaar geleden had Ceres een samen-

werking opgezet met het Nederlandse Itho 

Daalderop (dat op dit moment niet meer 

gelooft in de technologie). Deze samenwerking 

werd beëindigd nadat Ceres in zwaar weer was 

gekomen.

Maar recent kondigde Ceres aan opnieuw de 

markt te willen betreden. Dit door een samen-

werking met een nieuwe sterke partner, waar-

van Ceres vooralsnog naam niet bekend wil 

maken.  

“Uit onze veldteksten blijkt dat het 1 kW proto-

type goed werkt in woningen en dat er zelfs nog 

energie overblijft om de elektrische auto te 

laden”, zegt woordvoerder Niall Walsh. En ja, 

ook de Nederlandse markt heeft Ceres in het 

vizier. “Alle Noord-Europese landen, inclusief 

Holland.”

‘Geen uitstoot van stikstofoxiden, 
zwaveloxiden en fijnstof’ 
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De Europese maatregel om de halogeenlamp 

uit te faseren zal vanaf 1 september 2018 van 

kracht zijn. Concreet betekent dit dat bepaalde 

non-directionele halogeenlampen (hoofdzake-

lijk de peervormige) niet langer op de markt 

gebracht mogen worden. De verkoop en plaat-

sing is nog wel toegestaan. 

Deze beslissing is niet van invloed op de direc-

tionele halogeenlampen, zoals spotlights halo-

geenlampen die vaak worden gebruikt in 

bureaulampen en schijnwerpers. Philips Ligh-

ting heeft inmiddels al aangekondigd haar 

fabriek van halogeencomponenten in Aken in 

augustus te zullen sluiten.

Uitstel

Het plan voor de uitfasering van de inefficiënte 

‘D-klasse’ halogeenlamp werd vastgesteld in 

2009 en zou in eerste instantie in september 

2016 al ingaan. Led-alternatieven waren op dat 

moment nog niet voldoende gereed om de 

halogeenlampenmarkt over te nemen waar-

door de uitfasering werd uitgesteld naar sep-

tember dit jaar. Volgens de Europese Commis-

sie zou het uitstel ervoor zorgen dat er 

efficiëntere producten op de markt komen. 

Tegelijkertijd zou het consumenten de moge-

lijkheid geven om de best presterende lampen 

voor hun toepassing te kopen. Is de markt en 

de consument nu wel klaar voor de uitfasering?

Duurzaamheid

Eric Drent, manager communicatie van Philips 

meent van wel. “We zien dat zowel consumen-

ten als professionals steeds vaker overstappen 

naar led-alternatieven. Ledlampen zijn tegen-

woordig in bijna alle gevallen een volwaardige 

vervanger van de halogeenlamp of bieden zelfs 

een beter alternatief. Het grote voordeel van 

led is dat het een belangrijke bijdrage levert 

aan de duurzaamheid.” 

Verlichting neemt ongeveer zeventien procent 

van de totale elektriciteitsproductie wereldwijd 

voor haar rekening. Als wereldwijd grootschalig 

wordt overgeschakeld op led, dan kan het ver-

bruik van elektriciteit voor licht dalen naar 

twaalf procent of lager, is het vermoeden. 

Drent: “Op die manier kunnen we een belangrij-

ke bijdrage leveren aan het terugdringen van 

het klimaatprobleem. Dit is een wereldwijd pro-

bleem en daar moet iets aan gedaan worden. 

Als Philips Lighting zijn we continu bezig om 

steeds meer licht uit eenzelfde hoeveelheid 

energie te halen met nieuwe technologieën. 

Led is één van deze technologieën die tevens 

een hoge bijdrage levert aan duurzaamheid.”

Prijs

Een tweede voordeel is de prijs. Drent: “Ledver-

lichting heeft een hogere aanschafprijs dan 

halogeen, maar dit verdient zich op redelijk 

korte termijn terug door de langere levensduur 

en de lage energiekosten. Tegelijkertijd daalt de 

aanschafprijs van led nog steeds. Het is een 

semiconductor-oplossing. In de chipindustrie 

gaat per jaar de prestatie van chips omhoog en 

de prijs omlaag. Aan die wetmatigheid is ook de 

ledlamp onderworpen.”

Vanuit de installatiemarkt komt regelmatig de 

vraag of een volwaardige één-op-één vervan-

ging mogelijk is. Drent: “Een TL eruit en een led 

erin, bracht een aantal jaar geleden een aantal 

Uitfasering halogeenlamp:  
wat moet je weten?

De uitfasering van de halogeenlamp die dit jaar van kracht wordt, zal de halogeen-

lamp geleidelijk aan doen doven. Het duurzaamheidsaspect was het belangrijkste 

motief om deze maatregel op Europees niveau te nemen. Wat zijn de voor- en  

nadelen van de uitfasering en waar moet de installateur rekening mee houden?

Tekst  Evi Husson   

 Ledlampen zijn in bijna alle  
gevallen een volwaardige  
vervanger van de halogeenlamp
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Een spectraal (kleur)meting. Een lichtstoom meting (lumen output) van een lamp in de kleine bol van ulbright.

vraagstukken met zich mee op het gebied van 

elektronica, denk aan het zacht dimmen van 

ledverlichting of het ontbreken van een warme 

kleur geel bij dit dimmen. Deze aspecten heb-

ben we inmiddels aangepakt. Aan ledverlich-

ting hebben we bijvoorbeeld een extra rode led 

aan de lamp toegevoegd waardoor het zachte 

terugdimmen naar minder en roder licht moge-

lijk wordt.”  

De laatste vijf jaar zijn de ontwikkelingen op 

ledgebied nog heel hard gegaan. “Hierdoor zijn 

we nu in staat om in de meeste gevallen een 

volwaardige of betere één-op-één vervanging 

te leveren. En wat technologisch nog niet 

mogelijk zou zijn, gaat zeker nog komen.”

Inefficiënt

Rob van Heur, project engineer Lighting bij het 

kennis- en onderzoekscentrum van Engie, 

Laborelec, en bestuurslid bij NSVV (het onaf-

hankelijke kenniscentrum voor licht en verlich-

ting) vindt de uitfasering van de halogeenlamp 

eveneens een goede zaak. “De halogeenlamp is 

erg inefficiënt. Tegelijkertijd valt het niet te 

onderkennen dat de kleurweergave van een 

halogeenlamp nog altijd één van de beste, zo 

niet dé beste is op de huidige markt, samen 

met de gloeilamp. Beide zijn temperatuur- 

stralers wat zorgt voor een geweldige kleur-

weergave.” 

Dat neemt niet weg dat binnen de ledverlich-

ting al verlichtingsbronnen met heel goede 

kleurweergaves te verkrijgen zijn die voor het 

merendeel van de toepassingen een prima 

alternatief zijn. Van Heur: “Belangrijk is het 

daarom bij het overgaan van halogeen naar led 

vooral te letten op de kleurweergave en op de 

kwaliteit van led. Er is een behoorlijk verschil in 

ledverlichting tussen de betere A-merken en de 

mindere B-merken. Dit verschil in kwaliteit was 

minder aanwezig bij halogeen.”

