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Gebouwen hebben de afgelopen vijfentwintig jaar een imponerende  

transformatie ondergaan. Met het voortschrijden van de techniek zijn 

gebouwen steeds intelligenter geworden. De groeiende aandacht voor 

duurzaamheid, het terugdringen van de CO2-uitstoot en het realiseren  

van een hoge energie-efficiency spelen een steeds belang rijkere rol  

bij het maken van gebouwontwerpen.  

Het boek 25 jaar intelligente gebouwen in Nederland gaat in op alle  

aspecten die een rol spelen bij het realiseren van intelligente gebouwen.  

Zo komen onder meer materiaalkeuze, technische installaties, meet- en 

regeltechniek, het ontwerpproces en de samenwerking tussen opdrachtgever, 

architect, adviseur en constructeur uitgebreid aan bod. In het boek  

geven vijfentwintig experts, elk vanuit hun eigen achtergrond en discipline, 

hun visie op het intelligentie -niveau van gebouwen in Nederland.
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Woord vooraf
De Lier, september 2008

Geachte lezer,

In 2009 viert Priva haar 50-jarig bestaan. Ruim 25 jaar geleden zette Priva haar eerste schreden op het  

vlak van de gebouwenautomatisering. Het betrof een geheel nieuwe markt. Vanuit een positie als wereld-

markt leider in de tuinbouwsector een bijzondere maar geen onlogische stap. 

Evenals in de glastuinbouw geldt dat binnen een gebouw een goed klimaat en het juiste omgevingsbeheer 

van groot belang zijn. Een optimaal klimaat zorgt in elke woon-, leef- en werkomgeving voor een gezonde 

balans, een gevoel van welbehagen en een verhoogd (menselijk) rendement. Steeds meer groeit het besef dat 

mensen het best tot hun recht komen en presteren in een gezonde omgeving. Een optimaal binnenklimaat 

helpt niet alleen om mensen een aangenaam gevoel te geven maar beperkt bovendien het ziekteverzuim en 

bevordert de productiviteit.

Gebouwen hebben de afgelopen 25 jaar een aanzienlijke transformatie ondergaan op het gebied van 

automatisering, waarbij in het bijzonder in de laatste jaren steeds meer aandacht gaat naar duurzaamheid, 

energiegebruik, binnenklimaat en CO2-emissie. Priva draagt hieraan bij door de ontwikkeling van steeds 

intelligentere toepassingen van klimaatbeheersing in gebouwen.

Een comfortabel binnenklimaat met een zo laag mogelijk verbruik van fossiele brandstoffen en de laagst 

denkbare CO2-uitstoot dient de komende jaren altijd het uitgangspunt van elk ontwerp te zijn. Priva ziet het 

als een van de grootste uitdagingen om vanuit haar tradities en kernwaarden bij te blijven dragen aan het 

ontwikkelen van state of the art oplossingen waarbij de omgeving van de mens centraal staat. 

Ik ben dankbaar dat wij, samen met onze partners, al 25 jaar een bijdrage hebben mogen leveren aan de 

ontwikkeling van steeds intelligentere toepassingen binnen gebouwen. Dit zetten we ook zeker met veel 

passie voort!

Om ons 25-jarig jubileum kleur bij te zetten hebben wij aan 25 personen met zeer uiteenlopende achter-

gronden gevraagd hun visie te geven op intelligente gebouwen. Deze visies hebben wij voor u bijeengebracht 

in dit inspirerende boek. Ik wil bij deze graag allen danken voor hun bijdrage en u veel leesplezier toewensen.

Met een hartelijke groet

Jan Prins, oprichter Priva 
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De voorzitter is positief gestemd over de progressie die de 
afgelopen vijfentwintig jaar is geboekt op het gebied van 
building intelligence. “Techniek is een steeds belangrijkere 
rol gaan spelen. En waar je vroeger bij wijze van spreken 
een complete zolder nodig had voor alle apparaten en 
installaties, hebben deze vandaag de dag een veel compacter 
karakter. Ook het onderhoud wordt steeds eenvoudiger als 
gevolg van de digitalisering. De meterkast wordt meer en 
meer het zenuwcentrum van alle intelligente oplossingen.” 

Integratie van functies

“Waar vroeger de verschillende functies, zoals wonen, 
werken, winkelen en recreëren, strikt gescheiden waren, zie 
je langzaamaan steeds meer een integratie van deze functies 
ontstaan. De groeiende fileproblematiek en de mogelijk-
heden tot tele-werken stimuleren mensen steeds meer om 
deels thuis te werken. Als gevolg van de steeds drukkere 
agenda’s vinden mensen het daarnaast plezierig als ze voor 

ontspanning ook hun huis niet uit hoeven. Het gevolg is een 
enorme toename van zowel apparaten als energieverbruik 
binnenshuis. En waar we ons lang hebben geconcentreerd 
op het zo energiezuinig mogelijk maken van de woning of 
het kantoor door veel aandacht te besteden aan de ‘schil’, 
valt er binnenshuis ook steeds meer winst te behalen als 
gevolg van het intensievere gebruik van computers, plasma-
schermen en dergelijke.”

Opmars van domotica-oplossingen

Voor wat betreft de toekomst ziet Elco Brinkman een 
belangrijke rol weggelegd voor domotica-oplossingen.  
“De afstandsbediening zal vaker voor andere dingen 
worden gebruikt dan om de tv te bedienen. Kijk alleen maar 
eens naar de toenemende vergrijzing. Deze groeiende groep 
mensen is gebaat bij allerlei vormen van ondersteuning.  
Je kunt hierbij denken aan zorg op afstand, waarbij de 
bewoner via een internetverbinding en een webcam kan 

Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland

De groeiende rol  
van techniek in gebouwen

Het Bouwhuis, gesitueerd direct aan de A12 in Zoetermeer, is een verbluffend staaltje van eigen kunnen. Zeer 

moderne architectuur, gecombineerd met een energiezuinige infrastructuur, maken dit pand, waarin ondermeer 

Bouwend Nederland is gehuisvest, tot een indrukwekkend visitekaartje voor de Nederlandse bouwsector.  

Niet alleen het uitzicht vanaf de achtste verdieping is fantastisch; het is ook de ideale plek voor het vormen van 

een helicopterview. Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, laat op deze hoogte zijn licht schijnen 

over de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze sector, die goed is voor 6% van het bruto binnenlands product. 

Domotica omvat alle apparaten 
en infrastructuren in en rond 
woningen die elektronische 
informatie gebruiken voor het 
meten, programmeren en sturen 
van functies ten behoeve van 
bewoners en gebruikers. In het kort 
zijn het de mogelijkheden van de 
industriële bedrijfsautomatisering, 
toegepast op een woning. 
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communiceren met de dienstdoende arts, maar ook aan het 
laten thuisbezorgen van boodschappen in een centraal 
portaal voor de bejaardenwoning, zonder dat de bewoner 
de voordeur hoeft te openen.” 

Slim omgaan met de schaarse ruimte

Over de consequenties van het dichtslibben van Nederland 
is de voorman van de Nederlandse bouwwereld stellig.  
“Het is een gegeven dat Nederland steeds voller en drukker 
wordt. Vanuit dit gegeven zullen we steeds kritischer en 
inventiever met de schaarse ruimte moeten omgaan. Dit uit 
zich onder andere in steeds meer hoogbouw. Stapelen wordt 
steeds meer het toverwoord. Het zal mij niet verbazen als 

we in de toekomst intelligente liften krijgen, waarmee je 
bijvoorbeeld je auto onder je huis kunt parkeren. Daarnaast 
zie je dit woekeren met de schaarse ruimte terug in het feit 
dat ruimtes vaker een multifunctioneel karakter wordt 
gegeven, waarbij de functie overdag bijvoorbeeld een andere 
is dan ’s nachts. En ook bij het ontwerp van nieuwe 
kantoren wordt het meer gemeengoed om rekening te 
houden met hergebruik. Bij een andere toepassing of invul-
ling moet je in staat zijn om de ruimte relatief eenvoudig 
opnieuw in te richten. Ook de slimme inzet van building 
intelligence-toepassingen helpt om elke kubieke meter 
 efficiënt te gebruiken. En omdat er steeds minder winst  
valt te behalen bij het optimaliseren van draagconstructies 
door deze lichter te maken, zal in de toekomst het accent 
nog meer komen te liggen op de ontwikkeling van milieu- 
en energiegerelateerde uitvindingen.” 

Samenwerking op alle mogelijke niveaus

Vanuit de ketengedachte ziet de heer Brinkman een signifi-
cant verschil met vroeger. “Tien jaar geleden huurde je een 
bouwbedrijf in, dat de klus integraal klaarde. Tegenwoordig 
heb je steeds meer bedrijven, die zich specialiseren in 
bepaalde onderdelen. Het risico daarvan is dat er verkokerde 

“Uitgaan van individuele comfort- 
wensen in plaats van een  

veronderstelde gemiddelde gebruiker”
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visies ontstaan en dat partijen een sterk accent leggen op 
het afbakenen van verantwoordelijkheden.” Met tevreden-
heid constateert Elco Brinkman echter dat het de goede 
kant op gaat voor wat betreft de samenwerking tussen alle 
betrokken schakels in de bouwketen. “Het is belangrijk dat 
projectontwikkelaar, architect, installateur en bouwer in een 
vroeg stadium met elkaar aan tafel zitten, bij voorkeur in de 
bestekfase. Onlangs hebben wij met een groep van enkele 
tientallen mensen, in het kader van een fictieve werkop-
dracht, met behulp van de computer een brug over de Maas 
gebouwd. Omdat alle denkbare disciplines vertegenwoor-
digd waren, kom je tot een verrassend goed eindresultaat. 
Ook vanuit het collectief van de bouwsector vindt steeds 
meer uitwisseling plaats met andere sectoren en wordt 
vaker gekeken naar de toepassingsmogelijkheden vanuit 
andere wetenschappen. Het is zonde om het wiel opnieuw 
uit te vinden, als je je voordeel kunt doen met ervaringen 
uit andere sectoren.” Voorbeelden zijn er te over volgens het 
boegbeeld van Bouwend Nederland. “Zo leren we steeds 
meer vanuit de ruimtevaarttechniek en passen we kennis 
vanuit de tuinbouwsector toe in de wereld van klimaat-
beheer in gebouwen. En in navolging van de bladplukrobot 
in de tuinbouw is er recent een spuitrobot ontwikkeld, 
waarmee een grote besparing op arbeidskosten van schil-
derwerk kan worden bewerkstelligd.” 
 
Uitdagingen op het gebied van gebouwautomatisering

Uitdagingen ziet Elco Brinkman nog voldoende voor de 
sector gebouwautomatisering. “Bij de ontwikkeling van 
regelingen wordt nog vaak uitgegaan van een veronder-
stelde gemiddelde gebruiker, terwijl ieder mens weer andere 
eisen stelt aan klimaatcomfort. Het moet wel mogelijk 
blijven om een enkel raam open te zetten, zonder dat de 
klimaatregeling daarvan in de war raakt. Daarnaast is het 
opvallend dat de rol van het dak vaak beperkt is tot het 
bieden van een droog onderkomen. Er zijn, afgezien van de 
plaatsing van wat zonnecollectoren, over het algemeen 
weinig intelligente functies aan verbonden. Hier liggen nog 
veel mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van 
andere materialen, het spannen van voltagefilms over het 
dak of de opslag van energie.”

Gekleurd imago van de bouwsector

De voorzitter vindt het niet terecht dat de bouwsector met 
regelmaat wordt afgeschilderd als aartsconservatief.  
“Wat veel mensen zich niet realiseren is dat slechts 20% van 
de bouwactiviteiten plaatsvindt op de bouwplaats. En dat 
bepaalt dan vaak de perceptie van mensen, terwijl 80% van 
de werkzaamheden buiten het zicht van het publiek plaats-
vindt, bijvoorbeeld in de assemblagesfeer. Daarnaast laat 
een recent onderzoek, uitgevoerd door de Regieraad, juist 
zien dat er veel waardering bestaat voor de bouw.” Ondanks 
het positieve sentiment heeft de liefhebber van architectuur 
nog wel wat te wensen. Bovenaan het lijstje staat het 
beperken van de beroepsmogelijkheden. “Kijk eens naar 
ons eigen Bouwhuis. De voorbereidingstijd heeft zeven keer 
meer tijd in beslag genomen dan de feitelijke bouw. Want in 
negen maanden tijd stond het er.”  

Elco Brinkman (1948)

Elco Brinkman is sinds 1995 als 
voorzitter verbonden aan Bouwend 
Nederland en daarmee hét gezicht 
van de vereniging. In 2006 werd hij 
door de Volkskrant uitgeroepen als 
de meest invloedrijke bestuurder van 
Nederland. Voorheen was hij onder 
meer directeur-generaal Binnenlands 
Bestuur van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 
Bouwend Nederland, de vereniging 
van bouw- en infrabedrijven, is  
met ongeveer 5000 aangesloten 
bouwbedrijven de grootste werk-
geversorganisatie in de bouw.
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“Kijk eens naar de oude indianen,” zo grijpt de architect 
terug naar het verleden. “Die vroegen moeder aarde nog  
om toestemming om te mogen bouwen. En dat is eigenlijk 
heel logisch. Het is niet meer dan normaal om elk levend 
organisme met respect te behandelen. Dat is de aarde  
per slot van rekening ook. Probeer de aarde daarom ook 
eens iets moois terug te geven. Stel dat je de aarde zou 
kunnen vragen of de aarde gelukkig is met al die glazen 
blokkendozen, die vandaag de dag worden neergezet.  
Nou, ik weet het antwoord wel.”

Emotie, gevoel en intuïtie

De oude indianen begrepen al dat je je niet moet afzetten 
tegen de natuur, maar als het ware mét de natuur moet 
bouwen.” Hiermee raakt Max van Huut een gevoelige snaar. 
“Er wordt tegenwoordig veel te veel vanuit de ratio gewerkt. 
Als je weet dat 85 procent van ons handelen wordt bepaald 
door emotie, gevoel en intuïtie, is dat eigenlijk heel ver-

wonderlijk. De mens heeft sterk de neiging om zaken te 
rationaliseren. Kijk naar bedrijven, die met elkaar de 
 mogelijkheden onderzoeken om samen te werken of samen 
te gaan. Als het gevoel goed is en er sprake is van een  
goede ‘klik’, dan heeft het een zeer goede kans van slagen. 
Als je dit vervolgens gaat rationaliseren, kun je wel 100 
redenen bedenken om het niet te doen.” Hier trekt Max van 
Huut een parallel met het ontwerpen van gebouwen. “Als je 
gebouwen sec vanuit de ratio ontwikkelt, dan ontstaan er 
fantasieloze hulsels, die niet het vermogen hebben om de 
eeuwigheid te doorstaan. Kijk naar de grote golf woningen, 
die na de Tweede Wereldoorlog is gebouwd. Dit zijn 
emotieloze, bijna gevoelloze blokkendozen. Het is niet voor 
niets dat die de komende decennia allemaal moeten worden 
gesloopt. Kijk nu naar dit pand,” zegt de architect, terwijl hij 
met weidse gebaren het karakter van het statige herenpand 
aanduidt. “Het is eeuwenoud en in de loop der tijd heeft het 
tal van functies vervuld. Van woning en naaiatelier tot 

Max van Huut, architect/directeur architectenbureau Alberts & van Huut BV

De vanzelfsprekendheid van 
natuurlijke ontwerpen

In de vensterbank aan de buitenzijde van het statige raam, op de bovenste verdieping van het eeuwenoude 

herenhuis aan de Keizersgracht in Amsterdam, verzorgt een duif haar jong. De duif weet zich beschermd  

door de weelderige begroeiing, die deze gevel siert. Daarnaast weet het dier zich verzekerd van de fascinatie 

van beschermengel Max van Huut. “Dat is toch prachtig, zeg nou zelf,” zegt hij met bewondering in de ogen.  

“Ja, je kunt denken; al die duivenpoep in mijn vensterbank, dát is vies. Maar het is toch fantastisch om  

zo in harmonie met je omgeving te kunnen leven.” Deze grondhouding en fascinatie voor de natuur blijkt 

kenmerkend voor de filosofie van Max van Huut.
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kantoorgebouw. En nu hebben wij er probleemloos een 
architectenbureau in gevestigd. Als je een gebouw neerzet, 
waarbij emotie en intuïtie een belangrijke rol hebben 
gespeeld, zul je zien dat mensen van zo’n gebouw gaan 
houden. Dit gebeurt omdat mensen zich ermee verbinden, 
vanuit hun hart.”

Gebruikers betrekken

Max van Huut hecht veel belang aan het betrekken van 
gebruikers bij het ontwerpen. “Voordat je gaat ontwerpen, 
ga je praten met de betrokken personen en je gaat het 
bouwterrein en de wijde omgeving goed bekijken. Je krijgt 
dan een goed gevoel waar die specifieke plek om vraagt. In 
combinatie met het plan van eisen, rijpt er dan langzaamaan 
een idee voor een ontwerp. 
Betrek mensen er zoveel mogelijk bij,” zo geeft Max van 
Huut een deel van het geheim prijs om te komen tot 
plekken waar mensen van houden. “Een mooi voorbeeld is 
het gemeentehuis van Gennep. Op het plein dat ervoor ligt, 

vind je al twaalf laar lang nog geen papiertje of kauwgom-
resten. En dat komt omdat omwonenden betrokken zijn bij 
het ontwerp en zich hierdoor verbonden voelen met de 
plek. In dit geval hebben 180 mensen tijdens elf weekends, 
in kleine groepjes, onder begeleiding van een kunstenaar,  
in een atelier beton ingelegd met mozaïek.”

Scheiden van gebruiksfuncties

Max van Huut plaatst een kritische noot bij de moderne 
stedenbouw. “In de moderne stedenbouw wordt veel 
 uitgegaan van een scheiding van functies, zoals wonen, 
werken en recreëren. De consequentie van deze keuze is  
dat er weinig diepte en perspectief in een ontwerp ontstaat. 
Daarnaast ontbreekt daardoor vaak elke vorm van beleving. 
Het is veel beter om deze verschillende gebruiksfuncties als 
het ware met elkaar te verweven en in elkaar over te laten 
lopen. Als je die functies niet scheidt, zie je dat er een mooi 
ecologisch evenwicht ontstaat.” Max van Huut verwijst in 
dit verband een vaak gebruikt argument naar het rijk der 

Ecologisch evenwicht Een ecosysteem 
wordt gevormd door alle organismen  
in een bepaald gebied, hun onderlinge 
wisselwerkingen en hun leefomgeving. 
Ecologisch evenwicht is een situatie 
waarbij levende- en niet levende be-
standdelen van een ecosysteem on-
geveer gelijk in aantal en soort blijven. 
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fabelen. “Het is echt een misvatting dat bouwen op die wijze 
goedkoper is. Sterker nog; ik schat dat het tweemaal zoveel 
tijd kost om te realiseren en driemaal zoveel geld. En dan 
heb ik het nog niet eens over al die onnodige CO2-uitstoot.”

Over de huidige wijze van aanbesteden is de architect niet  
te spreken. “Vooral bij Europese aanbestedingen worden 
teveel jonge, getalenteerde architecten buitenspel gezet.  

daagse installatiedichtheid wordt de lucht steeds droger,” 
waarschuwt Max van Huut. “Planten kunnen met hun CO2 
opnamecapaciteit en het vermogen om veel vocht te produ-
ceren, een enorm positieve rol spelen bij het scheppen van 
een comfortabel binnenklimaat.”

Houden van gebouwen

Max van Huut is ervan overtuigd dat ook het publiek is 
gecharmeerd van gebouwen, die vanuit de emotie, het 
gevoel en de intuïtie zijn gerealiseerd. “Wees eerlijk, hoe 
kun je nu gaan houden van een woonhuis in een Vinex-
wijk, waarvandaan je elke ochtend om half zeven naar je 
werk vertrekt om vervolgens pas weer om half zeven terug 
te komen,” zo plaatst Max van Huut een subtiele afwijzing 
van het gangbare scheiden van gebruiksfuncties. Hij vindt 
zijn gelijk in de door het dagblad Trouw georganiseerde 
prijsvraag, waarbij het publiek bepaalt wat het mooiste 
gebouw van Nederland is. “Binnen de top 10 staan maar 
liefst acht oude gebouwen. Dat is voor mij toch wel het 
bewijs dat mensen niets hebben met glazen dozen.  
En het winnende gebouw, dat van de Gasunie in Groningen, 
kenmerkt zich dan ook nog eens door het toepassen van 
veel planten, bomen, struiken, sedum en water, waardoor 
bezoekers er het gevoel hebben één met de natuur te zijn. 
Om zijn gelijk aan te tonen, wijst de architect nog maar 
eens naar de vensterbank, waar de duif zijn beschermheilige 
begrijpend lijkt aan te kijken. 

Max van Huut (1947)

Max van Huut is architect/directeur 
van architectenbureau Alberts en 
van Huut BV, dat in 1963 het 
levenslicht zag. Hij vormt samen  
met architect Marius Ballieux 
(1953) de directie. In de visie van 
het bureau vormt de mens het 
uitgangspunt en is het betere 
welbevinden van deze mens, door 
het optimaal laten samenvloeien 
van landschap, stedenbouw en 
architectuur, het doel.

“Gebruik de techniek  
om de goede dingen  
van de natuur naar 

binnen te halen”

Als je bijvoorbeeld wilt inschrijven op de nieuwbouw van 
een school, moet je minimaal 5 projecten in die wereld 
hebben gerealiseerd, met elk een oppervlakte van minimaal 
10.000 vierkante meter. Terwijl het fenomeen van aan -
besteding ooit is bedacht om kartelvorming tegen te gaan, 
wordt nu uiteindelijk het tegenovergestelde bewerkstelligd. 
Bovendien doden die dichtgetimmerde bestekken elke vorm 
van creativiteit.”

De natuur naar binnen halen

De rol van techniek vindt Max van Huut belangrijk, ook bij 
het realiseren van een goed binnenklimaat. “De techniek is 
echter wel dienstbaar aan het gebouw en niet andersom.  
De techniek moet er eigenlijk op zijn gericht om alles wat in 
overvloed in de natuur aanwezig is, aan het binnenklimaat 
ten goede te laten komen. En laten we eerlijk zijn, de natuur 
heeft veel te bieden. Denk maar eens aan warmte, koude en 
daglicht. Wat je van buiten naar binnen kunt halen, moet je 
niet nalaten. Zeker met de verbeterde isolatie en de heden-
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Goed binnenklimaat bevordert genezing

“De gezondheidszorg is een sector waarin wij zeer actief 
zijn. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je weet hoe belang-
rijk een goed binnenklimaat en een prettige omgeving  
zijn voor het genezingsproces van patiënten. Er komen 
recent steeds meer resultaten van studies beschikbaar die 
een duidelijke relatie aantonen tussen de gezondheid en  
de leefomgeving. Soms gaat het dan om harde feiten zoals 
stofbeheersing in operatiekamers. Het is een gegeven dat 
stof kan leiden tot diepe wondinfecties, die uiteindelijk  
zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Dit kan worden 
voorkomen door de operatiekamers in te richten als zoge-
noemde clearrooms. Dit vergt echter forse investeringen.  
En dan kom je al snel op ethische vraagstukken uit zoals de 
vraag hoeveel het mag kosten om te voorkomen dat er 
patiënten aan een wond infectie overlijden. Hetzelfde vraag-
stuk is van toepassing op de koeling van bejaardenhuizen 
en verpleegtehuizen tijdens extreme hitte. Er is immers, 
wetenschappelijk aangetoond, een relatie tussen de hoogte 

van de buitentemperatuur en mortaliteit. Maar ook minder 
grijpbare aspecten spelen een rol. Denk dan aan het inte-
greren van groen en het scheppen van ruimtes met veel 
daglicht. Een Amerikaans onderzoek naar het genezings-
proces van galblaaspatiënten heeft aan het licht gebracht dat 
een patiënt, die uitzicht heeft op een groene omgeving,  
één dag eerder uit het ziekenhuis kan worden ontslagen en 
minder pijnstillers nodig heeft dan een patiënt die uitkijkt 
op een blinde muur.” De directeur komt duidelijk op  
dreef en schetst een situatie waarin ziekenhuizen worden 
uit gerust met zogenoemde daglicht-recuperatieruimtes. 
“Laat patiënten een bad nemen in daglicht.”

Economische aspecten van een goed binnenklimaat

Gaandeweg het gesprek komt de hoogleraar in Peter 
Luscuere steeds meer bovendrijven en legt hij een relatie 
tussen een goed binnenklimaat en productiviteit.  
“In Nederland wordt nog vaak in een sfeer van kosten-baten 
tegen duurzaamheid aangekeken. Wat dat betreft helpt het 

Peter Luscuere, directeur divisie Gebouwinstallaties, Royal Haskoning

De stupiditeit van de 
eendimensionale EPC-norm

Het binnenklimaat is comfortabel op de vierde verdieping van de Rotterdamse 

 vestiging van Royal Haskoning. De ijsbeer, die de betrokkenheid van Royal Haskoning 

bij de problematiek van de opwarming van de aarde symboliseert en die over de 

schouder van Peter Luscuere een poging lijkt te doen het gesprek te volgen, doet  

hier geen afbreuk aan. De directeur van de divisie Gebouwinstallaties van Royal 

Haskoning blijkt wel iets te hebben met de kleur wit van het poollandschap,  

maar dat heeft vooral te maken met zijn betrokkenheid bij de medische wereld.
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dat er steeds meer studies plaatsvinden naar de relatie 
tussen binnenklimaat en arbeidsprestaties. Zeker in 
kantooromgevingen, waarin de personeelskosten als 
percentage van de totale exploitatie zeer substantieel zijn, 
betekent het nogal wat als je bijvoorbeeld het ziekteverzuim 
door een aangename werkomgeving kunt terugbrengen van 
bijvoorbeeld drie naar twee procent. Vanuit economisch 
perspectief gezien worden investeringen in dit soort zaken 
ook interessanter als je de effecten kunt kwantificeren.  
Het vergroot dan simpelweg de dagwaarde van het onder-
liggende onroerend goed.” Deze laatste constatering blijkt 
voor Peter Luscuere een logisch bruggetje te zijn naar de 
toepassing van energiezuinige technieken en installaties in 
gebouwen.

