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Staan de bloemen al in bloei?

O

m het jaarthema circulariteit en data
passend af te trappen, hebben we eind

vorig jaar al onze leden een attentie met een
kaartje gestuurd. In het papier van het kaartje
zaten bloemzaadjes verwerkt, waardoor deze
gewoon terug in de grond kon. Hoe circulair wil
je het hebben? De bloemen bloeien ook nog
eens in een mooie bijenmix, wat weer goed is
voor de biodiversiteit – een doorkijkje naar het
thema van een volgend jaar.
Maar eerst circulariteit en data. We leven
in een consumptiemaatschappij waar nog
heel veel te winnen valt op het gebied van
circulariteit, ook in de installatiesector. In
deze editie van Toekomst & Trends vertellen
verschillende mensen vanuit verschillende
perspectieven over hun visie op circulariteit
en data. Zij kijken voorbij de commotie van
het land en geven aan hoe we de sector
kunnen transformeren en verbeteren. Ze
geven niet alleen aan wat voor technologische
ontwikkelingen ons te wachten staan, maar
zijn er zelf al actief mee bezig.

John Lens

Zo vertellen Seyran Khademi en Charalampos Andriotis over hun wetenschappelijke
aanpak van dataverzameling binnen de gebouwde omgeving met behulp van Artificial
Intelligence. Architect Floris Schiferli ziet de toekomst in een systematische verandering
van verdienmodellen en belastingstelsels. Michel Baars, Jim Teunizen en Biense Dijkstra
benoemen in hun respectievelijke artikelen waarom het zo lastig is om circulariteit te
realiseren in de installatiesector, en hoe de vermindering van techniek daarin uitkomst kan
bieden. Je leest in deze editie over het belang van Life Cycle Analysis’ en hoe waardevol
deze data is voor je eigen onderneming. Maar je leest ook over het belang van de
bescherming van deze data in het online landschap.
Ook is weer een aantal veelbelovende start-ups uitgelicht in deze editie. Daarnaast kijken
we nu voor het eerst ook terug op de start-ups die in eerdere edities aan bod zijn gekomen.
Hoe staan zij er nu voor? Zijn ze al uit de start-up fase, of zelfs al met een vervolgtraject
bezig? En natuurlijk komen onze kennispartners aan het woord in een geanimeerd
gezamenlijk rondetafelgesprek.
Veel verschillende verhalen maar met een heldere rode draad: goede data is een vereiste
om circulariteit binnen de installatiesector te optimaliseren. Geen bij maakt honing zonder
bloem. Zo eindigen we weer bij de bloemen van het begin van deze tekst, en is ook deze
cirkel weer gesloten.
Ik hoop en verwacht dat onze uitgave een inspiratiebron zal zijn. Ik wens je veel leesplezier!
John Lens, directeur TVVL
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E

r is niets vaags aan circulariteit en het behoud van materialen; het is in
cijfers uit te drukken. Jim Teunizen van Alba Concepts, een duurzaamheids-

adviesbureau dat de bouw- en vastgoedmarkt helpt bij het meetbaar maken
van circulariteit, heeft wel ideeën voor een meer circulaire installatiebranche:
‘Veel meer rekening houden met de losmaakbaarheid van materialen en een
veel sterkere focus op ‘verminderen’.’

Jim Teunizen van duurzaamheids-adviesbureau Alba Concepts

‘Vergeet de energietransitie!
Behoud van grondstoffen en
materialen is dé uitdaging voor de
installatiebranche’
Het in Den Bosch gevestigde Alba Concepts kan bij
nieuwbouw en bestaande bouw meten hoe circulair
een gebouw is. Daarvoor gebruiken ze onder andere
de door hen ontwikkelde meetmethode BCI, de Building Circularity Index [zie kader]. Opdrachtgevers zoals
woningcorporaties, gemeenten en onderwijsinstellingen
die hun circulaire ambitie willen waarmaken, weten Alba
Concepts goed te vinden. Het adviesbureau vertaalt hun
ambities naar circulaire doelen en prestatie-indicatoren. Met dat lijstje aan doelen kunnen opdrachtgevers
vervolgens een gerichte uitvraag doen binnen de markt,

Building Circularity Index (BCI)
Met meetinstrument BCI Gebouw is de circulaire potentie van een
vastgoedobject te bepalen. De functies:
 Meetinstrument of een bestaand gebouw voldoet aan circulaire
prestaties.
 Sturingsinstrument om (circulaire) ontwerpkeuzes te maken
tijdens een ontwerp- of ontwikkelproces.
 Meten van losmaakbaarheid.
 Sturen op CO2-reductie en circulariteit in ontwerpprocessen.
 Objectieve beoordeling van circulair bouwen in aanbestedingen.
 Voor iedereen toegankelijk en daardoor sneller, goedkoper en
objectiever.
Bron: https://bcigebouw.nl
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met een duidelijke visie als het gaat om CO2-reductie en
circulariteit. Verder helpt het bureau opdrachtgevers en
-nemers bijvoorbeeld om tenders en aanbestedingen te
optimaliseren als het gaat om circulariteit.

Aanduwen tegen tunnelvisie
‘Als we de circulariteit van een bestaand gebouw gaan
meten, beginnen we met een nulmeting’, vertelt Jim Teunizen. ‘We kijken naar de originele bouwtekeningen, het
bestek, we zoeken uit welke installaties zijn toegepast,
welk beton is gebruikt, alles gaan we na. Daarna kijken
we ter plekke wat de werkelijke staat is van het gebouw,
want zoals bekend wordt er in de loop van de jaren veel
veranderd aan gebouwen. Al die data en informatie
verwerken we in het BCI meetinstrument. Vervolgens
kijken we wat er in het pand kan gebeuren om de CO2- en
de milieu-impact omlaag te brengen, en de circulariteit
te verhogen.’ Vaak moeten er niet alleen in het gebouw
andere producten worden toegepast, maar ook de denkwijze bij de opdrachtgever moet veranderen. ‘Ze denken
over sommige zaken onvoldoende na’, zegt Teunizen, ‘er
is regelmatig sprake van tunnelvisie. Maar we duwen daar
volop tegenaan in gesprek met opdrachtgevers. ‘Waarom doen jullie dat zo?’, vragen we over veel van hun
keuzes. Neem het feit dat veel opdrachtgevers waardevolle bouwproducten en -materialen na een renovatie
afvoeren, om vervolgens datzelfde product of materiaal
nieuw in te kopen. Je loopt steeds tegen het dilemma aan
6

dat iets bestaands herstellen meestal duurder is dan iets
nieuws plaatsen. Wij helpen daar inzicht in te bieden,
onder andere door naar de Total Cost of Ownership te
kijken. We stellen opdrachtgevers bijvoorbeeld voor
dat zij afspraken maken met hun toeleveranciers, met
de garantie dat de toeleverancier de metalen na sloop,
renovatie of onderhoud terugneemt tegen minimaal de
schrootprijs. De metaalprijs is toch behoorlijk waardevast. De reacties op dat soort gesprekken zijn best positief. Maar we onderbouwen het financieel en juridisch
dan ook goed.’

De eindeloze losmaakbaarheid van materialen
Gevraagd naar de circulariteit binnen de installatiebran-

‘Je loopt steeds tegen
het dilemma aan dat iets
bestaands herstellen
meestal duurder is dan
iets nieuws plaatsen.’
che zegt hij: ‘De branche doet zijn best, maar loopt wel
achter. Een luchtbehandelingskast bestaat uit héél veel
componenten en materialen van allerlei fabrikanten,
en bijvoorbeeld een warmtepomp heeft printplaatjes
waarvan de herkomst moeilijk kan worden herleid. Er is
geen inzicht over de objectiviteit en betrouwbaarheid van
deze data. Meer hergebruiken en reviseren zou heel goed
zijn in deze sector, maar dat gebeurt nog heel beperkt.
Persoonlijk zie ik daarom met name iets in ‘verminderen’ voor deze sector, R2 uit de R-ladder met circulariteits-strategieën. Er wordt binnen de installatiebranche
zoveel overgedimensioneerd. Is dat écht nodig? Kunnen
we niet kritischer kijken naar de normen die daarvoor
zijn gesteld? Vergeet de energietransitie! Behoud van
grondstoffen en materialen is dé uitdaging voor de installatiebranche.’ Volgens Teunizen ligt er nóg een opgave
voor ontwerpbureaus: ‘Zij zouden bij de product- en
materiaalkeuze veel meer rekening moeten houden met
de losmaakbaarheid, kijkend naar de type verbinding,
toegankelijkheid van de verbinding, randopsluitingen en
doorkruisingen. Hoe beter producten losmaakbaar zijn,
hoe beter ze aan het einde van de levensduur geschikt
zijn voor hergebruik.’

‘Er wordt binnen de installatiebranche
zoveel overgedimensioneerd.
Is dat écht nodig?’
een belangrijke stap richting het verlagen van de MPG
(Milieu Prestatie Gebouwen), waarvan de eis de komende
jaren geleidelijk aan verder zal worden aangescherpt. Er
wordt echt al op allerlei borden geschaakt. De volgende
stap is om al die acties rondom milieu- en circulariteits
impact bij elkaar te brengen. Daar ligt uiteraard een rol
voor de Rijksoverheid, bijvoorbeeld door de norm voor
circulair bouwen niet alleen voor nieuwbouw maar ook
voor bestaande bouw te laten gelden. Daarnaast zou een
partij als TVVL ook een verbindende en adviserende rol
kunnen spelen. De vereniging zou handelingsperspectief
kunnen bieden door partijen bij elkaar te brengen, en informatie eenduidig te ontsluiten over allerlei biobased en
goed losmaakbare installatieproducten. Wat mij betreft
zet TVVL alles wat er speelt op het gebied van circulariteit volop in de etalage.’

Jim Teunizen op het
terrein van Werf35 in
Hilversum, een voormalige
gemeentewerf uit 1916
waar nu allerlei bedrijven
zijn gevestigd. Een mooi
voorbeeld van hergebruik.

TVVL als verbinder en adviseur
Jim Teunizen is alles bijeengenomen wel positief gestemd
over dit thema. ‘Circulariteit is in de installatiebranche
nog een relatief nieuw thema dat toch al steeds meer
wordt omarmd. Steeds meer toeleveranciers maken
LCA’s (Levens Cyclus Analyse) om de milieubelasting te
bepalen voor de levensduur van hun producten. Dat is
7
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A

iDAPT Lab aan TU Delft ontwikkelt methoden waarbij
kunstmatige intelligentie kan helpen complexe beslissingen

te nemen binnen de gebouwde omgeving. Dat kan onder meer
architecten en ingenieurs helpen om de meest optimale keuzes
te maken tijdens de hele levensloop van een constructie. AiDAPT,
geleid door dr. Seyran Khademi en dr. Charalampos Andriotis, is
in april 2021 van start gegaan.

Kunstmatige intelligentie in de gebouwde omgeving

Veiligere constructies met
‘slimste computer van de klas’
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AiDAPT Lab zit in de faculteit Bouwkunde, het voormalige hoofdgebouw van TU Delft dat in 2008 voor Bouwkunde werd herontwikkeld nadat hun oude faculteitsgebouw afbrandde. Bij die verbouwing veranderde het
wat sombere jaren 60 gebouw in een lichte, moderne
omgeving met onder andere een gigantische oranje
binnenplaats. AiDAPT is 1 van de 24 AI (artificial intelligence) labs die TU Delft in 2020 en 2021 lanceerde. In
deze labs onderzoeken wetenschappers hoe kunstmatige
intelligentie kan bijdragen aan innovaties die socio-technische vraagstukken oplossen – elk lab met een andere
focus. Seyran Khademi en Charalampos Andriotis geven
leiding aan AiDAPT, waar zij met 4 promovendi werken
aan ontwerp, analyse, en optimalisatie voor de gebouwde
omgeving.

Ontwerpen wordt datamanagement
‘Er wordt zó veel data gegenereerd voor en tijdens het
ontwerpen van een gebouw’, zegt Khademi. ‘Van de eerste schetsen die architecten maken, tot AutoCAD tekeningen, 3D modellen, foto’s en videobeeld van bestaande
gebouwen, metingen via sensoren en satellietbeelden.
Je zou kunnen zeggen dat ontwerpen steeds meer een
vorm wordt van datamanagement of informatie ophalen.
Het is onze missie om deze digitale data om te zetten in
zinvolle informatie voor architecten, zodat zij binnen het
ontwerpproces steeds de beste keuzes kunnen maken.’
Andriotis: ‘Voor iedere levensfase waarin een constructie
zich bevindt, is er andere data die je kan benutten. Aan
de start van het ontwerpproces, bij nieuwe constructies,
kan er visuele informatie zijn zoals plattegronden en
numerieke informatie van modellen. In deze fase is AI te
gebruiken om het initiële ontwerp zo efficiënt, veilig en
informatie-gestuurd mogelijk te maken. Bij andere fasen
van een gebouw, brug of ander structureel systeem kan
AI helpen bij de levenscyclusplanning. Bijvoorbeeld als je
wilt kijken hoe de constructie de komende 30 jaar moet
worden onderhouden en gemoderniseerd. In die fasen
kunnen we ook informatie halen uit zintuiglijke gegevens,
trillingen of elektrochemische metingen, of de visuele
informatie die scheuren of breuklijnen in een pand ons
geven. Voor elke fase van een constructie raadpleeg je
andere simulatietools. Hoe geavanceerder de simulatietools en hoe meer data je met elkaar combineert, hoe
accurater en informatiever je uitkomst.’

‘Data geletterde’ studenten
Seyran Khademi richt zich met de 2 promovendi waaraan
zij leiding geeft onder andere op deep learning. ‘Deep
learning is een soort kunstmatig neuraal netwerk dat
complexe taken leert zoals mensen ze doen’, legt ze uit.
‘Architecten, ontwerpers, engineers en andere technici
halen door te kijken continu informatie uit ontwerp
tekeningen, en bijvoorbeeld ook uit de aanblik van een
gebouwgevel zelf. We leren de computer om ook zo te
kunnen waarnemen, zodat hij architecten kan assisteren
9

tijden hun ontwerpproces.’
Daarnaast werkt ze met de promovendi aan een zoekmachine voor architecten. ‘Als zij een ontwerp in gedachten
hebben, kunnen ze deze zoekmachine doorzoeken om te
zien of er ergens ter wereld al iets vergelijkbaars is ontwikkeld. Zo kunnen zij het ontwerp optimaliseren. Het
is eigenlijk onverantwoord om waardevolle data die al
bestaat níet te benutten. Als mens zijn we gelimiteerd in
de hoeveelheid data die we kunnen verwerken. Een computer kan helpen om essentiële informatie te filteren.’
Een doel van AiDAPT is ook om ‘data geletterdheid’ naar
de faculteit te brengen. Het team heeft als ambitie dat
toekomstige bouwkundestudenten die afstuderen aan
TU Delft in staat zijn dit soort data te beheren. ‘Dat soort
kennis mist van oudsher binnen architectuuropleidingen’,
zegt Khademi.

‘Het is onverantwoord om
waardevolle data die al bestaat
níet te benutten.’
Beslissingen voor immense gebieden
Charalampos Andriotis focust zich met zijn promovendi onder andere op reinforcement learning. Dat houdt
in, heel kort gezegd, dat een computerprogramma zelf
acties uitvoert, daar feedback op zoekt van virtuele
simulatoren of het echte systeem, en vervolgens van
die feedback leert om zich te verbeteren. ‘Reinforcement learning is een methode waarmee een grote reeks
beslissingen is te optimaliseren’, zegt Andriotis. ‘Dat kan
ons helpen onze besluitvorming op te schalen, vooral als
we te maken hebben met heel grote projecten. Neem
bijvoorbeeld Amsterdam met meer dan 1.000 bruggen.
Als je daarvoor een meerjarenplan wilt opstellen, zijn
er meer plannen denkbaar dan het aantal sterren in ons
melkwegstelsel. Daar heeft deep reinforcement lear
ning (DRL) enorme toegevoegde waarde, omdat het met
deze complexiteit kan omgaan. We zien ook dat het de
levensloopkosten met 30 of 40% vermindert, vergeleken
met traditionele of state-of-the-art processen die nu
worden toegepast. Deze “kostenvermindering” gaat niet
alleen om geld, maar ook om bijvoorbeeld een afname
van storingsrisico, netwerkstoring en-uitstoot.’

Retrofit pakketten
Gevraagd hoe AI heel concreet zou kunnen helpen tijdens
een ontwerpproces, geeft Khademi een voorbeeld met
retrofit pakketten. ‘Dat zijn pakketten die een bestaand
gebouw verbeteren zodat ze minder energie verbruiken,
bijvoorbeeld door ze uit te rusten met zonnepanelen
en goede isolatie. Dat kun je efficiënt aanpakken door
gebruik te maken van data uit vergelijkbare situaties. Stel:
er bestaat een online platform waar je beelden van een
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data

dr. Seyran Khademi (rechts) en dr. Charalampos Andriotis leiden samen het AIDAPT lab aan de TU Delft

woning of gebouw kan uploaden, waarna het platform
die beelden vergelijkt met gelijksoortig uitziende gebouwen. Het platform zou je vervolgens een inschatting
kunnen geven van het effect dat een bepaald retrofit
pakket bij jouw pand zou hebben, zoals de vermindering
in energieverbruik.’
Andriotis: ‘De kracht hiervan is dat je deze methode
vervolgens kunt opschalen naar een hele woonwijk,
complete steden, of nog grotere gebieden. Zo kun je vrij
accuraat inschatten hoeveel en welke retrofit pakketten
er de komende jaren binnen dat gebied nodig zijn.’

Artificial intelligence vs. Atari
‘Het is fascinerend wat wij als mens kunnen met onze
ogen, en hoe goed wij wijs kunnen worden uit visuele

data’, vindt Khademi. ‘Dat is echt complex. Ik vind het
heel interessant om uit te zoeken hoe je dat aan een
computer kan leren, zodat je intelligente systemen kunt
creëren. Die kunnen ons helpen en ooit misschien zelfs
vervangen bij bewerkelijke taken.’
Andriotis, van oorsprong bouwkundig ingenieur, raakte
in 2015 in de ban van AI. ‘Ik las toen dat een AI-systeem
had geleerd om 49 spelletjes op de Atari spelcomputer te
spelen en dat in meer dan de helft van de gevallen net zo
goed of béter deed dan een mens. Ik was direct gefascineerd en dacht “waarom gebruiken we deze vorm van
intelligentie niet voor een veiligere gebouwde omgeving?
Als AI Atari kan spelen, laten we het dan constructies
maken.’

Artificial Intelligence in de gebouwde omgeving.
In 2020 heeft de TVVL Triple BIM Community het project
‘BIM als collega’ afgerond. Met BIM vernieuwen we de bouw
en maken we deze aantrekkelijker. Diverse partijen bouwen
virtueel het gebouw en slaan de informatie gestructureerd
op om deze in het bouwproces te gebruiken. Op weg naar
en ook na 2025 gaan robots een grote rol spelen in de
bouwkolom. Connectiviteit van BIM kan daarbij zorgen voor

Toekomst & Trends | Circulariteit & Data

een serieuze gamechanger in de bouwbranche. Het project
‘BIM als collega’ richtte zich op kennisontwikkeling en -deling
bij installatieprofessionals betrokken bij BIM, virtualisering en
robotisering. We onderzoeken of het project een vervolg kan
krijgen.
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Verduurzaming van de industrie
met behulp van ijzerstof
Vroeger geloofde hij niet in energietransitie. Toch is Mark
Verhagen nu CEO en samen met twee collega’s oprichter
van RIFT, Renewable Iron Fuel Technology. Het doel is
om de industrie te verduurzamen. Hoe? Met ijzerstof als
duurzame brandstof. Sinds oktober 2015 ontwikkelde het
plan zich van de tekentafel bij TU Eindhoven naar proof of
principle bij onder andere bierbrouwerij Bavaria.

In het begin was Verhagen sceptisch over de energietransitie: ‘Er zijn op dit moment nog maar twee duurzame alternatieven om de hoge temperaturen te kunnen
bereiken die fabrieken nodig hebben: elektrificatie en
waterstof. Alle industrie bij elkaar is verantwoordelijk
voor 40% van de CO2-uitstoot, maar waterstof en elektrificatie zijn niet passend voor alle bedrijven binnen dat
spectrum. Er ontbreken dus alternatieven.’

Ontwikkeling van een nieuwe brandstof

Kijkend naar de toekomst
De nog jonge start-up heeft al grootse toekomstplannen.
‘Over vijf jaar willen we zo’n 80 megawatt aan geïnstalleerd vermogen hebben en hopen we op wereldwijde
naamsbekendheid. Nog verder in de toekomst kijkend, is
het doel om ook elektriciteitscentrales te laten draaien
op iron fuel technology en om de energie intensieve industrieën te decarboniseren. Daarvoor is echter nog een
stukje energieadoptie nodig.’

Verhagens huisgenoten en hijzelf sloten zich aan bij
studententeam SOLID, dat zich bezighield met de
ontwikkeling van ijzerbrandstof. Bij dit principe wordt
ijzerstof verbrand tot roest. De hoge temperaturen die
hierbij ontstaan, kunnen fabrieken zinvol gebruiken. Het
roestige poeder dat overblijft, kan men met behulp van
waterstof weer omzetten naar ijzerpoeder waarna het
hele proces opnieuw kan beginnen. Verhagen wist dat
ze nu iets unieks in handen hadden: ‘We wilden dit idee
graag laten slagen, dus hebben we ons aangesloten bij
studententeam SOLID. Samen met dertig andere studenten, academici en MKB’ers hebben we toen bij Bavaria
een 100 kilowatt-installatie geplaatst die daar een tijdje
heeft gedraaid.’

Van studententeam naar start-up
‘We hadden na dat testen eigenlijk een partij nodig voor
de systeemintegratie en ijzerbrandstofproductie. Met
RIFT zijn we in dat gat gesprongen. Theoretisch hebben
we alles onderbouwd en stap voor stap beproeven we
nu de technologie. In Arnhem, bij Connectr, staat een
proefopstelling en in september gaan we die demonstreren. Vanuit daar gaan we stapsgewijs naar commerciële
implementatie. We verwachten dat die in 2023 plaatsvindt.’

Mark Verhagen (l): ‘Stap voor stap beproeven we de technologie.’
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evenscyclusanalyses (LCA’s) spelen een steeds belangrijkere rol
in de bouw- en installatiesector. Vanwege het kosten-, tijd- en

energierovende traject branden veel bedrijven hun vingers er niet
aan. Met de in aantocht zijnde, nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb),
de huidige én aanvullende fiscale voordelen en eventuele toename
van werk is dit hét moment om wel aan de slag te gaan met LCA’s.