Kleurweergave

Van Heur legt uit hoe het kaf van het koren kan 

worden gescheiden. “Een verschil in kwaliteit is 

te vinden in de EMC, oftewel Elektromagneti-

sche Compatibiliteit. Inferieure ledverlichting 

kan zorgen voor vervuiling op het net omdat 

leveranciers hebben bespaard op het plaatsen 

van een filtertje die de harmonische vervuiling 

afvangt. Wanneer een lamp een CE-keurmerk 

heeft, zou hij in wezen moeten voldoen aan de 

EMC-richtlijn. Bij gerenommeerde grote mer-

ken is dit op orde, maar uit de praktijk blijkt dat 

een aantal minder bekende B-leveranciers ten 

onrechte een CE-keurmerk op hun lampen 

plaatsen. In het verleden werd weleens gek-

scherend gezegd dat CE staat voor China 

Export. Het opvragen van meetrapporten geeft 

uitsluitsel over de kwaliteit.”

Een tweede aspect dat goede en minder goede 

varianten onderscheidt, is de kleurweergave-

index, of CRI - color rendering index. “Voor 

algemene toepassingen - dus niet voor etala-

ges en musea waar een specifieke kleurweer-

gave is vereist - is een CRI van 80 een nette 

waarde. Om er zeker van te zijn dat de CRI op 

de verpakking ook klopt met de werkelijke 

weergave is het altijd mogelijk om bij de leve-

rancier geverifieerde meetrapporten op te vra-

gen. Iedere leverancier moet de waarde die aan 

een lamp is toegekend kunnen onderbouwen. 

Bij de producten van de gerenommeerde mer-

ken is dit in vraag stellen niet nodig, maar er is 

een aantal merken op de markt waarbij het is 

aan te bevelen kritisch naar de opgegeven CRI-

waarde te kijken. De meetrapporten bieden in 

deze situatie duidelijkheid.” 

Kleurbeleving en branduren

Voor bijzondere doeleinden zoals etalages, 

waar de kleurweergave cruciaal is, zal de instal-

lateur goed moeten kijken naar de kleur- en 

lichtbeleving, geeft Van Heur aan. “Ledverlich-
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GEZONDHEID 

Regelmatig verschijnt een bericht dat ledverlichting schadelijk zou zijn voor de gezondheid en dat daarom 

uitfasering geen goede zaak is. Zo zijn er volgens recente berichten op scholen in Duitsland studies gedaan 

waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen actuele ledverlichting en halogeengloeilampen. Er werden 

fouttoenames geconstateerd bij ledverlichting terwijl tekeningen van leerlingen gemaakt onder halogeen-

gloeilampen veel evenwichtiger zouden zijn, met meer omvang en kleur, meer vormkracht en eenheid. 

Rob van Heur van Laborelec hierover: “Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten waarin studies worden 

genoemd die in Frankrijk of Duitsland zijn uitgevoerd. Ik kan deze uitkomsten niet bevestigen noch ont-

krachten aangezien ik hierover nog nooit een uitvoerig rapport heb gezien die deze feiten onderbouwd kan 

staven. Anderzijds is er wel in meerdere studies aangetoond dat als je van op een korte afstand langdurig 

wordt blootgesteld aan blauw licht, dit schadelijk oogletsel kan veroorzaken. Bij normale toepassingen 

gebeurt dit niet.”

Installateurs die in openbare verlichting werken en met ladderwagens lichtbronnen vervangen en op die 

manier heel dicht bij deze lichtbronnen met hoge intensiteit komen, zouden verhoogd risico kunnen lopen 

op schadelijk oogletsel, vertelt Van Heur. “Ook dit is nog niet onomstotelijk bewezen, maar aangezien we 

weten dat het fenomeen bestaat, wordt in dit soort situaties veiligheidsmaatregelen genomen, door het 

dragen van een bepaald type veiligheidsbril. Landelijke media die vervolgens beweren dat het levensge-

vaarlijk is om met een kinderwagen onder een lantaarnpaal met ledverlichting te staan omdat het kind 

voortdurend omhoog kijkt, trekken een onderzoek compleet uit de context. Het is altijd goed om nieuwe 

technologieën kritisch te bekijken, maar of een halogeen wat betreft gezondheid veel beter zou zijn dan 

led, daarvan heb ik tot vandaag nog niet voldoende bewijs om het volledig te ontkrachten, noch het bewijs 

om het te bevestigen…”

ting heeft vaak de neiging dat het rood enigs-

zins ontbreekt. Een led voor algemene doelein-

den zal hier niet volstaan als volwaardige 

vervanging van halogeen. In bijna alle andere 

gevallen kun je halogeen probleemloos vervan-

gen door led, maar je zult altijd specifiek moe-

ten letten op wat je nodig hebt als kleurweerga-

ve en welke kwaliteit led je daarvoor kiest.” 

Ook de levensduur is van belang. Van Heur: 

“Kies altijd voor een led die past bij de toepas-

sing. Een ledlamp met een levensduur van zes-

tigduizend uur is niet noodzakelijk een betere 

optie dan een variant met dertigduizend brand-

uren.” Van Heur licht toe met een voorbeeld. 

“In een entreehal waar verlichting misschien 

vijfhonderd of duizend uur per jaar brandt, 

heeft het niet veel zin om een lamp met een 

levensduur van zestigduizend branduren te kie-

zen. Met de helft aan branduren kom je al der-

tig jaar vooruit. Een realistische blik kan onno-

dige kosten besparen.”

Twee kanten

Robert Jan Vos, onafhankelijk intermediair

 lichtontwerper voor binnen- en buitenverlich-

ting ziet zowel positieve als negatieve kanten 

aan de uitfasering van halogeen. “Dat ledver-

lichting energiezuiniger is dan halogeen klopt 

wat betreft het verbruik, maar als je naar duur-

zaamheid kijkt, moet je alles in ogenschouw 

nemen, dus ook het materiaal dat voor de ver-

lichting wordt gebruikt en wat je er letterlijk van 

terugziet. De uitfasering heeft vooral impact op 

de bestaande armaturen die nu voorzien zijn 

van halogeenlampen die dan vervangen moe-

ten worden door zogenaamde (led)retrofitlam-

pen. In deze lampen zijn bijvoorbeeld veel meer 

toxische stoffen aanwezig die belastender zijn 

voor het milieu dan het materiaal dat voor de 

halogeenlamp wordt gebruikt, maar deze nuan-

cering wordt zelden genoemd.”

Tegelijkertijd blijft het een feit dat halogeen een 

fenomenale lichtbron is als het gaat om de 

kleurwaardering. Vos: “Het is een temperatuur-

straler en net zoals we de zon kennen wekt de 

halogeenlamp het hele lichtspectrum op. Wie 

zonder nadenken halogeen vervangt door led-

verlichting omdat men in de veronderstelling is 

dat het energiezuiniger is en led een gelijkwaar-

dige lichtbron is, komt soms bedrogen uit. Het 

is nog zeker niet voor alle gevallen een gelijk-

waardig alternatief.”

Geen gelijkwaardig alternatief

In sommige marktsegmenten schiet ledverlich-

ting nog tekort, meent Vos: “Voor de massa is 

de uitfasering voor functionele toepassing een 

juist moment. Voor musea en andere plekken 

waar lichtbeleving cruciaal is, komt de uitfase-

ring mogelijk nog te vroeg. Omdat de huidige 

led-retrofitlampen nog niet in alle situaties het-

zelfde lichteffect kan bereiken als halogeen.” 

Vos geeft een voorbeeld uit de praktijk. “Het 

Joods Historisch museum in Amsterdam heeft 

vorig jaar onderzocht of ze goede retrofitlam-

pen kunnen toepassen die een gelijkwaardige 

beeldkwaliteit geven voor de collectie die ze 

willen laten zien. Zelfs de allerduurste alterna-

tieven voldeden niet, waardoor het museum 

nee heeft gezegd tegen vervanging.”