Transparant en energiezuinig ING House

Als voorbeeld haalt hij het ING House aan. Bij dit markante 
kantoorpand, gelegen aan de A10 vlakbij het Olympisch 
Stadion in Amsterdam en beter bekend onder de namen 
‘De Schoen’ en ‘De Schaats’ heeft hij tijdens de ontwerpfase 
geadviseerd. “De uitgangspunten vanuit ING waren dat het 
gebouw transparant en energiezuinig moest zijn. Daarbij 
moest er een perfect binnenklimaat tot stand worden 
gebracht in combinatie met de laagste EPC. Die uitdaging 
zijn wij aangegaan met het dwingende advies de eis met 
betrekking tot de laagste EPC te laten vallen, omdat dit 
aspect niet verenigbaar is met de andere eisen. Het EPC-
systeem is namelijk een typisch uitvloeisel van de behoefte 
van de overheid om alles toetsbaar en handhaafbaar te 
maken. Het resultaat, de EPC, is een gedrocht en de 
 stupiditeit ten top. Het is namelijk een eendimensionaal 
getal dat slechts uitgaat van het maximaal mogelijke gebruik 
van installaties en apparaten, maar zegt niets over het 
werkelijke gebruik. Dit eisenpakket hebben we samen met 
de architect vertaald naar een dubbele glazen gevel, die in 
feite het verlengstuk van de installaties is geworden.”

‘Openzetten’ van de wanden

Aan de hand van een foto maakt Peter Luscuere duidelijk 
dat de glazen gevel in feite een ‘tweede huid’ facade vormt, 
waardoor een spouw ontstaat die zowel als zonwering als 
warmteregelaar kan fungeren. “De binnen- en buitenwand 
kunnen worden ‘opengezet’, waardoor in de zomer warmte 
kan worden afgevoerd, terwijl dit in de winter juist wordt 
vastgehouden. Het geautomatiseerde gebouwbeheersysteem 
regelt de warmte- en koude-opslag in de bodem en bepaalt 
of de luiken in de gevel wel of niet open moeten staan en of 
de zonwering in een open of gesloten stand moet worden 
gezet. Daarnaast kunnen werknemers ook zelf de ramen in 
de binnengevel openen en zo ‘hybride’ ventileren. Omdat de 
klimaatbeheersing op dat moment niet meer ideaal is, 
signaleren bewegingssensoren in de kantoren op een 
gegeven moment of het kantoor leeg is. Vanaf dat moment 
neemt het beheerssysteem de controle weer over en dooft 
het licht en sluit de ramen.” Innovatief is de geïntegreerde 

“Hoeveel mag het redden van  
een mensenleven kosten?”
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toepassing van het ‘local operational network’, waardoor is 
voorkomen dat overal dikke bossen kabels moesten worden 
getrokken. Een typisch voorbeeld van een intelligente 
toepassing noemt Peter een samenvallend installatief en 
bouwkundig stramien. “Hierdoor is het mogelijk om de 
lay-out van de vloer overnight te verwisselen.”

Monitoring op afstand en peak shaving

De directeur heeft voor de toekomst hoge verwachtingen 
van monitoring op afstand en peak shaving. “Wij hebben 
uitstekende tools en specialisten om projecten na opleve-
ring op afstand te kunnen monitoren en te beoordelen. 
Hiermee kun je het energieverbruik echt goed optimali-
seren. De combinatie van specialistische kennis en inter-
pretatievermogen met een bemetering van de installaties 
geeft niet alleen inzicht in het verbruik, maar vooral de 
vaststelling of dat verbruik wel noodzakelijk is. Zo komt 
soms aan het licht dat bepaalde processen als het ware  
tegen elkaar in werken. Bij de techniek peak shaving wordt 

op een slimme manier continue een inschatting van de 
energievraag gemaakt en wordt afgewogen of een koel-
machine niet net enkele seconden later kan worden 
 ingeschakeld, zodat dit bijvoorbeeld niet tegelijkertijd 
plaatsvindt met de activering van de zonwering.” Bij het 
uitspreken van de laatste woorden neemt de zich sluitende 
zonwering het laatste streepje zonlicht op de kop van de 
ijsbeer weg. Toeval of intelligentie? 

Peter Luscuere (1955)

Peter Luscuere is directeur van de 
divisie Gebouwinstallaties van  
Royal Haskoning en combineert  
deze functie met die van hoogleraar 
bij de faculteit Bouwkunde aan  
de Technische Universiteit Delft, 
waar hij doceert over gebouw-
gebonden installaties. Daarnaast  
is hij ook gastleraar aan de 
Universiteit van Tianjin in China.

EPC staat voor ‘energie prestatie 
coëfficiënt’. Dit is een cijfer dat aangeeft 
hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe 
lager de EPC is voor een gebouw, hoe 
minder energie het gebouw nodig heeft 
om verwarmd te worden. In de EPN, de 
‘energie prestatie norm’, is vastgelegd 
hoe die energiezuinigheid van een 
gebouw in Nederland berekend moet 
worden. De uitkomst van die berekening 
is de EPC. In het Bouwbesluit is vast-
gelegd dat de EPC van een nieuwbouw 
woning, berekend volgens de EPN, sinds 
1 januari 2000 maximaal 1,0 mag 
bedragen.





25 jaar intelligente gebouwen in Nederland 23

De vergelijking met een kameleon dringt zich al snel op  
en is in feite van toepassing op het totale RAI-complex.  
Als men ergens gewend is om een gebouw of delen hiervan 
aan te passen aan veranderende omstandigheden, dan is het 
wel bij de bekendste beursaccommodatie van Nederland. 
Het maakt namelijk nogal een verschil of bezoekers komen 
voor de Huishoudbeurs of de AutoRAI of dat men zich wil 
vermaken bij het bekende concours hippique ‘Jumping 
Amsterdam’ of komt voor een optreden van Frans Bauer of 
Kabouter Plop. “Deze verscheidenheid in evenementen en 
bezoekersgroepen zorgt ervoor dat dit een zeer inspirerend 
pand is om voor te werken,” vertelt de breed lachende 
Herman Nietvelt. “Never a dull moment, zeggen wij hier 
wel eens tegen elkaar.” Hoewel de Technische Dienst veelal 
achter de schermen werkt om ervoor te zorgen dat aan de 
andere kant van de coulissen alles op rolletjes kan verlopen, 
is de technisch manager helder over de rol van zijn afdeling. 
“Alles wat hier aan techniek aanwezig is, moet goed werken. 

Onderhoud vervult hierbij een sleutelrol. Wij hebben ons 
werk goed gedaan als onze gasten de RAI verlaten en niet 
praten over eventuele slechte verlichting, de warmte of 
rommelige gangpaden, maar nog vol zijn van het evene-
ment dat ze hebben bezocht.” 

Complexiteit van het onderhoud

Met 500 evenementen en 110 beurzen en congressen per 
jaar is dit geen sinecure. “De complexiteit van het onder-
houd heeft verschillende oorzaken,” zo weet de enthousiaste 
Herman Nietvelt. “Allereerst hebben wij hier echt alles en 
van alles hebben we veel.” Twee handen en tien vingers zijn 
niet voldoende om het eerste deel van deze constatering  
te illustreren met voorbeelden, blijkt als Herman Nietvelt 
begint met opsommen. “Elektrische installaties, koeling, 
verwarming, water, gas, keukens, toiletten, riolering, ver -
lichting, liften, roltrappen, kleine zaaltjes, grote beurshallen. 
Daarnaast heb je te maken met enorme mensenmassa’s.  

Herman Nietvelt, manager Technische Dienst Amsterdam RAI

Preventief onderhoud  
in een onderhoudende 
publieksomgeving

Onder invloed van de snel wisselende weersomstandigheden lijkt het Elicium, het in aanbouw zijnde nieuwe 

gezicht van de RAI, er steeds weer net even anders uit te zien. “Met zijn flexibiliteit in ruimten en diversiteit aan 

functies, geldt straks hetzelfde voor de binnenkant,” weet Herman Nietvelt, Manager Technische Dienst bij 

Amsterdam RAI. “Zo zijn de bovenste vier kantoorverdiepingen in een handomdraai om te bouwen tot conferentie - 

ruimte en kunnen op de etages ruim 80 meetingrooms worden gecreëerd.” 
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Het betekent nogal wat als bijna een kwart miljoen dames 
tijdens de Huishoudbeurs gebruik moeten maken van het 
toilet. Complicerende factor hierbij is dat toeleveranciers, 
ook van sanitaire systemen, vaak uitgaan van een gemiddeld 
verbruik en onvoldoende rekening houden met piek-
belasting.” In de regiekamer, waar een supervisor met 
behulp van een groot aantal monitoren en regelpanelen,  
alle relevante zaken kan monitoren, geeft Herman Nietvelt 
uitleg over het begrip peakshaving, dat zo wezenlijk is 
binnen de RAI. “Voorafgaand aan beurzen en andere 
 manifestaties maken we in overleg met betrokkenen een  
zo goed mogelijke inschatting van bijvoorbeeld het energie-
verbruik en de hoeveelheid benodigde elektriciteit en 
beslissen we hoeveel trafo’s er moeten worden bijgeplaatst. 
Tijdens het evenement volgen we hier het verbruik, dat per 
minuut op het scherm wordt getoond.” In de aangrenzende 
ruimte domineren vier grote ketels de aanblik. “Dit is een 
van onze twee koelcentrales. In totaal hebben we zo’n 
13.000 kW koelvermogen.” Lopend door een van de lege 
beurshallen wijst Herman Nietvelt op een luchtbehande-
lingskast. “Verspreid over alle hallen hebben we 83 van deze 
luchtbehandelingskasten, waarop de grote koelinstallaties 
zijn aangesloten. Daarnaast hebben we nog circa 550 kleine 
luchtbehandelingskasten voor bijvoorbeeld solitaire  
airco’s.” Terwijl hij een aantal hoogwerkers groet, benoemt 
de manager het waarschijnlijk lastigste aspect bij het 

 onderhoud. “Het is nu rustig, maar alle zalen en hallen  
zijn meestal in gebruik. Dit maakt het plannen van het 
onderhoud ronduit lastig. Het uitgangspunt is dat het 
onderhoud geen overlast mag veroorzaken voor onze 
gasten. Dit betekent dat we bepaalde vormen van groot 
onderhoud een jaar vooruit plannen. Met name bij liften 
luistert dit erg nauw.” 

Maken van procesbeschrijvingen

“Een gebouw komt pas goed tot zijn recht, als alles goed 
functioneert, aldus Herman Nietvelt. “Bij het verzorgen van 
het onderhoud voor een complex en multifunctioneel 
complex als de RAI is het vooral cruciaal om goed overzicht 
te hebben. Mede om die reden zijn wij nu bezig om alle 
preventieve onderhoudswerkzaamheden en -taken in beeld 
te brengen en processen te beschrijven. Bij de veelheid aan 
systemen, zoals die hier draaien, is het voor onze mede-
werkers onmogelijk om alles in detail te kennen. Wel is het 
belangrijk dat voor iedereen inzichtelijk is wie wanneer 
voor welke installatie of systeem moet worden gebeld, als er 
zich een storing voordoet. Ons beleid is er echter op gericht 
om met preventief onderhoud de storingsintensiteit zoveel 
mogelijk te beperken. De beschrijving van de processen, 
waarmee we nu bezig zijn, moet uiteindelijk zowel de  
planning als de uitvoering van het onderhoud vergemak-
kelijken.” Dat de procesbeschrijving gedetailleerd is, licht 
Herman Nietvelt toe aan de hand van een voorbeeld.  
“Neem de noodstroomaggregaten, die elke zes weken 
moeten testdraaien.” Terwijl hij het betreffende dossier 
opent, geeft Herman Nietvelt verdere uitleg. “De proces-

Trafo Een transformator, veelal afgekort 
tot trafo, is een statisch (zonder bewe-
gende onderdelen) elektrisch apparaat, 
bestaande uit magnetisch gekoppelde 
spoelen. Met een transformator kan 
wisselspanning omgezet worden in een 
kleinere of grotere wisselspanning.

“Bij het uitbesteden van  
onderhoud streven  
wij naar partnership.  
Dit werkt twee kanten op”
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Herman Nietvelt (1960)

Herman Nietvelt heeft sinds 1983 
diverse leidinggevende functies 
bekleed op het gebied van techniek, 
onder andere bij Verhaaf Catering. 
Sinds 1 maart 2005 geeft hij als 
Manager Technische Dienst leiding 
aan de Technische Dienst van  
de Amsterdam RAI, die bestaat uit 
20 FTE’s.

beschrijving start met een plattegrond, waarbij de locatie 
van de zes noodstroomaggregaten op het RAI-complex is 
aangegeven, gevolgd door zes gedetailleerde plattegronden 
voor elke individuele aggregaat. In de procesbeschrijving  
is vermeld welke sleutel men nodig heeft om bij de aggre-
gaat te kunnen komen, welk gereedschap men nodig heeft 
voor het testdraaien en hoeveel tijd het kost. Vervolgens 
wordt het complete proces van testdraaien stap voor stap 
beschreven.” De foto van de situering van de oliepeilstok is 
tekenend voor de mate van detaillering. “Als je de zaken zo 
nauwgezet omschrijft, wordt niet alleen het uitvoeren van 
het onderhoud door onze eigen mensen eenvoudiger, maar 
kun je bepaalde zaken ook makkelijker uitbesteden.”

Uitbesteding van onderhoud

Met het uitbesteden van delen van het onderhoud snijdt 
Herman Nietvelt een belangrijk aspect aan. “Afhankelijk van 
onze eigen capaciteit en het eventueel vereiste specialisme, 
besteden wij delen van het onderhoud gedoseerd uit aan 
derden. Wij streven hierbij niet naar klant-leverancier rela-
ties, maar naar partnerships. Vooral bij onderhoud en het 
verhelpen van storingen moet je blind op een partij kunnen 
vertrouwen en weten waarop je kunt rekenen. En als je weet 
dat je op een partij kunt vertrouwen in crisissituaties, is het 
vervolgens een kwestie van het gunnen van een opdracht op 
rustigere momenten. In die zin werkt zo’n partnership twee 
kanten op. Waar het om gaat is dat je met elkaar tot een 
goede samenwerking komt.” De ervaren Herman Nietvelt 
kent het klappen van de zweep en is goed bekend met de 
golfbewegingen als het gaat om het uitbesteden van het 
totale technisch onderhoud door bedrijven en organisaties. 
“Ja, het onderhoud behoort over het algemeen niet tot de 
core business van bedrijven. Dit wetende is het belangrijk 
dat je kunt laten zien dat je als technische dienst per saldo 
geld oplevert voor het bedrijf en maximale transparantie 
aan de dag legt. Daarbij wordt nog wel eens vergeten dat je 
acute problemen het beste met eigen mensen kunt oplossen, 
simpelweg omdat ze al op de locatie zijn en niet van elders 
hoeven te komen. Daarnaast is heldere en eerlijke commu-
nicatie, zowel naar onze interne klanten als naar bijvoor-

beeld een beursorganisator ontzettend belangrijk. Als je 
duidelijk maakt dat je hard werkt om een probleem te 
verhelpen en reële verwachtingen schept over hoe lang dit 
naar verwachting zal duren, neemt dit al veel eventuele 
onvrede weg bij mensen.” 

Geen problemen, maar uitdagingen

Tijdens de rondleiding maakt de technisch manager, tevens 
fervent fan van science fiction, regelmatig vergelijkingen 
met de ‘Enterprise’, het roemruchte ruimteschip uit de 
science fiction serie ‘Star Trek’. “Prachtig toch, al die intel-
ligentie aan boord van dat ruimteschip? Al reizend door een 
meteorietenregen vragen de supervisors met behulp van 
spraakcommando’s schaderapporten op van een willekeurig 
dek. De befaamde kreet ‘Beam me up, Scotty’ zou ik wel 
vertaald willen zien naar ons werk. Even snel een kijkje 
nemen in de Amstelhal, om te controleren of alles gaat zoals 
wij dat voor ogen hebben. Wat mij vooral aanspreekt bij 
‘Star Trek’ is de serene rust die uitgaat van de mensen op de 
brug tijdens noodsituaties en calamiteiten. Dat is precies 
wat wij met onze Technische Dienst ook proberen uit te 
stralen. Het hoofd koel houden en moeilijke situaties tot 
een goed einde brengen met minimale overlast voor bezoe-
kers en opdrachtgevers. Als je er op die manier mee omgaat, 
zijn er geen problemen meer, maar bestaat de wereld slechts 
nog uit uitdagingen.” 
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“Illustraties en aantekeningen wissel ik per fax met mijn 
tweelingbroer in Frankrijk uit”, zegt de 79-jarige, maar nog 
zeer energieke Rudolf Das. “Ja, ik ben vooral bezig met 
vooruit-kijken. Daarom is het des te leuker als je af en toe 
wordt herinnerd aan oude ontwerpen. Ik werd toevallig 
vorige week gebeld door iemand van een grote bank. 
Veertig jaar geleden had ik een ontwerp gemaakt voor een 
nieuw kantoorpand. Over het ontwerp was men toen goed 
te spreken. Ik moest alleen die gekke, kleine autootjes van 
het parkeerterrein afhalen. Maar dat heb ik natuurlijk 
geweigerd,” glimlacht Rudolf Das. “Ik heb toen uitgelegd dat 
er een tijd zou komen dat auto’s compacter zouden worden 
met mooie afgeronde hoeken. Toen werd ik uitgelachen. 
Dan is het toch wel leuk als je veertig jaar na dato wordt 
gebeld door diezelfde persoon, die spontaan zegt dat ik het 
toen toch nog niet zo gek had gezien.” 

Stapelen in plaats van laagbouw

Rudolf Das heeft binnen zijn werk zeer veel aandacht voor 
de bebouwde omgeving en voor mobiliteitsvraagstukken. 
“Kijk naar de manier waarop we ons land helemaal 
volbouwen. Dat kunnen we echt niet lang meer volhouden. 
Maar toch blijven we vasthouden aan laagbouw.  
Het begint al met projectontwikkelaars die het vooral 
zoeken in ‘twee-onder-een kappers’, want dat verkoopt zo 
goed. We zullen het echt meer moeten zoeken in het 
stapelen van woningen. Kijk nu eens goed naar die nieuwe 
Vinex-wijken. Daar is werkelijk alles helemaal voorgekauwd 
en dichtgetimmerd. Van de plek van de trap in de woning 
tot de afmetingen van de te krappe parkeerruimtes. Zelfs de 
hekwerken rond de tuintjes zijn identiek. En we vinden het 
ook al normaal dat we bovenop het eetbord van de over-
buurman kunnen kijken. Vergelijk dat eens met vroeger, 

Rudolf Das, technisch illustrator, ontwerper en futuroloog

Het gebouw als carrousel  
van toekomstbeelden

Dag in, dag uit, bezig zijn met wat de toekomst ons brengen gaat. Futuroloog Rudolf Das kijkt liever vele  

jaren vooruit dan twee maanden terug. Luchtkastelen bouwt hij niet, wel werkt hij dagelijks aan het  

ontwikkelen van een goed onderbouwde visie en aan visioenen met een hoog realiteitsgehalte. In zijn  

inspirerende werkkamer domineert een tekentafel, die reeds aan de basis heeft gestaan van vele baan - 

brekende ontwerpen. Naast het potlood en de tube lijm staan zeer onopvallend een fax en een ouderwetse 

schrijfmachine opgesteld. Dit contrast tekent de wereld van Rudolf Das.

Futurologie is het tegenovergestelde 
van geschiedenis. Het is de wetenschap 
die zich bezighoudt met het onderzoeken 
van de toekomst en wordt vaak uitge-
voerd door over heden en bedrijven in het 
kader van beleidsvorming. Dikwijls wordt 
futurologie verward met science fiction. 
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meer recht boven elkaar bouwt, is er sprake van minder 
windbelasting. Hierdoor kun je lichtere materialen 
gebruiken, met alle voordelen die erbij horen. Omdat de 
woningen als het ware schuin aflopen, is er ook sprake van 
aanzienlijk minder schaduwbelasting.” Opvallend in het 
ontwerp zijn de zeer ruime terrassen. “Het zijn geen kleine 
balkonnetjes, maar eigenlijk ‘opgetilde’ tuinen van dertig tot 
vijftig vierkante meter groot. Het voordeel hiervan is dat, 
omdat je hiervoor flinke hoeveelheden aarde gebruikt, deze 
tuinterrassen een isolerende werking hebben. Bovendien 
creëer je watervasthoudend vermogen, waardoor je bij 
 overvloedige regenval wateroverlast kunt tegengaan.”  
Het enthousiasme van de futuroloog kent geen grenzen, 
naarmate hij meer woonlagen van de maquettes afpelt.  
“Wat dacht je van het uitzicht? Alle woningen zijn naar 
buiten gekeerd, waardoor iedereen vrij uitzicht heeft.  
Een verplichte plantenbak van een meter breed met 
struiken of andere begroeiing garandeert de privacy van de 
benedenburen. De ruimte die je bespaart met deze efficiënte 
vorm van bouwen, kun je gebruiken om oases van groen 
aan te leggen rondom deze heuvelflats. Als je dan ook nog 
van het onderhoud een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
maakt van alle bewoners, weet ik zeker dat hiermee met 
zorg wordt omgegaan, zodat iedereen er van kan genieten.” 

“Kantoren worden meditatieve ruimtes 
om creativiteit te ontwikkelen”

toen iedereen vrij uitzicht had.” Het blijkt een lange aanloop 
naar het concept van de heuvelflats te zijn, waarvoor Rudolf 
Das samen met zijn broer heeft getekend. Aan de hand van 
een aantal maquettes, waar hij steeds een woonlaag vanaf 
haalt, legt hij de basisprincipes van het systeem van heuvel-
bouw uit.

Lichte materialen en ‘opgetilde’ tuinen

“Het basisconcept gaat uit van een compacte zeshoek, 
waarbij op een onderbouw vijf lagen zijn gebouwd.  
De onderste laag heeft de grootste vloeroppervlakte.  
Naarmate je hoger komt, worden de woonlagen minder 
diep. Er wordt dus niet meer recht boven elkaar gebouwd, 
maar van beneden naar boven gezien steeds verder 
 aflopend. Deze manier van bouwen heeft vele voordelen,” 
weet de geestelijk vader van het project ’t Domein in 
Houten, waar deze heuvelbouw is toegepast. “Omdat je niet 
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Toekomstbeeld bebouwde omgeving

Rudolf Das heeft een uitgesproken mening over welke kant 
het in de toekomst met de bebouwde omgeving heen gaat. 
“Woningen worden veel eenvoudiger aanpasbaar aan 
andere gebruikersfuncties. Denk bijvoorbeeld aan het 
toepassen van verplaatsbare muren met kunststoffen bekle-
ding. Ook zullen er ronde in plaats van vierkante hoeken 
ontstaan. Hierdoor creëer je als het ware een soort schacht, 
die je kunt gebruiken om extra isolatie aan te brengen, 
warmte of koude op te slaan of leidingen in weg te werken.” 
Ook ziet de futuroloog op grote schaal interne transport-
systemen ontstaan voor het afvoeren van afval. “Straks 
lopen we niet meer naar de glasbak of naar de papiercon-
tainer, maar kunnen we al die afvalproducten in ons huis als 
het ware afstorten, gescheiden naar de juiste afvalstroom.  
In de inrichting van onze woningen zal veel meer plaats 
worden ingeruimd voor groen en water. De luchtzuiverende 
werking van planten zal steeds meer worden gewaardeerd 
naarmate schone lucht schaarser wordt. Dierentuinen zien 
er dan ook heel anders uit,” gaat hij nog verder. “De dieren 
lopen straks los rond, terwijl de mensen in transparante 
gangen of getraliede kooiconstructies wandelen om ze maar 
goed te kunnen zien.”

Nostalgie koesteren

De bevlogen illustrator is een warm pleitbezorger voor het 
behouden van de cultuur-historische waarden. “Het is 
belangrijk dat er dingen blijven bestaan, die herinneren aan 
vroeger. Mensen leren nostalgische zaken steeds meer te 
waarderen. Vooral onze binnensteden moeten hier heel 
voorzichtig mee omgaan. Als ik dat vergelijk met de situatie 
in Duitsland, hebben we nog een eind te gaan. Daar heeft 
men de binnensteden, die in de Tweede Wereldoorlog zijn 
gebombardeerd, slim herbouwd. De panden zijn nieuw 
opgetrokken, terwijl de gevels volledig in oude stijl zijn 
gehouden. Kom daar in Nederland maar eens om.  
Het gebruik van gasbeton leent zich hier uitstekend voor. 
Dit is aanzienlijk lichter dan gewoon beton. Bovendien kun 
je complete wanden verlijmen. Dit is niet alleen steviger dan 
bij conventioneel metselwerk, het isoleert ook beter. Maar 

zolang ik architecten nog hoor zeggen dat hen de rillingen 
over de rug lopen bij de gedachte alleen al, is dit nog ver 
weg in Nederland.” 