Nu is het moment om met
LCA’s aan de slag te gaan

Anita van der Brugge
Dat hoeft volgens Anita van der Brugge, consultant circu
laire economie bij Circle Line en actief partner van de
Dutch Green Building Council (DGBC) niet ingewikkeld te
zijn. Ze maakte het haar missie dit proces te vereenvoudigen en helpt nu producenten hun weg te vinden in het
soms ingewikkelde en door regels overspoelde landschap
van LCA-berekeningen. Rick Scholtes is LCA-specialist
bij NIBE, een onafhankelijk, toonaangevend en maatschappelijk betrokken adviesbureau op het gebied van
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data

duurzaam en circulair bouwen. Hij is het met Van der
Brugge eens. ‘Het systeem is ingewikkeld, maar met hulp
van LCA-uitvoerders en LCA-specialisten hoeft het voor
bedrijven niet moeilijk te zijn.’

Nieuwe rekenmethode
Het kabinet streeft naar een klimaatneutraal Nederland
in 2050. Om dat te bereiken werkt de regering nauw
samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en
12

Rick Scholtes
milieuorganisaties, vakbonden, financiële instellingen en
maatschappelijke organisaties. LCA’s vormen een belangrijk onderdeel van het plan. Van der Brugge legt uit: ‘We
kunnen op verschillende manieren naar de milieu-impact
van een product kijken. Daarbij gaan we niet uit van
een proces van grondstofwinning tot het punt dat het
product de fabriek verlaat, maar stappen we over op een
berekening van ‘Cradle to Grave’.’ Deze nieuwe reken
methode gaat uit van vier modules. ‘Modules A tot en
met C omvatten alles van de winning van grondstoffen,
het productieproces en de montage tot de gebruikersfase
en het afvalverwerkingsproces. In Module D declareren
we de milieubaten of -lasten buiten de systeemgrens van
een bouwwerk.’
Dat klinkt misschien als een lastig proces, maar volgens
Scholtes moeten bedrijven zich hierdoor vooral niet laten
afschrikken. ‘Een LCA maak je niet alleen omdat het een
eis is in een Bouwbesluit. Het is ook een uitgelezen kans
om je eigen proces in kaart te brengen. Op die manier
ontdek je waar je een duurzaamheidsslag kunt slaan.
Vooral in deze tijd zijn de milieuprestaties van je product
belangrijk. Het helpt bij het maken van duurzame keuzes.’
13

Opname in de Nationale Milieudatabase
Belangrijker nog dan het maken van een LCA is de
publicatie ervan op een zogenaamde productkaart, in de
Nationale Milieudatabase (NMD). Deze productkaarten
bevatten algemene informatie over een product zoals de
naam, levensduur en functionele eenheid. Scholtes: ‘De
branche- en producentspecifieke kaarten, bekend als
categorie 1 en 2, worden getoetst. Categorie 3-kaarten
zijn generiek en kennen een ophoogfactor van 30%,
omdat uit ervaring blijkt dat deze ongetoetste milieu
profielen vaak een te lage milieubelasting aangeven.’
Eenmaal opgenomen in deze database kan iedereen de
levenscyclusanalyse raadplegen voor de MilieuPrestatie
Gebouwen (MPG), een verplicht onderdeel van iedere
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouwwoningen en kantoren groter dan 100m2. De MPG
geeft aan wat de milieubelasting is van de gebruikte materialen en wordt uitgedrukt in een getal tussen de 0 en 1.
Hoe lager de score, hoe duurzamer het materiaalgebruik.
Ook bedrijven zien, volgens Scholtes, inmiddels het
belang in van een LCA. ‘De lijst wordt alleen maar langer.
Een LCA verloopt na 5 jaar en we zien dat de meeste
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data

bedrijven na die termijn verlengen. Naast de noodzaak
ontdekken bedrijven ook het nut ervan. De score vormt
een leermoment voor ze. Ze zoeken vaker naar duurzame
alternatieven tijdens het doorontwikkelproces.’ Toch
merken Van der Brugge en Scholtes dat met name de
installatiebranche achterloopt ten opzichte van andere
sectoren. Daarbij valt de meeste winst te behalen in
categorieën 1 en 2. ‘Het is jammer dat ze nog ondervertegenwoordigd zijn’, vertelt Scholtes, ‘want juist installaties hebben een grote impact op de MPG-score van een
gebouw. Je hebt dan natuurlijk altijd nog de categorie
3-kaarten, maar die zijn opgehoogd met een 30%
onnauwkeurigheidsfactor.’

Routekaart biedt houvast
Om de installatiebranche op weg te helpen, ontwikkelt
de Dutch Green Building Council (DGBC) een routekaart.
‘Installateurs hebben zo een houvast, weten in welke
stappen ze kunnen denken; van circulair ontwerpen,
CMJOP (Circulair Meerjaren Onderhoudsplan) tot nieuwe
businessmodellen’, vertelt Van der Brugge. Deze handleiding levert een handig inzicht waar te beginnen. Verder
heeft de consultant ook nog andere tips. ‘Het berekenen van een LCA geeft ook veel inzicht. Als bedrijf met
duurzaamheidsambities kun je de LCA gebruiken als een
soort nulmeting om vanuit daar te verbeteren en duurzame doelen te behalen. Begin ook niet meteen met je
hele productportfolio, maar kies bijvoorbeeld het meest
verkochte product. Kijk eens naar het effect wanneer je
dat product doorrekent en opneemt in de NMD. De rest
van het aanbod toevoegen, kan later nog.’

Witte Vlekkenproject
Stichting NMD onderschrijft het belang van een circulaire
economie. Directeur van de Stichting, Jan Willem Groot,
vertelde in januari 2022 in een artikel op de website van
NMD dat een goed gevulde database van belang is voor
zowel de werking van het stelsel van milieuprestatie
als voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen. De
Stichting streeft daarom naar een verdrievoudiging van
het aantal zogenaamde productkaarten. Onder de naam

Vanuit de expertgroep Circulaire Installaties zien we dat het hebben
van een materialenpaspoort (Product Environmental Profile) of een
productkaart in de Nationale Milieudatabase een belangrijke stap
is om de mate van circulariteit meetbaar en inzichtelijk te maken.
Hierdoor worden in het ontwerpproces gerichte keuzes gemaakt. De
Circulariteitschijf biedt daarin een mooie start om het gesprek met
elkaar aan te gaan. Sinds de eerste versie van de schijf is er meer kennis
en informatie ontwikkeld waardoor in de
aankomende periode ook een update van
deze schijf gepubliceerd wordt.
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‘Witte Vlekkenproject’ start Stichting NMD dit jaar de
uitbreiding van het aantal categorie 1 en 2 kaarten.
Volgens Van der Brugge biedt dit een geweldig kans om
nu stappen te maken. ‘Het is zelfs noodzakelijk om aan
de slag te gaan met LCA’s. Via het Witte Vlekkenproject
bestaat de mogelijkheid voor bedrijven om per product
dat ze willen inschrijven in de NMD 2500 euro subsidie te
ontvangen. De focus ligt daarbij op de installatiebranche.
Dat is het zorgenkindje. Nog te weinig producenten van
installatie en componenten en installateurs hebben zich
ingeschreven bij de NMD.’ Ook adviseert ze bedrijven
om zelf op zoek te gaan naar subsidies of fiscale voor
delen. ‘De nood om te verduurzamen wordt zo hoog dat
gemeenten, de overheid en instanties zoals de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RvO) middelen beschik
baar stellen om de financiële drempel te verlagen.’
Scholtes vult aan: ‘Het is een investering, maar het hoort
erbij. Lagere kosten door het verminderen van het aantal
handelingen bij het aanvragen van een LCA en betere
hulpmiddelen maken het steeds makkelijker een LCA op
te stellen. Dat drukt uiteindelijk ook het totale kostenplaatje.’

Uitdaging in dataverzameling
Eerlijkheid staat bij LCA-specialist Scholtes met stip op
één als het aankomt op het opstellen van een LCA. ‘Maar
de grootste uitdaging ligt vaak in het verzamelen van
de juiste data. Informatie als kosten hebben de meeste
bedrijven paraat. Wij zoeken data die altijd binnen een
bedrijf aanwezig is, maar niet in een helder overzicht
staat. Het opstellen van de eerste LCA is daarom vaak
iets moeilijker. Bij de tweede verloopt het soepeler.’
Wat bedrijven vooral niet moeten doen volgens Van der
Brugge is alles met elkaar vergelijken. ‘Een LCA wordt
opgesteld op basis van verschillende indicatoren. Je
kijkt onder andere naar verzuring, humane toxiciteit en
aantasting van de ozonlaag. Alles is gebaseerd op een
bepaalde energiemix. Als wij in Nederland veel wind
molens bijbouwen, stijgt het aandeel duurzame energie
en verandert de mix. Wanneer je een product een jaar
na de eerste berekening nog eens onder de loep neemt,
kan het voorkomen dat er andere waardes uitkomen. Dat
maakt het vergelijken van product-LCA’s lastiger.’
Scholtes sluit af met bemoedigende woorden: ‘Het lijkt
bij de Nationale Milieudatabase alsof alleen het product
met de laagste score de beste keuze is, waardoor anderen
geen schijn van kans maken. Maar schijn bedriegt. Milieu
is een enkel aspect in de afweging voor een bepaald product, maar ook het prijskaartje en esthetiek wegen mee.
Zo kan de op-een-na-duurzaamste oplossing als winnaar
uit de bus komen, omdat die goedkoper is waardoor geld
overblijft om elders te verduurzamen. Een goed gevulde
database is daarom van groot belang. Zo kunnen we voor
iedere situatie de best passende oplossing kiezen.’
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DeNoize gebruikt trillingen
in strijd tegen geluidsoverlast
In je eigen huis zit je niet te wachten
op het irritante geluid van landende of
opstijgende vliegtuigen, voorbijrazende
vrachtauto’s of passerende treinen. Je
wilt genieten van de rust. Aman Jindal,
oprichter en CEO van start-up DeNoize,
komt met de oplossing; slimme ramen
die lage frequenties filteren met behulp
van noise-cancelling technologie.

ook de mening van de uiteindelijke gebruikers mee in ons
onderzoek. Het draait immers niet alleen om functionaliteit, maar ook om esthetiek.’

Trillingen
Maar hoe werkt DeNoize? Gewoon een filter in je raam
plaatsen is niet voldoende om lage frequentie tonen tegen
te gaan. Geluid verplaatst zich namelijk door de lucht in
de vorm van vibraties die glas laten trillen. DeNoize monitort het geluid van buiten en reduceert dit door middel
van antigeluid, ofwel trillingen die de vibraties van buiten
tegenaan terwijl geluiden als regen of vogels die zingen
wel doorlaat. Ook gadgetfreaks komen aan hun trekken,
want door de bluetoothverbinding tover je DeNoize om
tot een heuse speaker.

Negen jaar geleden verhuisde Aman Jindal van India naar
Nederland voor zijn masters in Aerospace Technology
aan de TU Delft. Hij onderzocht geluidstromen in het
vliegtuig, maar haalde daar naar eigen zeggen geen voldoening uit. ‘Negentig procent van onze tijd brengen we
binnen door, op kantoor of thuis. Wanneer we daar last
hebben van ongewenst geluid, heeft dat effect op ons
hele leven. Het was voor mij dan ook een logische stap
om het probleem niet aan te pakken vanuit het vliegtuig,
maar vanaf de grond, bij mensen thuis.’

Van Nederland naar Londen en terug
Tijdens een wetenschapsprogramma in Londen werkte
Jindal nog aan het reduceren van geluid voordat het de
grond bereikt. Tijdens zijn zoektocht naar het ultieme
product, leert hij Olivier Schevin kennen. Samen met
deze Franse akoestiekexpert en later medeoprichter
van DeNoize, verlegt hij de focus van het reduceren van
transmissiegeluiden naar het minimaliseren van geluid bij
de ontvanger.
Klein denken staat niet in Jindals woordenboek. Toen
DeNoize eenmaal vorm kreeg, trok hij in zijn zoektocht
naar een partner dan ook de stoute schoenen aan. En
met succes. Precies op het juiste moment contacteerde
hij de Koninklijke Schiphol Groep waar de nieuw aangestelde directeur bestrijding van geluidsoverlast rond
de luchthaven op zijn prioriteitenlijst had gezet. Samen
verkenden ze de mogelijkheden, hielden enquêtes onder
bewoners en ontwikkelden zo een testklaar product.
Jindal: ‘We keken niet alleen naar de feiten, maar namen
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Aman Jindal: ‘Over een jaar kun je DeNoize bestellen.’

Klaar voor de toekomst
Corona gooide roet in het eten, maar het testen is nu
toch echt begonnen. ‘We valideren de techniek nu door
‘m toe te passen in dagelijkse situaties rondom Schiphol.
We werken daarnaast samen met grote fabrikanten als
Velux en glasproducent Pilkington. Over een jaar willen
we klanten de mogelijkheid geven om DeNoize mee te
bestellen met hun nieuwe raam.
Jindal is overtuigd van de kracht en mogelijkheden van
DeNoize. ‘Onze huizen worden steeds slimmer. Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in het reguleren
van duurzaamheid, welzijn en de kwaliteit van leven in
en rond het huis. Enkel de controle over geluid ontbreekt
nog. Met DeNoize voegen wij die optie toe.’
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data

I

n de installatie- en bouwsector vervullen ICT-systemen een onmisbare
en snelgroeiende rol. Naast het gebruik van ICT voor logistieke,

administratieve en beheerstaken merken de bedrijven dat ook data uit
systemen en gebouwen steeds belangrijker worden. Het werken met
BIM neemt toe, maar ook het sturen en analyseren van installaties op
basis van data is bijna niet meer weg te denken. Eén aspect van ICT is bij
veel bedrijven nog onderbelicht: cyber security.

Martin van der Poel, directeur en ethisch hacker bij Zeta IT Security

‘Slechts één keer konden we niet
binnenkomen’
‘De gemiddelde, directe kostenpost van een hack bijvoorbeeld een aanval met gijzelsoftware - in het
systeem van een bedrijf bedraagt 10% van de jaaromzet.
Daar komen dan nog de kosten bij van productieverlies,
omdat medewerkers tijdelijk niet kunnen werken, en
het vernieuwen of updaten van je systemen. Elk ondernemer kan voor zichzelf uitrekenen wat dit voor hem of
haar betekent’, vertelt Martin van der Poel. Sinds 2018
leidt hij het bedrijf Zeta IT Security, dat zich richt op de
cyber security van (MKB-)bedrijven. Samen met een keur
aan ethisch hackers voert hij met regelmaat zogeheten
pentesten (penetratietesten) uit. Daarmee testen zij de
veiligheid van ICT-systemen bij een bedrijf of organisatie.

Beveiligen is niet eenvoudig
‘Wij doen dit voor uiteenlopende bedrijven en organisaties in de zorg, de transport- en metaalsector maar
ook voor installatie- en bouwbedrijven. Als je ons twee
maanden de tijd geeft, komen we vrijwel overal binnen.
Het is in de afgelopen jaren slechts één keer gebeurd dat
we niet binnenkwamen.’ Het betekent niet, zegt Van der
Poel, dat de bedrijven geen beveiligde systemen hebben,
maar het laat wel zien dat het beveiligen van ICTsystemen geen eenvoudige opgave is. Een hacker die de
tijd heeft en echt binnen wil komen, slaagt daar vaak wel
in. Maar je zal merken, zo zegt hij ook, dat als je het de
criminelen zo lastig mogelijk maakt, dat ze dan eerder
naar een ander gaan, waar ze minder moeite hoeven te
doen. ‘We zien bijvoorbeeld ook dat verzekeringen er op
die manier in staan. Zij worden steeds kritischer en zullen
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data

altijd vragen, als je schade hebt: ‘wat heb je zelf allemaal
gedaan om een hack te voorkomen’. Een eventuele
schade-uitkering is daar steeds vaker van afhankelijk.’

Afhankelijk van ICT en data
Van der Poel werkte, voor hij Zeta IT Security begon, als
ICT-expert bij een middelgrote installateur en systeem
integrator. Hij weet daarom hoe afhankelijk deze sector
is van ICT en welke rol data in dit type bedrijven vervult.
‘Naast de kwetsbaarheid van de eigen systemen in een
installatiebedrijf vervullen zij ook een voorname rol in
het zorgen dat hun klanten over veilige ICT-systemen
beschikken. Het begint allemaal met de manier waarop
jij jouw installaties uitlevert. Ik merk nog relatief vaak
dat een installateur al snel blij is dat een installatie goed
draait. Maar een werktuigbouwkundig of elektrotechnisch installateur is geen IT-specialist. Terwijl zij wel
steeds vaker moeten zorgen dat hun installaties op afstand te beheren en aan te passen zijn. Dat betekent dat
ze de systemen aan het internet hangen. Als wij een test
doen, zien we soms dat honderden installaties onbeveiligd aan het internet hangen. Wellicht is er dan nog wel
een wachtwoord nodig. Maar als je de tijd neemt, dan is
die toegang wel te kraken. Veel belangrijker is het zorgen
voor firewalls, het instellen van geoblocking, waarmee je
toegang vanuit bijvoorbeeld Rusland of China onmogelijk
maakt, en het opbouwen van een beveiligde verbinding,
zoals een VPN. Daarvoor is wel een bepaalde mate van
IT-kennis nodig. Die ontbreekt bij de meeste, kleine en
middelgrote bedrijven in deze sector.’
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Martin van der Poel

Matig ontwikkeld bewustzijn
Behalve een matig ontwikkeld bewustzijn over hoe en
waar je beveiligingsmaatregelen moet nemen, ziet Van
der Poel ook nog te weinig besef als het gaat om afspraken en verantwoordelijkheden. ‘Het is ook lastig, want
wie is de beheerder van een systeem als de gebouw
eigenaar deze heeft gekocht, maar de installateur hem of
afstand beheert? En wat als er nog meer partijen gebruik
maken van de data of hetzelfde netwerk? Hoe leg je die
afspraken vast en welke rol neem je als installateur?
We zien wel dat vooral de grotere bedrijven protocollen
opstellen en verantwoordelijkheden beschrijven en vastleggen. Grote bedrijven werken ook steeds vaker met ISO
27001 certificering, die een goede houvast biedt. Maar
in de meeste bedrijven kun je bijvoorbeeld al beginnen
met een overzichtelijk documentatiesysteem en systeem
voor wachtwoordbeheer. Bij hoeveel bedrijven wijzigt
men de wachtwoorden van systemen van klanten als een
17

van hun medewerkers die daar toegang tot had, uit dienst
treedt? Ik denk dat dit heel erg tegenvalt. Terwijl dit wel
een basisregel zou moeten zijn.’

‘Security by design’
‘Het grote gevaar, zoals wij dat nu zien, is dat de risico’s
nog te onzichtbaar zijn. De IT’ers kennen ze wel, maar
vinden het moeilijk om leidinggevenden en eigenaren
te overtuigen om in beveiliging te investeren. Ten eerste
om tegen een klant te zeggen: zonder deze beveiliging
kunnen wij u geen gebouwbeheersysteem leveren. Dus
bij levering al uitgaan van ‘security by design’. Als concurrenten dat niet doen, wordt concurreren moeilijker.
Jouw klant moet maar net evenveel belang hechten aan
beveiliging als jij doet. En tegelijk moet je zelf investeren
in protocollen en werkwijzen. Zorg dat je proactief updates uitvoert van alle software die je gebruikt. Zorg voor
monitoring van je eigen systeem. Scan jouw systemen
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data

Team Zeta IT Security

op kwetsbaarheden. Zorg dat je weet hoe jouw systeem
is opgebouwd en kies voor segmentatie. Maak dat je
precies weet wie waar bij kan. Zeker bedrijven die beheer
en onderhoud uitvoeren en daarbij steeds vaker op afstand inloggen, zijn kwetsbaar. Als hacker is het toegang
krijgen tot zo’n beheersysteem, waarmee je tientallen of
honderden andere installaties kunt benaderen, veel interessanter en de moeite waard dan allemaal afzonderlijke
kantoorpanden aan te vallen.’

In het steeds meer digitale landschap wordt cyber security
belangijker. TVVL biedt verschillende cursussen op het gebied van
gebouwautomatisering en -beheer waarbij ook de veiligheid van het
ontwerpen, beoordelen en onderhouden van digitale systemen aan
bod komt. We besteden aandacht aan ICT-security en data-security
in de opleidingen Leadengineer Gebouwautomatisering en -beheer en
Systeemarchitect Gebouwautomatisering
en -beheer.
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data

Veilig in de cloud
Tot slot, zo zegt Van der Poel, is het gebruik van ‘the
cloud’ voor opslag van data of het werken met software niet per definitief gevaarlijk. ‘De cloud is een breed
begrip. Soms is het verstandig om bepaalde informatie in
huis te houden. Maar gerenommeerde cloud-providers
besteden over het algemeen veel meer budget aan beveiliging dan een MKB-bedrijf zelf zou kunnen. Als je maar
zorgt dat de verbinding naar de cloud veilig is, dan kan
het gebruik daarvan zeer veilig zijn. Veiliger dan een backup bewaren in je eigen pand; iets wat ik nog regelmatig
tegenkom. Bij brand ben je dan echt alles kwijt.’
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Warmtebatterij brengt
duurzaam telen stap dichterbij
In 2040 wil de tuinbouwsector volledig
klimaatneutraal opereren. Een grootse en misschien
haast onmogelijke opgave. Toch gaan de jonge
ondernemers Liesanne Wieleman en Jildou de Jong
van start-up Thermeleon de uitdaging niet uit de weg.
Met hun uitvinding, de warmtebatterij, helpen ze
telers verduurzamen, met een energie-efficiëntere
kas als gevolg.

Verwarmen én koelen
Het idee achter de warmtebatterij is volgens Wieleman
simpel. ‘We plaatsen de warmteopslag strategisch in de
kas waardoor we overdag energie opvangen om die ’s
avonds weer af te geven. Daardoor verwarmen én koelen
we duurzaam. De verwarmingsbehoefte in kassen zorgt
voor een gigantische CO2 uitstoot. Daarom focusten we
ons daar op. Gaandeweg ontdekten we dat de vraag om
ook te koelen stijgt, omdat telers zo de CO2 langer in de
kas kunnen houden; CO2 is nodig voor plantengroei. De
Thermeleon warmtebatterij biedt daarom nu voor beide
vraagstukken een oplossing.’