Niet verplicht meteen te vervangen

De uitfasering betekent niet dat je verplicht 

bent meteen alle halogeenlampen te vervangen 

door led-retrofitlampen. Vos: “In theorie niet, 

maar wat er vervolgens gaat gebeuren, is dat 

mensen toch sneller dan noodzakelijk zullen 

overschakelen op led. Ze worden gedreven 

door externe factoren, volgen de massa of wil-

len zich met een duurzaam imago profileren.” 

Omdat de led-retrofitlampen nog niet voldoen 

zal bijvoorbeeld in musea eerder worden geïn-
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Halogeenlamp Philips.

Ledlamp Philips.

Philips classic light is voor de sfeer.

vesteerd in armaturen waar led al standaard is 

geïntegreerd. “Deze voldoen namelijk wel zeer 

goed. Het gevolg is dat er duizenden armaturen 

zullen worden vervangen die feitelijk nog lang 

niet zijn afgeschreven en die nog niet vervan-

gen hadden hoeven worden. Daarnaast zullen 

er ook situaties ontstaan waarbij bepaalde par-

tijen die hebben geïnvesteerd in nieuwe led-

retrofi tlampen niet tevreden zijn met de licht-

beleving en – zolang het nog kan – weer terug 

overgaan op halogeen, waardoor de ledlampen 

in een hoekje komt te liggen. Ook daar zit nie-

mand op te wachten.”

De overheid zou bij de uitfasering daarom veel 

beter moeten informeren, vindt Vos. “Als je 

slechts één kant belicht, en je wijst er niet op 

dat op de markt momenteel nog niet voor alle 

segmenten een gelijkwaardig alternatief is, dan 

is dat onvolledig en daarom ongenuanceerd. 

Daarnaast vind ik het zeer betuttelend. Ik ben 

van mening dat je de markt zelf moet kunnen 

laten kiezen. Maak bijvoorbeeld de halogeen-

lamp duurder zodat deze alleen gekocht wordt 

als men deze echt wil hebben gezien de visuele 

kwaliteit.”

Stroboscopisch effect 

Vos belicht nog een aandachtspunt voor 

ledverlichting. “Er is veel kwaliteitsverschil. 

Kiest men voor een mindere kwaliteit, dan kan 

dit nadelige gevolgen hebben voor de 

gezondheid. Wat je vaak ziet is dat de drivers 

die in ledverlichting worden geplaatst, worden 

gen deze richtlijnen. Echter, wanneer je een A- 

en B-merk naast elkaar zet, zie je in eerste 

instantie niet heel veel verschil. Dit verschil 

merk je pas na een paar maanden wanneer de 

mindere kwaliteit ledverlichting uitvalt, gaat 

knipperen of de lichtkleur verschuift steeds 

meer naar blauw licht. Tegelijkertijd degene-

reert de kleurweergave. Er is momenteel nog te 

weinig controle en zicht op dit fenomeen.”

Kennis

Kennis vergaren als installateur is daarom heel 

belangrijk. Vos: “Wat je ziet is dat vooral de 

groothandel wordt gevolgd. Bij het ontstaan 

van problemen kon de groothandel dit mee 

oplossen gezien de contracten die werden 

gesloten.” 

De rol van de installateur is de laatste jaren 

echter enorm veranderd, weet Vos. “Je ziet de 

installateur vaker zelf zaken in de hand nemen, 

niet alleen wat betreft de installatie, maar ook 

qua advies richting hun klant. Ze worden vaak 

verantwoordelijk voor de lifecycle wat hen 

dwingt zich goed te informeren.” 

Het advies van Vos is daarom om niet meteen 

op de kar te springen, de massa te volgen en 

aanpassingen te doen nu de uitfasering eraan 

komt. “Ga bewust na wat overschakeling van 

halogeen naar led-retrofi t naast energie-effi  ci-

entie nog meer met zich meebrengt en deel 

deze kennis.” 

gecombineerd voor verschillende vermogens. 

In de lagere vermogens kan de verlichting gaan 

knipperen waardoor het een stroboscopisch 

eff ect genereert. 

Ongeveer drie tot vijf procent van de mensen 

ondervindt hier ernstige hinder van, zodanig 

dat ze erbij niet kunnen functioneren. Ongeveer 

dertig procent neemt het waar en ervaart het 

als hinderlijk. Het overgrote deel heeft er geen 

last van waardoor fabrikanten weinig doen met 

het neveneff ect. Voor de massa is het tenslotte 

een prima bruikbaar product.”

Het stroboscopisch eff ect is gelukkig niet in 

alle ledverlichting terug te vinden, voegt Vos 

eraan toe. “Buiten de consumentenverlichting 

is dit steeds meer op orde. Er zijn richtlijnen 

voor of op komst en deze worden door kwalita-

tieve A-fabrikanten gevolgd en bewaakt. Voor 

de consumentenproducten blijkt hiervoor in de 

praktijk nog te weinig aandacht te zijn.” 

Hetzelfde geldt voor de kleurstabiliteit. Deze is 

nog niet altijd zo stabiel als halogeen. “Wan-

neer je een led koopt die vijfentwintigduizend 

branduren meegaat, dan kun je je afvragen wat 

de lichtkwaliteit is aan het einde van deze peri-

ode. Hier zijn richtlijnen voor opgesteld en de 

A-merken, die doorgaans iets duurder zijn, vol-

Het stroboscopisch eff ect is 
gelukkig niet in alle ledverlichting 
terug te vinden
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Palenstein - Zonnepanelen - Energiemodule

PROJECT

Alle leidingen en kanalen liggen er klaar voor. De energiemodule hoeft alleen nog even aangesloten te worden.

De 120 eengezinswoningen waar Dura Vermeer 

mee aan de slag is, worden aan alle kanten 

omgeven door hoge galerijflats. Begin jaren ’60 

werd Zoetermeer aangewezen als groeikern om 

de Nederlandse bevolkingsgroei in die jaren op 

te kunnen vangen. Palenstein hoorde tot de 

eerste drie nieuwe wijken in het toen nog dorp-

se Zoetermeer. “Deze woningen zijn dus geda-

teerd en hadden dringend behoefte aan groot 

onderhoud”, zegt Machiel Peltenburg, manager 

Stroomversnelling bij Dura Vermeer. 

In plaats van een gangbare opknapbeurt koos 

De Goede Woning ervoor om met de plannen 

van Dura Vermeer mee te gaan: een NOM-reno-

BIM bij NOM-renovaties
In Zoetermeer renoveert een consortium onder leiding van Dura Vermeer 120 rij- en 

hoekwoningen van woningcorporatie De Goede Woning om tot Nul-op-de-meter-

woningen. BIM speelt hierin een belangrijke rol, van point cloud tot clash detectie. 

Tekst  Tijdo van der Zee   

vatie, waarbij Dura Vermeer de komende veer-

tig jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud 

én een prestatiegarantie biedt. 

Half april was de verbouwing bij 24 van de 120 

woningen afgerond en waren er nog 96 te gaan. 

Het consortium houdt als planning aan dat het 

elke dag een nieuwe woning aanpakt, waarbij 

de NOM-renovatie tien dagen in beslag neemt. 

Dat betekent dat het project begin augustus 

afgerond kan worden. 

Interne renovatie

Tien dagen dus duurt de NOM-renovatie, maar 

die is al vooraf gegaan door werkzaamheden 

binnen in de woning. Bij tachtig procent van de 

woningen is er namelijk ook een interne reno-

vatie, waarbij toilet, badkamer en de keuken en 

een opknapbeurt krijgen. Ook deze duren tien 

dagen. De bewoners krijgen dan een paar 

weken tijd om op adem te komen, waarna de 

NOM-renovatie van start gaat. 