Kleinere kantoorgebouwen 

Kantooromgevingen en woningbouw ziet Rudolf Das meer 
in elkaar schuiven. “De huidige scheiding van wonen en 
werken is een enorme aanjager van het fileleed. We moeten 
stoppen met het definiëren van specifieke kantoor- en werk-
gebieden. Ik verwacht dan ook dat het meer toe gaat naar 
mengvormen. Hierdoor verhoog je de sociale leefbaarheid. 
In het verlengde van deze mengvormen voorzie ik dat 
thuiswerken een grote vlucht gaat nemen. Woningen zullen 
hier ook steeds meer op worden aangepast; denk bijvoor-
beeld aan aandacht voor de ergonomische aspecten. 
Kantoren kunnen kleiner worden en zullen bovendien 
steeds meer de functie krijgen van meditatieve ruimtes om 
creativiteit te ontwikkelen. Als mensen al op kantoor zijn, 
gebruiken ze die ruimtes om te brainstormen en nieuwe 
dingen te ontwikkelen.” Nog meer op macro-niveau 
verwacht Rudolf Das dat er nauwelijks nog beperkingen 
zullen zijn om te communiceren met anderen. “De wereld 
wordt heel klein als gevolg van een communicatierevolutie 
die ons nog te wachten staat. Spraakcomputers zullen  
onze denkbeelden direct vertalen naar welke taal dan ook, 
waardoor uitwisseling van denkbeelden met collega’s aan 
het andere eind van de wereld heel eenvoudig wordt.” 
Terwijl Rudolf Das nog een oplossing voor de toenemende 
fileproblematiek ontvouwt, laat hij het manuscript van zijn 
nieuwe boek ‘Energie en onze toekomst’ zien, dat klaar is om 
bij de uitgever aangeleverd te worden. De multomap bevat 
een afgewogen balans tussen fraaie illustraties van eigen 
hand en tekstvellen, die, gelet op de schrijfletter, met de 
schrijfmachine bij de tekentafel zijn getikt. “Dat doet  
me er aan denken dat ik nog even wat schrijfmachine - 
linten moet bestellen, want die zijn binnenkort niet meer 
verkrijgbaar,” zo stelt de futuroloog zijn unieke manier  
van werken veilig. 

Ergonomie is de wetenschappelijke 
studie van de mens in relatie tot zijn 
omgeving. Deze omgeving kan zowel 
een product, als een ruimte of werkplek 
zijn. Ergonomie is afgeleid van de 
Griekse woorden ‘ergon’ (werk) en 
‘nomos’ (wet) en moet ervoor zorgen dat 
de veiligheid en gezondheid van werk-
nemers verzekerd wordt. Comfort en 
doeltreffend functioneren spelen hierbij 
een belangrijke rol. 

Rudolf Das (1929)

Samen met zijn tweelingbroer 
Robbert heeft Rudolf Das in 1952 
een technisch illustratiebureau 
opgericht. In de loop van de tijd 
hebben zij hun werkterrein verbreed 
door het tekenen van opengewerkte 
gebouwen, machines, jachten en 
auto’s en hebben zij zich steeds meer 
toegelegd op ontwerpen op 
futurologisch gebied. Rudolf Das is 
redacteur van een serie artikelen over 
de toekomst in Elsevier Magazine. 
Samen met zijn broer Robbert is hij 
auteur van de boeken ‘Zicht op de 
toekomst’ (1980), ‘Wegen naar de 
Toekomst’(1983), ‘Toekomstbeelden’ 
(2000) en ‘Toekomstflitsen’ (2004). 
Vanuit zijn vele nationale en 
internationale ontwerpopdrachten, 
heeft Rudolf Das zich ontwikkeld  
tot een ‘visuele futuroloog’. Naast 
het verzorgen van presentaties werkt 
hij de laatste jaren als visionair 
bouwkundig ontwerper en als 
adviseur voor Rijkswaterstaat. 
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Elco Brinkman “Ik vind een gebouw intelligent als de 

bewoners of gebruikers niet te vaak de installateur hoeven 

te bellen als gevolg van het feit dat bepaalde zaken niet 

goed functioneren.”

Max van Huut “Een gebouw is intelligent als het de 

potentie heeft om de eeuwigheid te doorstaan. Deze 

gebouwen kenmerken zich door het feit dat ze niet uit-

sluitend vanuit de ratio zijn gerealiseerd. Bij het totstand-

komen van deze bouwwerken hebben emotie, gevoel en 

intuïtie een belangrijke rol vervuld. Omdat mensen van 

deze gebouwen gaan houden, hebben deze gebouwen het 

vermogen om de tand des tijds te doorstaan, ook als het 

gebouw een andere gebruiksfunctie krijgt.”

Peter Luscuere “Intelligentie zit voor een belangrijk  

deel in het slim laten samenwerken van afzonderlijke 

onder delen en een goede aansluiting met de locale 

 omstandigheden. Zo wordt er in de tropen veelal met 

lichte materialen gebouwd om de overtollige warmte van 

overdag zo snel mogelijk te kunnen afvoeren, terwijl wij 

juist zware materialen gebruiken om de warmte vast te 

houden. In het Midden-Oosten kom je lemen huizen tegen, 

die worden gekoeld met behulp van schachten op elk 

mogelijk kruispunt in het huis. Ook dat is intelligent.”

Herman Nietvelt “Een echt intelligent gebouw bestaat 

niet. Hoewel de techniek vandaag de dag eigenlijk geen 

beperkingen meer oplegt om intelligente gebouwen te 

kunnen realiseren, is de feitelijke bottleneck eigenlijk de 

beschikbaarheid van geld.”

Rudolf Das “Een intelligent gebouw is in staat om zich 

op menselijk intelligente wijze aan te passen aan de 

wisselende omstandigheden. Daarnaast wordt een 

 intelligent gebouw gekenmerkt door veel aandacht voor 

het milieu en het minimaliseren van het energieverbruik. 

Een eventueel warmteoverschot wordt opgeslagen in  

het grondwater, de aansturing van het gebouw wordt 

geregeld door computers.”

Olaf ten Have “Bij een intelligent gebouw is er sprake 

van een optimale balans tussen comfortwaarde, energeti-

sche prestatie en belevingsgevoel. Mensen voelen zich er 

prettig en gaan er graag naar toe. Slimme regeltechniek 

speelt er een belangrijke rol om te kunnen komen tot een 

gezonde financiële exploitatie van het gebouw.”

Reinier van der Helm “Een intelligent gebouw als zo-

danig bestaat niet. Wel kan een gebouw gevoed worden 

door intelligentie. Het blijft te allen tijde een wisselwer-

king tussen de mens en de techniek.”

Anne-Marie Rakhorst “Ik vind een gebouw intelligent als 

het comfort optimaal is en volledig is afgestemd op de 

gebruiker. Bij een intelligent gebouw past het gebouw zich 

aan de bewoners aan en niet andersom.”

Paul de Ruiter “Gebouwen die letterlijk en figuurlijk 

energie geven en daardoor inspireren, blij maken en  

de productiviteit bevorderen. Intelligente gebouwen  

hebben een duidelijke invloed op de samenleving.  

Ze vitaliseren en leiden daarmee tot nieuwe inzichten  

en hogere prestaties.”

Jos Waagmeester “Echte intelligentie zit ‘m in de 

 mogelijkheid om achteraf inzicht te hebben in processen, 

zodat je als gebruiker altijd kunt zien wat er is gebeurd en 

waarom. Op basis van dit inzicht ben je pas echt in staat 

om het comfort en het energieverbruik te optimaliseren. 

Daarnaast moet een gebouw snel kunnen reageren op 

veranderingen in de omgeving.”

Peter Lute “Een intelligent gebouw past zich aan wijzi-

gende omstandigheden aan, of dit nu het buitenklimaat is 

of een verandering van de gebruikersfunctie. Daarbij lost 

het gebouw zelf eventuele problemen op als die zich 

voordoen en wordt informatie over de onderliggende 

oorzaken geregistreerd. Een intelligent gebouw zal wel 

altijd ondergeschikt moeten zijn aan de gebruiker.”

 

Bas Obladen “In het geval van gebouwen heb je het in 

feite over kunstmatige intelligentie. Bij gebouwen in deze 

categorie wordt minimaal voorzien in de eigen energie-

behoefte en is er sprake van een zelfsignalerend systeem 

ten aanzien van benodigd onderhoud. Mensen kunnen in 

zo’n gebouw draadloos werken binnen een glasvezelinfra-

structuur. Bij hergebruik hoeft zo’n gebouw niet te worden 

gesloopt. Bij de bouw is hier reeds over nagedacht.” 

Erik Küppers “Wat ik intelligent vind, is dat het oor-

spronkelijke concept van het Groot Handelsgebouw uit 

1953 nog steeds voldoet, ondanks de andere gebruiks-

functie die het tegenwoordig heeft en het feit dat de 

monumentale status zo zijn beperkingen geeft ten aanzien 

van het aanpassen van zaken.”

vijfentwintig definities
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Reinder Prins “Een gebouw is intelligent als het met de 

gebruikers meeleeft. Het veert als het ware mee en houdt 

er bijvoorbeeld rekening mee of er veel of weinig mensen 

in een ruimte aanwezig zijn en of dit mannen of vrouwen 

zijn. Steeds is er namelijk een ander optimum als het gaat 

om het gewenste comfort. Daarnaast heeft een intelligent 

gebouw zelf signalerend vermogen; als er iets mis is, 

registreert het gebouw dit en zet zelf de juiste acties in 

werking om dit te verhelpen of ongewenste zaken te 

voorkomen.”

Anke van Hal “Een duurzaam gebouw is niet per   

definitie intelligent. Andersom geldt precies hetzelfde;  

een intelligent gebouw is niet noodzakelijkerwijs duur-

zaam. Veel hangt af van de ontwerper, maar ook van de 

gebruiker. De intelligentie zit ‘m vaak juist in de manier 

waarop de gebruiker omgaat met de mogelijkheden.” 

Rob Creemers “Voor mij is een gebouw intelligent als het 

inspeelt op de behoefte van de gebruiker en zich daarbij 

aanpast aan de veranderende wensen. Het gebouw zorgt 

er niet alleen voor dat de gebruiker zich prettig voelt,   

maar doet dit ook nog eens door de omgeving goed te 

gebruiken en minder energie te verbruiken. De mens en 

zijn wensen staan centraal. Met dit gegeven als uitgangs-

punt zorgt het gebouw er zelf voor dat de bewoner zich 

steeds prettig voelt.”

Jacques Mol “Een gebouw is intelligent als het adaptief 

vermogen heeft en zich aanpast aan de behoeften van  

de bewoner. Die behoeften kunnen wisselen naar gelang 

het jaar en zelfs naar gelang het moment van de dag. 

Installaties vervullen een belangrijke rol om een dusdanig 

comfort te creëren dat de gebruikers zich er happy voelen.”

Mario Witteveen “Een intelligent gebouw blinkt uit op 

het gebied van duurzaamheid. Het is gebouwd volgens de 

principes van de ‘cradle-to-cradle’ filosofie en is slank 

getailleerd, oftewel gebouwd met lichte materialen.  

Bij het ontwerp en de bouw is rekening gehouden met 

hergebruikmogelijkheden, zowel van het pand zelf als van 

de gebruikte bouwmaterialen. Esthetiek en techniek reiken 

elkaar de hand.”

Jan Kamminga “Een gebouw is intelligent als de 

 ontwerpers goed rekening hebben gehouden met de 

optimale gebruiksmogelijkheden en gebruik hebben 

gemaakt van alle beschikbare technologische ontwik-

kelingen om zowel het comfort te verhogen als de 

 exploitatiekosten te beperken.”

Rink Hendriksma “Een gebouw kan pas echt intelligent 

zijn als de ontwerpvisie goed is overgebracht op het 

 gebouwbeheersysteem en het gebouw bedrijfszeker  

draait conform de vastgestelde programma’s. Een strakke 

monitoring is hier onlosmakelijk mee verbonden.”

Meiny Prins “Een intelligent gebouw is een gebouw  

dat slim ontworpen is en waarbij techniek en bouwkunst 

optimaal samen gaan. Hand in hand met gebruik van 

materialen, ruimten en hergebruik van functies.”

Dolf van Paassen “Een gebouw is intelligent als de 

regeling wordt aangestuurd op basis van voorspellend 

vermogen. Een intelligent ontworpen regelsysteem moet 

door de bewoner eenvoudig op handbediening kunnen 

worden gezet. Echter, het regelsysteem moet zonder  

dat de bewoner daartoe besluit, na enige tijd weer auto-

matisch worden ingeschakeld.”

Alain le Loux “Een slim gebouw past zich aan de behoef-

ten van de gebruikers aan. Het denkt als het ware met de 

gebruikers mee. Ook zijn ruimtes in een intelligent gebouw 

multifunctioneel inzetbaar. Een bedrijfsrestaurant kan 

bijvoorbeeld simpel worden aangepast tot een gezellige 

bar voor het personeelsfeest. Helaas zie ik nog te vaak 

voorbeelden van niet-intelligente gebouwen. Want waar-

om zakt een lift in de vroege ochtenduren bijvoorbeeld 

niet automatisch terug naar de begane grond, nadat 

iedereen op de zestiende verdieping is uitgestapt?”

Kees Huis in ‘t Veld “Een intelligent gebouw creëert een 

optimaal leefklimaat voor de gebruiker. Of het nu gaat om 

wonen of werken; de gebruiker voelt zich er thuis. Het is 

een misverstand te denken dat het hierbij uitsluitend gaat 

om comfort. Ook zaken als inrichting en aankleding van 

een gebouw zijn essentieel om de gebruiker zich er thuis 

te laten voelen.”

Michel Baars “Intelligentie zit niet alleen in de intrinsieke 

kwaliteiten en eigenschappen van het gebouw zelf.  

Het gaat er vooral ook om hoe een gebouw is ingepast in 

de omgeving en op welke wijze het gebouw erbij helpt om 

een brug te slaan tussen de bebouwde omgeving en de 

natuur.”

van een  
intelligent gebouw
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“Dit pand is een oud Jezuïtenklooster,” legt Olaf ten Have, 
facilitair medewerker van de Universiteit Maastricht, uit. 
“De Universiteit Maastricht heeft in de loop der jaren veel 
monumentale panden verworven. Dit is wel een van de 
mooiste,” glimlacht hij trots. “Toen dit gebouw in 1975 werd 
verworven, moest men wel plechtig beloven goed te zorgen 
voor een aantal cultuurschatten uit de Jezuïten-geschiede-
 nis, zoals een collectie prachtige boeken uit de zeventiende 
eeuw.”

Beperkingen monumentale status

De monumentale status van veel van de veertig panden van 
de Universiteit Maastricht heeft niet alleen zo zijn charme, 
maar ook zijn beperkingen. “Het is een grote uitdaging  
om in deze oude gebouwen de zaken energetisch zo goed 
 mogelijk voor elkaar te krijgen. Aan de schil van zo’n 

gebouw mag je cosmetisch niets veranderen. Dan moet je 
soms voor hele pragmatische oplossingen kiezen,” zegt de 
facilitair medewerker, terwijl hij een dubbel raam aanwijst.   
“Dubbel glas kun je niet plaatsen in zo’n monumentale 
gevel. Dat lossen we dan op door er aan de binnenkant een 
venster voor te zetten.” De restricties blijven niet beperkt tot 
de gevel. “Zo moeten we bijvoorbeeld in sommige gevallen 
de oorspronkelijke plafonds intact laten, hetgeen zijn weer-
slag heeft op de situering van de luchtkanalen. Als ik het 
werken in zo’n monumentale entourage vergelijk met 
nieuwbouw, dan heb je in het geval van nieuwbouw veel 
meer vrijheden in de ontwerpfase om zaken weg te werken.”

Integrale invulling gebouwbeheersysteem

Olaf ten Have is een fervent aanhanger van het werken met 
gebouwbeheersystemen. “Het is vooral belangrijk om alles 

Olaf ten Have, facilitair medewerker Universiteit Maastricht

Moderne meet- en regeltechniek 
in een monumentale omgeving

Het is een komen en gaan van studenten in de lobby van de Faculteit Economie  

& Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht. Het past goed in het beeld van 

deze jonge universiteit, die in alle mogelijke opzichten bedrijvigheid en dynamiek 

uitstraalt. De rustig kabbelende Maas, die het universiteitscomplex op natuurlijke 

wijze in twee hoofdlocaties splitst, doet hier geen afbreuk aan. In de groene 

omgeving buiten zijn de meeste bankjes druk bezet. Op één ervan werkt een aantal 

studenten, verzameld rondom een laptop, aan een studieopdracht. De deunen uit 

hun MP3-spelers lijken inspirerend te werken. Dit alles staat in schril contrast met 

de monumentale sfeer in het universiteitsgebouw zelf.
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eruit te halen wat erin zit. Als je het alleen gebruikt om te 
koelen en de radiatoren te verwarmen, dan mis je veel 
synergievoordelen. Het gebouwbeheersysteem neemt bij 
ons dan ook een zeer centrale positie in. Met moderne 
meet- en regeltechnieken ben je tegenwoordig in staat om 
heel veel zaken aan elkaar te koppelen en een volledig 
 integrale oplossing te verwezenlijken. Dit werkt beter dan 
het naast elkaar laten draaien van allerlei stand-alone 
versies.” Om deze integrale benadering te verduidelijken, 
somt Olaf ten Have wat zaken op die met behulp van het 
gebouwbeheersysteem worden gemonitord en geregeld. 
“Het loopt uiteen van koeling en verwarming tot aan 
verlichting, toegangscontrole, brandbeveiliging, bediening 
van de zonwering en bijvoorbeeld legionellabeheer.” Net als 
in de computerruimtes is koeling ook het toverwoord voor 
de meer dan 250 vriezers, waarin samples van medisch 
onderzoek worden bewaard. Hierover zegt Olaf ten Have: 
“De optimale bewaartemperatuur loopt uiteen van -80 tot 
+4 graden Celsius. In deze vriezers wordt het resultaat van 
soms wel twee jaar intensief medisch onderzoek bewaard. 
Als de spanning uitvalt of een deur wordt niet goed 
 afgesloten, treedt automatisch het alarmeringsproces in 
werking.”

Digitale receptie

Terwijl hij de receptioniste achter de balie groet, geeft de 
Limburger uitleg over de digitale receptie, die de universi-
teit in gebruik heeft. “Wij hebben alle schakelaars en 
knopjes van de verschillende regelpanelen, waarachter de 
receptioniste normaal gesproken zit, vertaald naar een 
webbased omgeving. Dit betekent dat alle functionaliteit, 
zoals de bediening van de slagbomen, de intercom, de 
toegangspoorten en de overwerktimers, op één beeldscherm 
zichtbaar is. Voor wat betreft de beveiliging werken we met 
IP-based bewakingscamera’s en ook het intercomsysteem is 
gedigitaliseerd om VOIP-communicatie mogelijk te maken. 
We hebben er bewust voor gekozen om geen software lokaal 
op laptops of PC’s te installeren. Omdat de balie webbased 
is uitgevoerd, kan de baliefunctie ook op afstand, vanaf een 
andere locatie, worden uitgeoefend. Dit heeft als voordeel 
dat de receptie niet continu bezet hoeft te zijn,” zo verduide-
lijkt Olaf ten Have een deel van het kostenvoordeel dat deze 
oplossing oplevert. 

Bestekbeheer

De facilitair medewerker heeft een geheel eigen kijk op  
de rol van het bestek van het gebouwbeheersysteem.  
“Wij hebben dit bestek zelf geschreven.” Het bestek kent een 
zeer hoog niveau van detaillering. “Feitelijk leggen we hier 
echt alles in vast. En dat gaat heel ver. Het gaat bijvoorbeeld 
over de inrichting van de regelkasten, maar ook over de 
opbouw van de draadcoderingen. En van het type relais tot 
aan de RAL-kleur van de schakelkast. Bij revisies werken we 
altijd met het bronbestand, zodat alle mutaties ook goed 
worden vastgelegd. Om dit mogelijk te maken, hebben we 
dus ook de tekenapplicaties vastgelegd waarmee de ont -
werper kan werken. Deze manier van werken functioneert 
uitstekend en werkt efficiency in de hand.”

Leren van het verleden

Het monitoren van alles wat gebeurt en het leren van het 
verleden blijkt een stokpaardje te zijn van de medewerker 
van de Universiteit Maastricht. “Het is belangrijk om snel  
in te kunnen zoomen en de oorzaak van afwijkingen te 
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kunnen achterhalen. Naast het gebouwbeheersysteem dat 
alle data verzamelt, gebruiken wij een energiemanagement-
programma met een krachtige rapportagetool om al deze 
data als het ware een niveau naar boven te trekken en 
vervolgens te analyseren. Als je het bijvoorbeeld beperkt tot 
het monitoren van het energieverbruik, dan moesten we 
vroeger alle meterstanden opnemen en kwamen er veel 
mensenhandjes aan te pas om deze metingen in bruikbare 
rapportages te vertalen. Nu worden deze meterstanden elke 
minuut automatisch uitgelezen, elke vijf minuten geregi-
streerd en elk kwartier gerapporteerd. Met behulp van een 
analyse van de pieken is het mogelijk om de blindstroom te 
beperken. Ook kunnen we alle installaties zo goed moni-
toren. Omdat wij voor een belangrijk deel afhankelijk zijn 
van het gemeentelijk netwerk in de oude binnenstad, 
kunnen we ons niet teveel overschrijding veroorloven. 
Zodra de zekeringen van 350 Ampère zo tegen de 70% van 
de grenswaarde worden belast, vindt er een automatische 
alarmering plaats.”

Openheid toeleveranciers

Om de return on investment van investeringen te kunnen 
bepalen, pleit Olaf ten Have voor meer openheid vanuit de 
technische installatie-industrie. “Aan de ene kant profileren 
toeleveringsbedrijven zich met het feit dat hun apparaat een 
bepaalde energetische prestatie levert, terwijl ze anderzijds 
geen inzage geven in het werkelijke prestatieniveau. Ja, ik 
krijg inzicht in het aantal draaiuren van de compressor en 
meer van dat soort variabelen, maar ik wil gewoon kunnen 

Olaf ten Have (1969)

Olaf ten Have werkt als medewerker 
van de facilitaire dienst bij de 
Universiteit Maastricht.

CAN-bus (Controller Area Network) is 
een toepassing van een netwerk, 
toegepast in voertuigen en gebouwen. 
Met de toenemende complexiteit van 
voertuigen en gebouwen is de behoefte 
ontstaan om informatie snel en efficiënt 
uit te kunnen wisselen. In plaats van 
voor ieder stukje informatie een eigen 
draad te trekken, is de ontwikkeling 
gezocht in netwerken. Netwerken zorgen 
ervoor dat via één verbinding verschil-
lende informatie getransporteerd kan 
worden. De draad is nu dus niet meer 
exclusief bestemd voor één stukje 
informatie.

“Toeleveringsbedrijven moeten  
meer inzicht geven in de werkelijke 

prestaties van installaties”

zien hoe de installatie nu echt presteert. Laat die informatie 
maar eens zien op de CAN-bus,” verzucht Olaf ten Have 
terwijl hij met een knipoog wijst op het prachtige orgel  
in de inpandige abdij die, zo goed als in de originele staat, 
nu in gebruik is als aula. “Ja, als die informatie  vrijkomt,  
zit er pas echt muziek in het monitoren van de technische 
prestaties.” 
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“Ik ben gestart in de tijd dat er binnen de werktuigbouw-
kundige installatiebranche installaties en ketels op basis van 
zwaartekracht werden ontworpen,” zo markeert Reinier van 
der Helm het startpunt van zijn reis door de tijd. “Doordat 
het water werd verwarmd, steeg de warmte en werd dit zo 
goed mogelijk verdeeld door natuurlijke circulatie. In die 
tijd ging het er vooral om installaties zo goed mogelijk te 
dimensioneren, zodat een zo optimaal mogelijke verdeling 
van de warmte plaatsvond.”

Intrede besturingstechniek voor installaties

“Begin jaren zestig werd de circulatiepomp geïntroduceerd, 
hetgeen een verbetering inluidde van de warmtedistributie. 
Deze installaties gebruikten kolen en olie als brandstof.  
In het midden van de zestiger jaren werden deze vervangen 
door gas. Vanaf deze periode deed geleidelijk aan de 
 besturingstechniek zijn intrede en werden de radiatoren 
weersafhankelijk geregeld. Ook ontstonden toen de eerste 
regelsystemen op het gebied van luchtbehandeling. Ik kan 

me nog goed herinneren dat er al fluitend gezaagd werd in 
asbest-cement kanalen. Ja, als we toen wisten wat we nu 
weten,” verzucht Reinier van der Helm.

Pneumatisch regelen

“In de jaren zeventig was het pneumatisch regelen van grote 
installaties erg actueel. Ik kan me nog goed herinneren dat 
wij in 1976 gevraagd werden om de klimaatregeling van  
het CBS-pand in Voorburg digitaal te regelen. Daar stond 
voor die tijd een van de grootste installaties van Nederland. 
“Een energieslurper van de bovenste plank,” zo slaat hij  
een bruggetje naar de opdracht om het energieverbruik 
aanzienlijk terug te brengen. “Het budget van één miljoen 
gulden was voor die tijd astronomisch. Toen echter bleek 
dat deze investering zich na een jaar had terugverdiend, was 
de weg geplaveid voor een verdere opmars van de digitale 
regeltechniek. In die periode ontwikkelde vooral de over-
heid, bij monde van de Rijksgebouwendienst, zich als een 
voorloper. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat veel 

Reinier van der Helm, innovator HVAC Priva

Vijfenveertig jaar meet-  
en regeltechniek historie

Een duizelingwekkende reis door de tijd met een op hol geslagen tijdmachine lijkt 

nog de beste typering van het blootleggen van alle memoires van Reinier van der 

Helm. Deze nestor binnen de wereld van de meet- en regeltechniek haalt feilloos 

herinneringen op aan vijfenveertig jaar historie binnen dit vakgebied. Een groter 

contrast dan tussen de hightech installaties en regeltechniek waarmee hij zich 

binnen de Priva Campus weet omringd, en de 12 punts schrijver uit de jaren zestig 

waarmee hij nog heeft gewerkt, is nauwelijks denkbaar. 

Pneumatiek is de studie van samen-
geperste gassen (in de praktijk meestal 
lucht). De eerste (bekende) toepassing 
was de Griekse persluchtkatapult. Vanaf 
1950 wordt perslucht gebruikt in de 
industrie waarbij pneumatiek veel wordt 
toegepast in de regeltechniek, onder-
meer voor de uitvoering van PID-rege-
laars. Tegenwoordig wordt pneumatiek 
voornamelijk toegepast in de machine-
bouw. Voordelen van deze aandrijf-
techniek zijn een lage kostprijs, grote 
betrouwbaarheid en eenvoudige aan-
sturing.
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opdrachten op dit vlak in die tijd uit de koker van de Rijks-
gebouwendienst kwamen.” Moeiteloos weet de specialist op 
het gebied van meet- en regeltechniek een lijstje met 
projecten uit die tijd op te sommen.