Energiereductie als eerste stap
Wat ze wilden worden, wisten ze al voor ze aan TU Delft
gingen studeren: ondernemers. ‘Een bedrijf, laat staan
een productidee hadden we toen nog niet’, grapt Wieleman. Gelukkig bood het vak Ready to Start-up kansen.
‘Daar brainstormden we over bedrijfsplannen. Van algendakpannen tot winter- en zomerhuiden voor gevels en
dus ook de warmtebatterij voor kassen; de gekste ideeën
kwamen voorbij.’ Door haar studie ontdekte Wieleman
de wereld van nieuwe materialen, bouwtechnieken en
productie. ‘Zodoende kwam ik in aanraking met de kassenbouw. In combinatie met de drive voor duurzaamheid en
energie-efficiëntie, ontstond het idee voor Thermeleon.’

Contact met telers ontstond door het gesprek aan te gaan.
‘Zo merkten we dat, hoewel de sector in 2040 volledig
klimaatneutraal wil opereren, de huidige techniek daarvoor
nog lang niet zo ver is. Dat maakt de stap naar verduurzaming voor telers, ondanks de huidige hoge energie- en
gasprijzen, nog vrijwel onmogelijk. Wij willen hen een
nieuwe optie geven. Met ons product besparen ze alleen al
voor kasverwarming 10 tot 30% energie. Groot voordeel is
dat de warmtebatterij makkelijk te integreren is in de kas,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld risicovolle geothermie.’

Bewijs op de energiemeter
Pilotklant Koppert Cress in Monster in het Westland test
de batterij voor het eerst op grote schaal. Wieleman: ‘Deze
tests geven de doorslag. We zien dat ons product werkt!
De volgende stap is het aantonen van energiereductie
op grote schaal. Daarvoor zoeken we geïnteresseerde
pilotklanten met een kas van één hectare. We willen direct
resultaten op de energiemeter zien waarmee we de resultaten onderbouwen.’ Op basis van alle data die Wieleman
en haar team verzamelen, staat stap twee, een demonstratie later dit jaar, op de planning waarbij iedereen de
werking zelf kan ervaren.

De grens over

Liesanne Wieleman (l) en Jildou de Jong: ‘Hij is makkelijk te integreren in een kas.’
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‘Nederland is koploper op het gebied van glastuinbouw,
maar ook in het buitenland bouwen ze veel kassen.’ Over
de toekomst van Thermeleon is Wieleman dan ook duidelijk. ‘Zodra onze techniek in Nederland is gevalideerd,
richten we onze blik op het buitenland. Zo bereiken we
een groter marktaandeel én zetten we Nederland op de
kaart als duurzame koploper. We denken ondertussen
na over uitbreiding van het productaanbod zodat we nog
dichter bij ons doel komen: een klimaatneutrale kas voor
elk gewas.’
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data
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everanciers en werklieden rijden af en aan, aan de achterzijde
op de kade vind je enkele vissers en word je vrolijk begroet door

hardlopers. Op deze bruisende A-locatie in voormalig subtropisch
zwembad Tropicana zetelt BlueCity. In deze Rotterdamse
voorbeeldstad draait alles om de circulaire economie. Daar treffen
we Floris Schiferli van architectenbureau Superuse Studios.
Ontwerpen en bouwen draait bij hem om circulariteit. Of, zoals hij
het zelf noemt: met elkaar zorgen voor een regeneratieve planeet.

Architect Floris Schiferli

‘Samen zorgen we voor een
regeneratieve en leefbare planeet’

Toekomst & Trends | Circulariteit & Data
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In 1997 start Superuse Studios onder de naam
2012Architecten. Vijftien jaar later, in 2012 had het
architectencolletief nog niet helemaal gevonden wat ze
zochten; brede navolging van hun ideologie waarbij de
focus ligt op circulair en duurzaam ontwerpen. De naam
van het bedrijf voldeed niet langer en veranderde toen
in Superuse Studios. ‘De afgelopen 25 jaar ontwikkelden
we verschillende tools en manieren om anders naar (ge)
bouwen te kijken. We laten nu de volle potentie van gebruikte materialen zien. Een stoel is meer dan een stoel,
je kunt de onderdelen hergebruiken. Wie weet schuilen
er in jouw stoel wel dakpannen of schuttingdelen. Die
verandering van het gedachtegoed hoopten we in 2012
af te ronden, maar eigenlijk begonnen we toen pas echt’,
start Floris Schiferli het gesprek.

Gevangen in economische werkelijkheid
Duurzaamheid en circulariteit winnen sinds het begin van
de eeuwwisseling aan populariteit. Desondanks merkt
Schiferli dat de markt er nog steeds niet klaar voor is.
‘Met name de regelgeving en het huidige verkoopsysteem
vormen een probleem. Alles draait om het verdienmodel
en contracten zijn gebaseerd op wantrouwen, terwijl
wij willen dat het gaat om gunnen. Het gaat erom dat
iedereen de ruimte en kans krijgt om een onderneming
te beginnen. Wij kijken daarom liever naar de mogelijkheden.’
Hij noemt de huidige denkwijze ten aanzien van bouwen
en materialen recyclen een ziekte. ‘Mensen zijn zo geprogrammeerd dat ze nieuwe producten als onoverwinnelijk
en geweldig zien. Ze vergeten dat hergebruikte materie
zich al bewezen heeft.’ Het is volgens hem om die reden
een uitdaging om mensen uit hun comfortzone te trekken. ‘Dat levert mij naast veel lol in mijn werk en voldoening ook inspiratie op. Circulair bouwen is namelijk geen
rocket science. Het vereist enkel een denkwijze buiten je
comfortzone. We zitten gevangen in een economische
werkelijkheid, een cultuur waarin veranderingen langzaam gaan en mensen vastgeroest zitten in een patroon.
Ik zie het als een groot avontuur om hen anders naar de
maatschappij, producten en zichzelf te laten kijken. Een
aannemer bijvoorbeeld voert zijn werk op een bepaalde
manier uit. Dat is hij zo gewend. In zijn optiek werken wij
met oude meuk. Ik daag hem uit anders naar zijn bouwmaterialen te kijken. Vaak omarmen ze dan die nieuwe
denkwijze en zie je dat terug in hun latere werk.’

Oogsten van materialen
Circulair bouwen is volgens Schiferli de toekomst, maar
waar haal je je bouwmaterialen vandaan? In 2012 startte
Superuse Studios daarom met de website oogstkaart.nl.
Dit online platform biedt onder andere de Nederlandse
bouw- en vastgoedsector de mogelijkheid om hun bouwafval aan te bieden aan de markt. New Horizon Urban
Mining nam de website in 2020 over. Hun scouts zoeken
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dagelijks naar de beste materialen en linken deze aan
diverse bouwprojecten. ‘Wij deden oogstkaart.nl aan
hen over omdat zij de capaciteit voor opschaling hebben.
Wij zijn toch vooral een ontwerpbureau. We wilden ons
volledig focussen op het ontwerpen van bouwprojecten.
New Horizon ontmantelt gebouwen en overziet op die
manier de markt. Wij maken nog steeds graag gebruik
van het platform om op die manier eigenlijk afgeschreven
materialen te voorzien van een nieuwe meerwaarde.’
Over de vraag of je een volledig gebouw kunt hergebruiken, is de architect duidelijk: ‘We moeten onszelf afvragen
of we dat willen. Er zijn zoveel aspecten waarmee we
rekening moeten houden. Denk alleen al aan budgetten
en de wensen van de klant. Die factoren maken volledig
circulair bouwen vaak onmogelijk. We moeten dan
schipperen. Soms zet je een stap terug om vooruitgang
te boeken. Wij kijken naar het zogenaamde laaghangende fruit, zoals kozijnen, vloerbalken en enigszins goed te
demonteren materialen en componenten. Grote betonnen platen afkomstig van balkons, bijvoorbeeld, zijn na
bewerking geweldig als aanrechtblad.’

Winnaar ARC21 Oeuvre Award
Al dat schoppen tegen de gevestigde orde blijkt niet voor
niks. Voor al hun inspanningen ontving Superuse Studios
recentelijk de ARC21 Oeuvre Award, dé ontwerpprijs voor
architectuur. De jury vergeleek het werk van het architectenbureau met de kunststroming Objet Trouvé. Schiferli
zelf noemt zijn werk liever geen kunst en ziet zichzelf
dan ook niet als kunstenaar maar als ontwerper. ‘Zo’n
award zet alles in een nieuw perspectief. Ze zien ons! De
vergelijking met de kunststroming is een duiding dat we
een eigen esthetiek ontwikkelen.’

Memorabele projecten
Deze Oeuvre Award als kroon op hun werk, betekent
niet dat Schiferli en zijn collega’s nu stilzitten. ‘We
experimenteren met lichtgewicht constructies die op
land drijven waardoor heien overbodig wordt. Recent
leverden we een project op voor een collectief woonproject waarbij de woningeigenaren het woonblok beheren.
Daarvoor bouwden we een woningblok met collectieve
ruimtes en een project dat zich nog ontwikkelt tot een
collectief badhuis en een wasserette. Het project draagt
op meerdere vlakken bij aan duurzamer wonen. Wij
hergebruiken materialen en door de aanwezigheid van
gezamenlijke ruimtes met bijvoorbeeld wasmachines,
tuingereedschap en keukenapparatuur hoeft niemand
zoiets zelf aan te schaffen. Je merkt wel dat de bewoners
weer moeten leren om samen te leven. De afgelopen
jaren zijn we individueler geworden, met allemaal onze
eigen apparaten en voorzieningen. Het is mooi om te zien
dat onze energie en input kan leiden tot een socialere
woonomgeving waarin mensen weer een praatje maken
terwijl ze de was doen.’
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data

kozijnen vrij kwamen. Ze pasten perfect in het gebouw
op de voormalige luchthaven. Bij het renovatieproject in
Utrecht vonden we ook een aannemer die voor ons de
oude jaren ‘90 ramen wilde oplappen. De drie gebouwen
zijn een mooie combinatie tussen low-tech en hi-tech
met veel hergebruikte materialen, terwijl ze wel een
nieuwe sfeer ademen.’

Schip drijvend houden
Toch steekt er maar één project met kop en schouders
boven de rest uit. Wanneer we hem ernaar vragen, komen
er pretlichtjes en een tevreden blik in zijn ogen: ‘Dat is
toch wel het project Superuse Studios zelf. Het drijvend
houden van dit schip, op basis van onze ideologieën
waarbij we niet opgeven wanneer anderen de kansen en
mogelijkheden niet zien. We ontwikkelen continu en dat
kost tijd en geld. Maar Superuse Studios is echt het mooiste project tot nu toe. We kijken vooruit en komen steeds
nieuwe uitdagingen tegen zoals het maken van een
strategie voor het omgaan met crises zoals het klimaat,
grondstoftekorten, pandemieën en oorlogsconflicten.’

Kijkend naar de toekomst
Floris Schiferli

Project op vliegveld Valkenburg
Dat Schiferli’s enthousiasme aanstekelijk werkt, zien
we terug in één van zijn recente projecten op voormalig vliegveld Valkenburg. Wat een nog ongedefinieerde
circulaire renovatie was voor het Rijksvastgoedbedrijf,
werd door Superuse Studios vormgegeven. ‘De opdrachtgever zag wel heil in een circulaire uitvoering. Zo
gezegd, zo gedaan. We transformeerden op het vliegveld
drie utiliteitsgebouwen uit de jaren ’70. De gevels met
damwandconstructie, betonnen onderlaag en kleine
ramen ondergingen een complete transformatie en
kregen daarbij grotere openingen voor meer raampartijen. Op datzelfde moment liep er in Utrecht Overvecht
een renovatie van portiekflats waaruit 1200 kunststof

Binnen TVVL gaat de expertgroep Circulaire Installaties de komende
tijd aan de slag met een 3-tal zaken op het gebied van circulariteit.
Deze zaken zijn het uitbreiden van de circulariteitschijf, het verbeteren
van de vraag vanuit de opdrachtgever – onder andere door een hand
reiking die overgenomen kan worden in een uitvraag - en het bieden
van praktische inzichten vanuit het doorgronden van de keten door
het afleggen van inspiratiebezoeken. Ook wisselen expertgroepen
onderling kennis uit. Een goed voorbeeld hiervan is de recente Triple
BIM cafébijeenkomst wat samen met
de expertgroep Circulaire Installaties
georganiseerd is.
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data

‘Ons doel is om zo weinig mogelijk energie - hetgeen dat
beschikbaar is - zo goed mogelijk te gebruiken en dan ook
nog het liefst zo lokaal mogelijk. Dat levert niet alleen
een waanzinnig leuk ontwerptraject op, maar het geeft
meteen een nieuwe ervaring aan een ruimte. Je moet
alleen durven spelen, zorgvuldig kijken en het anders
doen. Kijk bijvoorbeeld naar de oranje lopers die de
Formule 1 in Zandvoort gebruikte. In feite is het gewoon
tapijt. De architect van het project After’s Cool in
Haarlem, een locatie voor huiswerkbegeleiding voor
middelbare scholieren, verwerkte de lopers in banken.’
Dit is volgens Schiferli slechts een klein voorbeeld van de
diverse mogelijkheden die een product ons kan bieden.
Over hoe het dan rigoureus anders moet, is de architect
heel duidelijk.

Belastingstelsel veranderen
‘We moeten stoppen met het straffen van circulair
bouwen en dus loonbelasting in die categorie afschaffen.
Het in het buitenland produceren en vervolgens naar
Nederland transporteren van goederen is momenteel
goedkoper dan hetzelfde, maar nog zeker niet afgeschreven materiaal, uit het naastgelegen sloopproject hergebruiken. Dat komt omdat de loonbelasting hier zo hoog is
en we niet betalen voor de werkelijke kosten van nieuwe
producten.’ Volgens Schiferli ligt dat aan onze visie op
de economie. ‘Als onze economie enkel blijft gaan over
financiële groei, komen we nooit los uit dat stramien.
Economische groei draait niet alleen om geld en macht.
We moeten ook denken aan het leefbaar en weerbaar
maken van de planeet. Door circulair bouwen, putten we
de bronnen van onze planeet niet uit en houden we haar
gezond. Dat is toch uiteindelijk wat we allemaal willen?’
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agazijnen vol waardevol materiaal. Zo kijkt New Horizon naar
gebouwen. Het bedrijf ontmantelt gebouwen én is leverancier

van circulair bouwmateriaal. ‘Wij denken bij circulariteit niet aan het
hergebruiken van wat planken om een scouting clubhuis te maken. We
hebben het over het sluiten van kringlopen en een goede financiële
architectuur erachter’, zegt eigenaar en oprichter Michel Baars.

Michel Baars van circulair ontmantelingsbedrijf New Horizon

Materialen terugwinnen
uit de bestaande omgeving
met urban mining
Michel Baars werkte 20 jaar bij circulair ingenieursbureau
Search. Na de verkoop daarvan in 2015 richtte hij New
Horizon op. ‘Als je een circulaire bouw- en vastgoed
economie wilt realiseren, kun je verschillende routes
gebruiken. Via de politiek, bijvoorbeeld, of activisme.
Mijn manier is de ondernemende route’, legt Baars uit.
‘Ik geloof dat een circulaire bouw- en vastgoedeconomie
andere bronnen moet aanboren om aan materialen te
komen dan het altijd heeft gedaan. Urban mining is zo’n
bron. Daarbij win je materialen terug uit de bestaande
omgeving.’
New Horizon is hoofdaannemer bij de ontmanteling van
gebouwen. Met ontmantelen bedoelen ze slopen, maar
het bedrijf vermijdt dat woord expres. Baars: ‘Slopen is
destructief, maar wij zien gebouwen als magazijnen vol
waardevolle materialen van financiële en ecologische
waarde. Het zou dom zijn dat kapot te maken. Wij zien
dan ook geen sloopgebouwen, maar donorgebouwen.’

Urban concrete van oud beton
Het ontmantelingsbedrijf heeft de kijk op hun eigen rol
niet lang geleden aangepast. ‘We zien onszelf meer en
meer als producent en leverancier van bouwmaterialen
die we oogsten vanuit urban mining. Om aan die materialen te komen, zoeken we donorgebouwen.’ Het bedrijf
levert alleen materialen vanuit ontmantelingen waarbij
zij zelf betrokken waren. ‘Wij leveren urban concrete
aan de markt, van oud beton. We moeten ons stinkende
best doen om te zorgen dat de markt dat accepteert.
Zelfs al zie je geen verschil, en hoef je je ontwerp of
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werkwijze er niet voor aan te passen. Het is puur omdat
urban concrete iets nieuws is. Stel je voor dat er wat rode
baksteen tussen zou zitten, omdat een sloper die het mij
aanleverde het niet perfect scheidde. Dan zou de markt
al helemáál huiverig worden.’

‘De oplossing voor de installatietechniek
ligt in modulair, losmaakbaar en
uitwisselbaar ontwerpen.’
CO2-reductie als toegevoegde waarde
New Horizon heeft geen magazijn of webshop voor de
materialen die zij oogsten. ‘Het logistieke proces binnen
de bouwwereld staat al als een huis’, legt Baars uit.
‘Bouwbedrijven bestellen bij hun leveranciers op basis
van BIM-modellen, alles is verregaand gedigitaliseerd.
We vlechten onze materiaalstromen daarom in dat
logistieke proces in.’ Dat doen zij samen met 25 partners
uit het door hen opgerichte Urban Mining Collective,
dat bestaat uit onder meer distributeurs en producenten
van bouwmaterialen. ‘De kabelgoten die we oogsten via
urban mining liggen bij Rexel, onze toiletpotten bij Rensa,
ons hout bij Stiho. Bij onze producten staat vermeld dat
ze uit urban mining komen. Voor de eindklant verandert
er bijna niks, want die bestelt bij zijn vaste leverancier.
Hij krijgt dezelfde garantie als bij reguliere producten, en
hij betaalt dezelfde prijs. De toegevoegde waarde is de

CO2-reductie die hij erbij krijgt. Zo kan een gebouw een
lagere MPG-waarde krijgen, wat onder andere belangrijk
is bij allerlei aanbestedingen.’

Circulariteit binnen de installatiesector
Baars’ idee over circulariteit binnen de installatietechniek is minder positief, in elk geval niet voor de manier
zoals daar tot nu toe is gewerkt. ‘Installatietechniek is
vaak specifiek gemaakt voor 1 gebouw, samengesteld uit
een waanzinnig aantal fabrikanten, steeds weer op een
andere manier, en vaak met laagwaardig materiaal’, zegt
hij. ‘De herbruikheid daarvan is heel lastig in een business
case te krijgen. Als we nu ergens een lift uit halen, is de
techniek waarmee je de lift bedient vaak niet meer te
krijgen. En een brandmeldinstallatie van een ziekenhuis
dat we nu ontmantelen wil niemand hebben. Toch zijn
er echt wel mogelijkheden: elektromotoren bijvoorbeeld
hergebruiken of refurbishen we zeker. Naar mijn idee ligt
de oplossing voor de installatietechniek in modulair, losmaakbaar en uitwisselbaar ontwerpen en bouwen. Veel
meer denken in vaste modules en vaste specificaties, en
niet meer in gebouwspecifiek ontwerpen.’

Wijsheid uit data
Data is een levensader voor het in Noord-Brabant gevestigde ontmantelingsbedrijf. ‘Data is informatie, informatie geeft inzicht en vervolgens wijsheid. Dankzij data
hebben we bij New Horizon een goed beeld van de urban

‘Data geeft een financiële
prikkel om nieuwe,
technologische innovaties
te ontwikkelen.’

Michel Baars: ‘Data is informatie, informatie geeft inzicht en vervolgens wijsheid.’
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mining potentie van gebouwen. Daarmee kunnen we
taxatierapporten maken van bestaand vastgoed, waarin
we kunnen zeggen wat de waarde is van de materialen
die in dat vastgoed besloten liggen. Op die manier kan ik
investeerders bereid vinden om te investeren in de grondstoffen die erin zitten, en die ergens de komende 60 jaar
vrij komen. We weten daarmee precies waar een gebouw
of gebied uit bestaat, en we weten hoe we de materialen er circulair uit moeten halen. Vervolgens hebben we
ook een dataset van transactiewaarden, die we constant

‘Als wetgever
functioneert de
Nederlandse overheid als
bezemwagen: ze letten
op dat de achterblijvers
het kunnen bijbenen.’
updaten. Daarmee kunnen we zien welke grondstoffen
stijgen in prijs. Als je die prijsontwikkeling kan volgen en
de domeinwaarde van het vastgoed kan bepalen, weet
een investeerder wat hij op welk moment aan investeringsrendement kan verwachten als hij een concessie
neemt op die grondstoffen. Voor ons gaat circulariteit
niet om het hergebruiken van een paar houten planken
om een scouting clubhuis te maken. We hebben het over
het sluiten van kringlopen, en over een goede financiële
architectuur erachter. Het heet niet voor niets circulaire
economie. 95% van onze klanten kiest voor ons omdat
we een beter voorstel hebben. Niet omdat we circulair
werken.’

Data mining
De stip aan de horizon ligt voor het ontmantelingsbedrijf
nog verder dan wat ze op dit moment al doen. Aan de
hand van data zouden ze op den duur niet alleen de urban mining potentie van gebouwen en gebieden kunnen
bepalen, maar misschien ooit van heel Nederland. ‘Dat
zou een vorm van data mining zijn’, vertelt Michel Baars,
‘maar daar zijn we nog niet. We doen nu een pilot waarin
we Google Streetview-beelden analyseren met materiaalherkenning. Zo kunnen we uitzoeken waar de gevels in
Nederland uit bestaan. Daarnaast onderzoeken we of, via
satellietbeelden, valt te bepalen of een gebouw een punt
dak of een plat dak heeft. Als we vervolgens weten uit
welk bouwjaar panden zijn, weten we of het platte dak
teerhoudend bitumen bevat of niet. Zo weten we uiteindelijk hoeveel niet-teerhoudend bitumen er in Nederland is. Die data geeft een financiële prikkel om nieuwe,
technologische innovaties voor andere materiaalstromen
te ontwikkelen. Voor investeerders is dat voorspelbaar
volume heel waardevol om te weten.’
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‘95% van onze klanten kiest voor ons
omdat we een beter voorstel hebben,
niet omdat we circulair werken.’
Richting 100% circulair
De bevlogen circulair ondernemer heeft, zacht uitgedrukt, zijn bedenkingen bij de manier waarop overheden
handelen op het gebied van milieubelasting en circulariteit. ‘Goed, er is inderdaad een CO2-tax geïntroduceerd’,
zegt Baars, ‘maar de meest vervuilende industrieën
hebben veel meer gratis rechten gekregen dan ze nodig
hadden. Daar zouden Europese overheden op moeten
doorpakken. En als je in Nederland kijkt naar de MPGnorm in het Bouwbesluit; die is verschrikkelijk. Ik snap
dat we voorzichtig met de knop moeten omgaan, omdat
er ook andere maatschappelijke belangen meespelen
zoals woningnood. Maar het kan niet kloppen dat er nu
een norm in het Bouwbesluit staat die iedereen met
gemak kan halen, zonder ook maar na te denken over het
hergebruik van materiaal. Als wetgever functioneert de
Nederlandse overheid naar mijn idee als bezemwagen:
ze letten op dat de achterblijvers het kunnen bijbenen.
Waarom niet meer aandacht besteden aan de kopgroep
en het peloton? Als die allemaal moeten wachten op de
achterblijvers remt dat innovatie onnodig af.’