Die renovatie bestaat uit een nieuwe voorzet-

gevel, een nieuw dak inclusief zonnepanelen, 

een dikke laag isolatieparels in de kruipruimte 

en tot slot een energiemodule in de voortuin, 

waarin alle installatietechnische componenten 

voor verwarming, warm tapwater en ventilatie 

opgenomen zijn. 

Gebimde theemuts

Maar hoe zet je een isolerende ‘theemuts’ rond 

een bestaande woning? Een muts die precies 

past welteverstaan, want een rij van twaalf 

woningen van ruim vijftig jaar oud kan makke-

lijk hier en daar uit het lood raken. Zo is het 

goed mogelijk dat de ene kant van de rij enkele 

centimeters is verzakt, of dat de gevel naar 

voren of achteren is gaan hellen. 

Om de precieze maten in kaart te brengen, 

werd ingenieursbureau Aveco de Bondt inge-

huurd om een gedetailleerde 3D-scan van de 

‘Wellicht gaan we in de toekomst  
gevelvolgend Bimmen’
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Die renovatie bestaat o.a. uit een nieuwe voorzetgevel 

en een nieuw dak inclusief zonnepanelen..

De gevelelementen bevatten dertig centimeter 

piepschuim en zijn  bekleed met glasvezel en  

OSB-houtplaat.

Kierdichtheid wordt serieus genomen: de brievenbus zit 

niet in de deur maar is bevestigd aan de energiemodule. 

In het BIM-model worden vervolgens op de oude gevel 

ophangpunten gemodelleerd, waaraan de ankerrails ter 

hoogte van de eerste verdieping en de begane grond 

wordt bevestigd.

gebouwen te maken. De point cloud die deze 

scan opleverde kon vervolgens door alle bouw-

partners worden gebruikt bij de engineering 

van hun specifieke deel van het BIM-model.

Geen gevelvolgend BIM-model

In het bouwteam zitten naast hoofdaannemer 

Dura Vermeer, de installateur Kleinpoelhuis, 

dakspecialist Weijerseikhout, Zelziuz voor de 

pv-panelen en Rc Panels voor de gevel. Bij de 

energiemodule wordt in Palenstein gewerkt 

met Factory Zero, maar in andere projecten is 

dat ook wel eens de energiemodule van Nathan, 

zegt Peltenburg. 

Nadat Aveco de Bondt de point cloud heeft aan-

geleverd, kan het rekenen beginnen. Het pro-

jectteam heeft er voor gekozen om geen ‘gevel-

volgend’ BIM-model te maken, zegt Peltenburg. 

Dat zou betekenen dat ieder gevelelement pre-

cies de contouren volgt van de gevel en zoals 

die vanuit de point cloud gedigitaliseerd zijn, 

dus inclusief afwijkingen. 

In plaats daarvan wordt er uitgegaan van 

gemiddelden: een paar graden overhellen hier, 

een paar centimeter verzakking daar. Dan er 

tussenin zitten en een mooie rechte gevel engi-

neeren. De kleine sparingen en verschillen die 

de bouwers op de bouwplaats dan tegenko-

men, kunnen ter plekke worden opgelost. “Wel-

licht gaan we in de toekomst wel naar gevelvol-

gend Bimmen”, zegt Peltenburg. 

Die gevelelementen, bestaande uit dertig centi-

meter piepschuim bekleed met glasvezel en 

OSB-houtplaat die onder een vacuüm verlijmd 

zijn, kant-en-klare minerale gevelstrips en 

kunststof kozijnen, worden, vanuit het BIM-

model, geprefabriceerd in Rc Panels werk-

plaats in het Overijsselse Lemelerveld. En ze 

worden pas aangeleverd op de bouwplaats op 

het moment dat ze nodig zijn. 

Prefab gevelelementen

In het BIM-model worden vervolgens op de 

oude gevel ophangpunten gemodelleerd, waar-

aan de ankerrails ter hoogte van de eerste ver-

dieping en de begane grond wordt bevestigd. 

Dit komt erg nauw, omdat later op de bouw aan 

deze ankerrails de geprefabriceerde gevelele-

menten (RC 7) worden opgehangen (het gevel-

element op de eerste verdieping rust op de 

ankerrails en klemt ter hoogte van de dakrand 

onder de dakvoet). En alles moet volledig kier-

dicht zijn - interessant hier is dat zelfs de brie-

venbus niet in de deur, maar aan de energiemo-

dule bevestigd is. Alles voor de kierdichtheid. 

Peltenburg erkent dat de oude gevel wel een 

bepaalde stevigheid moet hebben: “Uiteraard 

hebben we de bestaande gevel eerst aan een 

trekproef onderworpen. Er komt best wel wat 

gewicht aan te hangen.”

Clash detectie

Een maand of twee duurde het voordat er van-

uit het basis-Bim-model van Dura’s huisarchi-

tect A3 een rijp Bim-model lag, klaar voor 

gebruik bij de bouw. In die twee maanden 

modelleerden de bouwpartners ieder hun eigen 

deel. De BIM-coördinator van Dura Vermeer 

voegde deze modellen dan samen en voerde 

clash detecties uit. De gevonden clashes kon-

den veelal direct door de betrokkenen worden 

opgelost, maar soms ook kwamen ze ter spra-

ke tijdens het engineeringsoverleg, waar alle 

bouwpartners bijeen kwamen. 

Even weg uit het BIM-model en weer terug op 

de fysieke bouwplaats. Daar blijkt dat tussen 

de bestaande muur en de nieuwe gevel een 

spouw zit van om en nabij de tachtig millimeter. 
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PROJECT

Peltenburg: “Daarin worden de luchtkanalen 

verwerkt van de balansventilatieunit in de ener-

giemodule.” Die kanalen lopen eveneens vanuit 

de woning onder het nieuwe isolatiedak (RC7) 

van Kingspan-sandwichpanelen. 

Energiemodule

Die energiemodule van Factory Zero is het 

kloppend hart van de woning; maar dan een 

hart aan de buitenkant. Daarin zit alles wat 

nodig is voor een gezonde en energiezuinige 

woning: een 5 kW (plus 2 kW elektrisch ele-

ment) Mitsubishi Ecodan luchtwaterwarmte-

pomp, en een warmtapwatervat van 180 liter. 

Verder is er een Brink wtw-balansventilatie-unit 

en een ABB-omvormer. Voor de pv-opwek zijn 

er 32 pv-panelen, voor het elektriciteitsgebruik 

een ABB-meter en voor het meten van de 

warmte en het water is er een Kamstrup-meter. 

De gateway is ook van ABB. 

Bij enkele woningen is de energiemodule aan het 

werk. Het is op dat moment niet duidelijk of je de 

ventilator van de ventilatieunit hoort, of de wer-

king van de warmtepomp. In ieder geval kan wel 

gesteld worden dat de modules niet ‘fluisterstil’ 

zijn, al is dat natuurlijk wel een wat vaag omschre-

ven begrip. “Je kunt ze buiten inderdaad horen”, 

beaamt Peltenburg. “Maar door de goed geïso-

leerde gevel is het binnen in de woning stil.”