Geschikt maken van varkensstalcomputer

“Geleidelijk aan bleek dat we eigenlijk veel meer wilden dan 
de toenmalige systemen aankonden. In die tijd maakten we 
vooral gebruik van systemen van grote, buitenlandse leve-
ranciers. Als gevolg van de toenmalige starre houding van 
deze leveranciers en de extreem hoge kosten, die voor een 
onderhoudscontract in rekening werden gebracht, zijn we 
op zoek gegaan naar alternatieven. Ik ben vervolgens een 
onderzoek gestart naar de toepassing van digitale regel-
systemen in de agrarische sector. Na een zorgvuldige 
analyse bleek dat de toenmalige varkensstalcomputer van 
Priva het meest geschikt was. Met behulp van die computer 
werden verschillende zaken, zoals de ventilatie, op  
een varkenshouderij geregeld. Het bijzondere aan deze 
computer, met een zestien bits processor, was dat het 
 mogelijk was om de aansturing in verschillende ruimtes te 
regelen. Met deze varkensstalcomputer kon je onderling 
data uitwisselen zonder dat dit eerst naar één centraal punt 
toe moest. Hierdoor was dit concept uitermate geschikt  

om toe te passen in de gebouwenwereld, waar je in grote 
gebouwen vaak te maken had met meerdere technische 
ruimtes. In overleg met de leverancier is dit systeem vervol-
gens geschikt gemaakt voor gebouwen. Dat was nog wel een 
kleine uitdaging, want in de agrarische sector had men 
slechts een beperkt aantal I/O’s. Zo was er bijvoorbeeld geen 
analoge uitgang en geen digitale ingang. Deze hardware 
moest dus worden aangepast. Ook de software onderging 
een update. In tegenstelling tot in de agrarische wereld 
worden gebouwen in de kantorenmarkt in het weekend 
echter niet gebruikt. Dit betekende dat de computer zelf 
moest kunnen berekenen hoe laat moest worden gestart 
met verwarmen als de temperatuur naar bijvoorbeeld een 
graad of twaalf was gezakt.”

Meten met meerpunts schrijver

“Toen wij in 1982 een pilot met deze aangepaste varkens-
stalcomputer voor het ministerie van Buitenlandse Zaken 
succesvol afrondden, betekende dit feitelijk weer een nieuwe 
doorbraak. De volgende uitdaging lag in het op afstand 
kunnen uitlezen van gegevens. We waren gewend aan het 
werken met een zogenoemde meerpunts schrijver. Dit was 
een mechanisch meetinstrument met meerdere ingangen. 
Het opstellen van dit systeem om metingen in verschillende 
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ruimtes te kunnen uitvoeren was echter een tijdrovend 
proces, dat veel vroeg van de accuratesse van mensen. 
Desalniettemin konden we met die meerpunts schrijver 
metingen verrichten, waarbij de gemeten waardes over een 
periode van 24 uur werden geregistreerd op een papierrol. 
De overgang naar het op afstand uitlezen van gegevens via 
een modem door middel van Viditelmode 1200/75 baud 
was weer een mooie stap voorwaarts. Met behulp van een 
speciale Sheikosha printer was het mogelijk om vijf 
verschillende grafieken op afstand te printen, bijvoorbeeld 
van het temperatuurverloop. De monitorbediening werd in 
die tijd ook steeds gebruiksvriendelijker. En dat was wel 
nodig, want de gebruikers waren per slot van rekening 
 techneuten en geen computerdeskundigen,” zo duidt 
Reinier van der Helm het belang van die ontwikkeling aan.

Doorbraak medische sector

Volgens de meet- en regeltechniek specialist diende zich 
midden jaren tachtig met het automatiseren van verschil-
lende projecten in de medische wereld weer een nieuw 
tijdvak aan. “Afgezien van het feit dat het regelsysteem 
zaken goed moest kunnen sturen, was bedrijfscontinuïteit 
van levensbelang. In die wereld draait het immers letterlijk 
om leven en dood. De betrokken mensen moesten dan ook 
een blind vertrouwen krijgen in de werking van het 
systeem. Zo hebben wij de operatiekamers in het Goudse 
Bleuland-ziekenhuis, tegenwoordig heet dit het Groene 
Hart ziekenhuis, volledig digitaal geautomatiseerd. Met de 
computer met een harddisk van 10 MB was het toen al 
mogelijk om historische data op te slaan en in de vorm van 
grafieken te presenteren. Ook werd het mogelijk om platte-
gronden en principeschema’s te tonen, waarop bijvoorbeeld 
de positie van luchtbehandelingskasten te zien was en de 
gemeten waarden werden geprojecteerd. De menustructuur 
werd toen geïntroduceerd, dit alles in monochrome teksten 
en afbeeldingen,” aldus Reinier van der Helm. “De automa-
tisering van het volledige klimaat van alle eenbedskamers 
van het Brandwonden Centrum in Rotterdam was in die 
tijd een huzarenstukje. Daar moest een systeem worden 
geïmplementeerd waarbij voor elke ruimte de luchtvochtig-

heid en de temperatuur apart moest worden geregeld.  
Het ging daar om open verpleging, zodoende moest er voor 
elke individuele kamer met sluizen worden gewerkt, zodat 
er overdruk ontstond om bacteriën buiten te sluiten.”

Software ontwikkelen

“Samen met een groep afgestudeerden hebben wij software 
ontwikkeld waarmee de regeltechniek zo efficiënt mogelijk 
kon worden aangestuurd. In de jaren negentig viel het me 
op dat bij projecten steeds het wiel opnieuw werd uitge-
vonden. Ik heb toen gezocht naar mogelijkheden om zaken 
te standaardiseren en dit gevonden in de ontwikkeling van 
een tool waarbij op basis van het doorlopen van een groot 
aantal vragen het systeem op basis van de gemaakte keuzes 
niet alleen de meest geschikte regelcomputer selecteert, 
maar bovendien een volledig regelschema automatisch 
wordt getekend. Om dit laatste mogelijk te maken hebben 
wij een programma in Autolisp gezet. Autolisp is een 
computertaal voor het tekenen met AutoCAD,” licht hij in 
heldere bewoordingen toe. “En waar normaliter degene 
achter de computer met behulp van AutoCAD met de muis 
tekende, werd het toen mogelijk om op basis van de 
gemaakte keuzes geheel automatisch tekeningen te maken. 
Als er tijdens het testen van regelpanelen bleek dat er fouten 
aanwezig waren, werd dit aangegeven op de tekening. 
Hiermee werd een goed bruikbaar feedbacksysteem 
geboren, waardoor de meet- en regeltechniek in de loop  
van de tijd steeds verder is geoptimaliseerd.” 

“Op afstand uitlezen van  
gegevens via Viditelmode met  
een 1200/75 baud modem  
mooie stap voorwaarts”

Reinier van der Helm (1944)

Reinier van der Helm is na afronding 
van de MULO meer dan vijfenveertig 
jaar in dienst geweest bij verschil-
lende bedrijven in de installatie-
branche. Hij is zich hierbij al snel 
gaan toeleggen op de meet- en 
regeltechniek. Na dertig jaar werk -  
zaam te zijn geweest bij installatie-
bedrijf Kropman, onder andere als 
technisch adjunct-directeur en als 
vestigingsleider van de Rijswijkse 
vestiging, is Reinier van der Helm  
in 2004 vervroegd met pensioen 
gegaan. Sinds 2007 is hij op verzoek 
van Priva binnen het gelijknamige 
bedrijf actief op het gebied van 
advisering en engineering binnen  
de velden luchtbehandeling en 
klimaatbeheer. 
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In de prachtig groene omgeving van Heeswijk-Dinther 
leerde Anne-Marie al vroeg de schoonheid van de natuur te 
waarderen. “En als mensen dingen mooi vinden, gaan ze er 
vanzelf van houden,” verklaart ze haar betrokkenheid bij  
het realiseren van een beter milieu. “Als we op dit vlak echt 
grote stappen voorwaarts willen zetten, is het belangrijk om 
het milieu niet buiten jezelf te plaatsen. Het risico is dan 
levensgroot dat milieu in de ‘goede doelen’-sfeer terecht-
komt. Het is zaak om naar het milieu te kijken zonder het 
grote geheel uit het oog te verliezen.”

Positieve ontwikkeling duurzaamheid

“De praktijk wijst uit dat het uitstekend mogelijk is om 
zakelijk succesvol te zijn en daarbij als ondernemer je maat-
schappelijke verantwoordelijkheid te nemen,” zo maakt 
Anne-Marie Rakhorst een subtiele verwijzing naar Search, 
het internationaal opererende ingenieursbureau, laborato-
rium en opleidingsinstituut dat zij in 1994 heeft opgericht. 
Als een logisch voortvloeisel uit haar enthousiaste en 

 optimistische kijk op zaken is Anne-Marie Rakhorst positief 
gestemd over de huidige ontwikkelingen. “Er gebeurt al 
ontzettend veel moois op het vlak van duurzaamheid.  
Kijk bijvoorbeeld naar een stad als Amsterdam, die recent 
heeft bepaald dat alle gemeentelijke nieuwbouw binnen de 
stadsgrenzen vanaf nu duurzaam moet zijn. Of neem een 
stad als Apeldoorn, waar men in 2020 volledig energie- en 
CO2-neutraal wil zijn. Dat zijn toch prachtige ambities en 
initiatieven. Zo zijn er nog meer voorbeelden van decen-
trale overheden met ambities op dit vlak.” Maar ook binnen 
het bedrijfsleven somt ze moeiteloos een indrukwekkend 
rijtje met recente initiatieven op. “Een goed voorbeeld is de 
introductie van het energielabel ClimateReady door Volker- 
Wessels. Met behulp van een eenvoudig softwareprogramma 
kan de consument via internet berekenen wat de investering 
in specifieke duurzame energie systemen aan investering 
vergt en wat men hiermee gaat besparen op de energie-
kosten. Ook wordt per optie concreet aangegeven wat het 
effect is op het milieu. Ja, we zijn echt wel op de goede weg.”

Anne-Marie Rakhorst, directeur Search

De inspirerende kracht  
van duurzaam ondernemen

Vanuit het strak vormgegeven hoofdkantoor van Search in het groene Brabantse Heeswijk-Dinther is 

het slechts een kwestie van schuin oversteken naar de karakteristieke burgemeesterswoning aan de 

overzijde. “Hier heb ik het ondernemerschap met de paplepel ingegoten gekregen.” Deze woorden 

krijgen een letterlijke betekenis als Anne-Marie Rakhorst uitlegt dat ze vroeger als klein meisje 

dagelijks de tafel dekte voordat haar vader tussen de middag thuis kwam eten. “Dit was vroeger de 

werkkamer van mijn vader.”
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Inspireren en enthousiasmeren

In één adem met deze constatering benadrukt ze het belang 
om met enthousiasme en bevlogenheid te werk te gaan. 
“Het is niet zinvol om mensen met een opgeheven vinger  
te vertellen hoe ze zich moeten gedragen. Het is veel beter 
om mensen écht enthousiast te maken om zich voor een 
duurzaam milieu in te zetten. Dit kun je alleen doen door 
mensen te inspireren, bijvoorbeeld door veel aandacht te 
besteden aan goede voorbeelden. Op dit vlak is ook een 
belangrijke taak voor de media weggelegd.”

toepassen van energiebesparende technieken in de kantoor-
omgeving. In die zin vind ik dat intelligentie in gebouwen 
bijna synoniem is met het investeren in duurzaamheid.  
Het tempo waarmee de brandstofprijzen op dit moment 
stijgen, fungeert hierbij als een katalysator. De terugverdien- 
tijd van investeringen in energiebesparende technieken 
wordt in rap tempo steeds korter. In de toekomst zal 
 gebouwenintelligentie een nog belangrijkere rol vervullen 
dan nu. Als gevolg van de voortgaande trend van verstede-
lijking zullen we, onder druk van het groeiend beslag op  
de schaarse grond, steeds inventiever moeten omgaan met 
de beschikbare ruimte. Intelligentie in gebouwen kan 
hieraan een grote bijdrage leveren.
 
Duurzaamheid ontwikkelen tot exportproduct

De ‘vrouwelijke ondernemer van het jaar 2000’ ziet veel 
parallellen tussen haar filosofie en de visie van de Duitse 
architect Thomas Rau. “Rau heeft een grande redesign van 
de wereld voor ogen, waarbij zowel de mobiliteit als de 
bebouwde omgeving compleet anders moeten worden inge-
richt. Hij ziet Nederland hierbij als een ideale proeftuin om 
zijn ideeën te verwezenlijken en de rest van de wereld te 
laten zien dat het ook anders kan. Volgens Rau beschikken 
wij in Nederland over de ideale randvoorwaarden om zijn 
gedachtegoed succesvol ten uitvoer te brengen.” In hoog 
tempo somt Anne-Marie Rakhorst ze op. “We zijn een 
welvarend land met de benodigde financiële draagkracht, 
we hebben hoog opgeleide mensen, zijn goed georgani-
seerd, respecteren de natuur, hebben een sterke drive tot 
innovatie en hebben bovendien op een respectvolle manier 
leren omgaan met de kracht en dreiging van het water.” 
Deze unieke combinatie van kwaliteiten levert Nederland 
volgens de ambassadrice op het gebied van duurzaamheid 
een prachtige kans op. “De productie wordt steeds meer 
verplaatst naar andere landen. Onze economie ontwikkelt 
zich steeds meer tot een kenniseconomie. Rondom het 
fenomeen duurzaamheid kunnen wij een enorme expertise 
opbouwen, die kan uitgroeien tot een exportproduct met 
ongekende mogelijkheden,” zo drijft weer even de onder-
nemer in haar boven.

“Als mensen dingen mooi vinden, 
gaan ze er vanzelf van houden”

Groeiend belang building intelligence

De bevlogen Brabantse ondernemer signaleert veel 
progressie op het gebied van het toepassen van building 
intelligence. “Mede onder invloed van de toegenomen 
aandacht voor milieu is er veel meer aandacht voor het 
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Omarming Cradle to Cradle gedachtegoed

Anne-Marie Rakhorst omarmt het gedachtegoed van de 
Amerikaanse architect William McDonough en de Duitse 
chemicus Michael Braungart. “Naast Al Gore, die met zijn 
film ‘The Inconvenient Truth’ het onderwerp duurzaamheid 
echt op de agenda heeft gekregen, is de invloed van 
 McDonough en Braungart in dit opzicht ontzettend groot. 
Zij stellen dat het huidige milieudenken aanspoort om meer 
met minder te doen en op deze wijze de schade te beperken. 
Hun ‘Cradle to Cradle’ filosofie gaat uit van de gedachte dat 
we moeten ophouden met het maken van producten, die 
zogenaamd minder slecht zijn. Zij stellen dat we uitsluitend 
nog intelligente producten zouden moeten ontwerpen, 
gemaakt van materialen die we steeds weer kunnen terug-
geven aan technische of biologische kringlopen.”

Heemtuin oase van rust

Terwijl ze een schetsontwerp op tafel ontvouwt, vertelt 
Anne-Marie Rakhorst over de heemtuin, die achter het 
hoofdkantoor in Heeswijk wordt aangelegd. “Er komen 
onder andere twee helofytenfilters voor de opvang en 
 zuivering van ons afvalwater, evenals een insectenmuur. 
Aan de noordzijde komen vlechthagen en een ooievaars-
nest. Het wordt straks een heerlijke plek voor al onze 

 medewerkers om even tot rust te komen tijdens een drukke 
werkdag. Een goede balans tussen werk en rust, tussen 
spanning en ontspanning bepaalt voor een belangrijk deel 
de kwaliteit van ons leven. Er zouden in Nederland veel 
meer van dit soort oases van ontspanning moeten komen in 
de directe nabijheid van de werkplek. Vanwege het geld 
hoeven ondernemers het niet te laten. Elke euro die wij in 
de aanleg investeren verdienen we terug. Op een groot 
aantal uiteenlopende fronten. Denk dan bijvoorbeeld aan de 
uitstraling rond het gebouw, de lucht- en de waterzuivering, 
de biodiversiteit en vooral de rust die onze mensen en 
klanten er aantreffen. Maar denk ook maar eens aan de 
waardevermeerdering van het gebied,” zo slaat ze een brug 
naar het belang om duurzaamheid goed te verankeren in de 
totale omgeving van een gebouw en andersom het gebouw 
goed in te passen in de directe omgeving. “Ik kan haast niet 
wachten om straks hier in de eerste lentezon mijn boterham 
tussen de middag op te eten,” zo droomt ze even hardop.  

Anne-Marie Rakhorst (1967)

Anne-Marie Rakhorst heeft in 1994 
Search Laboratorium B.V. opgericht. 
Onder haar leiding is Search 
uitgegroeid tot een internationaal 
opererend ingenieursbureau, 
laboratorium en opleidingsinstituut 
met een uitgebreid dienstenaanbod 
op het gebied van (duurzame)  
bouw, industrie, milieu, ruimtelijke 
inrichting, energie en water.                                                           
In 2000 is zij verkozen tot Zaken-
vrouw van het jaar. Daarnaast 
maakt Anne-Marie Rakhorst deel uit 
van het landelijke hoofdbestuur van 
de KRO en is zij een veelgevraagd 
spreker voor congressen en evene-
menten, waarbij de thema’s 
‘maatschappelijk verantwoord 
ondernemen’ en ‘duurzame 
ontwikkeling’ centraal staan. In 
2007 schrijft zij haar eerste boek 
‘Duurzaam ontwikkelen… een 
wereldkans’. Tevens bracht zij in 
hetzelfde jaar de Nederlandse versie 
van de duurzaamheidsbestseller 
‘Cradle to Cradle’ op de markt.  
In 2008 is het boek ‘De winst van 
duurzaam bouwen’ van haar hand 
verschenen.

Helofytenfilter soms ook helophyten-
filter genoemd, is een filter om afval-
water of water uit bijvoorbeeld vijvers te 
zuiveren. Het is een water zuivering door 
middel van een moeras(je) met helofyten. 
Dit zijn moeras planten, zoals riet en 
lisdodde.
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Duurzaam en  
energiezuinig bouwen

De verzameling boeken over architectuur in het kantoor van Paul de Ruiter is 

indrukwekkend. Vanaf de tweede plank lijken wereldberoemde collega’s als 

Santiago Calatrava en Rem Koolhaas goedkeurend een blik te werpen op een 

maquette van een kantoorpand. Gelet op de geur van lijm, heeft deze net het 

levenslicht gezien. Af te lezen aan de vele bouwmaterialen is dit een omgeving 

waarin meer wordt gewerkt dan vergaderd. 

Volgens Paul zorgt de informele kantooromgeving aan de Leidsestraat, in het 

centrum van Amsterdam, soms voor leuke reacties. “Mensen verwachten vaak in een 

uit marmer opgetrokken kantoor te worden ontvangen,” aldus Paul de Ruiter. Het is 

typerend voor de architect, die stelt dat vorm en architectuur dienstbaar moeten 

zijn aan de gebruiker en diens wensen. “Wij werken van binnen naar buiten in 

plaats van andersom. Dat wil zeggen dat de gebruiker en hetgeen hij van een 

gebouw verwacht, leidend is voor het ontwerp.” Opvallend aan de projecten van het 

Amsterdamse architectenbureau is de aandacht voor energiebesparing en duur-

zaamheid. “Naast de esthetische kant van architectuur heb ik dit onderwerp altijd 

belangrijk gevonden. Zo heb ik midden jaren negentig mijn promotieonderzoek 

gewijd aan de mogelijkheid van de gebouwhuid om een positieve bijdrage te 

leveren aan de energiehuishouding van het gehele gebouw. De potentiële energie-

productie van gebouwen is namelijk enorm. In de toekomst worden gebouwen dan 

ook leveranciers van energie. Daar ben ik van overtuigd.”
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Daglicht geeft energie

Als voorzitter van de stichting ‘Living Daylights’ maakt Paul 
de Ruiter zich sterk voor de bevordering van daglichttoe-
passingen in de gebouwde omgeving. “De aanwezigheid van 
daglicht in ruimtes is niet alleen belangrijk voor de beleving 
van de ruimte, maar ook met het oog op de gezondheid van 
de gebruiker. Daglicht geeft energie, maakt vrolijk en bevor-
dert de productiviteit. Onderzoek in de VS heeft aange-
toond dat er een directe relatie bestaat tussen het niveau van 
daglicht en de leerprestaties. Wat dat betreft vind ik de 
situatie met betrekking tot de nieuwbouw van basisscholen 
in Nederland dan ook te gek voor woorden. Om zoveel 
mogelijk energieverlies te voorkomen, wordt er vaak weinig 
glas in de gevels gepland. Afgezien van het ontbreken van 
daglicht, is ook het binnenklimaat vaak dramatisch. Binnen 

de beperkte budgetten is er vaak nauwelijks geld beschik-
baar voor ventilatie. De kinderen zitten echter wel als 
haringen in een ton met te weinig zuurstof en te hoge 
concentraties CO2. In Nederland is de investering in instal-
latie per varken groter dan per kind. En dat kan de bedoe-
ling toch niet zijn. We hebben het wel over onze toekomst.” 

Duurzaam bouwen in Middelburg

Het nieuwe kantoor van Rijkswaterstaat Zeeland in Middel-
burg is volgens de bevlogen architect een voorbeeld voor  
de toekomstige ontwikkeling van duurzaam bouwen en de 
omgang met duurzame energiebronnen. “De uitdrukkelijke 
wens van de opdrachtgever om een transparant gebouw te 
realiseren, hebben wij vertaald naar een constructie, die 
grotendeels uit glas bestaat. De zuidgevel bestaat voor 50% 
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uit glas, terwijl de noordgevel zelfs voor 100% uit glas is 
opgetrokken. De glazen gevels maken een ruime daglicht-
toetreding mogelijk en bieden een fantastisch uitzicht.  
Door middel van reflectie via de buitenlamellen en de witte 
plafonds kan het daglicht tot diep in het gebouw door-
dringen. Wijzend naar de buitengevel aan de kanaalzijde 
van het gebouw, wijdt Paul verder uit over de lichtwerking. 
“De horizontale lamellen zijn niet alleen beeldbepalend, 
maar zorgen er ook voor dat de warmte van de zon uit het 
gebouw wordt gehouden en dat de gebruiker de verdeling 
van het daglicht optimaal kan regelen. Dankzij de ruime en 
diepe inval van daglicht is er minder kunstlicht nodig.”

Koude- en warmte-opslag en actief beton

Ronduit innovatief en duurzaam is de toepassing van  
actief beton in combinatie met koude- en warmte-opslag. 
“Om een gebouw ’s zomers koel te houden en in de winter 
warm, wordt veelal gekoelde of warme lucht het gebouw 
ingeblazen. Dit kost veel energie en leidt bovendien vaak  
tot klachten over tocht. Toepassing van actief beton, 
 gecombineerd met koude- en warmte-opslag in de bodem, 
maakt het mogelijk om 40 tot 50% energie te besparen in 
vergelijking met traditionele koel- en verwarmingstech-
nieken. Daarnaast ontstaat hierdoor een constant en 
behaaglijk werkklimaat. Met behulp van actief beton wordt 
op een energiezuinige wijze de temperatuurhuishouding  
in het gebouw geregeld. In de betonnen vloeren van de 

verdiepingen, die tevens de plafonds vormen van de 
 verdiepingen één etage lager, lopen koudwaterleidingen die 
de betonmassa activeren. De vloer neemt hierdoor bij 
opwarming van het kantoorvertrek een groot deel van de 
warmte op, terwijl het tegelijkertijd koude verspreidt.  
Zo’n 65 meter onder de grond wordt in de winter de koude 
opgeslagen, die in de zomer wordt gebruikt om de vloeren 
te koelen. De warmte, die in de zomer wordt afgevoerd, 
wordt op een andere plek naast het gebouw in de bodem 
opgeslagen. Door de lamellen aan de kanaalzijde kijken 
enkele medewerkers van Rijkswaterstaat vanaf de derde 
verdieping bewonderend uit over het imponerende land-
schap. In hun ogen valt de tevredenheid over zo’n unieke 
werkplek af te lezen. 

Paul de Ruiter (1962)

Paul de Ruiter (1962) studeerde in 
1990 cum laude af aan de Technische 
Universiteit Delft. Voor de oprichting 
van zijn eigen bureau in 1994 werkte 
hij bij toonaangevende architecten-
bureaus in Canada, Australië en 
Nederland. Architectenbureau Paul de 

Ruiter bv richt zich van begin af aan specifiek op duurzame, energie-
zuinige architectuur. Het bureau werkt vanuit de overtuiging dat door 
onderzoek en innovatie esthetisch mooie gebouwen kunnen ontstaan, 
die duurzaam en energiezuinig zijn en gezond om in te verblijven.  
Ook productontwikkeling maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. 
Naast zijn ontwerpwerkzaamheden werkt Paul de Ruiter aan een 
promotieonderzoek naar klimaatactieve gevels. Hij geeft regelmatig 
lezingen, schrijft artikelen voor vaktijdschriften en geeft les op 
Technische Universiteiten en Academies van Bouwkunst. Paul de Ruiter 
is voorzitter van de stichting Living Daylights en zet zich in voor  
diverse instellingen, die een duurzame samenleving nastreven.

Actief beton regelt op een innovatieve 
en energiezuinige wijze de temperatuur-
huishouding in het gebouw. In de 
betonnen vloeren van de verdiepingen, 
die tevens de plafonds vormen van de 
onderliggende verdieping, lopen koud-
waterleidingen die de betonmassa 
activeren. De vloer neemt daardoor bij 
opwarming van het kantoorvertrek een 
groot deel van de warmte op, terwijl het 
tegelijkertijd koude verspreidt. De actieve 
oppervlakten maken het mogelijk het 
ventilatievoud sterk te reduceren.  
Het ventilatievoud van een ruimte is het 
getal dat aangeeft hoeveel keer per uur 
de ruimte van verse lucht wordt voorzien.