‘We moeten ons stinkende best doen
om te zorgen dat de markt ons urban
concrete accepteert. Zelfs al zie je
geen verschil, en hoef je je ontwerp of
werkwijze er niet voor aan te passen.’
Het direct hergebruik van installatietechnische producten is vaak
lastig uit te voeren op een manier waarbij het product hoogwaardig
opnieuw ingezet kan worden. Door producten te ontwerpen voor
hergebruik, vergroten we de kansen om een installatie circulair te
maken. Daarnaast zien we ook nog mogelijkheden om onderdelen van
samengestelde installatietechnische producten te optimaliseren zodat
het complete product weer energetisch mee kan met de normen van
vandaag, zonder veel grondstoffen en materialen te gebruiken. Denk
hierbij aan het refurbishen van een luchtbehandelingskast door onder
andere de ventilatoren te vervangen voor plugfans. Hiermee kan de
hele kast weer een nieuwe installatiecyclus mee. Om zicht te krijgen op
deze kansen gaat de expertgroep Circulaire Installaties op een aantal
veldexcursies waarvan we de bevindingen
zullen delen.
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data

Timo van Drenth (links) en Maikel Nabuurs

Maikel Nabuurs en Timo van Drenth van SPIE

Datamodellen, algoritmes
en sensorsystemen zijn óók
onmisbare assets

D

ata is het nieuwe goud in het businessmodel van een installatiebedrijf. Het
klinkt voor sommigen misschien wat overdreven, maar feit is dat steeds

meer technisch dienstverleners data ‘leading’ maken in hun dienstverlening.
Zij passen hun bedrijfsvoering daarop aan of richten er zelfs aparte bedrijven
voor op. ‘Er zijn twee pijlers die inmiddels bepalend zijn in onze bedrijfsvoering;
verduurzaming en digitalisering & data’, zegt Maikel Nabuurs, verantwoordelijk
voor Monitoring & Datamanagement bij SPIE.
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‘Data is zowel een ‘enabeler’ als ook ‘brandstof voor de
missie die wij voor onze onderneming hebben uitgestippeld. Data speelt in zo enorm veel activiteiten een
bepalende rol. Dan hebben we het over de mogelijkheden
om te verduurzamen, om onze werkzaamheden goed uit
te voeren, maar bijvoorbeeld ook om uiteindelijk aan het
werk te kunnen blijven, gezien de schaarste aan bekwame
vakmensen’, start Maikel Nabuurs het gesprek. Hij voert
deze samen met Timo van Drenth, contractmanager bij
SPIE en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud
van een groot aantal gebouwen op de TU Delft Campus.
Beiden stellen dat data nooit een doel op zich is, maar
dat digitale informatie, in veel verschillende vormen,
wel een hele belangrijke bouwsteen is in de moderne
bedrijfsvoering.

Het start met masterdata

DBM(O)-contracten, zoals we dit zelf hebben ervaren
met de Knoop Kazerne. In een design, build & maintain-contract wordt veel integraler nagedacht aan het
begin van een bouwproces en zitten de onderhoud- en
beheermensen als het goed is ook aan tafel bij de ontwerpers. Op zo’n manier zorgen we dat de juiste data,
die na oplevering van belang is, al vanaf het ontwerp en
tijdens de uitvoering goed worden vastgelegd.’ Hoewel
vaak veel wordt verwacht van een BIM, is het Bouw Informatie Model niet per definitie van nut voor de partij die
onderhoud en beheer uitvoert, zeggen Nabuurs en Van
Drenth. ‘BIM is in de huidige praktijk, voor zover wij dat
nu meemaken, nog te vaak iets voor de ontwerpers en
bouwers. Het begint te groeien, maar vaak is slechts een
deel van een BIM ook na oplevering bruikbaar.’

Werken met data scientists

‘Het start met masterdata, waardoor je zou kunnen
zeggen dat die data ook het belangrijkste is. Masterdata
is de statische data over het object en de klant: wat voor
gebouw is het, welke assets zitten in het gebouw, wat
is de onderhoudshistorie, hoe ziet het onderhoudsplan
eruit en meer van deze feitelijke informatie’, vertelt Nabuurs. ‘Om deze data compleet en kloppend te krijgen is
een uitdaging’, vult Van Drenth hem aan. Hij weet uit zijn
ervaring dat die informatie in veel gevallen zeer gesegmenteerd en soms lastig te verkrijgen is. ‘Niet zelden
moeten we redelijk veel moeite doen, zeker als gebouwen
wat ouder zijn, om die informatie boven tafel te krijgen.’
Nabuurs: ‘In het algemeen doen we, als we een contract
aangaan, een nulmeting waarbij we de masterdata verzamelen en controleren. We moeten weten of de uitgangspunten, waarmee we van plan zijn te gaan werken, ook
kloppen. Daarom is die eerste opname erg belangrijk.
Daar gaat ook flink wat tijd en geld in zitten. Maar als
de data niet klopt, dan kan dat tot faalkosten leiden. De
aantoonbaarheid en de juistheid van masterdata worden
in toenemende mate bepalend voor de waarde van een
vastgoedobject.’

Nieuwbouw als nulmeting
Bij een nieuw gebouw lijkt het een stuk eenvoudiger,
omdat het ontwerp en de uitvoering van bouwprocessen in toenemende mate - en soms volledig - digitaal
verlopen. En toch valt het nog niet mee. Van Drenth: ‘Bij
nieuwbouw heb je direct een mooie nulmeting, zo zou je
denken. Maar onze ervaring is dat bij het ontwerp en de
uitvoering van een gebouw met al zijn installaties nog
steeds te weinig wordt nagedacht over de beheer- en
onderhoudsfase. Vooral omdat ontwerpers en bouwers
in het algemeen geen lange-termijn belang hebben na de
oplevering van een gebouw. En opdrachtgevers, als ze al
eigenaar worden van het pand, zijn zich te weinig bewust
van het goed opzetten van de data, zodat deze in de fase
na oplevering één op één kan worden gebruikt.’
‘Het gebeurt wel’, zegt Nabuurs, ‘maar dan vooral in de
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Als de masterdata beschikbaar is, dan is het zaak om
realtime data aan je systemen toe te voegen, zo zeggen
de specialisten bij SPIE. Die data komen uit veel systemen. In veel gevallen zijn dat de bekende systemen, zoals
gebouwbeheersystemen, toegangssystemen en andere
gebouwgebonden installaties die allemaal en in toenemende mate data genereren. ‘Het verzamelen van data is
één, maar het ook zinvol inzetten van data is van een hele
andere orde’, zegt Nabuurs. ‘Wij werken daarom steeds
meer met data analisten en data scientists. Uiteindelijk
zullen zij ons helpen om met al die data onze businessmodellen naar een hoger niveau te tillen. Op dit moment
zijn deze mensen nog zeker zestig procent van hun tijd
bezig om die data op te schonen en in één model te krijgen. Dat percentage moet echt zo snel mogelijk omlaag.
Een belangrijke randvoorwaarde is dat we als branche
afspraken gaan maken over standaarden - wij en nog een
aantal andere grote partijen kiezen voor Project Haystack
- en hoe we data beschikbaar stellen. Dit is uiteindelijk
voor iedereen van belang.’

Wensen en prioriteiten
‘Het is zeker niet zo dat we voor elk gebouw of voor elk
contract direct zoveel mogelijk data verzamelen. We
kijken eerst naar de wensen en waar de prioriteiten van
de opdrachtgever liggen. Dit kan verduurzaming zijn,
wat betekent dat we energiemonitoring en -bemetering
prioriteit geven. Maar tegenwoordig zijn bijvoorbeeld ook
comfort en binnenklimaat steeds vaker prioriteit, zeker
nu we door de coronapandemie het belang van voldoende ventilatie en frisse lucht kennen. Vervolgens starten
we met het binnenhalen van data uit bestaande systemen, het laaghangende fruit. Maar uiteindelijk kunnen we
besluiten om extra sensoren te installeren, bijvoorbeeld
om overal op CO2 te kunnen sturen. Dergelijke sensornetwerken worden ook steeds goedkoper.’
‘Bij de TU Delft hebben we op verzoek van de universiteit
een pilot gedaan met de monitoring van luchtbehandelingskasten. In vier min of meer dezelfde LBK’s met
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dezelfde capaciteit hebben we nieuwe filters getest. Deze
zouden een betere binnenlucht tot gevolg hebben en bovendien een lager energiegebruik. Met de sensors die we
aanbrachten en die in de filters zitten, krijgen we enorm
veel informatie waarmee we voorspellend onderhoud
weer een stap beter kunnen uitvoeren.’

Essentiële assets
Voorspellend onderhoud is een van de belangrijke
redenen om nadrukkelijk in te zetten op het bouwen van
een zo volledig mogelijk datamodel. Daarvoor zijn, zoals
gezegd, specialisten nodig, zoals data scientists, maar
ook betrouwbare hardware en veilige netwerken. ‘Net
als een ketel of een luchtbehandelingskast zullen we
ook sensornetwerken en algoritmes als essentiële assets
moeten zien. Het zijn hardware en software die onderhoud en kalibratie nodig hebben. Een paar jaar terug was
de kwaliteit van sensoren nog wel eens dubieus, maar
dat verbetert snel. Naast de kwaliteit van de sensoren
vereist ook de plaatsing de nodige aandacht. Let ook op
dat sensoren niet, zonder dat je het door hebt, worden
verplaatst.’
‘De ruwe data zijn altijd eigendom van de vastgoedeigenaar’, zeggen Nabuurs en Van Drenth. ‘De grotere
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vastgoedeigenaren weten dat ook wel. En wij respecteren
dat ook, want die data moeten beschikbaar zijn voor een
andere onderhoudspartij als die een contract overneemt.
Zo willen wij namelijk ook over die data beschikken,
als we bij een object aan de slag gaan. Zodra wij echter
intelligentie aan die data toevoegen, door via algoritmes
deze in onze systemen en modellen te gebruiken, dan
zijn dat onze assets. Maar de onbewerkte data worden
altijd bewaard, zodat die overgedragen kunnen worden
wanneer de eigenaar dat wenst.’

Werk met universele standaarden
‘Overigens zorgen wij vrijwel altijd dat de door ons
bewerkte data, via ons PULSE Core platform, inzichtelijk
zijn voor de eigenaar. Vaak ook voor andere partijen die
in een onderhouds- of beheerrol bij het object betrokken
zijn. Zo kan in elk geval de klant meekijken wat wij doen
en waarop we onze conclusies baseren; het is goed om
daarin zo transparant mogelijk te zijn.’ ‘Wat ons werk
soms wel bemoeilijk’, valt Van Drenth zijn collega bij,
‘is de installatie van gesloten systemen. In onze praktijk komen we helaas nog wel eens leveranciers tegen
die slimme systemen aanleggen, waarvan de data niet
beschikbaar is of alleen in een zodanig format dat we er
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Maikel Nabuurs: ‘Alles start met masterdata, waardoor je
zou kunnen zeggen dat die data ook het belangrijkste is.’

niets mee kunnen. Dat is iets waar vooral opdrachtgevers
op moeten letten. Ze zouden in elk geval voorwaarden
kunnen stellen aan de wijze waarop en in welk format
een leverancier de data moet aanbieden die uit zijn
systeem komt.’ ‘Wij zullen daarin ook een adviserende rol
vervullen’, gaat Nabuurs verder. ‘We hebben er uiteraard
niets op tegen dat iemand die specialist is op een bepaald
technisch gebied een slim systeem levert en installeert.
Maar zorg er wel voor dat de data te integreren is in
modellen die met universele standaarden werken.’

Op weg naar digital twins
Uiteindelijk voorzien Nabuurs en Van Drenth dat de
modellen die zij nu al bouwen tot zogeheten digital twins
zullen leiden. Bij SPIE zijn ze, zeker sinds de integratie van
Worksphere binnen het bedrijf, al een flink eind op weg
om met data, machine learning en artificial intelligence
een digital twin specialist te worden. ‘In samenwerking
met onder andere TU delft zetten we voor het onderzoekstraject B4B (brains for buildings) machine learning
en AI al tot op zekere hoogte in om ons onderhoud en
beheer efficiënter te maken. Ook kunnen we energieverbruik voorspellen. Verder gebruiken we deze technieken
voor de zachte kant van gebouwbeheer, dus wat vindt
de gebruiker van zijn omgeving en het binnenklimaat.
Daar kunnen we met deze technieken beter op inspelen’,
vertelt van Drenth.
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Timo van Drenth: ‘Om de masterdata compleet en kloppend te
krijgen is een uitdaging.’

‘Belangrijkste is dat we, naast de hardware en de slimme
softwaresystemen, de juiste mensen aantrekken. Naast
data scientists zijn dat ook onderhoudsconsultants,
bouwfysicaspecialisten, facility en logistieke specialisten.
Die mensen zijn moeilijk te vinden. Op banenbeurzen
staan we tussen Philips, ASML en Microsoft, die ongeveer dezelfde specialisten zoeken. Ons voordeel is dat
deze specialisten bij ons nog niet één van de honderd
of duizend in dezelfde functie zijn. Ook spreekt het veel
mensen aan dat ze in ons vak echt een verschil kunnen maken. Ze zijn met wezenlijke vraagstukken bezig;
gezondheid van mensen verbeteren, het fossiele energiegebruik naar nul reduceren. Dergelijke uitdagingen blijken
gelukkig veel mensen aan te spreken’, besluit Nabuurs.
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l twee jaar op rij is de Friese Bouwgroep Dijkstra Draisma winnaar van
de Cobouw50 Award, oftewel de best presterende bouwonderneming

van het jaar. En dat terwijl topman Biense Dijkstra aangeeft dat
innoveren - iets wat zijn bedrijf volop doet - pas na enkele jaren financieel
resultaat oplevert. ‘Iedereen moet innoveren, en snel ook. Maar geld
verdienen gebeurt altijd pas op de lange termijn. Bovendien eindigt een
innovatieproces niet; je blijft er continu mee bezig.’

Biense Dijkstra wil dat elke schakel meer verantwoordelijkheid neemt

‘Innoveren voor installatiewereld
betekent minder techniek
aanbieden’
‘Wij zien onszelf soms meer als een technologiebedrijf
dan als een bouwbedrijf.’ Het is een uitspraak van Biense
Dijkstra die om verduidelijking vraagt. En die geeft hij dan
ook ‘Wij zijn zeven jaar geleden begonnen met een innovatietraject waarvoor we onder meer onze werkplaats
naar een industriële productielocatie hebben omgebouwd. Om woningen zo efficiënt en duurzaam mogelijk
te bouwen hebben we zelf allerlei machines ontwikkeld,
zoals metselrobots. Dit konden we alleen doen door zelf
de techniek in te duiken. We zijn bij industriële bedrijven
in andere marktsegmenten gaan kijken. We keken hoe zij
processen met robots inrichten. Vervolgens hebben we
veel tijd gestopt in het ontwikkelen van machines voor
ons proces en het optimaliseren van de productie voor
ons vak. Dat ging zeker niet van de ene op de andere
dag van een leien dakje. Daarvoor hebben we heel wat
specialisten in huis moeten halen. In dat opzicht zijn we
in belangrijke mate een technologiebedrijf geworden.’

Voor continuïteit zorgen
Het grote voordeel nu is dat de woningen die Dijkstra
Draisma levert in één dag op de bouwplaats in elkaar
worden gezet. ‘Wij ontwikkelden de Droogstapel-methode, waarmee we woningen bouwen die we in de fabriek
produceren. In het begin vergde het aanbrengen van alle
techniek in de vloeren 13 uur. Dat is veel te lang voor een
industrieel proces. Samen met Breman hebben we dit
proces volledig herontwikkeld, waardoor de installateurs
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nu nog maar 3 uur nodig hebben om alle techniek voor
te bereiden, waarna het aanbrengen van die techniek
in de vloeren op de lopende band nog maar 8 minuten
duurt. Dat bedoel ik met continu innoveren. En wie denkt
dat we er nu zijn, heeft het mis. Het complete, industriële proces is inmiddels alweer op meer dan 140 punten
verbeterd en aangepast. We blijven daarmee bezig.’ Om
uiteindelijk geld te kunnen verdienen, is het essentieel dat
het bedrijf voor continuïteit kan zorgen. ‘Het gaat nog
niet eens om massa, maar we moeten ervoor zorgen dat
de processen die we innoveren ook continu kunnen draaien. Onze uitdaging zit daarom vooral in het zorgen dat
de fabriek permanent bezet blijft en dat we de woningen
kunnen blijven leveren.’

Complete woondienst
Een van de innovaties uit deze fabriek is Buurblok, een
nieuwbouwconcept dat Dijkstra Draisma samen met
Wocozon voor woningcorporaties ontwikkelde. Het
concept bestaat uit energieleverende woningen die de
ontwikkelaars in een leaseconcept aanbieden. Zo hoeft
de corporatie de woningen niet te kopen, terwijl Buurblok
als complete woondienst aan de bewoners wordt aangeboden, inclusief volledig onderhoud en zelfs elektrische
auto’s. ‘De eerste tien woningen zijn nu in Leeuwarden
gerealiseerd. Voor die tien woningen zijn in totaal twee
warmtepompen nodig die elke woning van warmte en
tapwater voorzien. Die warmtepompen staan ook los van
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Biense Dijkstra: ‘Ik heb goede hoop dat een flink aantal agrariërs zal inzien dat de
teelt van biologische bouwmaterialen een goed alternatief is voor de veeteelt.’
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de woningen, wat handig is voor onderhoud, maar ook
voor elektrische aansluiting en de aansturing. We hoeven
de bewoners hier niet mee lastig te vallen. Op het dak
liggen pv-panelen die de twee elektrische auto’s opladen, die vervolgens door de bewoners kunnen worden
gebruikt. Zij laden dus met hun eigen dak de auto’s op en
sparen zo voor gratis kilometers. Dit zit allemaal inbegrepen in de woondienst die wij aanbieden. En dat voor een
huurprijs binnen de sociale huurnormen.’

Zoeken naar LCA-verbetering
Zodra het gaat om de circulariteit van deze woningen
klinkt Dijkstra extra gedreven. In zijn bedrijf zijn diverse
specialisten continu bezig om manieren te zoeken die de
LCA van zijn woningen verbeteren. LCA staat voor Life
Cycle Analyse en is een methode om de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu in kaart te
brengen. ‘Bij de huidige woningen, waarin we cellulose als
isolatiemateriaal gebruiken, hebben de gevels en daken
een LCA van 92%. Binnenkort vervangen we de cellulose
voor isolatiemateriaal gemaakt van lisdodde, waarmee
de LCA op 108% komt. Daarmee heeft de schil van de
woningen geen negatief effect meer op het milieu’, zegt
Dijkstra. Met zijn bedrijf is hij ook de aanjager voor het
gebruik van lisdodde (rietsigaar) als isolatiemateriaal.
‘We zetten daar 10 hectare land voor in, maar vooral om
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aan de landbouwsector te tonen dat dit een economisch
rendabele teelt is. Gelukkig zien we dat de jongeren in
de landbouw erg geïnteresseerd zijn. Ik heb goede hoop
dat een flink aantal agrariërs zal inzien dat de teelt van
biologische bouwmaterialen een goed alternatief is voor
de veeteelt, waar vanwege de uitstoot van stikstof een
grote druk op ligt.’

Houtskeletbouw en steenstrips
‘Als bouwer zijn wij in elk geval bereid om zo snel mogelijk op dergelijke, biologische bouwmaterialen over
te stappen.’ Behalve met lisdodde als isolatiemateriaal
werkt Dijkstra Draisma ook met houtskeletbouw en
wanden waarop steenstrips worden gemonteerd. ‘Ten
opzichte van bakstenen besparen we hiermee 88% klei,
maar ook 88% transport en 88% procent energie voor
het bakken van de stenen. Voor de vloeren gebruiken we
nog wel beton, maar de verdiepingsvloer willen we op
termijn ook van hout maken. Voor de fundering denk ik
dat we voorlopig bij beton moeten blijven. Ik denk sowieso dat woningen uit een mix van materialen zullen blijven
bestaan. Materialen, zoals steen en beton, die beter
bestand zijn tegen contact met water, maar ook natuurlijke en biologische materialen die niet tot de buitenschil
horen en dus niet met water in aanraking komen.’
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Andere kijk op de bouw

Minder techniek

‘De crux bij een transitie naar meer circulair en biobased
bouwen, zit hem ook in het aannemen van mensen die
níet uit de bouw komen’, stelt Dijkstra. ‘Hier werken
mensen die bijvoorbeeld chemie hebben gestudeerd, of
specialist zijn in vismigraties over de Afsluitdijk. Mensen
dus die niets van bouwkunde of installaties afweten. Dat
we deze mensen aannemen, heeft ook te maken met teleurstellingen uit het verleden. Als we naar de gebouwen
kijken die we tien jaar geleden hebben opgeleverd of die
we nu opleveren, dan is dat een wereld van verschil. Juist
door mensen te laten meedenken en te laten kijken naar
bouwkundige vraagstukken die daar niet direct voor zijn
opgeleid, ontstaan nieuw oplossingen. Zo zijn wij nu veel
verder in detaillering, mede door die nieuwe inzichten.’
Dijkstra geeft verder aan dat het ook draait om verantwoordelijkheid nemen. ‘Wij willen betrokken blijven. Projecten turnkey opleveren, maar ook daarna betrokken zijn
en onze verantwoordelijk nemen als dat nodig is. Alleen
zo kunnen we kwaliteit garanderen, maar ook leren. Wij
zoeken daarom partners die daar hetzelfde in staan. Onze
samenwerking met Breman, maar ook met installateurs
als Damstra, Pranger-Rosier, P. de Vries en ITBB, is daarop
uitgezocht. Dit zijn bedrijven die er hetzelfde in staan en
minimaal die gedeelde verantwoordelijkheid voelen en
ook nemen.’