Energiebundel

De 32 pv-panelen zullen gemiddeld per jaar 

6.100 kWh elektriciteit produceren, zo is de 

berekening. De bewoners krijgen een energie-

bundel van 2.600 kWh, waaruit al het eigen 

huishoudelijk gebruik, inclusief het koken met 

inductie, moet gebeuren. “Dura Vermeer 

garandeert dat de verwarming, ventilatie en 

het opwekken van warm tapwater vervolgens 

niet meer dan 3.500 kWh per jaar kost, waar-

door de woning dus netto niets gebruikt”, zegt 

Peltenburg, die eraan toevoegt dat dat echt wel 

een haalbare kaart is. “Dat is heel goed doorge-

rekend. En het is voor ons ook belangrijk, 

omdat wij voor onze prestatie een vergoeding 

van de woningcorporatie krijgen. Maar dan 

moeten we ons wel aan de afspraken houden.”

Maar minstens net zo belangrijk als een goede 

verstandhouding met de woningcorporatie, 

zegt Peltenburg, is een goed contact met de 

bewoners. “Daarin moet je je niet vergissen. 

Daar moet je echt heel veel in investeren, zo 

hebben wij hier altijd bewonersbegeleider 

rondlopen. Zij zijn de ogen en oren in de wijk en 

weten de behoefte in de wijk goed te vertalen 

naar het uitvoeringsteam. De techniek van een 

NOM-woning heb je op een gegeven moment 

wel onder de knie. Maar om bewoners mee te 

krijgen, moet je constant je best blijven doen.”

Badkamerrenovatie op basis van BIM

Het maken van een point cloud blijft tot nu toe 

bij Dura’s NOM-renovaties beperkt tot de bui-

tenkant van de woningen. Het is in principe 

mogelijk om ook van het interieur door middel 

van een 3D-scan een BIM-model te fabriceren. 

Dura is op dit moment bezig om te onderzoe-

ken of de badkamerrenovatie op basis van een 

BIM-model kan worden uitgevoerd, waarbij er 

niet getegeld wordt, maar een kant-en-klare 

glazen binnenwand tegen de bestaande gevel-

muur wordt geplaatst.
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Onderwijs - Doeners - Carrière 

MARKT

De wil om meer te leren en te ontwikkelen is in 

de technische sector zeker aanwezig, maar een 

opleiding in de schoolbanken wordt niet als 

aantrekkelijk gezien. Technici zijn doeners, 

ze leren liever in de praktijk. 

Het onderzoek van ROVC toont aan dat het 

motiveren van technisch personeel tot het vol-

gen van een opleiding een van de grootste uit-

dagingen vormt voor organisaties. Hoe maak je 

als werkgever jouw werknemers enthousiast?  

Hieronder volgen vier tips. 

1 Benadruk toekomstbestendigheid 

Voor een technicus zijn vaardigheden hun 

meest waardevolle bezit. De huidige werkom-

geving is onderhevig aan verandering. De 

opkomst van robotisering heeft een grote 

invloed op banen. Daarom is het zaak om bij te 

blijven. Speel hier als werkgever op in door 

jouw personeel te overtuigen van het belang 

van relevante vaardigheden en benadruk ook 

de waarde van een opleiding voor hun eigen 

carrière. 

2 Betrek de werknemer in 

beslissingsproces 

Simpel gezegd: beslis samen met de technicus 

welke cursus voor hem interessant is. Uiteinde-

lijk zal hij het meest opsteken van de  cursus 

als hij zelf ook de toegevoegde waarde ervan 

inziet. Dit gevoel zal toenemen als de werkne-

mer zelf invloed heeft gehad op de keuze. 

Bovendien zal hij zich meer gewaardeerd voe-

len binnen de organisatie en zich mondiger 

opstellen. Dit draagt uiteindelijk bij aan de ont-

wikkeling en innovatiekracht van de onderne-

ming. 

3 Zorg voor praktijkgerichtheid en 

toepasbaarheid 

Bij het kiezen van een cursus is praktijkgericht-

heid een belangrijk criterium. Voor dertig pro-

cent van de ondervraagden heeft dit hoge prio-

riteit. Kies daarom voor een cursus waarbij 

cursisten meteen hun geleerde kennis en vaar-

digheden kunnen toepassen in hun dagelijkse 

werk. Het leerrendement wordt verhoogd als 

cursisten een actieve rol krijgen. Dit kan bij-

voorbeeld door eigen voorbeelden in te bren-

gen van zaken waar ze in hun werk tegenaan 

lopen in de vorm van foto’s of schema’s. 

4 Flexibiliteit 

Naast praktijkgerichtheid is ook flexibiliteit erg 

belangrijk. Hoewel het goed is voor de eigen 

ontwikkeling, vult geen enkele werknemer 

graag zijn avond met een cursus ná het werk. 

Als werkgever is het belangrijk dit serieus te 

nemen. Kies een cursus die op geschikte tijden 

plaatsvindt en sta toe de cursus te volgen 

onder werktijd. Uiteindelijk profiteer je als 

werkgever het meest van een gemotiveerde en 

goed opgeleide werknemer. 

Hoog op de agenda 

De ontwikkeling van technici zal ook de komen-

de tijd  bij veel organisaties nog hoog op de 

agenda staan. Technisch personeel voorberei-

den op de toekomst en tegelijkertijd hun kwali-

teit van werk verbeteren zijn belangrijke rede-

nen om technici een opleiding te laten volgen. 

*Roel Greutink is manager business develop-

ment bij ROVC.

Technici de schoolbanken in 
Uit onderzoek van ROVC blijkt dat werknemers in de technische sector weinig  

behoefte hebben aan theoretische opleidingen. Vier tips om ze de schoolbanken 

in te krijgen.

Tekst  Roel Greutink*
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Lezersactie - Kabels trekken - Bochten

MARKT

“Iedere E-installateur weet hoe complex het 

trekken van kabels door kabelgoten is.” Dit zegt 

Robbert Akerboom van Cable-Glide. “Het is een 

ogenschijnlijk eenvoudig werkje maar kost veel 

tijd en mankracht. Dit doordat kabeltrajecten 

vaak diverse bochten bevatten waardoor de 

installateur de kabels niet in één keer kan door-

trekken. Kabels lopen vast in de bochten en 

zeker wanneer de hoeken wat scherper zijn, is 

de kans op beschadiging relatief groot.”

Mail en win een Cable-Glide
Cable-Glide ontwikkelde een gelijknamige tool voor het trekken van kabels.

Abonnees van Installatie Journaal kunnen een Cable-Glide winnen door een mail 

te sturen naar de redactie.

Beugel

De Cable-Glide bestaat uit een geleidebocht die 

even hoog is als de kabelgoot en met een beugel 

op een willekeurige plaats in de kabelgoot is te 

bevestigen. Akerboom: “Omdat de bevesti-

gingsbeugel zich op de geleidebocht bevindt 

kan de kabel nooit uit de goot schieten. En de 

beugel is zo vormgegeven dat de kabel ook in de 

goot op de gewenste plaats blijft.” Akerboom 

noemt als belangrijk voordeel van het product 

dat hiermee één of meer elektrakabels gelijktij-

dig door één persoon door de goot kunnen wor-

den getrokken. “Er zijn dus minder mensen 

nodig. Ook gaat het kabels trekken sneller.”

Met de Cable-Glide is het mogelijk om van buiten 

naar binnen in de goot te werken. Dit leidt tot een 

optimale verdeling van de kabels in de goot waar-

door de installateur er uiteindelijk meer kwijt kan. 

Akerboom: “De geleidebocht is bovendien pro-

bleemloos tussen al aanwezige kabels te plaatsen 

waardoor ook het bijtrekken van extra bekabeling 

soepel en moeiteloos is te realiseren.”