“Gebouwen worden 
leveranciers van energie”
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“Veel klimaatinstallaties draaien niet goed”, zo beweert Jos 
Waagmeester. “TNO-onderzoek heeft uitgewezen dat maar 
liefst 70% van de klimaatinstallaties niet goed functioneert. 
Dat zijn toch redelijk dramatische cijfers,” aldus de adviseur, 
die nog veel ruimte ziet voor verbetering. “Gebruikers van 
panden proberen primair het comfort te verhogen en het 
energieverbruik te minimaliseren,” zo brengt hij het doel 
van het gebruik van klimaatinstallaties terug tot de basis-
principes. “In toenemende mate hebben mensen hierbij oog 
voor duurzaamheid. Die slechte performance wordt deels 
veroorzaakt doordat mensen slechts een klein deel van de 
intelligentie van een gebouwbeheersysteem aanspreken. 
Deze beheersystemen worden steeds slimmer. In de praktijk 
zie je echter vaak dat er maar een fractie van de mogelijk-
heden wordt gebruikt. En we hebben het hier wel over  
het zenuwcentrum van de complete infrastructuur aan 
 installaties. Vaak wordt bij een storingsmelding of klacht 
een setpoint versteld om de storing of klacht weg te nemen, 
terwijl niet naar de oorzaak van het probleem wordt 
gekeken. Doodzonde.”

De mens als verzaker

Om het maximale te kunnen halen uit de mogelijkheden 
van de installaties en de regeltechniek speelt de gebruiker 
zelf een bepalende rol. “Neem als voorbeeld het gebruik van 
een bivalent duurzaam systeem met een warmtepomp en 
een piekketel. Om het energieverbruik te minimaliseren is 
het cruciaal dat de ketel pas wordt bijgeschakeld als het 
duurzame systeem het niet meer kan bijbenen, omdat het 
buiten te koud is. Het instellen van dit setpoint luistert dan 
wel erg nauw. Te vaak worden onnodig energieverbruikende 
bronnen aangesproken terwijl het niet nodig is.” Getuige het 
gemak waarmee de adviseur allerlei voorbeelden de revue 
laat passeren, betreft het hier een serieus probleem.  
“Neem nu het gebruik van warmte- en koude-opslag.  
Het gebeurt echt met regelmaat dat de warmte- en koude-
opslag in de zomer niet goed werkt, omdat men vergeten is 
om gedurende de winter de koude in de bodem op te slaan. 
Ja, en als iets er niet in zit, kun je het er ook niet uithalen,” 
zo maakt Jos Waagmeester subtiel duidelijk hoe eenvoudig 
dit euvel is te verhelpen.

Jos Waagmeester, senior adviseur IF Technology

Optimaliseren op basis  
van trendanalyses

De gestaag groeiende files zijn er dagelijks de stille getuigen van dat het slechts voor weinig mensen is weggelegd 

om vanuit hun woning naar hun werkplek te kunnen wandelen. Helemaal bijzonder is het als de locatie in kwestie 

Paleis Het Loo heet. “Toegegeven,” zegt Jos Waagmeester, “normaal gesproken werk ik vanuit Arnhem, maar wij  

zijn toevallig net bezig om de mogelijkheden te onderzoeken om Paleis Het Loo energiezuiniger te maken.  

De huidige installaties zijn namelijk aan het einde van hun levensduur.” Het is slechts een kort stuk te voet vanuit 

de voormalige dienstwoning, die Jos Waagmeester bewoont, naar het voormalige Koninklijk Paleis zelf.
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Functioneren technische dienst

Over de oorzaak van dit menselijk falen heeft hij wel een 
duidelijke mening. “Een technische dienst functioneert in 
de ogen van het management goed als de gebruikers het 
klimaat comfortabel vinden en er daarnaast niet te veel 
storingen optreden. En als er dan al een keer een storing 
optreedt, moet die snel worden verholpen. Er is nauwelijks 
aandacht voor de energie-efficiency en de vraag of de moge-
lijkheden van de installaties en het gebouwbeheersysteem 
wel goed worden benut. Er bestaat geen trigger voor de 
betrokken onderhoudsmensen om te sturen op efficiency  
of energiekosten. Geleidelijk aan zie je dit wel veranderen. 
In het kader van de focus op core business besteden 
bedrijven het technisch onderhoud vaker uit. Het toepassen 
van prestatiecontracten is nog lang geen gemeengoed, maar 
komt wel vaker voor. Het inbouwen van een bonus-malus-
regeling, gekoppeld aan de energieprestatie, is een prima 
mechanisme om dit goed te laten werken. Een onderhouds-
partij stuurt in zo’n geval geen rekening meer voor het 
verhelpen van een storing, maar zal veel meer nadruk 
leggen op preventie.”

Kantelen Trias Energetica

Jos Waagmeester is er een voorstander van om de traditio-
nele Trias Energetica om te draaien. “Binnen dit model 
wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden om energie te 
besparen en pas dan naar de mogelijkheid om hier duur-
zame oplossingen voor in te zetten.” Terwijl hij het  
getekende driehoeksmodel 180 graden draait, vervolgt Jos 
Waagmeester: “Het is verstandiger om eerst te bekijken  

hoe je duurzame energie kunt opwekken en pas daarna te 
bekijken in hoeverre je energie kunt besparen. Neem als 
voorbeeld het gebruik van warmte-koude-opslag in combi-
natie met het gebruik van een warmtepomp. In de winter 
hoeft het gebruik van de warmtepomp niet de goedkoopste 
optie te zijn. Echter, diezelfde warmtepomp slaat gedurende 
de winter wel koude op in de bodem, die in de zomer kan 
worden benut om te koelen. En als je het dan vervolgens 
over een volledig jaar bekijkt, blijkt deze toepassing wél het 
voordeligst te zijn.”

Meer integrale benadering

De bewoner van de karakteristieke dienstwoning consta-
teert dat alle betrokken partijen beter met elkaar overleggen 
dan vroeger. “Mensen vanuit de verschillende disciplines 
hebben gemiddeld genomen meer overleg met elkaar dan 
vroeger, waardoor je beter tot goed overdachte integrale 
oplossingen kunt komen. Aan de andere kant zie ik echter 
ook nog dat mensen met een wetenschappelijke achter-
grond achter de tekentafel op hun manier slimme concepten 
ontwikkelen, zonder voldoende gevoed te worden door 
input van anderen. Ook wordt nog vaak op basis van 
vermogens ontworpen, waarbij het systeem er qua capaciteit 
op berekend moet zijn om voldoende te kunnen koelen in 
de zomer en verwarmen in de winter. Bij deze berekeningen 
wordt nog steeds uitgegaan van het referentiejaar 
1964/1965. Inmiddels zijn onze winters veel zachter 
geworden en de zomers warmer. Er wordt dus uitgegaan 
van onjuiste uitgangspunten. Daarnaast is er vooral 
aandacht voor de benodigde maximale capaciteit en wordt 

Trias Energetica Voor het bereiken van 
een zo duurzaam mogelijke energievoor-
ziening heeft de TU Delft een strategie 
ontwikkeld (1996), die ook bekend  
staat onder de term 'Trias Energetica'.  
De strategie bestaat uit drie stappen  
die opeenvolgend genomen worden.  
1: Beperk de energievraag.  
2: Gebruik duurzame energiebronnen.  
3: Gebruik eindige energiebronnen 
efficiënt.
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onvoldoende gekeken naar spreiding. Het maakt nogal 
verschil of je drie dagen met een buitentemperatuur van 
minus vijf graden Celsius hebt of vijfentwintig.

Trendanalyses op basis van historie

Jos Waagmeester juicht de huidige tendens van harmoni-
satie van harte toe. “In de periode van 1950 tot 2000 kon je 
aan de hand van het ontwerp zien wie de maker ervan was. 
Die periode kenmerkt zich door een grote verscheidenheid 
aan zienswijzen. Mede onder invloed van het toenemend 
gebruik van warmtepompen en gebouwbeheersystemen 
worden momenteel veel zaken gestandaardiseerd, ook op 
het gebied van registratie.” Hiermee raakt de expert op  
het gebied van ondergrondse energieopslag een teer punt. 
“Optimaliseren van klimaatsystemen in de bebouwde 
omgeving wordt steeds belangrijker. Om dit goed te kunnen 
doen, moet je historie opbouwen op basis waarvan je trend-
analyses kunt maken. Alle variabelen, zoals bijvoorbeeld 
energiemanagement, onderhoudshistorie en klachten-
analyse moet je met één druk op de knop met elkaar 
kunnen combineren. Op dit vlak zie ik nog mogelijkheden 
om het proces waarbij de veelheid aan data wordt omgezet 
in informatie, op basis waarvan adviezen tot optimalisatie 
kunnen worden gegeven, verder te automatiseren.”

Geothermie heeft de toekomst

In de toekomst ziet Jos Waagmeester het principe van geo -
thermie een enorme vlucht nemen. Hij licht het fenomeen 
nader toe: “Bij geothermie wordt de energie die in de kern 
van de aarde aanwezig is door geleiding naar de oppervlakte 
gebracht. Vanaf het aardoppervlak gerekend is de tempera-
tuurtoename ongeveer dertig graden Celsius per kilometer 
diepte. Deze warmte wordt gewonnen door het op diepte 
aanwezige grondwater op te pompen en de warmte eraan te 
onttrekken. Na de warmteoverdracht wordt het water  
weer geïnfiltreerd in de bodem. Er vindt momenteel veel 
onderzoek plaats naar de toepassing van geothermie.  
In Den Haag Zuidwest speelt een project waar door drie 
woningcorporaties vierduizend nieuwe woningen worden 
gebouwd. Deze woningen zullen door middel van 

geothermie verwarmd gaan worden. Deze geothermische 
warmte wordt onttrokken aan een zandsteen laag op een 
diepte van 2200 meter. Het water is op die diepte ongeveer 
75 graden Celsius. Het thermisch vermogen van de geother-
mische put bedraagt ongeveer 5 MWth. Het piekvermogen 
wordt geleverd door de bestaande stadsverwarming en een 
piekketel. Het aandeel duurzame energie in de verwarming 
van de woonwijk bedraagt straks ongeveer 70 procent.” 

Overheidsinvloed

De rol van de overheid op het gebied van duurzaamheid 
betitelt Jos Waagmeester als populistisch. “De overheid 
heeft een stevige ambitie verwoord in het plan ‘20-20-20’.  
Er wordt tot op heden alleen veel te weinig aandacht 
besteed aan het scheppen van de juiste kaders. Er ligt nu 
veel focus op in het oog springende maatregelen zoals 
spaarlampen en de aanschaf van zonnepanelen voor zeven-
duizend huishoudens, terwijl voor echte verduurzaming de 
aandacht op andere aspecten moet liggen. Stimulering 
vanuit de overheid met heldere wetgeving, duidelijke kaders 
en grootschalige aanpak zijn nodig om de ambitieuze 
doelen te verwezenlijken. Er is bijvoorbeeld meer aandacht 
nodig voor onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe 
technieken, zoals geothermie. Nieuwe duurzame energie-
projecten moeten bovendien worden gestimuleerd en niet 
gedwarsboomd door wetgeving.” Hij geeft zijn opmerking 
extra gewicht door eraan toe te voegen: “Het probleem is 
niet zozeer het opraken van de voorraad fossiele brand-
stoffen, want bij de huidige stijgende energieprijzen wordt 
het weer interessant om de moeilijker bereikbare voorraden, 
genoeg voor honderden jaren, te gaan exploreren. Nee, het 
echte probleem is de opwarming van de aarde door de 
CO2-uitstoot.” 

Jos Waagmeester (1974)

Jos Waagmeester is als senior 
adviseur werkzaam bij IF Technology, 
een onafhankelijk adviesbureau op 
het gebied van water, bodem en 
energie.

“Een technische dienst functioneert  
al goed als het comfortabel is  
en er niet veel storingen optreden”
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Elco Brinkman “Gedurende de afgelopen 25 jaar is de 

techniek een steeds belangrijkere rol gaan vervullen in 

woningen en kantoren, waarbij steeds meer kennis wordt 

toegepast op het gebied van bouwfysica, natuurkunde en 

de werking van materialen.” 

Max van Huut “Alhoewel het niet echt nieuw is, wordt  

er steeds meer aandacht besteed aan duurzaam bouwen. 

Het terugdringen van het energieverbruik speelt hierbij 

een prominente rol. Het beter isoleren van gebouwen 

heeft hierbij een enorme vlucht genomen. Omdat de 

gebruikte materialen vaak geen vocht konden accom-

moderen, zijn er wel veel dampdichte gebouwen ontstaan 

met als resultaat een verslechtering van het binnen-

klimaat.”

Peter Luscuere “In de toekomst zullen slimme digitale 

koppelingen en het op afstand monitoren sterk aan 

 belang winnen. Straks schakelt de mobiele telefoon bij  

het verlaten van het kantoor direct over van het bedrijfs-

netwerk op het publieke net en herkent het systeem bij 

binnenkomst van de eigen kantoorruimte direct de 

 persoonlijke voorkeuren voor temperatuur en ventilatie.” 

Herman Nietvelt “De doorbraak van gebouwbeheer-

systemen is voor mij zonder twijfel de belangrijkste 

 ontwikkeling gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar. 

Hiermee kun je nu zoveel meer regelen dan vroeger. 

Daarnaast zijn deze systemen in de loop van de tijd steeds 

gebruiksvriendelijker geworden, onder andere door de 

vooruitgang op het vlak van de grafische presentatie-

mogelijkheden.” 

Rudolf Das “Door de jaren heen zijn het niet zozeer de 

bouwmethoden of -technieken geweest die zijn veranderd, 

maar vooral de gebruikte materialen. Er wordt beter 

geïsoleerd, ondermeer door het gebruik van dubbel glas, 

dat tevens inbraakbestendig is. De dakpannen zijn beter 

geworden, evenals het hang- en sluitwerk. Ook wordt er  

nu meer gebruik gemaakt van kunststoffen.” 

Olaf ten Have “De toegankelijkheid van de regeltechniek 

is opvallend verbeterd. Vroeger was dit voor veel mensen 

een black box. Dit is allemaal veel overzichtelijker en 

gebruiksvriendelijker geworden. Daarnaast wordt er tegen-

woordig veel meer aandacht besteed aan de energetische 

prestatie van een gebouw.”

Reinier van der Helm “Een goede ontwikkeling vind  

ik de vooruitgang op het gebied van individuele ruimte-

regelingen. Gebruikers van een pand kunnen hierdoor 

steeds beter het door hen gewenste comfortniveau 

 realiseren rondom hun eigen werkplek.” 

Anne-Marie Rakhorst “De grootste doorbraak vind ik 

toch wel de ontwikkeling met betrekking tot de werkplek. 

We zijn allang niet meer afhankelijk van een eigen bureau 

en vaste werkplek om ons werk te kunnen doen.  

Ongeacht waar we zijn, maken we verbinding met het 

bedrijfsnetwerk. Of het nu vanuit huis is, op locatie bij de 

klant of vanaf een zonnig terras.”

Paul de Ruiter “Toen ik in 1992 met mijn promotie-

onderzoek ‘The Cameleon Skin’ startte, was mijn belang-

rijkste hypothese dat gebouwen in de nabije toekomst 

energieproducenten zouden worden in plaats van energie-

consumenten. Vandaag de dag blijkt deze hypothese 

relevanter dan ooit. Met de huidige stand van de techniek 

is het bovendien realiseerbaar. Sterker nog, gebouwen 

zullen in de toekomst volledig autarkisch worden gemaakt, 

waarbij ze onafhankelijk van de nutsvoorzieningen kunnen 

functioneren.” 

Jos Waagmeester “Vandaag de dag is er steeds meer 

sprake van een integrale benadering van intelligentie in 

gebouwen. Vroeger werden zaken veel meer gefragmen-

teerd benaderd met als resultaat suboptimale oplossingen. 

Tegenwoordig wordt er meer integraal gekeken naar de 

onderlinge samenhang, bijvoorbeeld op het gebied van 

verlichting, klimatisering, beveiliging en lifttechniek.” 

Peter Lute “Alhoewel er op dit vlak nog steeds een 

 verbeteringsslag is te maken, is de beschikbaarheid van 

bruikbare managementinformatie voor de gebruiker  

door de jaren heen verbeterd.”

Bas Obladen “Ik vind het knap hoe men nu in staat is om 

aardbevingsbestendige gebouwen te realiseren. Hierbij 

worden zeer complexe bouwtechnieken toegepast, zoals 

het plaatsen op veren en het werken met tegenwicht-

constructies. Echt heel knap. En dat geldt overigens ook 

voor de financieringsconcepten, want dit zijn zeer kostbare 

projecten.”

vijfentwintig visies
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Erik Küppers “De mogelijkheden om energie te besparen 

zijn enorm gegroeid. Hetzelfde geldt min of meer voor  

de sturing van alle intelligentie in een gebouw; die zoveel 

nauwkeuriger is geworden. Zelfs over een minder groot 

tijdvak gezien, vind ik de besparingsmogelijkheden van 

een gebouwbeheersysteem van de nieuwe generatie ten 

opzichte van een oud gebouwbeheersysteem opvallend. 

Dit kan zo’n 10 tot 15% in het energieverbruik schelen.” 

Reinder Prins “Mede ingegeven door het opraken van de 

voorraad fossiele brandstoffen en meer recent de sterke 

aandacht voor duurzaamheid, is er veel intelligentie 

ontwikkeld ten aanzien van het terugbrengen van het 

energiegebruik in gebouwen. De mogelijkheden van 

bestaande gebouwbeheersystemen worden nog steeds 

niet ten volle benut. Wel is er langzaamaan sprake van 

een betere integratie tussen alle installaties.”

Anke van Hal “Ik verwacht veel van de toepassing van 

intelligente domotica-systemen. In de VS zie je bijvoor-

beeld steeds vaker dat oude gebouwen worden ingericht 

met luxe appartementen. De bewoners, die vaak op 

 leeftijd zijn, kunnen met zo’n systeem bijvoorbeeld de 

bezorger van de boodschappen toegang bieden tot een 

klein portaal voor hun woning, maar ook krijgen ze, 

 afhankelijk van het weer en de seizoenen adviezen, over 

energiebesparende acties.”

Rob Creemers “Eigenlijk vind ik dat er niet zoveel is 

veranderd op dit gebied. De levensduur van gebouwen is 

verlengd en er worden andere materialen gebruikt, waar-

door de isolatie is verbeterd. Maar als ik deze ontwikkeling 

vergelijk met de revolutie die we gedurende dezelfde 

periode hebben meegemaakt op het gebied van consu-

mentenelektronica en computers, dan valt het gewoonweg 

in het niet.”

Jacques Mol “Gedurende 25 jaar heeft de digitalisering 

een enorme vlucht genomen. Komende vanuit een situatie 

waarin werd gewerkt met analoge aan/uit switches en 

pneumatische systemen, zijn we nu in staat om alle 

 regelaars onderling met elkaar te laten communiceren en 

invulling te geven aan een coherente regelstrategie.”

Mario Witteveen “Structurele aandacht voor duurzaam-

heid en het zorgvuldig omgaan met energie en materialen 

zijn zonder twijfel de belangrijkste ontwikkelingen. Meer 

recent zie je dat het besef groeit dat techniek en esthetiek 

elkaar niet in de weg hoeven te staan, maar elkaar juist 

kunnen versterken.”

Jan Kamminga “De vooruitgang op technologisch gebied 

in zijn algemeenheid is enorm. In de gebouwenwereld 

staan we echter nog maar aan het begin. Mede dankzij 

het conservatieve karakter van de bouwsector staan we nu 

nog maar aan de vooravond van de implementatie van 

intelligentie in gebouwen.”

Rink Hendriksma “Ik heb de overgang nog meegemaakt 

van kolen naar olie naar gas. Kijk waar we nu staan. 

Vroeger kon je niet veel regelen; het werkte toen allemaal 

analoog, pneumatisch of elektrisch-pneumatisch. In dit 

digitale tijdperk van vrij programmeerbare systemen kan 

er ontzettend veel. Ook de snelheid is flink toegenomen. 

Programmeren gaat tegenwoordig sneller dan installeren.” 

Meiny Prins “In de loop der jaren is het gebruikersgemak 

steeds meer centraal komen te staan. Daarnaast is het 

besef gegroeid dat een gebouw een belangrijke bijdrage 

kan leveren aan de identiteit van een bedrijf of organi-

satie. Ook zijn gebouwen steeds transparanter geworden, 

met daarbij alle uitdagingen en kansen op het gebied van 

klimaatbeheer.” 

Dolf van Paassen “Op technologisch gebied is er veel 

vooruitgang geboekt. Maar intelligente gebouwen 

 bestaan in feite niet. Intelligente bewoners zijn er eigenlijk 

ook niet. Die willen in de regel comfort op commando  

en zijn te druk met andere dingen om vooruit te denken. 

Er bestaan hooguit intelligente ontwerpers, van gebouwen 

en van gebouwautomatiseringssystemen.”

Alain le Loux “Zonder enige twijfel is de meeste progres-

sie geboekt op het gebied van het energiezuiniger maken 

van gebouwen. Daarnaast vind ik dat moderne gebouwen 

flexibeler inzetbaar zijn dan oude gebouwen. Dankzij 

slimme oplossingen kunnen kamers eenvoudig kleiner en 

groter worden gemaakt.”

Kees Huis in ‘t Veld “In vijfentwintig jaar tijd is de rol van 

de techniek steeds belangrijker geworden. Dit uit zich het 

sterkst in het gebruik van de computer en de toepassing 

van klimaatbeheersing. De traditionele ketels, radiatoren 

en koelmachines zijn vaak vervangen door technisch 

complexere installaties in de vorm van lage temperatuur 

verwarming en koeling met warmtepompen en bronnen 

gekoppeld aan gebouwbeheersystemen. De regeltechniek 

heeft sterk aan belang gewonnen bij het optimaliseren 

van de klimaatbeheersing.

Michel Baars “Het meest opvallend is voor mij het feit 

dat we zijn gestopt om voor de gebruiker te denken.  

De architect, projectontwikkelaar of de gemeente bepalen 

niet langer hoe een gebouw eruit moet zien, maar de 

gebruiker zelf speelt een steeds belangrijkere rol. Het resul-

taat is een gebouw dat beter aansluit bij de individuele 

wensen van de gebruiker.”

op vijfentwintig jaar  
intelligente gebouwen
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Als adviseur klimaattechniek van de Rijksgebouwendienst 
is het van Gogh Museum een van de vele musea die hij in 
zijn portefeuille heeft. De Rijksgebouwendienst zelf heeft 
zo’n 2000 gebouwen in beheer, variërend van rechtbanken 
en gevangenissen tot aan musea, kantoren van de Belasting-
dienst en de Rijksarchieven. “In zo’n museum is het hand-
haven van temperatuur, vochtigheid en luchtkwaliteit een 
delicaat proces. Afgezien van het realiseren van de streef-
waardes is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk fluctu-
atie optreedt.” In vergelijking met reguliere kantoorruimtes 
schuilt volgens Peter Lute nog een cruciaal verschil.  
“In kantoren wordt tussen de acht en tien uur per werkdag 
gewerkt, terwijl in een museum de technische installaties  
en de regeltechniek 365 dagen per jaar, 24 uur per dag,  
een topprestatie moeten leveren. Ongeacht of er wel of  
geen bezoekers zijn. Om de ideale condities heel strikt te 
handhaven op een constant niveau vraagt veel energie.  
Gecombineerd met het feit dat het vaak gaat om oudere, 
slecht geïsoleerde gebouwen en alles 24 uur per dag door-
draait, betekent dit dat er heel veel energie wordt verbruikt. 

Aandacht voor energiebesparing is dan ook een belangrijk 
thema. En o ja, had ik het hoge beveiligingsniveau  
al genoemd?” Het is duidelijk dat er in een museum veel 
wordt gevraagd van zowel installaties als regeltechniek.

Veel aandacht voor gebruikerswensen

Bij het uitoefenen van zijn functie ervaart Peter Lute dat er 
binnen de overheid veel aandacht is voor het tot stand 
brengen van een goede match tussen de gebruikerswensen 
van de interne opdrachtgever en de keuze voor een geschikt 
pand. “Op basis van een uitgebreid plan van eisen zoeken 
wij in overleg met de opdrachtgever de beste oplossing voor 
zijn specifieke situatie.” Afgezien van het feit dat een gebouw 
de benodigde functionaliteit moet bieden en moet passen 
binnen de exploitatiebegroting signaleert Peter Lute steeds 
meer aandacht voor duurzaamheid en zuinigheid op het 
gebied van energie. “Naast de factor van de stijgende energie -
kosten heeft de overheid natuurlijk zelf een ambitieus 
programma op het gebied van duurzaamheid. Zowel de 
uitstoot van CO2, het energieverbruik als het waterverbruik 

Peter Lute, adviseur klimaattechniek Rijksgebouwendienst

De centrale rol van de gebruiker 
binnen overheidsgebouwen

Bezoekers van het Van Gogh Museum komen van over de hele wereld om ’s werelds 

grootste collectie van een van Nederlands bekendste schilders te bewonderen.  

Zij vinden het vanzelfsprekend dat beroemde werken als ‘De Aardappeleters’ of een 

van de elf schilderijen binnen het vermaarde zonnebloemthema, er bij hangen alsof 

ze gisteren van de schildersezel kwamen. Peter Lute weet echter als geen ander hoe 

complex het conserveren van kunst is. 
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moeten fors worden teruggebracht. Daarnaast is er een 
sterke voorkeur voor herbruikbare materialen. Al met al 
factoren, die zo hun beperkingen stellen ten aanzien van  
de geschiktheid van panden.”