Volgens Dijkstra is het voor installatiebedrijven nog wel
lastig om circulaire systemen te leveren. ‘We merken
dat in de installatiewereld de term circulariteit nog vaak
wordt verward met recycling. Maar het echt opnieuw
gebruiken van systemen aan het eind van hun levensduur,
dat is met installaties zeer lastig. De belangrijkste innova
tie voor de installatiesector is daarom minder techniek
aanbieden. Als wij een hele goede schil creëren, dan kan
de techniek in een woning of gebouw echt tot een minimum beperkt blijven.’
Om te zorgen dat Dijkstra Draisma op een innovatieve
wijze zijn opdrachtgevers kan blijven bedienen, test het
bedrijf permanent nieuwe producten implementeert het
innovaties. ‘Wij zijn direct of indirect met zo’n 40 innovaties bezig. Wij testen bijvoorbeeld zelf warmtepompen
die we toepassen. We kunnen niet op de gegevens afgaan
die fabrikanten aanleveren, want dat zijn theoretische
prestaties. Daarmee kunnen wij onze klanten geen garanties geven. Wij willen op in de praktijk geteste resultaten
kunnen vertrouwen. Vervolgens koppelen we die terug
naar de leveranciers. Enkele van die fabrikanten hebben
op basis van onze terugkoppeling hun eigen product al
kunnen verbeteren.’

Samenwerken met startups
‘Maar wij zijn ook partner van het experiment DreamHûs
op The Green Village, een onderzoekscentrum bij de
TU Delft waar we met startups en ontwikkelaars in drie
jaren-70-woningen allerlei maatregelen voor verduurzaming testen en beproeven. Systemen om energie uit
rioolwater te halen, een warmtebuffer die in de kruipruimte of in de tuin past of het gebruik van phase change materials (PCM’s) die veelbelovend kunnen zijn. Veel
van die zaken zijn nu nog te duur of hebben praktische
beperkingen, maar wij willen helpen de ontwikkelingen
te versnellen, zodat we ze kunnen gebruiken zodra ze wel
marktrijp zijn.’ Volgens Dijkstra is het nu vooral lonend
om de sociale huursector te helpen bij de verduurzaming.
De markt voor particuliere woningen is nog (te) lastig
om te bedienen. ‘Ik heb al eens voorgesteld dat we voor
die specifieke, particuliere markt een regionaal of lokaal
bureau moet opzetten dat voor bepaalde woningen
in een wijk of een deel van de gemeente een bindend
verduurzamingsadvies moet opstellen. Daar kunnen dan
meerdere aanbieders op inschrijven. Maar ze mogen niet
afwijken van het advies en technisch concept dat is opgesteld. Op zo’n wijze kun je kosteneffectief de particuliere
woningen verduurzamen. Dat gaat niet lukken als iedereen voor zich en voor elke particuliere eigenaar steeds
weer opnieuw een voorstel moet maken met allemaal
verschillende energieconcepten. Dit is een aanpak voor
de toekomst. Het zal nog enige tijd duren voordat de
geesten hier rijp voor zijn. Voorlopig hebben wij voldoende werk in de huursector en utiliteitsbouw.’
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Hoe gaat het nu … met de
start-ups uit eerdere edities
Ook voor de edities van Toekomst & Trends in 2020 en 2021 gingen we
op zoek naar start-ups die aan veelbelovende technieken werken. Bijna
altijd ging het om innovaties die voor de installatie- en bouwwereld een
interessante aanvulling of oplossing konden zijn. Maar niet elke start-up
vindt het eenvoudig om uit die start-upfase te komen. Daarom waren we
benieuwd hoe het nu staat met de start-ups die we toen interviewden en
beschreven daarom kort hoe het nu met hun innovatie staat.

Het nieuwe hart van de
warmtepomp is een Blue Heart
Huizen verwarmen met behulp van geluidsgolven; vorig
jaar noemden we het product van deze start-up nog
science fiction, maar inmiddels is het bijna werkelijkheid.
Blue Hart Energy ontwikkelde een kleine en flexibel inzetbare thermo-akoestische motor voor warmtepompen.
Blue Hart vervangt het traditionele koudemiddelsysteem
en werkt op helium binnen een drukvat. Geluidsgolven
drukken het helium in en laten deze weer uitzetten
waardoor het heliumgas respectievelijk warmte afgeeft
of opneemt.
CTO Roelof Schuitema praat ons bij over het afgelopen
jaar: ‘We testen het tweede prototype dat vooral gericht
is op de techniek en we zijn vorig jaar begonnen met het
ontwerp van het prototype marktproduct. Die Blue Hart
is nu op de vermogensschaal waar we naartoe willen. Dat
model testen we vanaf zomer 2022 eerst in ons eigen lab
en daarna samen met TNO in een gesimuleerde woonomgeving. Ondertussen werken we aan de update zodat
we het finale product in het stookseizoen van 2023/2024
kunnen beproeven. Op de achtergrond denken we na
over een productlijn met Blue Harts met grotere en
kleinere vermogens. We willen uiteindelijk een groot
aantal units produceren en zo tot een betaalbaar product
komen dat voor warmtepompbouwers betaalbaar is.’

Thermo-akoestische
motor
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Van Summerheat naar Borg
Energy; werken aan een succes

Slimme warmtebatterij
Wat als energie afkomstig van windmolens of zonnepanelen opgeslagen kan worden als warmte zodat we
deze later kunnen gebruiken? Die vraag was voor Joost
Spanjer, medeoprichter van Borg Energy de reden om de
Borg te ontwerpen. ‘Onze slimme warmtebatterij slaat
overtollige energie op als warmte die we later kunnen
gebruiken voor opwarming van het huis. Op the Green
Village testen we samen met TNO, WoonFriesland en
Dijkstra Draisma het eerste prototype met als doel validatie van onze patenten.
Dit jaar realiseren we twee nieuwe pilotprojecten waarbij
de nadruk onder andere ligt op de softwareontwikkeling
waarmee we de Borg optimaal kunnen benutten. Deze
moet rekening houden met actuele en verwachte uurprij34

zen voor energie, de verwachte vraagcurve en de opweken weersverwachtingen die daaraan ten grondslag liggen.
Zeker met de huidige energieprijzen wordt het steeds
aantrekkelijker om energie op gunstige momenten in te
kopen. Honderden mensen zijn geïnteresseerd en daaronder zijn veel gegadigden voor de eerste commerciële
uitrol. In de loop van 2023 worden de eerste 50 batterijen geleverd.’

Sorama verovert de wereld met
geluidscamera’s
‘Het doel is om geluid zichtbaar te maken en oorzaken
van geluidsoverlast te achterhalen. Geluidscamera’s, die
het geluid visueel inzichtelijk maken, zijn hiervoor hét
hulpmiddel’, vertelde Rick Scholte, CEO bij Sorama, in
2021 aan TVVL. Een jaar later geeft Bart Vaes, Marketing
& Sales Team Lead, een update: ‘We zien een toegenomen aandacht voor geluid(sproblematiek), onder andere
in smart cities. Zo brengen we op verschillende plaatsen
in Europa mogelijke overlast van verkeer in kaart. Met die
data kan geluidsoverlast aangepakt worden.’
‘Diezelfde technologie gebruiken we ook in het PSV
Stadion, maar met een ander doel. Dertig akoestische
monitors meten het geluidsniveau op de tribunes waardoor we de betrokkenheid van fans inzichtelijk maken.
Daarnaast kunnen we ook ongewenste geluiden detecteren. Met deze technologie breidt Sorama de komende
jaren internationaal uit. ‘We zijn druk bezig een sterk
netwerk in Amerika op te bouwen. Recentelijk hebben we
ons aangesloten bij de Coast to Coast Foundation en in
maart hebben we deelgenomen aan Soccerex, één van de
meest vooraanstaande voetbalbeurzen ter wereld.’

Ramen met sensoren

Stroomopwekkende ramen
worden dataverzamelende
ramen
Start-up Physee is alweer enkele jaren bezig met de ontwikkeling van geheel doorzichtige ramen die zonne-energie opwekken. Inmiddels hebben ze een draai gemaakt
naar slimme ramen, die niet alleen stroom opwekken
maar waarin slimme sensoren verwerkt zitten die data leveren over licht, temperatuur en luchtkwaliteit. Daarmee
kunnen ze de vastgoedbeheerder helpen om beslissingen
te nemen. In een kantoorgebouw met slimme ramen
hoeven collega’s op deze manier geen ruzie meer te
maken over wanneer er een raam open of dicht moet.
Physee richt zich op dit moment vooral op ontwikkelaars
en beheerders van commercieel vastgoed in Europa.
‘Het afgelopen jaar hebben we een flinke toename van
de vraag naar onze producten gezien’, vertelt Edmee van
Dijk, cfo bij Physee, in het Financieele Dagblad. In mei
2021 haalde Physee tijdens een investeringsronde bijna
10 miljoen dollar op. Ze zijn nu met de volgende investeringsronde bezig. De start-up sloot in oktober een deal
met internationale glazenmaker NSG Groep, om 15.000
slimme ramen te maken. En dat allemaal vanwege
een technologie waarmee zij zonne-energie uit ramen
opwekken die nu de sensoren van elektriciteit voorzien
zodat het systeem draadloos functioneert. De sensoren
communiceren vervolgens met een gateway, een soort
computerkast, in het gebouw, waarna de software van
Physee die data kan verwerken.
(Bron Financieel Dagblad)

Akoestische monitors
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De Kennispartners van TVVL
Kennispartners van TVVL zien zelf niet alleen het belang in van het delen
van kennis, maar pakken daarin ook een vooruitstrevende, actieve en
richtinggevende rol. Zij zijn professionals en ervaringsdeskundigen die graag
hun expertise met de branche willen delen. Onze kennispartners begrijpen
dat door kennisontwikkeling en kennisdeling technologische ontwikkelingen
worden aangejaagd en het vakgebied zich blijft ontwikkelen.
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data
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A

ls we onze blik naar de toekomst richten, dan is het zinvol om dit met
mensen te doen die bekend staan om hun kennis van de sector. Jaarlijks

nodigen we onze TVVL Kennispartners uit voor een dergelijke sessie. Deze
kennispartners zien niet alleen het belang in van het delen van kennis, maar
pakken daarin ook een actieve en richtinggevende rol. Zij zijn professionals
en ervaringsdeskundigen die graag hun expertise met de branche delen. Dit
jaar leggen we onze kennispartners een aantal prikkelende stellingen voor
om op basis van hun reacties en visies een beter idee te krijgen waar we
heen gaan, in dit geval rond de thema’s Data & Circulariteit.

TVVL Kennispartners spreken zich uit over prikkelende stellingen

Data en circulariteit
bepalen de toekomst, maar
zijn ook vandaag al cruciaal

37
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Met data kunnen we veel
vraagstukken oplossen
De stellingen zijn bedoeld om reacties uit te lokken
en ideeën en visies naar boven te krijgen. De eerste
stelling luidt: Data verzamelen en verwerken is letterlijk van levensbelang voor installatiebedrijven en
technisch dienstverleners. Oftewel, op welke manier
gaat data de beloftes inlossen en voor wie heeft data
de grootste waarde?
Nico Verdonck, Grundfos - Van levensbelang is wellicht een groot woord, maar ik ben het wel eens met de
stelling. Met data kunnen we veel van de vraagstukken
en problemen van dit moment oplossen. Ik denk dan
vooral aan het tekort aan vakmensen, want door het
gebruik van data kunnen de beschikbare vakmensen
efficiënter hun werk doen. Installaties in het algemeen,
waar uiteraard de pomp vaak onderdeel van is, kunnen
veel data leveren. Daardoor wordt de techniek beter
inzichtelijk, waarna technici proactief kunnen reageren.
Monitoring is nu al zo gedetailleerd en voorkomt onnodige storingen, doordat onderhoud en beheer voorspelbaarder zijn geworden. Zo ook via ons eigen platform
dat de data van de pompen genereert, inzichtelijk maakt
en koppelt, zodat technisch dienstverleners niet 15
verschillende systemen en platformen nodig hebben. Wij
merken wel dat installateurs en gebouweigenaren soms

Rick Bruins
terughoudend zijn om data te gebruiken of delen, omdat
deze van een leverancier komt. Maar we zullen deze slag
gezamenlijk moeten maken met het oog op optimalisatie
van installaties en efficiënt omgaan met de beschikbare
tijd en vakmensen.

Rick Bruins, Remeha - Eens met de stelling, maar niet

Nico Verdonck
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alleen voor de installatiesector. Data zijn onmisbaar
voor de energietransitie. Om uiteindelijk elke woning of
gebouw van een CO2-vrije klimaatinstallaties te voorzien,
hebben we snel en veel meer data nodig. Van de cv-ketel
weten we inmiddels erg veel. Maar dat is zeker niet het
geval van hybride en all-electric warmtepompsystemen.
Niet alleen over het presteren van het systeem, maar ook
ten aanzien van de wisselwerking met onze elektrische
netwerken moeten we meer data en beter inzicht krijgen.
Hoe gaan we die systemen optimaal aansturen, wanneer schakelen we systemen op tijd af, wie is daarvoor
de beste partij? Dus enerzijds is data essentieel om de
performance van systemen te bepalen, maar anderzijds
ook voor heel Nederland om te bepalen hoe we onze
energievoorziening het beste kunnen verduurzamen. De
bottleneck zit denk ik nog wel bij het overtuigen van onze
klanten van de oprechte bedoelingen waarvoor we die
data nodig hebben. Dat betekent dat uiteindelijk de eindklant zal moeten profiteren van het verzamelen van die
data. Daarvoor moeten we geautomatiseerd maatwerk
kunnen leveren.
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Aydin Koyuk, IMI - Data zijn nu al in veel situaties
onmisbaar, bijvoorbeeld om vanuit contracten te kunnen
bepalen of de installatie, maar ook de installateur, de
prestatie levert die is afgesproken. Met data valideren
we onderhoudsplannen. Zeker in hoge risicoruimtes,
zoals cleanrooms, kun je zonder uitgebreide datasets
weinig meer beginnen. In onze dagelijkse werkzaamheden controleren wij permanent de status van technische
systemen. Voor al dat meten en inregelen zijn data van
levensbelang, dat mag je gerust zeggen. Ook commissioning is vrijwel niet mogelijk zonder alle data die we op dit
moment kunnen verzamelen.

Henk Koekoek, Nieman Groep - De huidige bouwpraktijk is van oudsher erg gestuurd door wet- en regelgeving.
Maar dat zijn papieren richtlijnen en normen. Om echt
duurzame en zuinige woningen en gebouwen op te leveren, moeten we veel meer naar meten en monitoren. Nu
bouwen we gebouwen voor ‘genormaliseerde bewoners
en gebruikers’, terwijl we weten dat elk huishouden,
elke gebruiker anders is. Willen we het daadwerkelijk
energiegebruik weten, inclusief bijvoorbeeld de data van
gebouw-ongebonden installaties, en daarop kunnen
sturen, dan is data verzamelen pure noodzaak. Data-analyse vervangt zogezegd het invullen van een formule. We
moeten exact weten wat er in een gebouw of woning
zit, wat het verbruik is en waar die energie voor nodig is.
Tegelijk werkt al die data alleen als we die met z’n allen
willen delen, zodat deze voor meerdere berekeningen en
toepassingen beschikbaar zijn. Het samen bepalen hoe
we data en ICT kunnen uniformeren of op zijn minst bundelen is nog een gigantische uitdaging. Met de huidige
mensen in de bouw- en installatiewereld krijgen we dit,
denk ik, niet voor elkaar. Onze sector heeft ook behoefte
aan meer data scientists en IoT-specialisten; mensen
waarnaar we dan ook moeten luisteren.

Wij zijn, ook door bepaalde partners in de sector, wel
redelijk wakker geschud. Wij hebben zeker een globaal
beeld waar de risico’s zitten en wat we daaraan moeten
doen. We hebben dan ook een extern bedrijf in de hand
genomen om ons te helpen de systemen te beschermen
en vooral om onze awareness te vergroten. Ook al neem
je veel maatregelen, het is erg lastig om je volledig te
beschermen. Eén keer klikken op een verkeerd mailtje en
je kunt al de klos zijn. Daar moeten we continu alert op
zijn. Uiteindelijk kan een aanval of inbraak, waardoor we
ook weer onze klanten moeten waarschuwen, een risico
zijn voor je reputatie. Wij hebben natuurlijk wel bepaalde
data van kwetsbare klanten in huis, zoals ziekenhuizen.
Die willen we niet op straat hebben liggen. Tegelijk
zorgen we ook dat niet alles 100% digitaal is. Het hebben
van bepaalde papieren back-ups of specifieke papieren
documenten vinden wij nog steeds erg belangrijk.

Mark de Vaal, Holland Water - Eens met de stelling
dat het reputatieschade kan opleveren. Als je, zoals wij,
veel informatie over klanten in huis hebt, moet je daar

Cyber veiligheid vereist veel meer
specialisten
Met de steeds grotere rol voor data en ICT, ontstaat
stelling twee: De reputatie van veel advies- en installatiebedrijven is straks afhankelijk van het wel of niet
voldoende investeren in cyber security.
De laatste tijd zijn cybercrime en dergelijke incidenten
veelvuldig in de media. Dus hoe veilig zijn onze IT-systemen? Waar zit het grote gevaar in de installatiewereld, als het om cyber security gaat?
Erwin Nijlant, Xigna - De sector is op het gebied van
cyber security in mijn beleving nog conservatief en
naïef. Ik vraag me echt af of mensen bij het gemiddelde
bedrijf in onze sector beseffen waar de gevaren zitten.
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Mark de Vaal
extra voorzichtig mee zijn. Niet dat een hacker met die
data meteen iets verkeerd kan doen. Toch willen we niet
dat onze klant vanuit vreemde bronnen merkt dat die
informatie elders bekend is. Het belangrijkste hierin is
het bewustzijn bij onze medewerkers. Tegelijk moeten
we veel kritischer kijken naar de veiligheid van onze
systemen. Niet zo lang geleden hebben we een bedrijf
overgenomen. Daardoor moeten we twee systemen
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terecht, maar als consument is dit om gek van te worden.
Het moedigt mensen niet aan om vertrouwen te krijgen
en toestemming te geven.

Circulariteit moet onderdeel van
je bedrijfsmodel zijn
Om de bouwpraktijk te verduurzamen, moeten we
naar een circulaire maatschappij. Maar dat is lastig,
en vandaar de stelling: De realisatie van een circulaire
economie voor de installatiesector lukt, vanwege de
complexe producten, niet op korte termijn. Want waar
zit die moeilijkheid om circulair te kunnen werken? En
wie heeft de ‘sleutel’ om de installatiesector circulair
te maken?
Martijn van Leerdam, Alklima - Volgens mij klopt die

Martijn van Leerdam
samenvoegen. Voorheen hadden we een zelfgebouwd
platform. Door die overname en het gaan samenvoegen
van de systemen, hebben we besloten om geen eigen
systeem meer te bouwen. We gaan daar nu een externe
partij voor inhuren. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar
een partij die aandacht heeft voor digitale veiligheid. Die
kennis hebben we niet zelf in huis, en moeten we dus
binnenhalen.

stelling wel, maar zeker niet vanwege de complexiteit van
de installatieproducten. In mijn beleving komt het nog in
belangrijke mate door de vorm van aanbesteding. Deze is
vooral nog gericht op investeringen, waarbij circulariteit
niet of nauwelijks wordt beloond. Het verdienmodel,
zoals dat er wel voor verduurzaming is, ontbreekt nog
voor circulariteit. Dat moet er wel komen als we de
markt circulariteit breed willen laten omarmen. Daarnaast moeten we voor circulariteit onderscheid maken

Rick Bruins, Remeha - Wij merken dat cyber security
ook bij consumenten een steeds belangrijkere rol speelt.
Dat merken wij, omdat een fors deel van onze systemen
niet worden geconnecteerd. Mensen vinden het blijkbaar eng om toegang te geven tot hun ketel of warmte
pomp. Terwijl de data, zoals ik bij de vorige stelling al
zei, vanwege meerdere doelen heel belangrijk is. Mensen
zijn bevreesd dat wij kunnen zien hoe lang ze onder de
douche staan of wanneer ze op vakantie zijn. Tot op
zekere hoogte klopt dat ook. Wij zullen dus veel duidelijker moeten maken waarom we die data nodig hebben.
En ook aantonen dat die verbinding veilig is. Maar vertel
de klant ook dat we 50% van de storingen bijvoorbeeld
op afstand zouden kunnen oplossen, als het toestel
geconnecteerd is. Het is wel een feit dat veel installateurs te weinig kennis van ICT en veilige verbindingen
in huis hebben. We zullen dus duidelijker en opener
moeten communiceren, wil de consument zijn principiële
bezwaren laten varen. Technisch kunnen we het veilig
doen, maar de praktische obstakels zijn legio. Dan denk
ik ook aan die lange teksten met juridische informatie die
juristen in onze bedrijven noodzakelijk achten. Misschien
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data

Philip Blaauw
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in statische producten, zoals gebouwen en meubels, die
zich perfect lenen voor hergebruik, en dynamische, aan
innovatie onderhevige producten, zoals warmtepompen
of ventilatoren. Die laatste categorie leent zich meer voor
recyclen. Met hergebruik van deze producten kunnen we,
als je het over duurzaamheid hebt, de plank misslaan. Dit
komt doordat deze producten zich steeds ontwikkelen
en apparaten van 10 jaar oud niet meer de prestaties
leveren die we nu eisen of gewend zijn. Voor circulariteit
is dus een goed een businessmodel nodig. Zolang dat er
niet is, zal men veel keuzes in nieuwbouw vrijwel uitsluitend op lage investeringskosten baseren.

zonder complex. Ook het energievraagstuk matcht daar
niet mee. Het zijn in de praktijk nu twee puzzels die men
los van elkaar probeert te leggen. Terwijl het juist een integraal vraagstuk is en precies dát maakt het zo complex
en dus uitdagend! We moeten beide puzzels bij elkaar vegen en iedereen weet hoe moeilijk het dan wordt. Zolang
we ons blijven afvragen ‘wanneer verdient het zich terug’
zullen producenten niet snel zorgen dat hun producten
volledig demontabel en herbruikbaar worden. Tegelijk
moet ook het voordeel van circulaire producten, in de
zin van gebruiksgemak, comfort en prestaties, hoger zijn.
Stuk voor stuk forse uitdagingen.