Technische specificaties

De Cable-Glide is tot nu toe beschikbaar voor 

goten van 120-400 mm. Voor bredere goten tot 

en met 600 mm is een speciale verlengflens 

beschikbaar. De Cable-Glide kost € 57,50 

exclusief btw en de verlengflens € 18,50 exclu-

sief btw. 

‘Er zijn minder mensen nodig en  
het kabels trekken gaat sneller’

De Cable-Glide bestaat uit een geleidebocht die even hoog is als de kabelgoot en met een beugel op een 

willekeurige plaats in de kabelgoot is te bevestigen. 

EEN CABLE-GLIDE WINNEN?

Abonnees van Installatie Journaal kunnen een 

Cable-Glide winnen. Wilt u kans maken? Stuur 

dan een mailtje met uw naam en telefoonnum-

mer naar redactieinstallatiejournaal@vakmedia-

net.nl. Zet in de onderwerpregel Cable-Glide. Dit 

kan tot en met dinsdag 3 juli. In totaal  

worden twee Cable-Glides verloot.  

De winnaars worden bekend gemaakt op  

www.installatiejournaal.nl.  
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Kanaleneiland - NOM - Renovatie

PROJECT

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



39Installatie Journaal
Juni-Juli 2018

PROJECT

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, 
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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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Energiebeheersysteem

Draadloze beveiligingscamera
NETGEAR presenteert de Arlo Pro 2. Deze draadloze beveiligingscamera beschikt over 

een1080p HD-video, een plugin-optie voor zonne-energie en ondersteuning voor Amazon 

Alexa. De weerbestendige Arlo Pro 2 kan overal worden geplaatst. Met het (los te verkrijgen) 

Arlo Solar Panel kunnen de batterijen met enkel een paar dagen zonlicht volledig worden her-

opgeladen. De 130 graden zicht, nachtstand en verbeterde bewegingsdetectie zorgen ervoor 

dat Arlo Pro 2 ieder moment glashelder kan vastleggen. De Arlo Pro 2 beschikt over een inge-

bouwde speaker en microfoon voor tweerichtingscommunicatie. 

NETGEAR  www.netgear.nl

Electrical Schematics in Revit

MEPCONTENT introduceert de Stabiplan 

Electrical Schematics App voor Revit. 

Deze Revit-plugin helpt de gebruiker om 

een overzicht te krijgen van alle elektrische 

systemen in het Revit-project. Er kan een 

generiek elektrisch schema worden 

gemaakt, wat niet mogelijk is in Revit of 

andere software. De app toont systemen 

zoals communicatie en brandbeveiliging en 

geeft een duidelijk overzicht van de fysieke 

locatie van panelen (bijvoorbeeld op welke 

verdieping een paneel aanwezig is). De 

meest relevante informatie over de verbrui-

kers is beschikbaar binnen het schema. 

Zelfs de eigen tekenacties op het schema 

worden opgeslagen tijdens een update van 

het model. 

MEPCONTENT  www.mepcontent.com

Het nieuwe EMS-CX³ (Energy Management System) van LEGRAND NEDERLAND is een laagdrem-

pelig systeem waarmee installaties klaar zijn voor een effi  ciënt energiebeheer. Het systeem 

bestaat uit een hardware- en een softwaredeel.Parametering is de eerste fase: keuze en instelling 

van de individuele functies volgens de gewenste wensen en eisen. In de confi guratiefase worden 

alle apparaten geprogrammeerd, zodat ze onderling én met externe systemen kunnen communi-

ceren. Tijdens de supervisie ten slotte worden alle processen gecontroleerd om het energiever-

bruik overal en altijd te optimaliseren. Voor een volledige supervisie zijn slechts vier producten 

nodig. De Supervisie software is via licentiesleutels verkrijgbaar voor 32 of 255 Modbus adressen 

en kan worden geïnstalleerd op een specifi ek toegewezen pc.

LEGRAND NEDERLAND  www.legrand.nl

Straatlantaarn
De Isaro Pro van THORN LIGHTING is een krachtige led straatlantaarn. Deze is gemaakt van hoog-

waardig gegoten aluminium, is ontworpen om de ele-

menten te weerstaan en om met fysieke impact en trillin-

gen te gaan. Met een levensduur van honderdduizend 

uur (bij 25°C), een effi  ciëntie tot wel 139 lm/W en bestu-

ringsopties waaronder RF-draadloos garandeert Isaro 

Pro jarenlange betrouwbare prestaties bij lage eigen-

domskosten. De Pro heeft een lichtsterkte tot 9500 lm. 

De Isaro maakt gebruik van R-PEC-optiek. Er is keuze van 

veertien lichtverdelingen beschikbaar voor aangenaam 

licht, daar waar het nodig is. 

THORN LIGHTING  www.thornlighting.com 

PANASONIC introduceert twee nieuwe series 360-graden camera’s. Dankzij de hoge H.265-com-

pressie met Smart Coding-technologie zijn ze geschikt voor detailhandel, banken, stedelijke sur-

veillance en logistiek. De netwerkcamera’s zijn beschikbaar met een resolutie van 5MP of 9MP. 

Beide varianten produceren duidelijke videobeelden met weinig vervorming. De 9MP- en de 5MP-

serie zijn leverbaar voor gebruik binnenshuis (WV-X4171 en WV-S4150) en buitenshuis (WV-

X4571L en WV-S4550L). De beide series hebben diver-

se intelligente functies, waaronder warmtemapping, 

tellen van personen en Moving Object Removal.

De buitencamera’s WV-S4550L en WV-X4571L zijn 

uitgerust met een ontvochtiger en zoutbestendige 

schroeven. 

PANASONIC  http://panasonic.net

360-graden camera’s
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Veiligheidsverlichting

Beveiligingscamera

De veiligheidsverlichting Resclite Pro van ZUMTOBEL zorgt dankzij nieuwe lenzen voor meer fl exi-

biliteit. De ledverlichting kan goed aan de betreff ende ruimtelijke omgeving en de eisen worden 

aangepast. Terwijl de escape-lens lange vluchtwegen volledig verlicht kan met de nieuwe escape 

90°-optiek gelijktijdig twee gangen worden afgedekt. Bij grote ruimtes, zoals kantoor- en confe-

rentieruimtes, verlicht de antipanic-lens dankzij de vierkante lichtverdeling tot in iedere hoek. Zo 

kan de lens bij gevaar paniek voorkomen. Verder zorgt de spot-optiek voor een verticale verlich-

ting van brandblussers en eerstehulpinrichtingen. Met de smartphone via de Pro-set-app kan de 

verlichting direct en snel worden geadresseerd en geconfi gureerd. 

ZUMTOBEL  www.zumtobel.com

NEST introduceert de Cam IQ outdoor 

beveiligingscamera. Deze biedt scherpe 

videobeelden en intelligente functies om de 

gebruiker van praktische informatie te 

voorzien. Wanneer de camera een persoon 

opmerkt, bijvoorbeeld in de tuin, dan stuurt 

hij een persoonsmelding naar de mobiel 

van de gebruiker. De camera zoomt auto-

matisch in en blijft de persoon volgen. Net 

als de indoorversie is de outdoor voorzien 

van Supersight dat met de digitale 4K-sen-

sor, HDR en HD-video (1080p) tot 12x kan 

inzoomen. Als het donker is, wordt het hele 

gebied gelijkmatig verlicht door de infra-

roodleds van Nachtzicht. De Cam IQ out-

door is met zijn IP66-classifi catie zeer 

weerbestendig. 