Inzicht in veranderende gebruikersbehoeften

Binnen zijn dagelijkse werk adviseert Peter Lute de interne 
opdrachtgevers binnen de overheid op het gebied van 
klimaattechniek, beoordeelt ontwerpen op dit vlak op basis 
van het programma van eisen en begeleidt tevens het 

beheer. “Op basis van deze brede rol hebben we binnen de 
Rijksgebouwendienst goed inzicht in veranderende gebrui-
kersbehoeften, maar ook in problemen op het gebied van 
klimaatinstallaties. We proberen deze zaken zo goed 
 mogelijk over te brengen naar de diverse marktpartijen. 
Vooral bij het opstellen van een programma van eisen en 
het beoordelen van ontwerpen hebben we, samen met de 
interne opdrachtgever, intensief contact met deze markt-
partijen. Ik vind dat men nog weleens moeite heeft om zich 
te verplaatsen in bepaalde situaties. Ook denk ik dat men 
eerder zou kunnen inspringen op bepaalde trends. Ik merk 
nu dat er eerst wel een hele nadrukkelijke vraag ergens  
naar moet zijn, wil men in beweging komen,” zo plaatst de 
klimaatadviseur een kanttekening bij de adaptiesnelheid  
in de markt. 

Sterke focus op brandveiligheid

Als de twee meest invloedrijke ontwikkelingen noemt hij de 
aandacht voor duurzaamheid en wet- en regelgeving in het 
algemeen. “Ja, de omslag naar duurzaamheid is nu echt wel 
structureel gemaakt. Het is een belangrijk aspect geworden 

“De brand in het cellencomplex 
op Schiphol heeft voor veel focus 

op brandveiligheid gezorgd”
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van de wijze waarop onze maatschappij functioneert.”  
Als voorbeeld van de invloed van wet- en regelgeving 
noemt hij de verscherpte aandacht op het vlak van brand-
preventie. “Na de brand in het cellencomplex op Schiphol is 
hier terecht veel accent op gelegd. Als overheid heb je wel 
de zorg en verantwoordelijkheid voor de mensen, die er zijn 
gehuisvest. Bovendien proberen we als overheid het goede 
voorbeeld te geven, dus ook op dit vlak. 
Na een grondige inventarisatie van alle bestaande panden 
en een toetsing aan de eisen van het Bouwbesluit zijn er  
de nodige aanpassingen op dit gebied aangebracht.”  
Het gebouwbeheer systeem zou volgens Peter Lute een 
prominentere rol kunnen spelen bij de preventie en 
be strijding van branden. “De brandmeldinstallatie kan 
prima worden gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem. 
Als er voldoende rookmelders in een pand aanwezig zijn, 
ook in de luchtkanalen, kan het gebouwbeheersysteem 
perfect detecteren of er veel rook ontwikkeling is en op 
welke plekken. Deze informatie is dan vervolgens een zeer 
goed bruikbaar hulpmiddel voor de brandweer om goede 
 beslissingen te kunnen nemen. Nog beter is het om het 
gebouwbeheersysteem zo in te regelen dat, afhankelijk van 
de rookontwikkeling, de  ventilatie wordt uitgeschakeld om 
verdere verspreiding van de rook tegen te gaan, of juist 
wordt geïntensiveerd als er een mogelijkheid is om de rook 
af te voeren.” 

Verhelpen van klachten

Over het verhelpen van klachten zegt de klimaatadviseur 
dat deze bijna altijd zijn terug te voeren op het feit dat 
mensen het te warm of te koud vinden. “Bij het oplossen 
van die comfortklachten is het vaak handig om inzicht te 
hebben in de samenstelling van de gebruikte materialen, 
zoals bijvoorbeeld bij een raam. Dit is echter bijna altijd 
ondoenlijk. Het bestek is tussentijds een paar keer gewijzigd 
en uiteindelijk heeft de aannemer nog ergens een goed-
kopere partij op de kop kunnen tikken. De juiste documen-
tatie is dan moeilijk te achterhalen. En probeer er dan  
maar eens een vinger achter te krijgen,” zo legt de adviseur 
klimaattechniek de vinger op de zere plek. 

Technische ontwikkelingen in de toekomst

Vooruitkijkend naar de toekomst voorziet Peter Lute nog 
wel de nodige ontwikkelingen op het gebied van de tech-
niek. “Technische installaties zullen zelf-lerende apparaten 
worden, die bovendien tailormade managementinformatie 
genereren, afgestemd op de behoefte van de gebruiker.  
Een bepaald type storing wordt dan niet meer alleen geregi-
streerd, maar er wordt automatisch een analyse gemaakt 
van het aantal malen dat die storing zich heeft voorgedaan.” 
Peter Lute blijkt meer wensen te hebben ten aanzien van 
efficiency. “Er komt nu ontzettend veel handwerk kijken bij 
het bouwen van de hardware, en op het gebied van de soft-
ware bij het instellen van de regelaars. Ten aanzien van de 
hardware kan het volgens mij meer naar een modulaire 
opbouw toe, waarbij componenten simpel in elkaar kunnen 
worden geplugd. En bij het instellen van de pakweg tien, 
twintig parameters valt het mij op dat als je dit aan tien 
verschillende mensen vraagt, je ook tien verschillende 
instellingen krijgt. Iedereen blijkt hier zo zijn eigen ideeën 
over te hebben. Dit zou veel meer kunnen worden gestan-
daardiseerd. De regelaars zouden eigenlijk zichzelf moeten 
instellen.” Peter Lute wijst op het feit dat intelligentie in 
gebouwen veel dimensies kent. “Wat dacht je van logistieke 
intelligentie? Wij zijn nu bezig om in Amsterdam een  
nieuw Paleis van Justitie te ontwikkelen. Het zeer hoge 
beveiligingsniveau in combinatie met het scheiden van 
diverse logistieke stromen maakt dat tot een complex 
project. Tel maar eens mee,” zegt hij als hij de verschillende 
publieksgroepen opsomt die het gebouw moeten kunnen 
betreden zonder contact te hebben met één van de anderen. 
“Publiek, gehechten, medewerkers van het OM, advocaten, 
rechters en het kantoorpersoneel. We zijn niet voor niets  
al drie jaar bezig met het ontwerp.” 

Peter Lute (1952)

Peter Lute is binnen de vakgroep 
Koudetechniek en Klimaatregelingen 
afgestudeerd op het gebied van 
klimaattechniek. In 1992 heeft hij 
zijn promotieonderzoek afgerond op 
het gebied van passieve klimaat-
systemen met behulp van voor-
spellingen. Hij is inmiddels 15 jaar 
werkzaam bij de Rijksgebouwen-
dienst. Voordat hij hier adviseur 
klimaattechniek bij de vestiging 
Haarlem werd, is hij werkzaam ge - 
weest op de ontwerpafdeling van de 
Rijksgebouwendienst in Den Haag.

Efficiency is het op zodanige wijze 
gebruiken van de financiële, personele 
en materiële middelen dat bij een 
gegeven hoeveelheid middelen een 
maximale output wordt verkregen of dat 
voor een hoeveelheid output van een 
gegeven kwaliteit een zo gering moge-
lijke input benodigd is.
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“Ja, Amsterdam wordt niet alleen steeds slechter bereik-  
baar, maar verliest ook steeds meer van zijn oude glans,”  
zo motiveert Bas Obladen zijn drijfveren voor het beden - 
ken van het plan om een multifunctionele ruimte aan  
te leggen onder de grachten van Amsterdam.  
“Het wordt steeds voller en beetje bij beetje verloedert de 
stad.” Aan de hand van gedetailleerde tekeningen en een 
rea listisch aandoende filmanimatie geeft de geestelijk  
vader uitleg over het project AMFORA, dat staat voor 
Alternatieve Multi Functionele Ondergrondse Ruimte 
Amsterdam. “Vanaf de ringweg hebben bezoekers van de 
stad op zes tot acht plaatsen toegang tot ondergronds 
Amsterdam. Via een fijnmazig stelsel van uitgangen, met 
een maximale loopafstand van 100 meter, bereikt de 
gebruiker de bovengrondse wereld. Door onder de grachten 
te bouwen, ontstaan geen bouwputten, die het openbaar 
leven verstoren.

Andere gebruiksfuncties

Nadat de grachten zijn gedempt, fungeren deze tevens als 
werkweg voor de bouw. De ondergrondse ruimte zal 
bestaan uit zes lagen. Afgezien van het creëren van parkeer-
ruimte voor meer dan 100.000 voertuigen, worden enkele 
lagen ook gebruikt voor allerlei andere functies.  
Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan winkels, sportzalen 
en bioscopen. Dit laatste is een uitvloeisel van het feit dat 
het scheppen van een bovengrondse beleving een belangrijk 
aspect is bij dit ondergrondse project,” zo licht Bas Obladen 
toe. “Met behulp van projectie van bijvoorbeeld mooie 
wolkenluchten op de plafonds en van mooie groene 
weilanden op de wanden, ervaart de gebruiker van de 
ondergrondse ruimte niet dat hij ondergronds is. Ook 
wordt er een laag gebruikt voor bevoorrading, afvoer van 
huisvuil en alle kabels en leidingen, zodat deze eenvoudig 
toegankelijk zijn voor onderhoudswerkzaamheden.” 

Bas Obladen, senior adviseur Strukton Engineering

 De toekomst  
van ondergronds bouwen

Het is weer zo’n dag dat de snelwegen rondom 

Amsterdam veranderd lijken in parkeerstroken. Er is 

tijdens de ochtendspits geen beweging in te krijgen. 

De stad zelf lijkt op deze dag een onneembare 

vesting voor mensen, die er een afspraak hebben. 

Berusting en frustratie wisselen elkaar af in de lange 

rijen auto’s. Bas Obladen, senior adviseur bij 

Strukton, kent het klappen van de zweep en is vaak 

al om kwart over zes op zijn werkplek vlakbij het 

Centraal Station in onze hoofdstad. 
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Innovatief detectiesysteem

“Daarnaast is een automatisch systeem van personen- en 
goederentransport gepland, completeert Bas Obladen  
het overzicht.” Over de veiligheidsaspecten zegt hij: “Een 
innovatief detectiesysteem, in combinatie met RFID-chips, 
houdt continu bij waar de in AMFORA aanwezige voer-
tuigen en mensen zich precies bevinden. Hulpdiensten 
kunnen snel en effectief worden ingezet doordat het 
systeem in geval van calamiteiten de coördinaten van de 
betreffende locatie aangeeft, evenals het aantal mensen dat 
zich er bevindt. Ditzelfde detectiesysteem wordt ingezet om 
de verkeersstromen ondergronds in goede banen te leiden, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen abonnement-
houders en bezoekers.” Energetische aspecten spelen een 
wezenlijke rol binnen het concept van AMFORA. “Het 
energieconcept van AMFORA is CO2-neutraal. Er wordt 
warmte- en koude-opslag onder de grachten toegepast.  
Met behulp van een buizenstelsel dat in de wapening van de 
diepwanden wordt opgenomen, kan de temperatuur onder-

gronds op circa 18 graden Celsius worden gehandhaafd. Het 
koudeoverschot dat ontstaat omdat AMFORA niet hoeft te 
worden gekoeld, kan in de zomer als stadskoeling worden 
aangeboden, ter vervanging van lokale airconditioning.” 

Betrekkelijkheid van intelligentie

De geestelijk vader van het concept van de ondergrondse 
stad heeft een duidelijke mening over intelligentie in 
gebouwen. “Ik zie nog te vaak wetenschappers die dingen 
bedenken in hun ivoren toren, die niet functioneel zijn.  
Dit soort zaken zit dan vaak in de gadget-sfeer. Je moet niet 
alles willen automatiseren. Neem nu gordijnen, die je met 
een afstandsbediening kunt openen en sluiten. Dit soort 
zaken hoort binnen de categorie van dingen die misschien 
één keer leuk zijn. Maar het kan ook kapot. Ontwerpers 
moeten zich realiseren dat intelligentie de gebruiker wel iets 
te bieden moet hebben. Bovendien moet het gebouw over 
dertig jaar ook nog goed functioneren. Het is belangrijk dat 
bij de start van een project de acceptatiegraad al boven de 

RFID Radio Frequency Identification 
(afgekort RFID) maakt het mogelijk om 
producten, mensen en dieren draadloos 
uniek te identificeren. Hierdoor kunnen 
allerlei processen efficiënter, veiliger en 
effectiever verlopen. De belangrijkste 
voordelen van RFID voor de consument 
zijn veiligere en goedkopere producten 
en meer gemak en comfort bij het 
winkelen, uitgaan of sporten. 
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75% ligt. Als dat niet zo is, gaan mensen zich er later zonder 
twijfel aan ergeren.” Bas Obladen ziet uitstekende pers-
pectieven om slimme toepassingen in de zorgsector toe te 
passen. “Het gebruik van RFID-chips biedt daarvoor goede 
mogelijkheden. Medische instrumenten zijn vaak zoek;  
op het moment dat je ze labelt met een chip, heb je dat 
opgelost.” Na een jarenlange trend van centralisatie ziet  
Bas Obladen recentelijk weer een tegenbeweging ontstaan 
binnen de zorgsector. “Er ontstaan kleinere woonunits, 
hetgeen een forsere personele inzet vraagt. Ook hier kan de 
techniek ontzettend helpen om dit zorgproces efficiënter in 
te richten en anderzijds het wooncomfort en de veiligheid 
van ouderen en hulpbehoevenden te verbeteren. Omdat 
oudere mensen nog weleens wat vergeten en fysieke beper-
kingen kennen, kun je ze met veel technische hulpmiddelen 
helpen. Denk dan bijvoorbeeld aan automatische licht-
activatie als men de deur opent.” 

Projectontwikkelaars en aanbestedingen

De adviseur is kritisch op de rol van de projectontwikkelaars. 
“Er wordt nog teveel gedacht vanuit termen als ‘return on 
investment’. Met het neerzetten van een goedkoop skelet en 
het realiseren van een basic buitenschil met veel ramen 
worden de bouwkosten niet zelden zo laag mogelijk 
gehouden. De kosten van het onderhoud en het energiever-
bruik zijn immers voor de gebruiker, is dan de redenering. 
Als er geen prikkel vanuit de opdrachtgever is om dit  
anders te doen, gebeurt het vaak niet. Winstmaximalisatie 
is nog te vaak het credo.” Ook constateert de geboren 
Amsterdammer dat opdrachtgevers sterk georiënteerd  
zijn op investeringskosten en minder oog hebben voor de 
exploitatiekosten van een gebouw. “Men vergeet nog 
weleens dat een gebouw 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, 
30 jaar lang onderhoud nodig heeft en energie kan 
besparen. Op het oog kleine besparingen kunnen over die 
lange termijn veel geld opleveren.” De ervaren adviseur 
hekelt dan ook de huidige aanbestedingssystematiek.  
“Men kiest nog te vaak voor het laagste investeringsplaatje 
en heeft te weinig oog voor de meerjaren kostenexploitatie. 
Ook aan overheidszijde speelt dit nog steeds.” Planning en 

organisatie van onderhoud vindt Bas Obladen een onder-
schat aspect. “Het is zaak dat je de status van alle installaties 
kunt uitlezen. Hierdoor weet je tijdig dat een TL-lamp  
na een bepaald aantal branduren moet worden vervangen 
en voorkom je dat iedereen zich gaat ergeren aan een 
 flikkerende TL-balk. Vind je als bedrijf dat dit onderhoud 
niet tot je eigen kernactiviteiten behoort, besteedt het  
dan gestructureerd uit.” 
 
Registratie

Ondanks de kostendrukkende bouwstrategie van de 
projectontwikkelaars, signaleert Bas Obladen dat er wel 
steeds energiebewuster wordt gebouwd. Ik heb vroeger eens 
met infraroodopnames in beeld gebracht wat er aan energie 
weglekt. Dat plaatje ziet er vandaag de dag veel mooier uit. 
Een nadeel van het beter isoleren van woningen is overigens 
wel dat ruimtes een bron van ziektekiemen worden,” zo 
plaatst hij een kritische kanttekening. “Als bouwbedrijf, 
maar ook als adviseur, is het van wezenlijk belang dat je 
goed registreert hoe alle installaties, die je in onderhoud 
hebt, presteren. Door voldoende historie op te bouwen, kun 
je opdrachtgevers beter adviseren en ben je niet afhankelijk 
van de margegestuurde adviezen van toeleveranciers van 
installaties,” zegt Bas Obladen voordat hij op de fiets stapt 
om de drukte van het centrum zo goed mogelijk het hoofd 
te bieden. 

Bas Obladen (1946)

Bas Obladen is meer dan 30 jaar 
werkzaam geweest bij Ballast 
Nedam. Sinds 2001 werkt hij als 
senior adviseur bij Strukton 
Engineering. Bas Obladen is de 
geestelijk vader van het project 
AMFORA. 

“Projectie van wolkenluchten  
op plafonds geeft buitengevoel”
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“Maar wat niet is veranderd,” volgens Erik Küppers, 
Manager Beheer van het Groot Handelsgebouw, “is de 
monumentale uitstraling. Maar dat is niet altijd zo geweest”, 
zo begint hij bevlogen zijn verhaal over de geschiedenis van 
het Groot Handelsgebouw. “De Rotterdamse groothandel 
werd in mei 1940 zwaar gedupeerd door een heftig bombar-
dement. Hierbij is bijna 400.000 m2 aan groothandels-
ruimten verloren gegaan. De toenmalige oorlogsschade-
vergoeding, gekoppeld aan een herbouwplicht, bood 
 onvoldoende houvast voor een individuele handelaar om te 
herbouwen. Maar kenmerkend voor de Rotterdammers 
bleef men niet lang bij de pakken neerzitten.Geleidelijk aan 
groeide het idee om de zaken gezamenlijk aan te pakken. 
Het ontwikkelen van één gebouw zou bovendien leiden tot 
lagere exploitatiekosten als gevolg van het gezamenlijk 
gebruik van faciliteiten.Groothandelaars bundelden de 
herbouwplichten, waardoor betere financieringsmogelijk-
heden ontstonden. Daarnaast kreeg men hierdoor een 

hogere plaats op de urgentielijst bij de reservering en uit -
gifte van grond en leverde het voorrang op bij de toewijzing 
van bouwmaterialen na de bevrijding.” Alsof hij er zelf bij 
aanwezig is geweest, verhaalt Erik Küppers over de officiële 
opening van het Groot Handelsgebouw in 1953 door 
koningin Juliana. 

Verschuiving bedrijvigheid naar dienstensector

“In de loop der tijd verschoof de bedrijvigheid steeds meer 
naar de dienstensector,” zo verklaart de Manager Beheer de 
uitstraling van kantoren-verzamelgebouw die het Groot 
Handelsgebouw vandaag de dag kenmerkt. “Hiermee is ook 
de statige en uniforme uitstraling van het gebouw lang-
zaamaan verloren gegaan. Omdat de huurders aan het eind 
van het vorige millennium de beschikbare voorzieningen 
niet meer toereikend vonden, is er besloten tot een ingrij-
pende en grootscheepse renovatie. Hiermee kreeg het Groot 
Handelsgebouw haar originele architectonische uitstraling 

Erik Küppers, manager Beheer Groot Handelsgebouw

Hoog voorzieningenniveau in 
een monumentaal jasje

Met een beetje fantasie zie je de zwaar beladen kleine laadwagens, die zo kenmer-

kend waren voor de na-oorlogse periode, aan- en afrijden over de eigen autoweg, 

die nog steeds dwars door het Groot Handelsgebouw heen loopt. Inmiddels is de 

weg niet meer in gebruik. De handelsgeest van toen heeft plaats gemaakt voor een 

florerende dienstensector. Het kenmerkende handje-klap ritueel van toen behoort 

tot de verleden tijd. Inmiddels is het een komen en gaan van mensen met attaché-

koffers en ambitieuze ondernemersplannen.
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terug en werd de uniformiteit in ere hersteld. Bovendien is 
het gebouw bij deze renovatie uitgerust met state-of-the-art 
faciliteiten.” Zijn eigen kantoorkamer is de belichaming van 
deze transformatie. In een van de hoeken staat een oud 
bureau uit de beginjaren van het Groot Handelsgebouw, 
compleet met een telefoon uit de jaren dertig. Het bureau 
wordt geflankeerd door een robuuste brandkast, die zo 
mogelijk nog ouder is. Trots wijst Erik op de strakke 
plafondlamp. “Een ontwerp van de inmiddels overleden 

onze huurders is sterk uiteenlopend. Het varieert van een 
fysiotherapiepraktijk tot aan een callcenter en van een 
advocatenkantoor tot aan een chemiebedrijf, dat hier op 
afstand de besturing van de fabriek over moet kunnen 
nemen in het geval van calamiteiten. Sommigen willen  
een eigen noodstroomvoorziening, anderen weer niet. 
 Flexibiliteit is dus voor ons het toverwoord.” Om zijn woor-
 den kracht bij te zetten laat de Manager Beheer zien dat de 
koeling per eenheid van 45 m2 kan worden geregeld.

Energiebesparing centraal bij renovatie

“Met de renovatie hebben we flink geïnvesteerd om ons 
energieverbruik terug te brengen. Omdat de betonnen 
gevels in feite één grote koudebrug zijn, hebben we zoveel 
mogelijk gedaan aan isolatie van de overige buitenschil.  
De daken zijn geïsoleerd, we hebben HR-glas gebruikt en  
de vensterbanken zijn vernieuwd. Ondanks het feit dat bij 
de renovatie veel aandacht is uitgegaan naar het energie-
zuiniger maken van de schil, had toch nog 40% van de 
renovatiewerkzaamheden betrekking op de binnenkant van 
het gebouw. Daarnaast hebben we koude- en warmte-opslag 
geïntroduceerd. De bronnen hiervoor liggen bijna tweemaal 
zo diep als het hoogste gebouw van Rotterdam, het kantoor 
van Nationale Nederlanden, hoog is,” zo visualiseert Erik 
het huzarenstuk dat nodig was om de koude- en warmte-
opslag mogelijk te maken.

Monumentale status extra uitdaging

Terwijl Willem Gispen aan de muur lijkt mee te luisteren, 
legt Erik Küppers uit dat de monumentale status van het 
Groot Handelsgebouw ook een belangrijk nadeel heeft.  
“Het gebouw is een gemeentemonument en is door minister 
Plasterk van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap voorgedragen om de bestemming van Rijks-
monument te krijgen. Dit geeft wel zo zijn beperkingen ten 
aanzien van wat je aan het pand kunt aanpassen. Zo hebben 
we bij de grote renovatie alle individuele condensoren op de 
galerijen verwijderd en voor de koeling van de ruimtes een 
uitgebreid koelnet aangelegd. Momenteel zijn er plannen 
voor de aanleg van één grote condensor op het dak met een 

“Niet alleen oog hebben  
voor functionele aspecten, maar  

ook voor cosmetische”

Nederlandse industrieel ontwerper Willem Gispen. Niet 
meer aan te komen.” In de kamer blijken meer dingen van 
zijn hand te zijn. Zijn portret prijkt zelfs aan de wand. 

Ver vooruit kijken en maximale flexibiliteit

De veranderde gebruiksfunctie van het Groot Handels-
gebouw heeft volgens Erik Küppers grote consequenties 
voor zijn afdeling. “Onze huurders vinden het fantastisch 
om in zo’n monumentaal gebouw gehuisvest te zijn, maar 
verwachten wel de crême-de-la-crême op het gebied van 
voorzieningen en faciliteiten. Ondertussen moeten we onze 
ruimtes ook nog tegen marktconforme tarieven kunnen 
aanbieden. Dit stelt hoge eisen. Het dwingt ons ook om 
steeds rekening te houden met ontwikkelingen, die zich 
over een aantal jaren mogelijk voordoen. Waar we nu één 
grote ruimte verhuren met veel vraag naar koeling, kan het 
volgend jaar zo zijn dat er in diezelfde ruimte vier andere 
huurders zijn gehuisvest zonder koelbehoefte. Daarnaast 
varieert de ruimte die onze huurders afnemen van 45 tot 
maar liefst 12.000 m2. Ook de aard van de activiteiten van 

Rijksmonument zoals omschreven in de 
monumentenwet van 1988, een gebouw 
of object wat wegens de schoonheid,  
de betekenis voor de wetenschappelijke 
of de cultuurhistorische waarde van 
algemeen belang is. Er geldt een 
minimum leeftijd van 50 jaar om in 
aanmerking te komen voor de status van 
‘beschermd rijks monument’. Rijksmonu-
menten zijn over het algemeen te 
herkennen aan het inter nationale 
blauw-witte monumentenschildje. 
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uitgebreid leidingensysteem. Als het nodig is kan de instal-
lateur bij specifieke wensen voor een individuele huurder 
op dat leidingennet aanhaken. Dankzij al deze investeringen 
kunnen we de servicekosten op een marktconform niveau 
houden. Soms moet je niet alleen naar functionele aspecten 
kijken, maar ook rekening houden met de cosmetische 
kant,” zegt Erik Küppers met een knipoog als hij het heeft 
over de goede relatie die zijn afdeling onderhoudt met de 
gemeente en met de welstandscommissie.” Zo zijn we mo- 
menteel op zoek naar een betonreparatiemortel, die minder 
verkleuring geeft bij het uitvoeren van betonreparaties.”

Pragmatische aanpak

Aan het begin van de rondleiding vertelt Erik Küppers over 
de pragmatische aanpak van het Groot Handelsgebouw.    
“We voeren vaak zelf vooronderzoekjes uit om te bepalen 
wat de beste techniek is om iets op te lossen. Zo vervangen 
we nu, als dat nodig is, op één verdieping de noodverlich-
ting door led-noodverlichting. Als dat bevalt, gaan we als de 
economische levensduur van de huidige noodverlichting 
voorbij is, investeren in die nieuwe verlichtingstechniek.” 
Tijdens het doorkruisen van het monumentale pand vallen 

vooral de prachtige galerijen op, evenals de brede gangen en 
het authentieke metselwerk, dat tijdens de grote renovatie is 
ontdaan van de pleisterlaag die eroverheen was aangebracht. 
Vanuit deze historische entourage wandelen we letterlijk 
een high-tech wereld in. “Deze luchtbehandelingskast is 
180.000 m3. Hier hebben we er twee van, in combinatie met 
twee kleinere versies van 75.000 m3 elk. Tijdens de renovatie 
hebben we de luchtbehandelingskasten op het dak ver-
vangen door deze vier” aldus Erik Küppers. Het is wel 
duidelijk dat in dit kolossale gebouw met een bouwvolume 
van maar liefst 446.000 m3 alles is uitgevoerd in de over-
treffende trap. “Het koelvermogen voor de serverruimtes 
bedraagt 500 kW.” De indrukwekkende rondleiding  
eindigt op het dakterras van 7.000 m2 bovenop de zevende 
verdieping. Op deze zomerse dag verkiezen veel huurders 
de natuurlijke, groene entourage hierboven om een zakelijk 
gesprek te voeren of om ideeën toe te vertrouwen aan  
hun laptop. “Kun je je een mooier gebouw voorstellen om  
in te mogen werken?” vraagt Erik trots. Nee, het is wel 
duidelijk dat ook Willem Gispen dit een inspirerende  
omgeving zou hebben gevonden om een nieuw ontwerp  
het licht te laten zien. 