Philip Blaauw, Innax - Uiteindelijk is het niet de complexiteit van het product - al zorgt de samenstelling van
bepaalde onderdelen wel voor problemen - maar meer
het businessmodel waarmee we installaties aanbieden.
Zolang de eigenaar van een gebouw eindverantwoordelijk is voor alle producten in zijn gebouw, zal hij moeite
hebben om na een bepaalde levensduur die producten
weer een nieuw leven te geven. Want bij wie moet hij
daarvoor terecht? Vandaar dat circulariteit echt om een
nieuw businessmodel vraagt. Producten aanbieden
‘as a service’ is een manier waarop het eigenaarschap
van het product en daarmee ook de grondstoffen bij de
leverancier blijven. Dat maakt dat die leverancier sneller
en beter nadenkt over de samenstelling van een product
en al bij het ontwerp andere keuzes maakt.

Martijn van Leerdam, Alklima - Wij kunnen het model
‘as a service’ al aanbieden voor klimaatinstallaties. De
vraag is er ook wel, alleen worden er weinig projecten op
deze manier gerealiseerd. Terwijl ik zeker denk dat een
‘verhuurmodel’ of het betalen voor gebruik er uiteindelijk
zal komen. De vraag is alleen hoe we de vastgoedsector
daar rijp voor maken.

Henk Koekoek

Emil Root, Carrier - Bij product ‘as a service’ zou de
overheid een voortrekkersrol kunnen en moeten spelen.
Zij zit in een positie dat zij, met haar gebouwen en investeringen, kan laten zien dat het model werkt.

Philip Blaauw, Innax - Toch denk ik dat het minder moeilijk is om ‘as a service’-modellen in de markt te zetten
dan we denken. Consumenten zijn er bijvoorbeeld veel
meer mee bezig dan je misschien denkt. Private lease van
auto’s, huren van scooters en nog veel meer van die voorbeelden, maken dat mensen steeds meer gewend raken
aan het feit dat ze niet alles hoeven te kopen. Leveranciers moeten dit alleen nog veel breder in business
modellen omzetten, waarmee ze direct de circulariteit
van producten kunnen vergroten.

Met ‘right sizen’ kunnen we veel
materiaalwinst behalen
De uitdaging om circulariteit onderdeel te maken van
de installatiepraktijk is groot. Vandaar de stelling:
Circulair bouwen en installeren vereist een nieuw type
bedrijven met daarvoor specifieke medewerkers en
administratieve systemen. Is het bijvoorbeeld zinvol
om het gebouw als materialendepot te zien? Wie
wordt in onze sector verantwoordelijk voor registratie zodat we weten welk materialen in een installatie
zitten?
Bert van Dorp, Orange Climate - Het klopt dat bij-

Henk Koekoek, Nieman - Als we nog even naar de
stelling kijken, dan is die meer dan waar. De puzzel die we
moeten leggen om de economie circulair te maken, is bij41

voorbeeld het materialenpaspoort niet echt voet aan de
grond krijgt in de installatiesector. Dit komt ook doordat,
als je over 10 of 15 jaar een nieuwe installatie nodig hebt,
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de meeste verantwoordelijkheid voor een gebouw bij
architecten en aannemers te leggen. We hebben installatiebedrijven nodig die niet langer accepteren dat zij met
techniek de fouten compenseren die door keuzes van
architecten en bouwers ontstaan.

Aydin Koyuk, IMI - Ik ben zelf opgeleid als bouwkundig
architect en vond het tijdens mijn opleiding al moeilijk
te accepteren dat we bij een ontwerp niet of nauwelijks
keken naar de samenhang tussen bouwfysica en techniek
en het samenspel tussen vorm en functionaliteit. Terwijl
we daar wel naar toe moeten. Al in het ontwerp moeten architecten en ingenieurs circulariteit en hergebruik
van installaties meenemen. Modulair bouwen zou om
die reden al een forse stap in de goede richting zijn.
Misschien is niet alle techniek geschikt voor hergebruik,
maar je kunt wel componenten selecteren die ook na hun
levensduur nog meerwaarde hebben.

Emil Root, Carrier - De aandacht voor losmaakbaarheid

Bert van Dorp
je vrijwel nooit een systeem van 10 of 15 jaar geleden
kunt hergebruiken. De prestaties van die systemen
volstaan niet meer. Wat we kunnen en moeten doen is
‘minder installaties’ leveren. We moeten stoppen om
alles op piekvermogen uit te leggen. We weten allemaal
dat we die piekvermogens maar weinig uur per jaar nodig
hebben. Met een betere samenwerking tussen bouwfysica
en installatietechniek kunnen we installaties ‘right sizen’.
Dus met meer data en oog voor circulariteit zijn veel
slimmere keuzes mogelijk. We moeten ook stoppen om
Aydin Koyuk

is steeds groter. Intern zien we dat de ontwerpers daar
echt al in de beginfase van een nieuw product op letten.
Bij elk product leveren we tegenwoordig ook een materiaalpaspoort en LCA. Dat vereist inderdaad wel mensen
die daar oog voor én verstand van hebben. De moeilijk
heid zit hem meestal nog bij de vele toeleveranciers.
Het vergt veel energie en tijd om die hele keten mee en
ook gesloten te krijgen. We zijn al wel zo ver dat we tot
op de gram nauwkeurig weten wat er in onze producten
zit. Overigens ook wel gedwongen door de ecodesign
richtlijnen. En ook onder druk van waar we het eerder
over hadden; het leveren van producten binnen ‘as a service-concepten’. We nemen onze producten straks weer
terug, dus moeten we zorgvuldig weten wat erin zit.

Martijn van Leerdam, Alklima - Vooral ontwerpers van
producten moeten met een andere mindset ‘design for
disassambly’ aan de slag,. Vroeger hadden we stalen of
metalen leidingen en koppelingen, nu werken we met
samengestelde kunststof leidingen en knelkoppelingen
gemaakt van meerdere materialen. Het zijn logische
ontwikkelingen in de tijdgeest; het zijn innovaties die
arbeidstijd besparen. Maar als het om circulariteit gaat,
waren het niet de juiste keuzes. Overigens is het niet heel
moeilijk is om producten 100% recyclebaar te maken.
Dit kan door bijvoorbeeld het toepassen van mono-materialen in plaats van legeringen en composieten en
het toepassen van schroefverbindingen in plaats van
las- en lijmverbindingen. Onze producten zijn dan ook al
nagenoeg 100% recyclebaar. Het is veel lastiger om alle
ontwikkelaars, ontwerpers en inkopers in een project met
die denkwijze te ‘besmetten’.

Dick Dibbits, Systemair - De belangrijke verandering zal
inderdaad ontstaan door het leveren van producten ‘as
a service’. Een klant vraagt uiteindelijk om een x-aantal
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kuub verse lucht per uur en wij kunnen dat leveren en op
basis daarvan afrekenen. Langzaam maar zeker ontstaat
het besef dat wij dit kunnen aanbieden. Particulieren
wennen eraan, gebouwbeheerders en installateurs ook,
maar bijvoorbeeld verzekeringstechnisch en qua regel
geving is het nog lastig. Een luchtbehandelingskast
wordt deel van het vastgoed; wie moet of kan hem dan
verzekeren? Bovendien ontstaan er ook lastige discussies
omdat wij als bedrijf Europees opereren. We kunnen
niet volledige bedrijfsmodellen omgooien omdat we in
Nederland voorop willen lopen. Op dit punt is veel meer
Europese harmonisatie nodig.

Bert van Dorp, Orange Climate - De kunst is om de
meerwaarde van circulair bouwen naar boven in de
bouwketen te brengen. Daar worden de keuzes en de
investeringen gedaan. Tegelijk moet die circulariteit vervolgens onder in de keten, door bedrijven die vloerverwarming of klimaatplafonds aanleggen, worden gerealiseerd. Dat gaat alleen lukken met nieuwe partijen in onze
bouwketen. Of door nieuwe bedrijven binnen traditionele
bedrijven te starten, die los van vaste conventies aan
de slag mogen. Daarin werken jonge, hippe bouwkundigen en techneuten maar ook slimme, snelle financiële
experts. Die nieuwe combinaties gaan straks het verschil
maken.

één. Een menggroep die traditioneel gezien bestaat uit 8
tot 10 componenten en wat nu met 1 pomp en 1 aanvullend
product kan worden opgelost. Én dat er daarbij minder
installatiemateriaal nodig is.
Dit komt echt vanuit het besef dat toegang tot materiaal en
grondstoffen al moeilijker wordt en nog duidelijker merkbaar zal zijn, als we niet op een andere wijze onze producten
en installaties ontwerpen.
Emil Root, Carrier - Die leveringsproblemen veroorzaken
een hele nieuwe dynamiek. We zien echt een opkomst van
verhuur- en revisiebedrijven. Een verhuurtak hebben we al
jaren, en het opkopen, reviseren en hergebruik van onze
productten sluit ik in de toekomst niet uit. Het past in het
kader van ‘product as a service’ en eigenaarschap. Overigens

Toegang tot materialen bepaalt
wel jouw succes
Op dit moment zijn veel producten en grondstoffen
schaars. Daarom luidt de laatste stelling: Het huidige
tekort aan materialen en de problemen met toelevering zorgen uiteindelijk dat de installatiesector serieus
producten een tweede leven geeft. Welke manier zien
de TVVL Kennispartners om in de toekomst langdurige
problemen met de leverbaarheid van grondstoffen te
voorkomen?
Emil Root

Nico Verdonck, Grundfos - Binnen ons bedrijf zijn we
al flink wat jaren hard bezig met het zeker stellen van
materialen; het is een voorwaarde voor onze toekomst
en duurzaamheid zit diep verankert in het DNA van
Grundfos. Sinds 2018 zijn we, eerst in Denemarken
en daarbuiten als eerste in Nederland, ons ‘Take Back
programma’ gestart. De eerste stap is het recyclen van
zoveel mogelijk van onze producten. In onze fabrieken
hebben we een afdeling waar mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt oa de pompen volledig uit elkaar
halen en bruikbare onderdelen weer geschikt voor
hergebruik maken. Vanuit R&D wordt circulair sterk
meegewogen in nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld het
combineren van diverse producten of functionaliteit in
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hebben we recent al een keer een gereviseerde schroefcompressor ingezet, omdat we een nieuwe niet tijdig
konden leveren. Terwijl onze klant er wel direct één nodig
had. Op deze manier konden we onze klant toch heel snel
en goed bedienen. Een knelpunt bij dergelijke gereviseerde of refurbished producten is vaak de garantie. Het is
nog onduidelijk hoe we dit bij bedrijven als die van ons
kunnen inpassen.

Dick Dibbits, Systemair - Wij kijken inmiddels heel
serieus naar het terugnemen van gebruikte luchtbehandelingskasten. Op dit moment krijgen we van het
Rijksvastgoedbedrijf een LBK retour, die feitelijk door het
bedrijf dat het gebouw stript bij ons wordt afgeleverd. De
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kast kunnen we tot op grote hoogte hergebruiken. Alleen
de technische componenten aan de binnenkant zullen we
grotendeels moeten vervangen. De technische prestaties
en levensduur zijn niet zodanig dat ze nog eens 10 tot 20
jaar meekunnen. De vraag is alleen wie deze refurbished
LBK wil afnemen. Daarvoor kijken we nadrukkelijk naar
het Rijksvastgoedbedrijf. Zij nemen het initiatief om bij
de sloop producten als een LBK weer voor hergebruik te
laten inleveren. Wat ik zeker ook toejuich. Maar dan moet
deze gebouweigenaar ook bereid zijn om dit product
weer een tweede leven te geven op een van hun gebouwen.

Bert van Dorp, Orange Climate - De huidige tijd, met

Erwin Nijlant

leveringsproblemen en snel stijgende prijzen, heeft ons
nog eens bevestigd in onze opvatting dat we moeten
‘near shoren’, leveranciers dicht bij huis zoeken. Door
die enorme beperkingen in leverbaarheid van producten
lopen levertijden op van 4 naar 72 weken. Daar komt
transport nog bij. Je kunt gewoon geen offertes meer
maken, zonder allerlei voorbehouden. Minder transport,
minder ver weg en meer verschillende leveranciers; dat is
ons recept om de betrouwbaarheid voor onze klanten te
vergroten. Dat we daarbij in de toekomst ook producten,
en in elk geval delen van producten, zullen hergebruiken,
dat geloof ik zeker. We moeten op al die vraagstukken
slim inspelen. Maar dat betekent wel dat ons vakgebied
compleet wordt overvraagd. De uitdagingen zijn legio.
Die lossen we alleen op met heel veel nieuwe, jonge
mensen; 20’ers en 30’ers die nieuwe kennis en ideeën
meebrengen. Dat is minstens zo belangrijk als het zeker
stellen van producten en grondstoffen.

Deelnemers aan het rondetafelgesprek met
TVVL Kennispartners

Dick Dibbits
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Alklima
IMI
Remeha
Carrier
Xigna
Holland Water
Grundfos
Innax
Systemair
Nieman
Orange Climate
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Ardea-Engineering
Stationsweg 42
1815 CC Alkmaar
www.ardea-engineering.nl

A. de Jong Installatietechniek BV
Postbus 5
3100 AA SCHIEDAM
www.dejong.nl

A.O. Smith Water Products Company
Postbus 70
5500 AB VELDHOVEN
http://www.hotwater.com

AAF International BV
Hooggoorns 56
7812 AM Emmen
http://www.aafeurope.com

ABT
Arnhemsestraatweg 358
6881 NK Velp
www.abt.eu

ABT
Delftechpark 12
2628 XH Delft
www.abt.eu

abtWassenaar
Postbus 24
9750 AA Haren
www.abtwassenaar.nl

Academisch Ziekenhuis Maastricht
Postbus 5800
6202 AZ MAASTRICHT
www.mumc.nl

Actiflow BV
Tramsingel 1
4814 AB Breda
www.actiflow.com

Acto Informatisering BV
Postbus 1610
3800 BP AMERSFOORT
www.acto.nl
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Alfa Laval Benelux BV

Adcalsluis B.V.

Postbus 9377
4801 LJ BREDA
www.alfalaval.nl/nl

Kamperzeedijk 57
8281 PB Genemuiden
www.vd-sluis.nl

Alklima BV

ADEK Installatie Advies BV

Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
www.alklima.nl

Veenweg 6 b
2841 DG Moordrecht
www.adek.nl

AL-KO Luchttechniek BV

Advanced Climate Systems

Postbus 216
9300 AE RODEN
www.alkonl.com

Sylviuslaan 5
9728 NS Groningen
www.acs-buildings.com

Adviesbureau Bongers/Jansen BV

Alpha Pro Consultants & Engineers B.V.
Australiëlaan 23
6199 AA Maastricht-Airport
www.alpha.pro/

Hoofdstraat 61
7011 AC Gaanderen
www.bongers-jansen.nl

Altena Group

Afpro Filtertechniek BV

Keurweg 10
5145 NX Waalwijk
www.altena.com

Postbus 482
1800 AL ALKMAAR
www.afprofilters.com

AMMANU LED-Intelligence

AGPO Ferroli

Willaertstraat 6
5344 AB Oss
www.ammanu.com

Postbus 3364
4800 DJ BREDA
www.agpoferroli.nl

Amsterdam Airport Schiphol

Air Tech Systems BV

Postbus 7501
1118 ZG SCHIPHOL
www.schiphol.nl

Vanadiumweg 11e
3812 PX Amersfoort
www.airtechsystems.nl

APAC Services BV

Air@Work BV

Krommewetering 131
3543 AN Utrecht
www.apac.nl

Dukaat 19
8305 BC Emmeloord
www.airatwork.com

AQ Group

Airjet BV

Rijpwetering 1
3543 AT Utrecht
www.airquality.nl

Postbus 7082
2701 AB ZOETERMEER
www.airjet.eu

Aquacare Europe BV

Air-TraXX B.V.

Graaf van Solmsweg 58
5222 BP ‘s-Hertogenbosch
www.aquacare.nl

Munnikenheiweg 24
4879 NG Etten-Leur
www.air-traxx.com
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ARCADIS Nederland BV Maastricht
Postbus 1632
6201 BP MAASTRICHT
www.arcadis.nl

ARCADIS Nederland BV Rotterdam
Postbus 4205
3006 AE ROTTERDAM
www.arcadis.nl

Arkance Systems Netherlands BV
Het Wendelgoor 11
7604 PJ Almelo
www.arkance-systems.nl

Arup b.v.
Naritaweg 118
1043 CA Amsterdam
www.arup.com

ATIC vzw-asbl
Bc Leuven, Interleuvenlaan 62
B-3001 LEUVEN/ BELGIUM
www.atic.be

Auerhaan Klimaattechniek
Platinastraat 21
8211 AR Lelystad
www.auerhaan-klimaattechniek.nl

Aveco de Bondt
Postbus 64
7450 AB Holten
www.avecodebondt.nl

B&B Humidification B.V.
Oude Amersfoortseweg 249 F
1212 AD Hilversum
www.bbhum.com

BAM Advies & Engineering
Postbus 54
3980 CB Bunnik
www.bambouwentechniek.nl

Bam Bouw en Techniek - regio Zuidwest
Vareseweg 109
3047 AT Rotterdam
www.bambouwentechniek.nl

BAM Bouw en Techniek bv Projecten
Postbus 86
3980 CB Bunnik
www.bambouwentechniek.nl

Bam Bouw en Techniek Hoofdkantoor
Postbus 109
3980 CC BUNNIK
www.bambouwentechniek.nl

Barcol-Air
Cantekoogweg 10-12
1442 LG Purmerend
www.barcol-air.nl

Barth installatietechniek b.v.
Mijlweg 2
3295 KH ‘s-Gravendeel
www.barthinstallatietechniek.nl

Batenburg Installatietechniek
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
www.dekkervangeest.nl

Batenburg Installatietechniek
Engelenburgstraat 21
7391 AM Twello
www.vandalen-installatie.nl

Beck & vd Kroef bv
Printerstraat 21
1033 RT Amsterdam
www.beckvdkroef.nl

Bectro Installatietechniek BV
Heliumweg 36
3812 RE Amersfoort
www.bectro.nl

Beekink Groep BV
Rivium Boulevard 46
2909 LK Capelle aan den IJssel
www.beekink.com

Belgoprocess nv
Gravenstraat 73
B 2480 Dessel
België
www.belgoprocess.be
47

BELIMO Servomotoren BV
Riezebosweg 5
8171 MG Vaassen
www.belimo.nl

Beveco Gebouwautomatisering B.V.
Maseratilaan 8
3261 NA Oud-Beijerland
www.beveco.nl

BiermanHenket architecten
Hal 13a
5296 PZ Esch
www.biermanhenket.nl

Bilfinger Tebodin Netherlands BV
Jan Tinbergenstraat 101
7559 SP Hengelo
www.tebodin.bilfinger.com

Bilfinger Tebodin Netherlands BV
Postbus 922
3100 AX SCHIEDAM
www.tebodin.bilfinger.com

Bilfinger Tebodin Netherlands BV
Business Park Stein 108
6181 MA Elsloo
www.tebodin.bilfinger.com

BIM Creators
de Hank 23
3958 GJ Amerongen
www.bimcreators.nl

BIM4buildings
Sleutelbloemstraat 8
7322 AG Apeldoorn
www.bim4buildings.com

Binnenklimaat Nederland
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer
www.binnenklimaatnederland.nl

Biral GmbH
Kesselsgracht 7a
D 52146 WURSELEN
Duitsland
www.biral.nl
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data

BEDRIJFSLEDEN

BLR-Bimon
Postbus 72
3417 ZH MONTFOORT
www.blr-bimon.nl

BLT Luchttechniek B.V.
Minervum 7329
4817 ZD Breda
www.bltluchttechniek.nl

Blygold Nederland B.V.
Postbus 10
3990 DA HOUTEN
www.blygold.nl

status op 31 december 2021

Breman Maasland BV

BV Technisch Bureau Massier

Ohmweg 9
6101 WZ Echt
www.breman.nl

Winkelhaak 71
2495 AX ‘s-Gravenhage
www.massier.nl

Breman Utiliteit Rotterdam BV

bv3 projectsupport bv

Innsbruckweg 1
3047 AG Rotterdam
www.breman.nl

De Grote Elst 9-11
5246 JM Rosmalen
www.bv3projectsupport.nl

Breman Utiliteit Zuid BV

C & A Nederland

Moesdijk 24
6004 AX Weert
www.breman.nl

Postbus 249
1000 AE AMSTERDAM
www.cena.nl

Breman Utiliteit Zwolle BV

BNA
Jollemanhof 14
1019 GW Amsterdam
www.bna.nl

BOEG Bouw & Installatietechniek B.V.
Dunantstraat 6
3024 BC Rotterdam
www.boegwerkt.nl

Boersema Installatie Adviseurs BV
Hogeweg 229c
3816 BS Amersfoort
www.bia.nl

BRAGO Luchttechniek BV
De Amert 424
5462 GH Veghel
www.brago.nl

Brakel Atmos BV
Postbus 524
5400 AM UDEN
www.brakel-atmos.com

BRControls
Branderweg 3
8042 PD Zwolle
www.brcontrols.com

Breijer Bouw en Installatie B.V.
Postbus 51027
3007 GA ROTTERDAM
www.breijer.nl
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CABERO Warmtewisselaars Benelux

Pascalweg 2
8013 RC Zwolle
www.breman.nl

Saksenweg 42C
5349 BX Oss
www.cabero-benelux.nl

Bremen Bouwadviseurs BV

CAG

Postbus 528
6400 AM HEERLEN
www.bremenba.nl

Reeuwijkse Poort 100
2811 MX Reeuwijk
www.cag.nl

Brusche Elektrotechniek B.V.

Caleffi International NV

Twentepoort West 29
7609 RD Almelo
www.brusche.nl

Moesdijk 10-12
6004 AX Weert
www.caleffi.nl

Building technology b.v.

Celsius Benelux B.V.