NEST  www.nest.com/eu

Vochtbestendige ledverlichting
De Aquaforce Pro van THORN is een 

vocht- en stofbestendige armatuur. Deze 

voldoet aan de IP66-norm en heeft een 

rendement van 141 lm/W. 

De Aquaforce Pro met 8.000 lm is krach-

tig genoeg om conventionele armaturen 

met 2 x 58 W of 2 x 49 W te vervangen. 

Met de lange verschuifbare montagebeu-

gels en het EasyClick-mechanisme om de 

behuizing is de armatuur gemakkelijk te monteren. De bedrading kan op zeven manieren worden 

aangesloten. De behuizing is zo ontworpen dat de interne onderdelen gemakkelijk toegankelijk zijn 

voor onderhoud. De  armatuur is bestand tegen omgevingstemperaturen van -20 °C tot +35 °C. 

THORN LIGHTING  www.thornlighting.com 

Verbindingsklemmen
WAGO introduceert compact-verbindingsklemmen in de serie 221. De nieuwe 6 mm² verbindings-

klem kan alle gangbare soorten geleiders klemmen: massieve, meeraderige en fi jnaderige gelei-

ders, met een doorsnede van 0,5 tot en met 6 mm². De toegestane nominale stroom van de klem 

bedraagt 41A. De verbindingsklemmen zijn 

geschikt voor alle adersoorten. Ook bij de 6mm² zit 

de verbinding altijd gegarandeerd vast na het slui-

ten van de hendel. De transparante behuizing 

maakt een visuele controle van de verbinding 

mogelijk. De gebruiker kan in één oogopslag her-

kennen of de geleiders correct aangesloten én tot 

de juiste lengte afgestript zijn.

WAGO  www.wago.com 

LedTube
De PHILIPS CorePro LedTube Universal T8 is een lamp voor de groothandel en installateurs. 

Het installeren van de buizen is even gemakkelijk als het voorheen was met tl-buizen. De Uni-

versal T8-buis is geoptimaliseerd om te werken met alle drivertechnologieën. Daardoor past hij 

rechtstreeks in armaturen die werken met elektromagnetische of hoogfrequente elektronische 

voorschakelapparaten. Hiermee worden de kosten van het op voorraad houden van verschillen-

de types buizen verlaagd. De Universal T8 kan rechtstreeks op de netspanning worden aange-

sloten door het VSA te overbruggen. De ledbuis is ontworpen voor het verlichten van ruimtes 

zoals parkeergarages, garages, gangen en winkelcentra.

PHILIPS LIGHTING  www.philips.com
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Noodverlichting met Dali
VANLIEN brengt een complete serie arma-

turen. Deze zijn ontworpen voor compatibi-

liteit met Dali. Dit zorgt voor gemakkelijke 

installatie, optimale controle en een betere 

veiligheid. De noodverlichtingsproducten 

sluiten naadloos aan op ieder Dali-verlich-

tingssysteem en communiceren met KNX- 

en Dali-platformen via ABB DALI-gateways. 

Elke armatuur kan zichzelf testen. De com-

binatie met het ABB Dali besturingssys-

teem voor noodverlichting verbindt de 

armaturen met het touchscreen bedie-

ningspaneel. Zo worden automatische func-

tie- en duurtesten geprogrammeerd en op 

gewenste tijden uitgevoerd om ononderbro-

ken functionaliteit te garanderen. De resul-

taten van deze testen worden opgeslagen in 

een spreadsheet. 

VANLIEN  www.vanlien.nl Voedingen 

Elektronische wanduitloop

De TDK-LAMBDA Cus200LD serie AC-DC voedingen zijn gespecificeerd voor vermogens van  

120 W met convectiekoeling en 150 W met conductiekoeling. Deze voedingen kunnen gedurende 

tien seconden 206 W leveren. De Cus200LD is ontworpen voor een betrouwbare werking in toe-

passingen met ledsignalering, alsmede in industriële-, broadcast-, test & meet- en communicatie-

apparatuur. De voedingen hebben een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC. De 

Cus200LD is ondergebracht in een lage, compacte behuizing, die 160 x 60 x 31 mm (L x B x H) 

meet. Alle modellen kunnen opstarten bij -40 °C en werken bij omgevingstemperaturen tussen 

-20 °C en +70 °C.

TDK-LAMBDA  www.nl.tdk-lambda.com 

Armaturenspecialist SCHELL heeft een elektronische variant toegevoegd aan de Linus-serie wanduitlopen voor was-

tafels. De ‘Linus E’ biedt optimale hygiëne dankzij de contactloze 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. Alle belangrijke componenten bevinden zich achter het voorpaneel (180 x 188 mm) in de wand en zijn  

hierdoor goed beschermd tegen vandalisme. Het frontpaneel is verkrijgbaar in roestvrij staal of hoogwaardig  

verchroomd messing. Er zijn drie uitlooplengtes beschikbaar voor verschillende wastafelafmetingen: 110, 170 en  

230 mm. 

SCHELL  www.schell.eu 

Remote I/O modules 
De Horner APG modellen van de SmartMod+ remote I/O serie zijn nu verkrijgbaar bij DURAN-

MATIC. De modules waren al verkrijgbaar met een Modbus RTU interface, nu zijn ze ook ver-

krijgbaar met Modbus/TCP en CANopen communicatie. De SmartMod+ I/O modules zijn zo 

compact dat ze in de kleinste installaties passen. De modules beschikken over een 10-30VDC 

voeding waardoor deze breed inzetbaar is in onder andere mobiele toepassingen. De breedte is 

beperkt tot 22,5mm met een hoogte van 100mm en kan DIN-Rail gemonteerd worden. Er zijn 

modules voor digitale en analoge in- en uitgangen, maar ook signalen voor thermokoppels en 

PT100 signalen kunnen worden verwerkt. 

DURANMATIC  www.duranmatic.nl 
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NIKO ondersteunt sinds kort het Philips Hue ecosysteem. Hiervoor heeft de Belgische fabrikant 

een draadloze schakelaar ontwikkeld. Met één druk op de knop kan de gebruiker voorgeprogram-

meerde sferen oproepen of slimme lampen dimmen. De nieuwe draadloze schakelaar is beschik-

baar in alle Niko afwerkingen, van de strakke Pure tot de warme vorm van de Intense. De schake-

laar is volledig compatibel met alle Philips Hue oplossingen. Dankzij de draadloze besturing, kan 

deze schakelaar zonder hakken of breken aan de bestaande installatie worden toegevoegd. 

De nieuwe draadloze schakelaar is beschikbaar vanaf het vierde kwartaal van 2018. 

NIKO  www.niko.nl

Draadloze schakelaars

De DSP-W115 Smart Plug van D-LINK is nu geïntegreerd met Amazon Alexa, Google Assistant en 

IFTTT. Hiermee koppelt de gebruiker eenvoudig via de nieuwe mydlink-app de aangesloten appa-

ratuur aan andere, populaire smarthome ecosystemen. Met de 

DSP-W245 Power Strip kan eenvoudig het stroomverbruik van 

aangesloten apparaten worden gecontroleerd en beheerd, als-

ook extra bescherming bieden tegen oververhitting en over-

spanning. De mydlink-app biedt niet alleen gedetailleerde statis-

tische informatie over hoeveel stroom elk apparaat verbruikt, 

maar verzendt bijvoorbeeld ook pushmeldingen op het moment 

dat er een apparaat automatisch is uitgeschakeld vanwege over-

verhitting.