Erik Küppers (1958)

Erik Küppers kan bogen op een 
ruime ervaring op het gebied van 
gebouwbeheer. Nadat hij twaalf jaar 
als technisch en facilitair manager 
in de hotelwereld heeft gewerkt, 
maakte hij in 2004 de overstap naar 
het Groot Handelsgebouw, waar hij 
de functie van Manager Beheer 
vervult. 
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Verfijning van regelstrategieën

“Het gebouwbeheersysteem wordt steeds meer ingezet om 
de infrastructuur op het gebied van installaties zo efficiënt 
en effectief mogelijk in te zetten. Hierdoor wordt meer 
samenhang gerealiseerd. Monitoring is van essentieel 
belang om tot optimalisatie van alle processen te komen. 
Op basis van historie kun je veel leren over de manier 
waarop een gebouw reageert op wisselende omstandig-
heden en uiteenlopende regelstrategieën. Het instellen van 
de regelingen kun je dan maximaal verfijnen. Zo wil je 
bijvoorbeeld niet dat steeds een storingsmelding wordt 
gegeven bij kleine afwijkingen. Je wilt dat het gebouw-
beheersysteem een melding maakt als die afwijking zich 
regelmatig voordoet.” Precies op het moment dat de verlich-
ting boven de vergadertafel uit gaat, wijst Reinder Prins 
lachend naar de sensor in het klimaatplafond.  

“De bewegingssensor heeft meer dan een kwartier geen 
beweging gedetecteerd waardoor de verlichting automatisch 
uitgeschakeld wordt.” Hij grijpt dit voorbeeld aan om 
 duidelijk te maken dat er binnen een termijn van vijf tot 
tien jaar veel progressie op dit vlak zal worden geboekt.

Individuele meting

“Registratie met behulp van sensoren is suboptimaal. Wat je 
wilt, is signaleren of een persoon man of vrouw is, een 
colbert of T-shirt draagt en of hij of zij een goede nachtrust 
heeft gehad. Dit zijn namelijk allemaal factoren die van 
invloed zijn op het individuele comfort. Door gebruik van 
een camera met warmtesensor ben je in staat vast te stellen 
hoeveel mensen er in een ruimte aanwezig zijn. Het maakt 
namelijk nogal verschil of dit bijvoorbeeld twee of tien 
mensen zijn. Het is echter nog beter om letterlijk metingen 

Reinder Prins, Group Managing Director Priva Building Intelligence

Een toekomst met energywebs 
en 3D-simulaties

“Er is nog veel ruimte voor vooruitgang” stelt Reinder Prins, als hij het heeft over de toepassing van 

intelligentie in gebouwen. “Nog heel vaak zie je dat gebouwen geen meelevendheid hebben.  

Hiermee bedoel ik dat er nog veel wordt gestuurd op realisatie van een bepaald temperatuurniveau 

of een bepaald aantal draaiuren, zonder oog te hebben voor het comfort. Een gebouw moet zich 

echter aanpassen aan de wensen van de gebruikers op dat specifieke moment. Het gebouw moet een 

maximale fit hebben met haar gebruikers. Waar lang het accent heeft gelegen op het verwezenlijken 

van een isolerende schil rondom het gebouw, gericht op het terugdringen van het energieverbruik,  

zie je meer recent dat er geleidelijk meer aandacht wordt geschonken aan het realiseren van een 

intelligentieschil in het gebouw.”
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lekkerder in hun vel, waardoor ze beter presteren,” zo vat  
hij de relatie tussen binnenklimaat en productiviteit kort 
samen. “Ook in ziekenhuizen en scholen hebben mensen er 
voordeel van wanneer de juiste omgevingcondities worden 
gecreëerd. Het genezingsproces verloopt sneller en kinderen 
behalen betere leerprestaties. Op scholen is overigens in het 
algemeen sprake van een enorm CO2-probleem. Veel kin -
deren op een kleine ruimte in combinatie met slechte 
 ventilatie leidt tot een dramatische luchtkwaliteit. Het is 
veelzeggend dat enkele scholen, die wel sturen op het hand-
haven van een normaal CO2-niveau en een comfortabel 
binnenklimaat, adverteren met hun installatiedichtheid.” 
Reinder Prins haalt kort de resultaten van een TNO-onder-
zoek aan. “Maar liefst zeventig procent van de werktuig-
bouwkundige installaties werkt niet goed. Voor een klein 
deel is dit het gevolg van een onjuiste oplevering. Groten-
deels wordt dit echter veroorzaakt doordat steeds weer 
overdracht naar andere partijen plaatsvindt, zonder dat het 
totale concept meeloopt. Ook is de integratie van installaties 
over het algemeen voor verbetering vatbaar. Bijvoorbeeld 
bij het integreren van de meet- en regeltechniek op het 
gebied van gebouwbeheer, toegangscontrole en brand- en 
inbraakbeveiliging.”

Duurzaamheid en energywebs

Reinder Prins ziet twee overheersende trends richting de 
toekomst. “Het ecologische verantwoordelijkheidsgevoel 
dat de laatste jaren is gegroeid, is iets blijvends. Duurzaam-
heid blijft een zeer belangrijk thema. Daarnaast verwacht ik 
dat energieleveranciers en -gebruikers steeds meer naar 
elkaar toe zullen groeien. De techniek maakt meer mogelijk 
op dit vlak. Kijk alleen maar naar het grote aantal verschil-
lende systemen van energieopwekking. Koeling wordt een 
steeds belangrijker issue. Qua warmte hebben we nu al vaak 
een overschot. Het is de kunst om die overtollige warmte 
vervolgens te gebruiken in ruimtes waar veel warmte nodig 
is.” Deels als uitvloeisel van deze uitwisseling van warmte 
ziet Reinder Prins in de toekomst zogenoemde energywebs 
ontstaan. “Dit zijn feitelijk logistieke netwerken, waar 
 leveranciers en gebruikers van energie aan elkaar worden 

“In een 4D-tekenmodel kun  
je scenario-simulaties  

en planningen integreren”

te doen ‘op’ de persoon. Door meting van temperatuur en 
hartslag van een persoon, kun je namelijk veel zaken 
afleiden. Een dergelijke sensor kan geïntegreerd worden in 
een toegangspasje of in een mobiele telefoon. Nog effi-
ciënter is het om de sensor aan te brengen op het lichaam, 
bijvoorbeeld in de vorm van een pleister. Hiermee wordt 
echter wel het privacy-issue geraakt. Ook in open 
kantooromgevingen kun je met het inzetten van camera’s 
met warmtesensoren al komen tot een hogere energie-
efficiency. Gemiddeld zijn 30 van de 100 kantoorplekken in 
gebruik. Maar dit kan natuurlijk sterk fluctueren. Door te 
werken met sensoren, die draadloos communiceren, kan 
duidelijk vastgesteld worden of er minder of juist meer 
moet worden gekoeld of verwarmd.”

Prestatiebevorderend binnenklimaat

Reinder Prins merkt dagelijks dat er sprake is van een  
steeds sterkere bewustwording van de prestatiebevorderende 
invloed van een optimaal binnenklimaat. “Werkstress, 
depressiviteit en ziekteverzuim verminderen. Mensen zitten 
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gekoppeld. Wat de één teveel heeft, levert hij aan dit 
 energyweb, terwijl een ander juist energie aftapt. Op deze 
manier worden decentrale energieclusters gecreëerd, waar-
binnen een uitwisseling plaatsvindt van warmte, koude, 
energie, water en schone lucht. Het zou zomaar kunnen dat 
je straks in het centrum van zo’n energyweb een overdekt 
plein hebt, dat is ingericht met luchtzuiverende planten. 
Omdat er bovendien horeca en winkels kunnen worden 
gesitueerd, kan zo’n plein de functie van een centrale ont -
moetingsplek vervullen. Maar wel met hele gezonde lucht.”

Technologische ontwikkelingen

Ook ziet Reinder Prins de stand der techniek zich steeds 
verder ontwikkelen in de toekomst. “Op alle mogelijke 
terreinen zullen verdere ontwikkelingen plaatsvinden.  
En dan heb ik het niet eens over energiebesparende tech-
nieken. Neem als voorbeeld het ontwerpproces. Er wordt nu 
tweedimensionaal getekend. Hierdoor is het niet mogelijk 
om zaken te simuleren. Als je daarentegen in 3D-techniek 
alle installaties, bouwmaterialen en andere onderdelen van 
een gebouw visualiseert en bovendien ook de luchtstromen 
en koudeval hier in meeneemt, kleur je een gebouw al 
aardig in. Als je vervolgens ook de exacte positionering van 
een gebouw ten opzichte van de noord-zuidas meeneemt, 
kunnen allerlei scenario’s worden gesimuleerd. Zo kun je 
exact zien wat het effect is van kleine aanpassingen als het 
plaatsen van een wandje. Met een druk op de knop zie je 

Reinder Prins (1974)

Reinder Prins heeft een bedrijfs-
economische achtergrond. Na binnen 
Priva als projectleider onder andere 
de bouw van de Priva Campus in 
goede banen te hebben geleid is hij 
als business developer van start 
gegaan voor de divisie Building 

Intelligence. Sinds januari 2008 is Reinder Prins als Group Managing 
Director verantwoordelijk voor deze divisie.

Living buildings het Living Building 
Concept (LBC) is een nieuwe benadering 
van het levenscyclusbeheer van een 
dienstverlening. Deze benadering kan 
tot een aanzienlijke verlaging van de 
risico’s en transactiekosten leiden. De 
sleutel in deze benadering is de overstap 
van vraaggedreven aanbod naar aan-
bodgedreven vraag. In tegenstelling tot 
andere sectoren is in de bouw degene 
die het product realiseert (de aannemer) 
doorgaans niet degene die het oor-
spronkelijke idee op tafel legt (de klant 
en één of meer architecten). De klant 
krijgt daardoor minder dan hij zou 
kunnen of moeten krijgen en de aanne-
mer maakt nauwelijks winst. Binnen het 
LBC kunnen aannemers echter creatieve 
oplossingen aandragen en kunnen 
klanten een aannemer kiezen die de 
beste oplossing biedt. Verder bestaat de 
mogelijkheid vast te leggen dat de 
aannemer het bouwwerk in de toekomst 
zal aanpassen als wijzigingen in de 
technologie, het klimaat of de regel-
geving dit vereisen. Hierdoor krijgt de 
klant een product dat tevens aan zijn 
toekomstige behoeften voldoet.

wat het effect is op het energieverbruik, wat de investerings-
kosten zijn, welke invloed het heeft op de comfortbeleving, 
of de positionering van de aanwezige sensoren nog toe -
reikend is en wat het effect is op de omliggende ruimtes in 
het gebouw. Als je nog een stap verder gaat richting een 
4D-model, kun je ook de bouwplanning meenemen.  
De bouwopzichter loopt dan straks met een PDA door het 
gebouw en heeft realtime inzicht in en overzicht over alle 
variabelen, die voor hem van belang zijn.” Als laatste voor-
beeld ten aanzien van technische ontwikkelingen refereert 
Reinder Prins aan het bouwproces, waarbinnen veel 
 overdracht van informatie plaatsvindt. “Alhoewel er wordt 
gewerkt met een bepaalde uitwisselingsstandaard, zal het 
automatiseren van het proces van informatieoverdracht  
de kans op fouten sterk reduceren. Ook op dat vlak zie ik 
nog veel gaan gebeuren.” Over de noodzaak van integrale 
verbetering binnen kantooromgevingen is hij zeer stellig. 
“Op dit moment zijn de verzamelde kantoren goed voor 
40% van de CO2-uitstoot. Hier ligt een belangrijke missie 
voor de toekomst. Kantoren moeten worden getransfor-
meerd tot leveranciers van energie in plaats van gebruikers. 
Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk zogenoemde  
living buildings zullen ontstaan. Hierin beweegt het gebouw 
als het ware mee met de gebruiker en is er sprake van een 
comfortabele leef- en werkomgeving. Hergebruik van 
grondstoffen en gezonde lucht zijn binnen dit concept 
vanzelfsprekend.” 
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People-Planet-Profit Prosperity (of 
Triple P) komt voort uit het concept van 
de triple bottom-line zoals uitgewerkt 
door John Elkington in zijn boek 
 Cannibals with Forks (Elkington, 1998). 
De triple bottom-line geeft aan dat een 
organisatie in haar bedrijfsvoering 
gelijkwaardig rekening moet houden met 
de volgende drie aspecten: people of 
mensen (de sociale consequenties van 
haar handelen), planet of milieu (de 
ecologische gevolgen) en profit of winst 
(de economische rentabiliteit). Dit is 
bovendien bekend als maatschappelijk 
ondernemen.

Sterk toegenomen urgentie

“Het gevoel van urgentie is de laatste jaren enorm toege-
nomen. Waar het milieu in de jaren negentig nog vooral een 
zaak van de overheid was, merk ik steeds vaker dat mensen 
zich bewust zijn van de problematiek. De film ‘An Inconve-
nienth Truth’ van Al Gore heeft bij velen de ogen geopend, 
ook bij CEO’s in het bedrijfsleven. Inmiddels hoef je geen 
helderziende meer te zijn om te constateren dat er echt iets 
moet gebeuren. Denk maar eens aan de snel oplopende 
energierekeningen en de tropische regenbuien, waar we 
steeds vaker mee worden geconfronteerd. Werd een vegeta-
tiedak tien jaar geleden nog geassocieerd met geitenwollen 
sokken; vandaag de dag wordt het gezien als een verant-
woorde manier om de overstort te beperken na excessieve 
regenval. Bovendien vinden we het ook cosmetisch gezien 
een verrijking van een gebouw. Vergelijk dat eens met tien 
jaar geleden, toen duurzaamheid voor velen nog symbool 

stond voor dwingend opgelegde regelgeving en lelijke 
gebouwen. Vroeger vroegen we ons af waarom; nu ligt het 
accent op het hoe.” 

Milieu staat niet op zich

Het is duidelijk dat Anke van Hal van mening is dat het de 
goede kant op gaat. “Maar er kan en moet nog heel veel 
veranderen.” Als sleutel tot verder succes ziet zij een markt-
gerichte benadering van milieu- en gezondheid bevorde-
rende bouwtechnieken en woonproducten in de bouw. 
“Slechts een klein deel van de Nederlanders beschouwt 
milieu als een zwaarwegend criterium bij aankoopbeslis-
singen. Dit betekent dat je milieu vooral in relatie moet zien 
tot andere zaken.” Terwijl ze op een papiertje het ‘people-
planet-profit’-model tekent, benadrukt ze de economische 
kant. “De aandacht voor milieu moet in een gezonde relatie 
staan tot economische belangen. Daarom is het belangrijk 

Anke van Hal, professor Sustainable Building,  
Center for Sustainability van Nyenrode Business Universiteit

Een marktgerichte  
benadering van milieu

“Het was ook gewoon leuk om iets te organiseren”, zo lijkt Anke van Hal zich te verontschuldigen bij het laten 

zien van een foto, waarop zij als 7-jarig meisje, in haar lagere schoolklas, trots is geportretteerd temidden van 

een groot aantal glazen flessen. Ze startte een actie om met school glas in te zamelen voor het milieu. Iets wat 

nieuw was in die tijd. Deze bevlogenheid is typerend voor de jonge professor. Al jong actief als WNF-ranger en 

met als lichtend voorbeeld een vader, die werkzaam is bij een energiebedrijf, is aandacht voor het milieu haar 

met de paplepel ingegoten.
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om andere kwaliteiten van milieuvriendelijke producten  
te benadrukken, zoals de kostenbesparing die het gebruik 
ervan oplevert, het gezondheidsbevorderende effect, de 
esthetische kwaliteit of het toegenomen comfort.”

Enthousiasme als katalysator

Daarnaast is enthousiasme onmisbaar om tot een succes-
volle integratie te komen van alle milieu-aspecten.  
Je moet aansluiten op bestaand enthousiasme en inhaken 
op emoties.” Als voorbeeld noemt Anke de reactie van de 
directie van een Amerikaans bedrijf op het gebouw van 
Alterra, kenniscentrum van de natuur, gevestigd in 
 Wageningen. “Het Amerikaanse bedrijf slaagde er niet in 
om goede biologen te recruteren. Alterra is daarentegen  
een geliefde werkgever onder Nederlandse biologen, mede 
dankzij het gebruik van veel groen en stromend water in  
de kantooromgeving. Na het zien ervan was men dol -
enthousiast om dit in hun eigen kantoor te gaan toepassen.” 

Last van wet- en regelgeving

Tijdens het gesprek trekt de expert op het gebied van duur-
zaamheid met enige regelmaat een parallel tussen Neder-
land en de Verenigde Staten. “Nederland werd nog wel eens 
gezien als een typisch land van dominees, waarin veel wordt 
geappelleerd aan schuldgevoel. In de VS is men veel prag-
matischer. Als de burgemeester van Boston de resultaten 
onder ogen krijgt van een studie, waarvan de conclusie luidt 
dat de stad op termijn voor torenhoge kosten komt te staan 
als er niet duurzamer wordt gebouwd, hoeft hij niet lang na 
te denken. Vijf jaar later heeft de stad een ware metamorfose 
ondergaan.” Hiermee snijdt Anke een voor haar gevoelig 
punt aan. “Ach, Nederland en regelgeving,” zucht ze.  
“Hier is nog veel te winnen. Kijk naar al die jaren ’60 flats. 
Daar moeten we iets mee. Maar in Nederland word je hier 
ontzettend in beperkt. Als je iets sloopt, moet de nieuw-
bouw vaak exact dezelfde footprint hebben en vooral passen 
binnen de kaders van het bestemmingsplan. Er zou in zijn 
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algemeenheid meer ruimte moeten komen om beargumen-
teerd af te kunnen wijken van bestaande regelgeving.” 
Getuige het gemak waarmee Anke ze aanhaalt, liggen de 
voorbeelden op het vlak van praktische belemmeringen 
voor het oprapen. “Energiebedrijven kunnen op basis van 
een analyse van het energieverbruik met behulp van slimme 
meters, individuele huishoudens advies geven over bespa-
ringsmogelijkheden voor hun specifieke situatie. Maar daar 
wordt dan weer vanuit sommige hoeken bezwaar tegen 
gemaakt om redenen van privacy.” 

Kleuring door de media

Een belangrijke rol is volgens Anke ook weggelegd voor de 
media. “Er gebeurt al ontzettend veel goeds, maar we 
dragen het met elkaar onvoldoende uit. Positieve artikelen 
geven energie en brengen mensen op ideeën. Maar helaas 
lijkt het alsof de media er de voorkeur aan geven om nega-
tieve zaken uit te vergroten. Dankzij de berichtgeving over 
de gezondheidsklachten van bewoners van de Amersfoortse 
nieuwbouwwijk Vathorst als gevolg van het foutief geïnstal-
leerde energiezuinige ventilatiesysteem in hun huis, denken 
veel mensen dat je ziek wordt van energiebesparende 
 technieken. En daarmee word jammerlijk een onjuist beeld 
geschapen. Ik zou liever zien dat er aandacht wordt besteed 
aan de positieve kanten, zoals bijvoorbeeld de positieve 
gezondheidsaspecten en de inrichtingsvrijheid van de 
woning bij toepassing van warmtepompen met lage tempe-
ratuur-verwarming, als gevolg van het ontbreken van een 
‘sta-in-de-weg’ als een verwarmingsradiator. Woontijd-
schriften en -bijlagen van kranten kunnen een grote rol 
spelen bij het verspreiden van duurzame technieken.” 

Financiering blijft belangrijk issue

Financiering van energiebesparende technieken door de 
consument is nog wel een issue volgens Anke. “Ja, het kost 
helaas eerst geld voordat je kunt gaan besparen. En in alle 
realiteit, dit zijn vaak geen kinderachtige bedragen.”  
Positief als ze is, ziet de duurzaamheids-ambassadrice ook 
hier lichtpunten. “Er zijn al hoopvolle initiatieven, waarbij 
banken in samenwerking met de energiemaatschappij 
 interessante leningconstructies hebben ontwikkeld.  
Ook privé draagt Anke haar steentje bij. “Als professor 
Sustainable Building moet je er zelf natuurlijk ook wel  
wat aan doen,” grapt ze. “Ik woon in een huis uit 1929, een 
dankbaar object om aan energiebesparing te doen.  
Zo heb ik diverse energiebesparende maatregelen getroffen.  
Mijn drink- en verwarmingswater wordt nu verwarmd door 
zonnecollectoren. Maar ook relatief simpele zaken als 
 deurdrangers in huis en een dik gordijn bij het raam van de 
voordeur werpen vrucht af. We hebben met warmtefoto’s 
het verschil bij de voordeur met én zonder gordijn in beeld 
gebracht. Dat maakte echt verschil. Wel leiden de deur-
drangers tot ventilatieproblemen, die binnenkort worden 
opgelost door kleine boxjes aan de gevel, die op basis  
van het CO2-gehalte in de binnenlucht, dus alleen als het 
echt nodig is, verse buitenlucht aanzuigen.” 

Anke van Hal (1965)

Anke van Hal is hoogleraar  
Sustainable Building op het Center for 
Sustainability van Nyenrode Business 
Universiteit en tevens praktijkhoog-
leraar Sustainable Housing Trans-
formation bij de afdeling Real Estate  
& Housing van de TU Delft. 

“De media hebben de  
neiging om negatieve zaken  

uit te vergroten”
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Elco Brinkman “Op ons eigen Bouwhuis zijn we  hart- 

stikke trots. Het kent niet alleen een magnifieke vorm-

geving met onder andere overhangende verdiepingen, 

maar is daarnaast ook nog eens bijzonder energiezuinig. 

Koude- en warmte-opslag in de bodem en de toepassing 

van een dubbele huidfaçade spelen hierbij een  

belangrijke rol.”

Max van Huut “Het ING pand in Amsterdam Zuidoost is 

niet alleen gerealiseerd vanuit de ratio, nee, er is vooral 

ook gewerkt vanuit de emotie en de intuïtie. En dit  

alles vanuit een grote mate van gezamenlijkheid van alle 

betrokkenen. Vergelijk het met een goed ingespeeld orkest, 

waarin de strijkers en blazers gezamenlijk een prachtige 

symfonie ten gehore brengen. En alhoewel het ING 

 gebouw alweer ruim 25 jaar oud is, wordt het door de 

opdrachtgever nog steeds betiteld als het ‘kantoor van  

de toekomst.”

Peter Luscuere “Het ING House is een intelligent gebouw 

in optima forma. Het uitgebreide scala aan energiezuinige 

toepassingen geeft het gebouw al een uniek karakter, 

maar het hoge niveau van integratie van alle individuele 

toepassingen maakt het ING House pas écht een intel-

ligent gebouw. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de 

koeling voor dit glazen gebouw op jaarbasis voor circa 

70% volledig duurzaam wordt opgewekt.” 

Herman Nietvelt “Hoewel het RAI-complex al bijna vijftig 

jaar oud is, vind ik het nog steeds een intelligent gebouw. 

Het is voor mij het levende bewijs dat je, door veel te  

doen aan vernieuwing op het gebied van installaties en 

techniek, een gebouw kunt laten meegroeien met zijn tijd. 

Door daarnaast te investeren in uitstraling, geldt de RAI 

nog steeds als het bekendste beurscomplex van Neder-

land, waar de meest uiteenlopende evenementen worden 

georganiseerd.” 

Rudolf Das “Heuvelgebouw ’t Domein in Houten combi-

neert een groene leefomgeving met zeer veel woonruimte. 

Dankzij de vernieuwende vorm van bouwen, waarbij  

op een onderbouw in de vorm van een zeshoek vijf lagen 

zijn gestapeld, ontstaat een unieke vorm van wonen.  

De woningen zijn sterk naar buiten gekeerd en voorzien 

van grote, eveneens gestapelde, groene terrassen.  

Bewoners kunnen parkeren in de ondergrondse parkeer-

garage.” 

Olaf ten Have “De Weena Tower in hartje Rotterdam, in 

de volksmond ook wel de Peperbus genoemd, is met recht 

een slim gebouw, met name als je kijkt naar de manier 

waarop dit project is gerealiseerd. Per verdieping opgetrok-

ken in een dichtbebouwde omgeving met alle beperkingen 

vandien. Er is gebruik gemaakt van een betonsoort met 

kunststof ballen. Dit is aanzienlijk lichter materiaal zonder 

dat je dat het verschil ziet aan de buitengevel. Daarnaast 

is het een hybride gebouw, waarin wonen en werken wordt 

gecombineerd.”

Reinier van der Helm “Onze eigen Priva Campus combi-

neert mooie architectuur met duurzaamheid én een  

uitzonderlijk slimme infrastructuur, die ertoe leidt dat het 

pand CO2-neutraal is.” 

Anne-Marie Rakhorst “De Reichstag in Berlijn is werkelijk 

briljant. Zelfs als je het los ziet van het hoge niveau van 

energie-efficiency. Goede isolatie, warmte- en koude-

opslag en zonnepanelen zorgen daar wel voor. Ook archi-

tectonisch is het een meesterstuk. Het is vooral ook een 

mooi voorbeeld van een compleet herontwikkelde bestem-

mingslocatie, die subliem is ingepast in de bestaande 

omgeving. Het mooist van alles is nog wel de koepel, 

waarbij met behulp van spiegeltechnologie en ramen die 

zich aanpassen aan de stand van de zon, een mooie 

daglichttoetreding wordt gerealiseerd.”