Martinusweg 11
7391 AC Twello
www.buildingtechnology.nl

Siliciumweg 11
3812 SV Amersfoort
www.celsiusbenelux.nl

Bureau 1232

Centercon BV

Postbus 1232
9701 BE GRONINGEN
www.1232.nl

Postbus 11335
3004 EH ROTTERDAM
www.centercon.nl

Bureau Veritas Asset Management
Computerweg 2
3821 AB Amersfoort
www.bureauveritas.nl

CIAT Nederland B.V.
Annie M.G. Schmidtweg 229
1321 NA Almere
www.ciat.nl

Business Development Holland b.v.
Stationsplein 128
3844 KR Harderwijk
www.bdho.nl

CIBSE
222, Balham High Road
SW 12 9BS LONDON U.K.
Verenigd Koninkrijk
www.cibse.org/
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CimPro BV
de Waal 18J
5684 PH Best
www.cimpro.com

ClimaLevel Nederland B.V.
Wezel 9
5455 HA Wilbertoord
www.climalevelnederland.nl

ClimaRad B.V.
Lübeckstraat 25
7575 EE OLDENZAAL
www.climarad.com

Climate & Controls Benelux BV
Postbus 2731
3500 GS Utrecht
www.carrier.nl

CONPRO Condensor bescherming
Bunsenstraat 90
3316 GC DORDRECHT
www.conpro.nl

Cooperatieve Inkoopvereniging DGC u.a.
Swammerdamweg 15
3401 MP IJsselstein
www.dgc-inkoop.nl

Croonwolter&dros
Postbus 6073
3002 AB ROTTERDAM
www.croonwolterendros.nl

Cushman & Wakefield Property
Solutions
Postbus 19160
3501 DD UTRECHT
www.dtz.nl

Climotion bv
Wilhelminastraat 51
2011 VL Haarlem
www.climotion.com

Cloud Energy Optimizer
Jan Tinbergenstraat 396
7559 ST Hengelo
www.cloudenergyoptimizer.com

Colt International
Korte Oijen 4
5433 NE Katwijk NB
www.coltinfo.nl

Compac Services B.V.
Oostzee 4
3446 CH Woerden
www.compacservices.nl

CONECO Building Automation BV
Van Coulsterweg 2
2952 CB Alblasserdam
www.coneco.nl

Conntech
Industrieweg Oost 11
6662 NE Elst
www.conntech.nl

Data Design System GmbH
Rijnzathe 48
3454 PV De Meern
www.dds-cad.nl

De Groot Installatiegroep Noord
Postbus 55
7800 AB EMMEN
www.degrootgroep.nl

De Groot Installatiegroep Oost
Postbus 156
7550 AD HENGELO
www.degrootgroep.nl

De Groot Luchtkanalen B.V.
Nijverheidslaan 13
1382 LE Weesp
www.degrootluchtkanalen.nl

De Installatie Adviseur B.V.
CVD-Klimatisering Advies en
Engineering
Dommelstraat 191
5215 BL ‘s-Hertogenbosch
www.cvd-klimatisering.nl

DAF Trucks N.V.
B5500165 Sites & Building
Postbus 90065
5600 PT EINDHOVEN
www.daf.com

Daikin Airconditioning Netherlands
Postbus 8585
3009 AN ROTTERDAM
www.daikin.nl

Danfoss B.V.
Vareseweg 105
3047 AT Rotterdam
www.danfoss.nl

Dapple
Westblaak 180
3012 KN Rotterdam
www.dapple.eu
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Driebergseweg 17
3708 JA Zeist
www.deinstallatieadviseur.nl

De InstallatieVraagbaak
Jacobus Lipsweg 118
3316 BP Dordrecht
www.vraagbaakgroep.nl

De Wit Datacenterkoeling BV
Printerweg 15
3821 AP Amersfoort
www.dewitdatacenterkoeling.nl

Deep Clean Air Techniek
Veenweg 38 G
7336 AG Apeldoorn
www.deepcleanairtechniek.nl

Deerns Nederland B.V.
Anna van Buerenplein 21F
2592 DA DEN HAAG
www.deerns.nl

Delabie Benelux
Kommenstraat 20
B 1070 Brussel
België
www.delabiebenelux.com
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Delmeco Raadgevend Ing. bureau BV

Dutch Blower BV

Marquesweg 4
4462 HD Goes
www.delmeco.nl

Devriendt Energy, Consulting &
Engineering

status op 31 december 2021

Embato

Bedrijvenpark Twente 52
7602 KC Almelo
www.dutch-blower.nl

Haarbrug 6P
3751 LM Bunschoten-Spakenburg
www.embato.nl

Dutch Solar Systems B.V.

Enco bv

Klavermaten 10
7472 DD Goor
www.dutchsolarsystems.com

Lelienlaan 33
B-2180 EKEREN
België

Mandenmakerstraat 94
3194 DG Hoogvliet Rotterdam
www.enco.nu

Duurzaam Actief
DHPS

Endenburg Elektrotechniek bv

Portiekstraatje 1
7951 NE Staphorst
www.duurzaamactief.nl

Prins Pieter Christiaanstraat 50
3066 TB Rotterdam
www.endenburg.nl

DuurzaamGebouw B.V.

Energie Totaal Projecten B.V.

Rivierdijk 643j
3371 EE Hardinxveld-Giessendam
www.dutchheatpump.nl

DKC Totaaltechniek

Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht
www.duurzaamgebouw.com

Postbus 6695
6503 GD NIJMEGEN
www.dkc.nl

Nipkowweg 6a
8501 XH Joure
www.etp.tv

DVP Smart Concepts B.V.
DonkerVeenstra

Energyst Rental Solutions B.V.

Prinses Alexialaan 6
2496 XA ‘s-Gravenhage
www.dvpsmartconcepts.nl

De Giek 16
9206 AT Drachten
www.donkerveenstra.nl

Hallenstraat 16
5531 AB Bladel
www.energyst.com

DWA
Dover International BV - divisie SWEP

Enervisie

Postbus 2073
2800 BE GOUDA
www.dwa.nl

Rijksstraatweg 36
7231 AG Warnsveld
www.swep.net

Postbus 470
7100 AL WINTERSWIJK
www.enervisie.com

DWA Installatie en energieadvies
Drietech & Verhoef Ingenieursbureau

EP HVAC Marine BV

Lunet 7
3905 NW Veenendaal
www.dwa.nl

Stadionweg 43b 8e verdieping
3077 AS Rotterdam
www.drietech.nl

Mercuriusstraat 23
3133 EM Vlaardingen
www.ephvac.nl

Dyka B.V.
Dubotechniek B.V.

Equans

Postbus 33
8330 AA STEENWIJK
www.dyka.com

Valeton 10a
5301 LW Zaltbommel
www.dubobedrijven.nl

Amerikalaan 35
6199 AE Maastricht-Airport
www.engie-services.nl

Eco Heating Systems
Dura Vermeer Techniek
Hertogswetering 157
3543 AS Utrecht
www.duravermeer.nl/
dura-vermeer-techniek/

EQUANS

Rigaweg 10
9723 TH Groningen
www.ecohs.nl

Postbus 5091
6802 EB ARNHEM
www.engie-services.nl

Electro Drive BV

EQUANS

Dwarstocht 14
1507 CH Zaandam
www.electrodrive.nl
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Postbus 72
5060 AB OISTERWIJK
www.engie-services.nl
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EQUANS
Postbus 210
3980 AJ BUNNIK
www.engie-services.nl

EQUANS
Postbus 23
9300 AA RODEN
www.engie-services.nl

EQUANS
Postbus 192
4530 AD TERNEUZEN
www.engie-services.nl

EQUANS
Albert Heijnweg 1
1507 EH Zaandam
www.engie-services.nl

Erasmus MC
Postbus 2040
3000 CA ROTTERDAM
www.erasmusmc.nl

ERIKS bv
Postbus 8988
3009 TJ ROTTERDAM
www.eriks.nl

ESC-support
Kattebos 86
8446 CW Heerenveen
www.esc-support.nl

Euro-Manchetten & Compensatoren
Luxemburgstraat 2
5171 PM Kaatsheuvel
www.euromanchetten.nl

EWZ Adviseur
Ceintuurbaan 2-130 c
3847 LG Harderwijk
www.ewz.nl

Factor4
Lange Winkelhaakstraat 26
B 2060 ANTWERPEN
België
www.factor4.be

Feuerstein Technisch Bureau BV
Siliciumweg 18
3812 SX Amersfoort
www.feuerstein.nl

FHI, federatie van technologiebranches
Leusderend 12
3832 RC Leusden
www.fhi.nl

FläktGroup Netherlands B.V.
Rivium Oostlaan 11
2909 LL Capelle aan den IJssel
www.flaktgroup.com

Flow Care Installatietetechniek B.V.
Rijksstraatweg 91c
3316 EE Dordrecht
www.flowcareinstallatietechniek.nl

Fluidmaster BV
Driepoortenweg 5
6827 BP Arnhem
www.wisa-sanitair.com

Fore Installatie Adviseurs
Madame Curiestraat 15
2171 TW Sassenheim
www.fore-installatieadviseurs.nl

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau
Buitenom 247
2711 KB Zoetermeer
www.galjema.nl

Gardian Air
Hoefje 37
1733 AB Nieuwe Niedorp
www.guardian-air.nl

Facility Management Nederland

GBSO BV
Einsteinstraat 3b
4207 HW Gorinchem
www.gbso.nl

Geberit BV
Postbus 668
3430 AR NIEUWEGEIN
www.geberit.nl

Gebr. Meijer Luchttechniek BV
Meester Nennstiehlweg 85
9367 PC De Wilp
www.gebrmeijer.com

Gebr. van Wijk Installatietechniek BV
Chr. Huygenstraat 37-39
2665 KX BLEISWIJK
www.vanwijkbleiswijk.nl

Gemeente Kerkrade
Postbus 600
6460 AP KERKRADE
www.kerkrade.nl

Genie Techni-Engineering BV
Bedrijfsweg 16
1613 DX Grootebroek
www.geniebv.nl

GeoComfort BV
Dorpsstraat 30
7234 SP Wichmond
www.geocomfort.nl

Georg Fischer NV
Lange Veenteweg 19
8161 PA Epe
www.georgfischer.nl

Getec Park.Emmen
1e Bokslootweg 17
7812 AT EMMEN
www.emmtecservices.nl

GMM Luchttechniek BV

Wolga 5
2491 BK ‘s-Gravenhage
www.fmn.nl

Griftsemolenweg 36
8171 NS Vaassen
www.gmmluchttechniek.nl
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Goflow Technology BV
Wattstraat 56
2171 TR Sassenheim
www.goflow-technology.com

Groen&Aldenkamp
Installatietechnieken
Polanerbaan 9
3447 GN Woerden
www.groen-en-aldenkampinstallatietechniek.nl

GROHE NEDERLAND BV
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
www.grohe.nl

Groupe Atlantic Nederland B.V.
Landjuweel 25
3905 PE Veenendaal
www.groupe-atlantic.nl

Grundfos Nederland BV
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
www.grundfos.com

GUTS Installatietechniek BV
Mijlstraat 20
5281 LL Boxtel
www.guts-installatietechniek.com

H2O Installatiegroep B.V.
Wagenmakersweg 8
3449 HV Woerden
http://h2o-installatietechniek.nl

Halton BV
Utrechthaven 9A
3433 PN Nieuwegein
www.halton.nl

Hamapo bv
De Waterman 6
5215 MX ‘s-Hertogenbosch
www.hamapo.nl
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Hamster Cleaning BV

Herman de Groot Ingenieurs

Jaap Bijzerweg 19
3446 CR Woerden
www.hamstercleaning.nl

Nijverheidsweg-Noord 74a
3812 PM Amersfoort
www.hermandegroot.nl

Harwig BV

HGP Exploitatie B.V.

Atlantis 3
7821 AX Emmen
www.harwig.nl

Huizermaatweg 27-Feb
1273 NA Huizen
www.hl2024.nl

HC Groep B.V.

Hiensch Engineering BV

Tielenstraat 19
6145 RC WAALWIJK
www.hcgroep.com

Zekeringstraat 15
1014 BM Amsterdam
www.hiensch.com

HCS advies

HIJ5 BV

Oldengaerden 15
7944 RV Meppel
www.hcsadvies.nl

Rollecate 67
7711 GG Nieuwleusen
www.hij5.nl

HE adviseurs

Hogeschool Dirksen

Postbus 42503
3006 DA ROTTERDAM
www.he-adviseurs.nl

Nijverheidsweg 21
6662 NG Elst
www.dirksen.nl/opleidingen/hogeschool

Heesmans Installatie Techniek B.V.
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond
www.heesmans.nl

Padualaan 99
3584 CH Utrecht
www.hu.nl

Heijmans Utiliteit

Hogeschool van Amsterdam

Postbus 266
5600 AG EINDHOVEN
www.heijmans.nl

Weesperzijde 190
1097 DZ Amsterdam
www.hva.nl

Helix

Holland Water BV

Meridiaan 26
2801 DA Gouda
www.helix.nl

Nijendal 52
3972 KC Driebergen-Rijsenburg
www.hollandwater.com

Hellebrekers Technieken B.V.

Hollander techniek

Wieling 4
8072 TE Nunspeet
www.hellebrekers.nl

Boogschutterstraat 30
7324 AG Apeldoorn
www.hollandertechniek.nl

Heringa & Wuthrich Installatietechnieken
Zijlweg 133
2015 BE Haarlem
www.vpgtechniek.nl/heringa-en-wuthrich
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Hogeschool Utrecht
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HOMIJ Technische Installaties bv
Postbus 47
4130 EA VIANEN UT
www.homij.nl

Honeywell B.V./SAIA Burgess Controls
Hanzeweg 12C
2803 MC Gouda
www.saia-pcd.nl

Honeywell Building Solutions
Postbus 243
7300 AE APELDOORN
www.honeywell-buildingsolutions.nl

Hoppenbrouwers Techniek
Osseweg 3
5384 NA Heesch
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

Hoppenbrouwers Techniek B.V.
Kreitenmolenstraat 201
5071 ND Udenhout
www.hoppenbrouwers.nl

HOROS Klimaattechniek BV
Koningsweg 20-5
3762 EC Soest
www.horos.nl

HTD Advies
Julianalaan 5
9965 PR Leens
www.adviesgroep-htd.nl

Huisman & Van Muijen adviseur
installaties
Postbus 70558
5201 CZ ‘S-HERTOGENBOSCH
www.hvm.nl

IBK Airconditioning B.V.
Postbus 151
3990 DD HOUTEN
www.ibkgroep.nl

IBK Groep BV
Postbus 151
3990 DD HOUTEN
www.ibkgroep.nl

I-Commit BV
Molenstraat 40d
5242 HA Rosmalen
www.i-commit.nl

Ilex Installatiemanagement BV
Voorveste 17
3992 DC Houten
www.ilex.nl

IMI Aero-Dynamiek bv
Postbus 173
3860 AD NIJKERK
www.aero-dynamiek.nl

IMI Hydronic Engineering BV
Röntgenweg 20
2408 AB Alphen aan den Rijn
www.imi-hydronic.com/nl/

Induct B.V.
Nijverheidstraat 1
2222 AV Katwijk
www.induct.nl

Ingenieursbureau 3ing
Huygen Installatie Adviseurs BV
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen
www.huygen.net

Postbus 2933
3800 GK AMERSFOORT
www.3ing.nl

Ingenieursbureau IOB BV
Huygen Installatie Adviseurs BV
Groenewoudsedijk 70a
3528 BK Utrecht
www.huygen.net

Postbus 238
3220 AE HELLEVOETSLUIS
www.iob.nl

Ingenieursburo Linssen BV
Hydroscope
Minervum 7181
4817 ZN Breda
www.hydroscope.nl

Entrepotdok 81
1018 AD Amsterdam
www.ibl.nl
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INNAX B.V.
Abe Lenstra boulevard 58
8448 JB Heerenveen
www.installatiedesk.nl

INNAX Gebouwen B.V.
Industrielaan 34
3903 AD Veenendaal
www.innax.nl

InnQ Installaties B.V.
Postbus 60242
1320 AG ALMERE
www.InnQ.nl

Installatie Cooperatie Nederland U.A.
Weleveldstraat 11
7651 JA Tubbergen
www.installatiecooperatie.nl

Installect Advies BV
Dorpsstraat 28
7234 SP Wichmond
www.installect.nl

InstallQ
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
www.installq.nl

Insted B.V.
Ampèrestraat 19 B
3861 NC Nijkerk
www.insted.nl

INTECO BV
van Salmstraat 71
5281 RP Boxtel
www.inteco.nl

Interalu Nederland B.V.
Driemanssteeweg 200
3084 CB Rotterdam
www.interalu.eu

Interflow B.V.
De Stek 15
1771 SP Wieringerwerf
www.interflow.nl
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Interland Techniek BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk
www.interlandtechniek.nl

Intermicon BV
Roer 24
3068 LE Rotterdam
www.intermicon.nl

ISSO

status op 31 december 2021

KE Fibertec Benelux BV

Klictet Advies

Simon Stevinstraat 23
3291 CA Strijen
www.ke-fibertec.nl

Schijfstraat 12
5061 KB Oisterwijk
www.klictet.nl

Kees Schouten Ontwerp en Adviesburo
bv Lettingastate 9
8926 RC Leeuwarden
www.keesschoutenadvies.nl

ITBB B.V.

Postbus 118
3370 AC HARDINXVELD-GIESSENDAM
www.klimaatservice.nl

Boeingavenue 309C
1119 PD Schiphol-Rijk
www.kemper-appendages.nl

Klimax Installatiebedrijven

Kemtec B.V.

Postbus 455
8440 AL HEERENVEEN
www.itbb.nl

Iv-Groep

De Steenbok 14
5215 ME ‘s-Hertogenbosch
www.klimax.nl

Randweg-Zuid 2
6021 PW Budel
www.kemtec.nl

Ketenstandaard Bouw en Techniek

Noordhoek 37
3351 LD Papendrecht
www.iv-bouw.nl

Iv-Groep

Iv-Industrie BV
Postbus 65001
6800 JM ARNHEM
www.iv-industrie.nl

Jaga / Konvektco Nederland B.V.
De Meerheuvel 6
5221 EA ‘s-Hertogenbosch
www.jaga.nl

Jonker Engineering
Robert Kochlaan 624
2035 BV Haarlem
www.jonkerengineering.nl

K&R Consultants BV
Postbus 2056
7301 DB APELDOORN
www.krcon.nl
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KNVvK
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
www.knvvk.nl

Horaplantsoen 16
6717 LT Ede
www.ketenstandaard.nl

Kodi BV

Kieback & Peter Nederland BV

Waarderweg 40
2031 BP Haarlem
www.iv-industrie.nl

Postbus 5233
9700 GE GRONINGEN
www.klimaatgroepholland.nl

Klimaatservice Holland BV

Kemper Nederland BV

Postbus 577
3000 AN ROTTERDAM
www.isso.nl

Klimaatgroep Holland BV

Galileistraat 61
1704 SE Heerhugowaard
www.kodi.nl

Edisonweg 24
8071 RC Nunspeet
www.kieback-peter.nl

Kon. Damstra installatietechniek BV

KIN Installatietechniek BV

Kolkensloane 4
9114 AG Driezum
www.damstra.nl

Rector Buijselstraat 20
5121 JP Rijen
www.kin.nl

Kooiker installatie b.v.

Klaver Klimaattechniek B.V.

Wethouder Klompstraat 6
7951 SC STAPHORST
www.kooikerinstallatie.nl

Braken 83
1713 GC Obdam
www.giant.nl

Klein Poelhuis Installatietechniek BV

Kropman Installatietechniek BV
Veldzigt 2B
3454 PW De Meern
www.kropman.nl

Postbus 86
7100 AB WINTERSWIJK
www.kleinpoelhuis.com

Kropman Installatietechniek BV

Klemko techniek BV

Zuilenstraat 96
4813 AC Breda
www.kropman.nl

Nieuwegracht 26
3763 LB Soest
www.klemko.nl
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Kropman Installatietechniek BV
Bouwerij 71
1185 XW Amstelveen
www.kropman.nl

Kropman Installatietechniek BV
Berenkoog 29
1822 BH Alkmaar
www.kropman.nl

Kropman Installatietechniek BV
Verrijn Stuartlaan 36
2288 EL Rijswijk
www.kropman.nl

Kropman Installatietechniek BV
Postbus 6705
6503 GE NIJMEGEN
www.kropman.nl

Kropman Installatietechniek BV
Nijverheidsweg 3
9403 VN Assen
www.kropman.nl

KSB Nederland BV
Wilgenlaan 68
1161 JN Zwanenburg
www.ksb.nl

Lennox Benelux BV
Watergoorweg 87
3861 MA Nijkerk
www.lennoxemea.com/nl/

Life Cycle Vision
Marshalllaan 2
2625 GX Delft
www.lifecycle.vision

Linthorst Techniek BV
Wenumsedwarsweg 18
7345 AS Wenum Wiesel
www.linthorsttechniek.nl

Lodema Elektrotechniek
Uranusweg 12
8938 AJ Leeuwarden
www.lodema.nl

Logtens Installatietechniek BV
Ersweg 3 A
5975 RM Sevenum
www.logtensinstallatietechniek.nl

Lomans Amersfoort B.V.
Postbus 2948
3800 GK AMERSFOORT
www.lomans.nl

Kuijpers Projecten B.V.

Loodgietersbedrijf Favoriet

Postbus 177
3454 ZK DE MEERN
www.kuijpers.com

Kasperspad 21
3311 ZE Dordrecht
www.favorietloodgieter.nl

Kuijpers Projecten B.V.
Postbus 3189
4700 GD ROOSENDAAL
www.kuijpers.com

Kuijpers Projecten B.V.
Postbus 121
5700 AC HELMOND
www.kuijpers.com

Lammerink Installatiebedrijf BV
De Mors 76
7631 AK Ootmarsum
www.lammerink-groep.nl

Lubron Waterbehandeling BV
Postbus 540
4900 AM OOSTERHOUT
www.lubron.eu

M3E BV
Jan van Polanenkade 26 A-1
4811 KM Breda
www.m3e.nl

Mandik Benelux B.V.
Parallelweg-Oost 90
5251 JX Vlijmen
www.mandik.com
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MANN+HUMMEL Vokes Air BV
1e Garnizoensdok 7
3439 JA Nieuwegein
www.vokesair.com

Mansveld Elektrotechniek B.V.
Le Havre 1
5627 ST Eindhoven
www.mansveld.nl

Mark BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
www.mark.nl

Megens installaties b.v.
Postbus 68
6650 AB DRUTEN
www.megens-installaties.nl

Menerga Klimaattechnologie
Veerpolder 31
2361 KX Warmond
www.menerga.nl

Merosch BV
Eendrachtsweg 3
2411 VL Bodegraven
www.merosch.nl

Merrem & La Porte BV
Postbus 50
5300 AB ZALTBOMMEL
www.merrem.nl

Modderkolk Projects
Nieuweweg 131
6603 BL Wijchen
www.modderkolk.nl

Movares Nederland BV
Daalseplein 100
3511 SX Utrecht
www.movares.nl

MUL BV ontwerpers & adviseurs
Elburgplein 1a
2803 PX Gouda
www.mulbv.nl
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MultiCross GmbH
Ostermayerstraße 54
D 46446 Emmerich am Rhein
Duitsland
www.multicross.nl

Munters Vochtbeheersing
Postbus 229
2400 AE ALPHEN A.D. RIJN
www.munters.nl

N.V. Nederlandse Gasunie
Concourslaan 17
9727 KC Groningen
www.gasunie.nl

Nathan Systems
Postbus 90
6900 AB ZEVENAAR
www.nathan.nl

Natufog bv
Honthem 12
6269 NR Margraten
www.natufog.com

NCOI Techniek Trainingen BV
Marathon 7
1213 DP HILVERSUM
www.ncoi.nl

Ned Air bv
Constructieweg 49
8263 BC Kampen
www.ned-air.nl

Nederlandse Installatie Adviesgroep BV
Postbus 297
8250 AG DRONTEN
www.niag.nl

Nederlandse Vereniging Duurzame
Energie
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht
www.nvde.nl
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NEFIT | Bosch Thermotechniek BV
Zweedsestraat 1
7418 BG Deventer
www.welkombijnefit.nl/nl

Simon Stevinstraat 8
3291 CA Strijen
www.numanenkant.nl

NEXTON Smartbuilding B.V.