D-LINK  www.dlink.com 

Smart Plug en Power Strip 

Straatverlichting
De PHILIPS TrueForce Led Road is een ‘plug and play’ 

ledvervanger voor SON-T straatverlichtingslampen. 

Deze maakt het gemakkelijk bestaande installaties op te 

waarderen naar leds zonder dat daarvoor de armatuur 

hoeft te worden vervangen. De Led Road past in de stan-

daard E27-lamphouder en produceert een lichteff ect dat 

gelijk is aan dat van conventionele straatverlichting. Phi-

lips TrueForce vermindert de tijd die nodig is voor het 

onderhouden, vervangen en monteren van elke straat-

lantaarn. Daarnaast wordt bespaard op bedrijfskosten 

door de langere levensduur van meer dan acht jaar plus 

de energiebesparing tot 45% ten opzichte van conventi-

onele lampen. 

PHILIPS LIGHTING  www.philips.com

De nieuwe Hilti gereedschapskoff er is com-

patibel met de SORTIMO bedrijfswagenin-

richtingen. De Hilti gereedschapskoff er kan 

gefi xeerd worden (diepte 4 en 5) via een 

kunststof geleider in de Globelyst inrichting 

en in het WorkMo mobiele werkstation, of 

hij kan geïntegreerd worden in de bedrijfs-

wagen via een koff ergeleider met een meta-

len inzetstuk. Dit levert alle vaklieden en 

onderhoudstechnici een belangrijk voor-

deel op: de koff er wordt stevig en veilig 

gefi xeerd en geïntegreerd in de inrichting. 

Een makkelijke toegang tot koff er en inhoud 

is altijd verzekerd. Bovendien kan de nieuwe 

koff er uitgerust worden met inzetboxen, die 

dezelfde afmetingen hebben als de inzet-

bakjes van Sortimo.

SORTIMO NEDERLAND  www.sortimo.nl

Gereedschapskoffer

Warmtebeeldcamera’s 
KWX introduceert de E53 warmtebeeldcamera. Deze is toegevoegd aan de Exx-serie van Flir. Deze meetinstrumenten maken 

- door het contactloos meten van temperatuur - elektrische en mechanische problemen zichtbaar, voordat er uitval van bedrijfs-

processen of dure reparaties naar voren komen. De E53 warmtebeeldcamera is uitgerust met een infrarood detector van 240 x 

180 pixels en meet temperaturen tot 650°C. Daarnaast is de camera voorzien van een 4 inch touchscreen, Bluetooth-, WiFi- en 

Meterlink communicatie.  

KWX  www.kwx.eu 



46 Installatie Journaal
Juni-Juli 2018

COLOFON & SERVICE

Adverteerdersindex

ABB B.V. p. 10, p. 20, omslag 4 

Cogelec-Intratone omslag 2

Euro-Index BV p. 36

Hager Electro BV p. 3

Klemko Techniek BV omslag 3

Wago Nederland p. 25

Wildkamp BV p. 34

Augustus-september
Redactiesluiting: 6 augustus

Oktober
Redactiesluiting: 3 september

November
Redactiesluiting: 1 oktober

Suggesties, ideeën? Mail naar marjoleineilander@vakmedianet.nl

IN DE KOMENDE NUMMERS

Jaargang  36, nummer 6-7, juni-juli 2018
Verschijnt 8x per jaar
www.installatiejournaal.nl

Redactie
Pr. Margrietlaan 3
2404 HA Alphen aan den Rijn
installatiejournaal@vakmedianet.nl

Marjolein Eilander (marjoleineilander@vakmedianet.nl)
Maarten Legius (maartenlegius@vakmedianet.nl)
Tieneke Wilms (tienekewilms@vakmedianet.nl)

Aan dit nummer werkten mee
Marieke Bakker, Roel Greutink, Evi Husson,  Richard Mooi,  
Caspar Norg, Ferdinand Pronk,  Joop van Vlerken, Gerard Vos,  
Tijdo van der Zee.

Uitgever
Vakmedianet, Johan Schot (johanschot@vakmedianet.nl)
www.vakmedianet.nl

Algemeen hoofdredacteur
Maarten Legius (maartenlegius@vakmedianet.nl)
T: 088 - 5840772

Vormgeving
colorscan bv, www.colorscan.nl

Basis ontwerp
Motif Concept & Design, Naarden

Abonnementen en administratie
Jaarabonnement binnenland: € 215,-
Digitaal abonnement: € 185,-

Alle prijzen exclusief 6% btw. Prijswijzigingen voorbehouden.
Abonnementen kunnen worden opgegeven bij Vakmedianet 
Klantenservice, postbus 448, 2400 AK Alphen aan  den Rijn o.v.v. 
“Tijdschrift INSTALLATIE JOURNAAL”. 
Telefoon 088-5840888, klantenservice@vakmedianet.nl
Een abonnement kan op ieder gewenst tijdstip ingaan en geldt tot 
wederopzegging, tenzij anders overeengekomen. De minimum-
looptijd van een abonnement is één jaar. Partijen kunnen ieder 
schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, 
met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 
Vanwege de aard van de uitgave, gaat Vakmedianet uit van een za-
kelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene 
verbintenissenrecht. Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering 
van de (abonnements)overeenkomst en om u van informatie te 
voorzien over Vakmedianet en zorgvuldig geselecteerde andere 
bedrijven. Als u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit 
schriftelijk melden bij Vakmedianet, postbus 448, 2400 AK Alphen 
aan den Rijn. Voor informatie over onze leveringsvoorwaarden kunt 
u terecht op www.vakmedianet.nl.

Druk
Veldhuis Media, Raalte

ISSN 1385-3112 

© 2018 Vakmedianet,  Alphen aan den Rijn

Alle rechten voorbehouden.
Behoudens de door de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag 
niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen 
het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of 
op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. De bij toepassing van art. 16b en 17 
Auteurswet wettelijk verschuldigde vergoedingen wegens foto-
kopiëren, dienen te worden voldaan aan de Stichting Reprorecht, 
Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, telefoon (023) 799 78 10. Voor 
het overnemen van een gedeelte van deze uitgave in bloemlezingen, 
readers en andere compilatiewerken op grond van art. 16 Auteurs-
wet dient men zich te wenden tot de Stichting PRO, Postbus 3060, 
2130 KB Hoofddorp, telefoon (023) 799 78 09. Voor het overnemen 
van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële 
doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de 
totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan 
voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden 
niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) 
en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van 
eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

Advertentie-exploitatie
Sales manager
Maciek Piasecki: 06-13858030
E-mail: maciekpiasecki@vakmedianet.nl

Account manager
Gejo Flierman: 06-53227316
e-mail: gejoflierman@vakmedianet.nl



Canalit Systeem25
nu ook in het zwart.

Een compleet plattebuissysteem met een 
uitscheurbare bodem voor het installeren 
van zowel draad als kabel. 

Altijd voorzien van folie op de deksel voor 
een schone oplevering zoals je van Canalit 
gewend bent.

canalit.nl

CANALIT SYSTEEM25
NU OOK IN HET ZWART

Een compleet plattebuissysteem met een 
uitscheurbare bodem voor het installeren 
van zowel draad als kabel. Met een compleet
assortiment hulpstukken. 

Altijd voorzien van folie op de deksel voor 
een schone oplevering zoals je van Canalit 
gewend bent.

WWW.CANALIT.NL

GEEN TIJD VERSPILLEN
MET KOKERS VERVEN.
HOE DAN OOK.
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