NVDO

Paasheuvelweg 29
1105 BG Amsterdam
www.nexton.nu

Postbus 138
3990 DC HOUTEN
www.nvdo.nl

Nieman Raadgevende Ingenieurs BV
Postbus 40217
3504 AA UTRECHT
www.nieman.nl

NVKL - Branchevereniging
Koudetechniek & Luchtbehandeling
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
www.nvkl.nl

Nijburg Klimaattechniek BV
NVTG

Postbus 43
9610 AA SAPPEMEER
www.nijburg-lucht.nl

Postbus 325
4200 AH Gorinchem
www.nvtg.nl

Nivola BV
Oasen NV

Postbus 552
2160 AN LISSE
www.nivola.nl

Postbus 122
2800 AC Gouda
www.oasen.nl

NL Ingenieurs
OC Waterloo

De Malietoren
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV ‘s-Gravenhage
www.nlingenieurs.nl

Ondernemersweg 2
7451 PK Holten
www.oc-waterloo.nl

Noorman Bouw- en milieu-advies
Paterswoldseweg 808
9728 BM Groningen
www.noormanadvies.nl

ONE Simulations BV
3e Binnenvestgracht 23K
2312 NR Leiden
www.onesimulations.com

NorthAir BV

Optimaclima BV

Van ‘t Hoffstraat 9
9351 VH Leek
www.northair.nl

Koleneind 68
B-3930 Hamont-Achel
België
http://www.optimaclima.com

Novenco Building & Industry B.V.
Orange Climate B.V.

Postbus 21
2660 AA BERGSCHENHOEK
www.novenco-building.com

Albert Einsteinweg 10
5151 DL Drunen
www.orangeclimate.eu

NSVV
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede
www.nsvv.nl
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Oventrop Nederland
Amsterdamsestraatweg 636
3555 HX Utrecht
www.oventrop.com

Oxycom Fresh Air BV
Kaagstraat 31
8102 GZ Raalte
www.oxy-com.com

Paree Elektro-Telecom
Werrilaan 8
4453 CC ‘s-Heerenhoek
www.paree.nl

Parker Hannifin B.V.
Postbus 340
7570 AH Oldenzaal
www.parkertransair.com

PB International B.V.
Stikkenweg 50
7021 BN Zelhem
www.legionellafilter.com

Peutz bv
Postbus 66
6585 ZH MOOK
www.peutz.nl

Philips Consumer Lifestyle
Postbus 20100
9200 CA DRACHTEN
www.philips.com

Plan2Be
Slotenmakerstraat 37
2672 GC Naaldwijk
www.plan2be.nl

Ponsioen Installatie Techniek BV
Postbus 81
2400 AB ALPHEN A.D. RIJN
www.ponsioenbv.nl

Pranger-Rosier Installaties BV

Prime Advice B.V.
Handelsplein 6 unit 1.2
3071 PR Rotterdam
www.primeadvice.nl

Priva Building Automation BV
Zijlweg 3
2678 LC De Lier
www.priva.nl

Priva Building Intelligence N.V.
Satenrozen 1A
B 2550 KONTLICH
België
www.priva.be

Projet Bouwmanagement BV
Overbeeke 1 A
5258 BL Berlicum
www.projetbv.nl

ProPharma Group The Netherlands B.V.
Postbus 255
2300 AG LEIDEN
www.propharmagroup.com

PRO-TEC Mech. Contractors Aruba NV
Fergusonstraat 70A
ORANJESTAD ARUBA
Aruba
www.protecaruba.com

RDG-engineering b.v.
Prof. Eykmanweg 5a
5144 ND Waalwijk
www.rdg-engineering.nl

Reduses BV
Ampèrestraat 19D
3861 NC Nijkerk
www.reduses.nl

Regel Partners BV
De Beek 18
3871 MS Hoevelaken
www.regelpartners.nl

Regeltechniek 2000 B.V.
Koeweistraat 3
4181 CD Waardenburg
www.rt2000.nl

REHAU NV
Databankweg 26A
3821 AL Amersfoort
www.rehau.com/nl-nl/bouw

Rehva
Rue Washington 40
B-1050 BRUSSELS
België
www.rehva.eu

Remeha BV

PWN
Admiraalsgroet 10
1722 KW Zuid-Scharwoude
www.pwn.nl

Radiair BV
Ambachtsweg 11
3411 MJ Lopik
www.radiair.nl

Raminex International b.v.
Landzigt 34
3454 PE De Meern
www.raminex.nl

Postbus 32
7300 AA APELDOORN
www.remeha.nl

Rensen Regeltechniek BV
Liessentstraat 9D
5405 AH Uden
www.rensenreg.nl

RF-Technologies
Lange Ambachtsstraat 40
B-9860 OOSTERZELE, BELGIE
www.rft.be

Rijksvastgoedbedrijf

Beurtvaart 2
9101 RB Dokkum
www.pranger-rosier.nl

Postbus 20952
2500 EZ ‘S-GRAVENHAGE
www.rijksvastgoedbedrijf.nl
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Risto Regeltechniek BV
Bedrijfsweg 31
6163 CZ Geleen
www.ristoregeltechniek.nl

Robatherm Nederland
Platinastraat 63
8211 AR Lelystad
www.monair.nl

Roodenburg Installatie Bedrijf BV
Nieuwe Tiendweg 11 a
2922 EN Krimpen aan den IJssel
www.roodenburg.nl

Rosenberg Ventilatoren BV
Elandlaan 8
3734 CP Den Dolder
www.rosenberg.nl

Royal HaskoningDHV
Postbus 80007
5600 JZ EINDHOVEN
www.royalhaskoningdhv.com

Royal HaskoningDHV
Postbus 8520
3009 AM ROTTERDAM

www.royalhaskoningdhv.com
S&P Holland BV
Weidehek 50
4824 AS Breda
www.soler-palau.nl

S2H raadgevende ingenieurs bv
Postbus 297
6700 AG WAGENINGEN
www.s2h-ingenieurs.nl

S-air International BV
Kerkenbos 1024
6546 BA Nijmegen
www.s-air.nl

Sanitair Installatie Hoogendoorn BV

status op 31 december 2021

Sauter Building Control Nederland B.V.
Postbus 20613
1001 NP AMSTERDAM
www.sauter-nederland.com

Baron de Coubertinlaan 8
2719 EL ZOETERMEER
www.smitsvanburgst.nl

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturen
Raiffeisenstraße 31
D-57462 Olpe
Duitsland
www.schell.eu/nederland-nl.html

Smitsair BV
Industrieweg 6
1422 AJ Uithoorn
www.smitsair.nl

Solarwatt Benelux

Schilt Bedrijven Meerkerk

Het Eek 7
4004 LM Tiel
solarwatt.nl/

Energieweg 29
4231 DJ Meerkerk
www.schilt-meerkerk.nl

Solid Air Climate Solutions BV

Schouten Techniek BV

Postbus 14
9610 AA SAPPEMEER
www.solid-air.nl

Postbus 20
1689 ZG ZWAAG
www.schoutentechniek.nl

Sparkling Projects VOF

Schreuder-Ruitenbeek
Installatiebeheer
Plantageweg 3
3833 AZ Leusden
www.vpgtechniek.nl/schreuder-ruitenbeek

Schrijvers Technische Installaties
Postbus 179
5340 AD OSS
www.sti-oss.nl

Postbus 10209
7301 GE APELDOORN
www.sparklingprojects.nl

Spindler Installatietechniek BV
Postbus 10100
3004 AC ROTTERDAM
www.spindler.nl

Spirax-Sarco Netherlands B.V.
Oslo 9
2993 LD Barendrecht
www.spiraxsarco.com/global/nl

Schulte en Lestraden BV
Postbus 550
2160 AN LISSE
www.senl.nl

Spirotech
Churchillaan 52
5705 BH HELMOND
www.spirotech.com

SDR Elektrotechniek
Propellerstraat 1
1059 CB Amsterdam
www.sdr.nl

Sportfondsen Nederland BV
Paasheuvelweg 3
1105 BG Amsterdam
www.sportfondsen.nl

Siemens Nederland N.V.
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN ‘s-Gravenhage
www.siemens.nl

Steboma BV
Kagerweg 31
1948 PP Beverwijk
www.steboma.nl

Postbus 137
3440 AC WOERDEN
www.hoogendoornbv.nl
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Stichting Alrijne Zorggroep

Tata Steel IJmuiden BV

Postbus 4220
2350 CC LEIDERDORP
www.rijnland.nl

Postbus 10000
1970 CA IJMUIDEN
www.tatasteel.nl

Strukton Worksphere

TDS Engineering bv

Postbus 518
8901 BH LEEUWARDEN
www.strukton.com

Strukton Worksphere bv
Postbus 356
5600 AJ SON
www.worksphere.nl

Strukton Worksphere Utrecht
Postbus 1819
3600 BV MAARSSEN
www.strukton.com

Studievereniging Installatietechnologie
‘Mollier’
Secr. FAGO/Vertigo vloer 6/Postbus 513
5600 MB EINDHOVEN
www.mollier.nl

Stulz Groep BV
Jacobus Ahrendlaan 3
2132 LP Hoofddorp
www.stulz-benelux.com

Sweegers en de Bruijn BV
Europalaan 12g
5232 BC ‘s-Hertogenbosch
www.swebru.nl

Systemair B.V.
Postbus 263
3840 AG HARDERWIJK
www.systemair.nl

TA Control Systems BV
Jan Valsterweg 52
3315 LG Dordrecht
www.tacontrol.nl

TALT BV
Irislaan 76
2651 PR Berkel en Rodenrijs
www.talt.nl

Randstad 22 -14
1316 BX ALMERE
www.tds-engineering.nl

Techlink
J. Chantraineplantsoen 1
B 3070 Kortenberg
België
www.techlink.be

Techn. Handelsonderneming Peek BV
De Ring 13
5261 LM VUGHT
www.airclusief.com

Techn. Inst.bedrijf Tibo-Veen BV
Postbus 9
4264 ZG VEEN
www.tibo-veen.nl

Techniek Nederland
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
www.technieknederland.nl

Technisch Handelsbureau Rensa BV
Postbus 84
6940 BB DIDAM
www.rensa.nl

Technofil B.V. Luchtfilters & Service
Hoefweg 6
6717 LS Ede
www.technofil.nl

Technolab B.V.
Morsestraat 10
2652 XG Berkel en Rodenrijs
www.technolab.nl

Tema Techniek bv
Dorpsdijk 35
6915 AC LOBITH
www.tematechniek.nl
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Terberg Totaal Installaties Utrecht bv
Swammerdamweg 7
3401 MP IJsselstein
www.terberg-bedrijven.nl

TGO Technische Installaties BV
Topaasstraat 21
7554 TJ Hengelo
www.tgo.nl

the BIM Engineers
Ir. B.P.G. v Diggelenkade 11
8267 AC Kampen
www.thebimengineers.com

Thermaflex Isolatie B.V.
Veerweg 1
5145 NS Waalwijk
www.thermaflex.com

Thermica BV
Tesselschadestraat 18A
5216 JW ‘s-Hertogenbosch
www.thermica.com

ThermoFrost Projects BV
Nijverheidsweg-Noord 95
3812 PL Amersfoort
www.thermofrost.nl

ThermoNoord BV
Tolhûsleane 7
8401 GA Gorredijk
www.thermonoord.nl

TIBN Beheer en Onderhoud B.V.
Heygraefflaan 26
3953 BK Maarsbergen
www.tibn.nl

TKI Urban Energy
Arthur van Schendelstraat 550 d
3511 MH Utrecht
www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy

Top Installatiegroep
Stephensonstraat 145
7903 AS Hoogeveen
www.topinstallatiegroep.nl
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TotalKlima B.V.
Postbus 387
2800 AJ GOUDA
www.totalklima.nl

TRAJECT Adviseurs & Managers BV
Postbus 87
6900 AB ZEVENAAR
www.traject.com

Trane Netherlands B.V.
Nieuwegracht 22
3763 LB Soest
www.trane.com/nl

TROX Nederland B.V.
Veersteeg 11
4212 LR Spijk
www.trox.nl

TS Group Holland
Burensedijk 3
4116 GS Buren
www.tsg-holland.com

TTB Luchttechniek
Postbus 404
7500 AK ENSCHEDE
www.ttb-luchttechniek.nl

TU Eindhoven- Dienst Huisvesting
Postbus 513
5600 MB EINDHOVEN
www.tue.nl
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UltimAir B.V.

Unica Regeltechniek BV

1e Tochtweg 11
2913 LN Nieuwerkerk aan den IJssel
www.airtradecentre.com/nl/nl

UMCG

UniCool BV

Dilgtweg 5
9751 ND Haren Gn
www.umcg.nl

Baileystraat 7b
8013 RV Zwolle
www.unicool.nl

Unica Installatietechniek B.V.

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Beneluxweg 2
2411 NG Bodegraven
www.unica.nl

Postbus 85500
3508 GA UTRECHT
www.azu.nl

Unica Installatietechniek BV

Universiteit Utrecht,
directie Vastgoed & Campus

Fairoaksbaan 200
3045 AS Rotterdam
www.unica.nl

Postbus 80125
3508 TC Utrecht
www.uu.nl

Unica Installatietechniek BV
Universiteit van Amsterdam
Facility Services

Waanderweg 34
7812 HZ Emmen
www.unica.nl

Postbus 200
1000 AE AMSTERDAM
www.uva.nl/facilityservices

Unica Installatietechniek BV
Atoomweg 5
9743 AJ Groningen
www.unica.nl

VABI Software BV
Postbus 29
2600 AA DELFT
www.vabi.nl

Unica Installatietechniek BV
Postbus 9935
1006 AP AMSTERDAM
www.unica.nl

Valstar Simonis raadgevende ingenieurs
Postbus 1935
2280 DX RIJSWIJK
www.valstar-simonis.nl

Unica Installatietechniek BV

TVVL
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
www.tvvl.nl

Postbus 623
8000 AP ZWOLLE
www.unica.nl

Van Berkel Duurzame Installaties b.v.
Parallelweg Zuid 33 14
5281 LB Boxtel
www.vbdi.nl

Unica Installatietechniek BV

Ubel BV
Hazenweg 40
7556 BM Hengelo
www.ubel.nl

ULC Installatietechniek b.v.
Labradordreef 18
3565 AN Utrecht
www.ulcgroep.nl
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Postbus 623
8000 AP ZWOLLE
www.unica.nl

Postbus 202
3870 CE HOEVELAKEN
www.unica.nl

Van de Schoot Advies
D’n Duyp 32
5066 GB Moergestel
www.vandeschootadvies.nl

Unica Installatietechniek BV
Vosboerweg 20-Feb
7556 BS Hengelo
www.unica.nl
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Van den Broek Systemen
Batavenweg 13
5349 BC Oss
www.vandenbroek-oss.nl

Van den Pol Elektrotechniek
Aardvletterweg 14
3417 XL Montfoort
www.vandenpol.com

van der Laan Koeltechniek
Noordkade 92e
2741 GA Waddinxveen
www.vanderlaankoeltechniek.nl

Van der Velden Rioleringsbeheer
Kastanjelaan 2
5283 WE Boxtel
www.vandervelden.com

van Empel Inspecties en Advisering
Postbus 31
5570 AA Bergeijk
www.vanempelinspecties.com

Van Galen Projectenbedrijf B.V.
Postbus 60
2900 AB CAPELLE A/D IJSSEL
www.vangalen.com

Van Haren Installaties BV
De Hork 26
5431 NS Cuijk
www.vanharencuijk.nl

Van Harlingen Grondwater
Management
Mariastraat 44
2181 CV Hillegom
www.vhgm.nl

Van Dijnsen Installatiewerken B.V.
Heerbaan 100
4817 NL Breda
www.vandijnsen.nl

Zwarte Zee 54
3144 DE Maassluis
www.vankesselbv.nl

Van Lente Systeemintegratie B.V.
Herfordstraat 5
7418 EX Deventer
www.vanlente.nl

Van Dorp Installaties Zevenaar
Postbus 3
6900 AA ZEVENAAR
www.vandorp.eu

Van Dorp Installaties Zoetermeer

P.O. Box 101139
D-40002 DUESSELDORF, GERMANY
www.vdi.de

Vedotec BV
de Vijf Boeken 1K
2911 BL Nieuwerkerk aan den IJssel
www.vedotec.nl

Ventilair Group Nederland BV
Kerver 16
5521 DB Eersel
www.ventilair.nl

Beneluxweg 33
9636 HV Zuidbroek
www.vtnoord.nl/

Postbus 5135
1410 AC NAARDEN
www.verac.nl

Verkerk BV
Van Losser Installaties b.v.
Postbus 60
7460 AB RIJSSEN
www.vanlosser.nl

Van Dorp Installaties Rotterdam
Postbus 60
2900 AB CAPELLE A/D IJSSEL
www.vandorp.eu

VDI-GBG

Vereniging Warmtepompen

Van Dorp Installaties Deventer
Postbus 424
7400 AK DEVENTER
www.vandorp.eu

Dijkweg 41
6905 BC Zevenaar
www.vanwesselmdc.nl

Ventilatietechniek Noord B.V.
Van Kessel Ventilatie BV

Van Dorp Installaties Amersfoort
Postbus 352
3800 AJ AMERSFOORT
www.vandorp.eu

Van Wessel MDC B.V.

Postbus 8206
3301 CE DORDRECHT
www.cegelec.nl

Verstappen Engineering B.V.
Van Rennes Elektro- &
Installatietechniek
Rijksstraatweg 1
3286 LS Klaaswaal
www.vanrennes.nl

Van Tilburg Energie Design
Expeditiestraat 2
5961 PX Horst
www.vantilburgbv.nl

Postbus 661
2700 AR ZOETERMEER
www.vandorp.eu

Luchthavenweg 81 208
5657 EA Eindhoven
www.verstappen-engineering.nl

Verweij Elektrotechniek
5e Garnizoensdok 6
3439 JE Nieuwegein
www.veu.nl

VIAC BV
Postbus 124
3990 DC HOUTEN
www.viac.nl
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VIANEN KVS B.V.
Finse golf 18
3446 CK Woerden
www.vianenkvs.com

Viega Nederland BV
Postbus 5170
1410 AD NAARDEN
www.viega.nl

Viessmann Nederland BV
Postbus 322
2900 AH CAPELLE A.D. IJSSEL
www.viessmann.com

Vink Installatie Groep
Roelofarendsveen
Veenderveld 13
2371 TS Roelofarendsveen
www.vinkinstallatiegroep.nl

status op 31 december 2021

Vrije Universiteit Amsterdam

Winterwarm Heating Solutions B.V.

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
www.vu.nl

Postbus 36
7100 AA WINTERSWIJK
www.winterwarm.nl

W4Y Adviseurs BV

Witteveen+Bos BV

Johanniterlaan 2
3841 DT Harderwijk
www.w4y.nl

Postbus 233
7400 AE DEVENTER
www.witteveenbos.nl

Waldmann BV

Wolf Dikken Adviseurs

Lingewei 19
4004 LK Tiel
www.waldmann.com

Plein 4
2291 CC Wateringen
www.wolfdikken.nl

Warmtebouw

WOLF Energiesystemen B.V.

Middenwetering 1
3543 AR Utrecht
www.warmtebouw.nl

Blauwe Engel 1
8265 NL Kampen
www.wolf-energiesystemen.nl

Webeasy b.v.
Vitens NV
Postbus 1205
8001 BE ZWOLLE
www.vitens.nl

Worley Nederland B.V.

Sportlaan 53
3364 DK Sliedrecht
www.webeasy.nl

Postbus 9300
6800 SB ARNHEM
www.worley.com

Weiss Technik Nederland B.V.
Vitruvius Bouwkostenadvies
Europalaan 28d
5232 BC ‘s-Hertogenbosch
www.vitruviusbouwkostenadvies.nl

WSI-techniek

Newtonstraat 5
4004 KD Tiel
www.weiss-technik.nl

Batterij 3
7141 JL Groenlo
www.wsi-techniek.nl

Werkendamse Verwarmingscentrale
VMRG
Postbus 1496
3430 BL Nieuwegein
www.vmrg.nl

Ir Blankenstraat 6
4251 NR Werkendam
www.wvc.nl

Mijlweg 75
3316 BE Dordrecht
www.wth.nl

Wij Techniek
Volantis B.V.
Postbus 470
5900 AL VENLO
www.volantis.nl

Xigna B.V.

Postbus 416
3440 AK WOERDEN
www.otib.nl

Postbus 960
7550 AZ HENGELO OV
www.xigna.nl

Winkelman Engineering & Consultancy
Vos Cleaning
Vijzelweg 4
5145 NK Waalwijk
www.voscleaning.nl

Dopheide 8a
9202 PB Drachten
www.winkelmanengineering.nl

Kaap de Goede Hooplaan 7
3526 AR Utrecht
www.vpgtechniek.nl
Toekomst & Trends | Circulariteit & Data

Xital BV
Entersestraat 15 A
7627 LS Bornerbroek
www.Xital.nl

Winkels Techniek B.V.
VpG Techniek

WTH Vloerverwarming

Ziehl-Abegg Benelux BV

Euregioweg 255
7532 SM Enschede
www.winkelstechniek.nl

Middelweg 20 a
5253 CA Nieuwkuijk
www.ziehl-abegg.nl
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Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
info@tvvl.nl
www.tvvl.nl
T 088 401 06 00