Paul de Ruiter “Het gebouw van Rijkswaterstaat Zeeland 

in Middelburg is een perfecte symbiose van duurzaam 

bouwen, natuurlijke materialen en energiebesparende 

technieken.” 

Jos Waagmeester “Het ‘Kantoor van de toekomst’ van 

Wolter & Dros in Amersfoort is briljant. Door middel van 

een groot aantal verschillende toepassingen op het gebied 

van verlichting, multimedia, energie-opwekking, design en 

sfeer krijg je daar een mooi beeld van hoe een kantoor er 

in de toekomst uit kan zien. Vooral de manier waarop daar 

met licht wordt omgegaan is subliem. En dan niet uitslui-

tend vanuit het perspectief van energiebesparing, maar 

ook vanuit het gegeven dat licht een belangrijk element is 

voor mensen om zich prettig te voelen. De lichtintensiteit 

en -kleuren worden daar aangepast aan het bioritme van 

de mens en aan de beschikbaarheid van daglicht.” 

Peter Lute “Kantoorgebouw Westraven aan het Amster-

dam-Rijnkanaal is medio 2008 geopend. Deze nieuwe 

huisvesting van Rijkswaterstaat is gerealiseerd door een 

bestaand pand op deze locatie volledig te strippen en 

afgezien van de betonnen vloerconstructie volledig 

 opnieuw op te bouwen. Het pand zit energetisch slim in 

elkaar en heeft een goed binnenklimaat. Het heeft een 

dubbele gevel, een intelligent zonweringsysteem en een 

grandioze verlichting. Deze verlichting wordt, zowel  

qua intensiteit als qua kleur, gedurende de dag aangepast 

aan het daglicht en het bioritme van de gebruikers.”

Bas Obladen “De Petronas Twin Towers in Maleisië met 

een hoogte van ruim 450 meter herbergen veel slimme 

oplossingen. Neem alleen de logistiek van de liftinstal-

laties maar eens. Dit is zo ingericht dat mensen, zonder  

al te lang te hoeven wachten, snel op de gewenste ver-

dieping zijn. En het kunnen tappen van een glas water 

lijkt heel vanzelfsprekend, maar probeer dit maar eens te 

faciliteren voor op de 88e verdieping.” 

Erik Küppers “Het nieuwe hoofdkantoor van Facilicom in 

Schiedam is niet alleen energiezuinig doordat men zelf 

energie opwekt met een windmolen op het dak. Het is 

daarnaast een zeer goed doordacht concept, waarbij men 

niets heeft nagelaten om de kosten van onderhoud en 

schoonmaak zo veel mogelijk te beperken. Denk dan 

bijvoorbeeld aan een digitale omgeving, waarin nauwe-

lijks meer papier wordt gebruikt en aan schuin aflopende 

kasten, waar zich geen stof kan ophopen.”

vijfentwintig voorbeelden 
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Reinder Prins “De Priva Campus laat zien dat een 

 behaaglijk, gezond, productief en inspirerend werkklimaat 

gecreëerd kan worden, zonder maar één m3 gas te 

 gebruiken. Het gebouw is als het ware één grote zonne-

collector. Het grote glasoppervlak brengt veel licht en 

warmte binnen. In de winter zijn hierdoor geen fossiele 

brandstoffen nodig om te verwarmen, in de zomermaan-

den wordt overtollige warmte opgeslagen in de bodem. 

Benodigde koeling wordt bovendien uit de bodem 

 gehaald. Er is gebruik gemaakt van duurzame, natuurlijke 

materialen en het gebouw is zo opgezet, dat het niet 

alleen als kantoorgebouw, maar in de toekomst zelfs als 

appartementencomplex zou kunnen dienen.“ 

Anke van Hal “Villa Deys in Rhenen is de briljante uit-

werking van de wens van het echtpaar Deys om tot op 

hoge leeftijd in een moderne, praktische villa te kunnen 

wonen. Om dit te waarborgen is vrijwel alles elektrisch 

bedienbaar gemaakt, variërend van lichtsferen en gor-

dijnen tot de houten buitenzonwering en alle schuifpuien 

inclusief de voordeur. Villa Deys kan zich, door gebruik te 

maken van technische innovaties en geschakelde ruimtes, 

in de tijd aanpassen aan de leeftijd van de bewoners.  

Het inpandige zwembad vormt een belangrijk onderdeel 

van het energiezuinige klimaatsysteem.”

Rob Creemers “Ik vind dit lastig te beoordelen. Het punt 

is dat intelligentie in moderne gebouwen vaak goed is 

verstopt, waarbij het voor een toevallige passant moeilijk 

is te onderscheiden. Als ik echter kijk naar wat er aan 

slimme oplossingen op het gebied van energiebesparing is 

toegepast, vind ik de Priva Campus in De Lier wel een 

mooi voorbeeld van een slim gebouw.”

Jacques Mol “Het Museon in Den Haag was haar tijd bij 

de bouw al ver vooruit. De expositieruimtes kunnen hier 

ten volle worden benut doordat alle installaties in de vloer 

zijn weggewerkt in plaats van in het plafond. Men han-

teert er een innovatief systeem van warmte- en vocht-

terugwinning en er draait een zeer goed doordacht 

 ventilatiesysteem dat, met behulp van regelinstrumenten, 

maximaal beheersbaar is.”

Mario Witteveen “De Priva Campus in De Lier is een 

unieke symbiose tussen functionele, doch prachtige archi-

tectuur aan de ene kant en een uitzonderlijk hoog niveau 

aan ingebouwde intelligentie anderzijds. Dankzij de 

toepassing van een breed scala aan energiebesparende 

technieken en het feit dat er geen gas als brandstof wordt 

gebruikt, is de Campus CO2-neutraal.” 

Jan Kamminga “Het ING gebouw Amsterdamse Poort uit 

1987, dat is ontworpen door de architecten Ton Alberts en 

Max van Huut, vind ik een gebouw dat dankzij de bijzon-

dere vormgeving en het afwisselende kleurgebruik een 

enorm warme uitstraling heeft. Op veel plaatsen in het 

gebouw is stromend water ingepast. Dit geeft een ruimte-

lijke sfeer en creëert een gevoel van frisse lucht. In die  

tijd was dit gebruik van water, op antroposofische basis 

gestoeld, ronduit revolutionair.” 

Rink Hendriksma “Sportstad Heerenveen is een pracht-

voorbeeld. Dit multifunctionele complex kent een grote 

verscheidenheid aan gebouwen, die ook nog eens in 

verschillende fasen zijn gerealiseerd. Dankzij een zeer 

innovatieve infrastructuur van technische installaties, 

gecombineerd met een hoge graad van automatisering en 

monitoring, is Sportstad Heerenveen een lichtend voor-

beeld op het gebied van duurzaamheid.” 

Meiny Prins “Een moderne phalaenopsiskwekerij is voor 

mij het voorbeeld van een intelligent gebouw pur sang. 

Alle denkbare intelligente oplossingen op het gebied van 

energiemanagement worden er toegepast, van warmte- en 

koude-opslag tot aan het zelf opwekken van elektriciteit 

met behulp van WKK-centrales. Met geavanceerde meet- 

en regeltechniek wordt er sterk gestuurd op het realiseren 

van een optimale energiebalans. Bovendien is het logi-

stieke systeem zeer geavanceerd. Men heeft realtime 

inzicht in de voorraden bloeiende orchideeën, uitgesplitst 

naar alle mogelijke varianten, zoals bijvoorbeeld kleur, 

bloemdiameter, potmaat en steellengte. Hierdoor kan men 

op afroep de handel beleveren.” 

Dolf van Paassen “In het gebouw van Unica in Zwolle  

is het vierseizoenensysteem als proef op de bovenste 

verdieping toegepast. Het werkt met een intelligent 

 ventilatiesysteem dat uitgaat van natuurlijke ventilatie. 

Dankzij dit systeem kan worden volstaan met een airco  

die 60% kleiner is dan gangbaar en wordt 60% energie-

besparing gerealiseerd. Maar ook onze eigen TU-biblio-

theek is met een tweede huidgevel en een groen dak een 

prachtvoorbeeld.”

Alain le Loux “De ondergrondse parkeergarage onder  

de 135 meter hoge Rembrandt Toren in Amsterdam is 

fenomenaal. Omdat parkeren in de omgeving zeer 

 problematisch is, kunnen medewerkers en gasten onder  

de toren parkeren. Maar niet zomaar. Er komt geen eind 

aan als je die parkeergarage inrijdt. Ik geloof dat het vier 

of vijf verdiepingen de diepte in gaat. Ongelooflijk!” 

Kees Huis in ’t Veld “Het Martini Ziekenhuis in Gronin-

gen is duurzaam en onderhoudsvriendelijk gebouwd, als 

een modern en flexibel ziekenhuis, waarin de medewerker 

en de patiënt centraal staan. Desgewenst is het mogelijk 

om delen van het ziekenhuis een andere gebruiksfunctie 

te geven, zoals een hotel of een kantoor.” 

Michel Baars “In het herontwikkelingsgebied Schieveste 

bij Schiedam wordt overwogen de zuidwest gevels van 

gebouwen te voorzien van begroeiing. Dit heeft een 

isolerend effect. Tevens fungeren deze gebouwen als 

buffer om geluidsoverlast tegen te gaan. Omdat het vaak 

gaat om gebouwen van zes of zeven verdiepingen hoog, 

levert dit straks een magnifiek aangezicht op. In plaats 

van tegen betonnen muren kijk je tegen een weelderige 

begroeiing aan. Zo zijn er overigens ook al betonsoorten 

die als het ware met de seizoenen meekleuren. Zo zie je 

maar dat intelligent bouwen ook mooi kan zijn.” 

van een intelligent  
gebouw uit het heden
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“Intelligentie is slechts een relatief begrip,” zo stelt Rob 
Creemers. “Het wordt te pas en te onpas gebruikt. Soms is 
technologische intelligentie fake. Neem als voorbeeld het 
concept van ‘adaptive cruise control’ dat onlangs door de 
autoindustrie is gelanceerd. Zodra de voorliggende auto 
binnen een bepaalde afstand van de eigen auto komt, remt 
de auto automatisch af. Dit lijkt leuk, ware het niet dat er 
bijvoorbeeld geen rekening wordt gehouden met het feit dat 
de auto niet af hoeft te remmen als de voorliggende auto de 
hoek om gaat. Om dit te kunnen voorkomen zou er een 
sensor in de auto moeten worden ingebouwd, die de knip-
perende richtingaanwijzer visueel waarneemt.” Het is slechts 
een van de kanttekeningen die de trendwatcher plaatst bij 
het containerbegrip ‘intelligentie’. 

Sterke stijging van de brandstofprijzen

Rob Creemers signaleert voor de komende jaren twee 
thema’s die het wereldbeeld sterk zullen beïnvloeden.  
“De stijgende energiekosten en de CO2-uitstoot zullen een 
ongelooflijk sterk stempel op de wereld drukken. De eco -
nomie van de westerse wereld is simpelweg niet voorbereid 
op een dergelijke dramatische stijging van de brandstof-
prijzen.” De auteur van het boek ‘Een leven zonder olie’ ziet 
de prijs van een vat olie op termijn zelfs oplopen tot boven 
500 dollar. “Op lange termijn is de beschikbaarheid van 
energie dan ook een groter probleem dan de mondiale 
CO2-uitstoot.Want ik ben ervan overtuigd dat we een 
wereld kunnen inrichten, die op een verantwoorde manier 
de CO2-uitstoot kan beperken. Desnoods zetten we op ieder 

Rob Creemers, trendwatcher

De harde realiteit  
van de energiecrisis

Als de aanwezigheid van multimedia-apparatuur als een graadmeter voor het intelligentieniveau van een 

gebouw zou gelden, kan het kantoor van trendwatcher Rob Creemers zonder enige twijfel als hyperintelligent 

worden gekenschetst. Het heeft er alle schijn van dat alle ontwikkelingen in de wereld in deze kantoorruimte in 

Mijdrecht bij elkaar komen. “Volgend jaar gaat ook de bandbreedte van kabelnetwerken in Nederland naar  

100 megabyte per seconde. Dan kan iedereen, net als ik nu al, bijvoorbeeld tv-programma’s, inclusief de 

 Amerikaanse, bekijken als het je uitkomt.” Voor een man die wereldwijd ontwikkelingen monitort en hierin  

trends probeert te onderkennen, is dit een enorme stap voorwaarts. 
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dak een serre met planten, waarin de CO2 wordt afgebro - 
ken. Het vinden van oplossingen voor het opraken van de 
voorraad fossiele brandstoffen aan de ene kant en de 
 opwarming van de aarde aan de andere kant heeft alleen 
kans van slagen als je dit met een mondiale insteek doet.” 
Om deze uitspraak kracht bij te zetten, wijst Rob Creemers 
op de ontwikkelingen in China. “Daar worden de komende 
jaren honderden kolencentrales gebouwd zonder voor-
zieningen om de CO2-uitstoot te beperken. Het is een 
simpele rekensom. Men heeft daar de beschikking over 

Herstructurering van bedrijfstakken

Eenmaal op gang gekomen is de snel schakelende trend-
watcher niet meer te stuiten. “Het Duitse ministerie van 
Verkeer heeft onlangs becijferd dat er een kritiek pijnpunt 
ligt bij een benzineprijs van € 1,90 per liter. Op dat niveau is 
de rek verdwenen uit het budget van het gemiddelde Duitse 
gezin en moet men simpelweg een keuze maken tussen 
rijden of eten. Onze samenleving zal een compleet andere 
basis moeten krijgen, want nu drijft alles op de beschikbaar-
heid van fossiele energie. De dramatische wending heeft 
zich al in gang gezet,” aldus Rob Creemers. “De voorbeelden 
liggen voor het oprapen. Vorige week was ik in de 
Verenigde Staten, in Detroit. Daar raakt men de SUV’s en 
mini-van’s niet meer aan de straatstenen kwijt. De brand-
stofslurpende auto’s worden massaal de deur uit gedaan. 
Ford heeft zeer recent zelfs de geplande introductie van de 
Ford F150 gestopt. Ook worden ingezette ontwikkelingen 
op bedrijfstakniveau weer teruggedraaid. Neem als voor-
beeld de meubelindustrie in de Verenigde Staten. Jaren 
geleden is men begonnen om de productie te verplaatsen 
naar lage lonen landen. Omdat de afgelopen jaren de trans-
portkosten voor een 40 voet zeecontainer zijn gestegen van 
3.000 naar 8.000 dollar, zijn de meubels zelf inmiddels 
onverkoopbaar duur geworden. De productie terughalen 
naar de bakermat is niet zo eenvoudig, omdat vaak ook de 
randindustrie, waaronder alle research en development, 
zich in dezelfde richting heeft verplaatst. Een mooi voor-
beeld hiervan is de markt van battery packs voor mobiles en 
laptops. Daar stelde de fabrikant vast dat er geen enkele 
lokale toeleverancier meer te vinden was; de complete indu-
strie was verhuisd. De grote impact van de sterk stijgende 
transportkosten raakt als eerste alle zware en volumineuze 
goederen.” 

Dramatische gevolgen voor mobiliteit

Voor de trendwatcher staat het wel vast dat de voortgaande 
stijging van de energieprijzen de komende jaren dramati-
sche gevolgen zal hebben voor de mobiliteit. “Rijden wordt 
onbetaalbaar. Pretparken bijvoorbeeld zullen in een diepe 
crisis raken, omdat mensen in het weekend iets dichtbij huis 

“De virtuele wereld zal in de  
toekomst nog veel meer versmelten 

met de echte wereld”

grote kolenvoorraden en winning hiervan is goedkoper dan 
de import van olie. Desondanks verloopt de economische 
groei daar zo snel dat het importaandeel van de olie, die in 
China wordt gebruikt, nu op ongeveer 50% ligt, maar 
binnen enkele jaren zal toenemen tot tweederde.”



25 jaar intelligente gebouwen in Nederland 79

zullen opzoeken. Ik durf zelfs te stellen dat het consequen-
ties gaat hebben voor de bevoorrading van winkels en de 
beschikbaarheid van producten.” Over de consequenties 
voor de bebouwde omgeving heeft Rob Creemers een 
duidelijke mening. “We zullen gebouwen moeten bouwen, 

mentele stadium echt al voorbij. Omdat ook de grafische 
kwaliteit van dit soort concepten steeds beter wordt, denk 
bijvoorbeeld aan driedimensionale toepassingen in de 
game-industrie, gaan mensen elkaar in de toekomst echt op 
deze wijze ontmoeten. Zo is IBM nu bezig om een eigen, 
gesloten virtuele omgeving voor alle medewerkers te 
ontwikkelen op basis van Second Life. Vergaderen en het 
geven van productpresentaties gaat straks net zo goed in 
zo’n virtuele omgeving.”

Gebruik RFID in kantoorpanden

Inpandig ziet de trendwatcher in de toekomst ook veel 
veranderen. “Als de prijs van RFID’s verder daalt, worden 
deze chips straks overal toegepast en is de menselijke 
fantasie eigenlijk nog de enige beperking. Zo herkent straks 
de deurklink welke medewerker het kantoor binnenkomt  
en wordt diens persoonlijke comfortomgeving direct geacti-
veerd. Bij het aanraken van de koffieautomaat, bereidt het 
apparaat automatisch de favoriete koffie van de betreffende 
persoon. Ja, de techniek maakt bijna alles al mogelijk.  
Ik weet dan ook zeker dat mijn kleinkinderen over een 
aantal jaren aan mij zullen vragen waarom er een gleuf in 
de voordeur zit,” besluit Rob Creemers terwijl hij de  
zojuiste bezorgde post van de deurmat pakt. 

Rob Creemers (1946)

Rob Creemers is sinds 1980 actief in  
de IT-sector. Nadat hij als production-
control/IT- manager bij Siemens in 
Zuid-Afrika heeft gewerkt, vestigt hij 
zich daar daarna als zelfstandig 
softwaremaker. Eind 1986 keert Rob 
Creemers terug naar Nederland en 

aanvaardt de functie van software support manager bij Olivetti 
Nederland. In 1990 raakt hij ervan overtuigd dat de pc-wereld waarin 
hij werkzaam is, grondig zal gaan veranderen en verlegt hij het 
zwaartepunt van zijn activiteiten naar ‘trend watching’. Tegenwoordig 
is Rob Creemers onder de naam Techno Trends actief als marktanalist 
en trendwatcher. Vanuit zijn oorspronkelijke aandachtsgebied ICT  
heeft hij gaandeweg zijn business-scope steeds meer verbreed.

“De belangrijkste beperking  
is de menselijke fantasie”

waarin we met een lager energieverbruik comfortabel 
kunnen wonen en werken. Telewerken zal daarnaast een 
enorme vlucht gaan nemen. Veel huizen zijn hier echter 
helemaal niet op ingericht, vaak werkt men achter een PC op 
een plank op een zolderkamer. Deze trend heeft ook conse-
quenties voor de bouw van nieuwe kantoren. Deze hoeven 
niet meer zo groot te zijn. In het nieuwe hoofdkantoor van 
de Rabobank hebben medewerkers straks geen eigen werk-
plek meer en moet men, als men een dag op kantoor wil 
werken, een flexplek boeken via internet. Nee, technologie 
is niet meer de beperkende factor. Ik kan me de tijd nog 
herinneren dat ik een draagbare Olivetti M21 had.  
Dit was een van de voorlopers van de hedendaagse laptop. 
Het ding was zwaar en onhandelbaar. De harde schijf had 
een capaciteit van 10 MB en je werkte nog met floppy’s.  
Hoe anders is het vandaag de dag? Met een PDA en straks 
met een mobiele telefoon stuur je de schoenenproductie in 
een fabriek in China of India aan. Je regelt zaken aan het 
andere eind van de wereld alsof het in je eigen gebouw is.”

Groei communicatie op afstand 

“Het gebruik van webcams en van video-conference tech-
nieken maakt het mogelijk om op afstand face-to-face 
contact te hebben. De virtuele wereld zal in de toekomst 
nog veel meer versmelten met de echte wereld. Concepten 
als ‘Second Life’ en andere virtuele werelden zijn het experi-

Second Life (SL) is een zogenaamd  
Massively Multiplayer Role Playing 
Game, oftewel een spel waarin de 
gebruiker een personage aanneemt en 
daarmee met andere personages een 
spel speelt. SL heeft geen eigen spelele-
ment, spelers van SL maken het spel zelf. 
SL is in 2003 op de markt gebracht door 
de Amerikaanse softwareproducent 
Linden Lab. Wat begon als een klein 
computerspel is uitgegroeid tot een 
wereldwijd netwerk met zo'n 3 miljoen 
spelers. SL heeft een eigen economie, 
met de Linden-dollar als munteenheid. 





25 jaar intelligente gebouwen in Nederland 81

Onderschatte rol van de gebruiker 

Een zwaar onderschat aspect betreft volgens Jacques Mol  
de rol van de gebruiker zelf. “Tijdens de ontwerpfase  
wordt nog wel eens voorbijgegaan aan de perceptie van de 
gebruiker. Als je weet dat mensen in een kantoor een raam 
willen kunnen openen of met de deur open willen werken 
vanuit het oogpunt van collegialiteit, is het niet verstandig 
om klimaatconcepten te ontwerpen, die zijn gestoeld op 
volledig afgesloten ruimtes. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld 
met het gebruik van zonwering. Als er op een warme dag te 
weinig koelcapaciteit beschikbaar is om een aangename 
binnentemperatuur te realiseren, ontstaat de noodzaak de 
zonwering neer te laten. Vaak zie je dan dat gebruikers dit 

niet plezierig vinden; het geeft hen een beklemmend gevoel. 
Ze ervaren dit als het kleiner worden van hun leefwereld. 
Mensen hebben graag de mogelijkheid om zelf af te kunnen 
wijken van hetgeen dat uit de regelstrategie als het meest 
logische scenario wordt ingezet.” 

Managen van gebruikersperceptie

“Bouwers en installatiebedrijven kunnen hierop anticiperen 
door individueel te bedienen systemen te plaatsen, waarbij 
de invloed van de gebruiker echter zo nodig wordt inge-
perkt door de range van ingrijpen te beperken. Aan de 
andere kant ervaart de gebruiker van het kantoor dat hij zelf 
een zekere invloed kan uitoefenen en dat is waar het om 

Jacques Mol, directeur Valstar Simonis

De gebruiker als middelpunt 
tijdens ontwerpfase

“Intelligent bouwen is niet iets van de laatste decennia,” zo wijst Jacques Mol, directeur van adviesbureau Valstar Simonis, een veelgehoorde 

misvatting van de hand. “Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten werden 150 jaar geleden al woningen gebouwd, die met eenvoudige middelen 

maximaal waren aangepast aan de lokale, warme omstandigheden. Zo werden deze woningen opgetrokken uit zeer dikke muren van wel bijna 

een meter dik en beperkte men de ramen tot kleine openingen. Doordat de muren de zonnewarmte absorbeerden, bleef het binnen aan-

genaam. Tijdens de koude nachten werd de hitte, die in de muren was opgeslagen, naar binnen gestraald. Ja, dat was toen al een eenvoudige 

vorm van betonkernactivering,” zo roemt Jacques Mol de slimheid van de bouwers van die woningen. “In de kelder onder het woongedeelte 

waren de koeien van de familie ondergebracht. De warmteuitstraling van deze dieren droeg er eveneens aan bij dat het ’s nachts binnen toch 

aangenaam warm was. Een fonteintje in de omliggende tuin zorgde voor een aangename luchtvochtigheid en temperatuur. Tegenwoordig 

hebben we de beschikking over geavanceerde installaties en state-of-the-art regeltechniek, maar de basisprincipes vanuit het verleden zijn 

nog steeds valide,” zo legt de expert op het gebied van installaties de verbinding naar het heden.
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gaat.” De directeur staaft deze filosofie met een interessant 
ervaringscijfer. “Er is een project, waarbij de placebo-
gedachte uit de medische wereld oplossing heeft geboden. 
Denk dan aan het plaatsen van ruimtethermostaten, die de 
gebruiker weliswaar kan gebruiken om de temperatuur 
hoger of lager in te stellen, maar die in werkelijkheid niet 
zijn aangesloten. Toch zie je dat het aantal klachten in zo’n 
situatie meer dan halveert. Ja, het managen van de perceptie 
is gewoon erg belangrijk. In datzelfde licht bezien is het 
bijvoorbeeld psychologisch slimmer om niet met aanwezig-
heidsdetectie te werken, maar met afwezigheidsdetectie.  
Als je dan bovendien de verlichting ook nog langzaam laat 
dimmen, ontstaat een heel andere beleving.”

Monitoren effectiviteit installaties

Jacques Mol ziet ook nog andere mogelijkheden om het 
proces van het managen van de perceptie goed in te vullen. 
“Gebruikers hebben tegenwoordig vaak een laag kennis-
niveau op het gebied van de werking van installaties.  
Begin er dan in elk geval mee om mensen duidelijk uit te 
leggen hoe een systeem op hoofdlijnen werkt en waarom 
bepaalde zaken, die op het eerste gezicht niet logisch lijken, 
toch tot het meest comfortabele binnenklimaat leiden.”  
De gebruikersinterface speelt een belangrijke rol, stelt 
Jacques Mol. “De gebruiker heeft het liefst één knop 
waarmee hij alles kan bedienen.” Bij het monitoren van de 
effectiviteit van installaties kan de adviseur volgens de 
directeur veel toegevoegde waarde bieden. “Voor gebruikers 
is dit vaak te complex. Een adviseur kan tegenwoordig op 
afstand inbellen in het gebouwbeheersysteem van een klant 
en daar alle relevante grootheden nagaan. Dat levert vaak al 
boeiende inzichten op,” zegt de directeur met een blik van 
verbazing. “Dan zie je bijvoorbeeld dat een koelmachine al 
draait terwijl het buiten maar 10 graden is. Doodzonde en 
een mogelijkheid om per direct geld te besparen en de 
CO2-uitstoot te beperken.”

Samenwerking met architecten

Over het vertrekpunt voor het realiseren van een intelligent 
gebouw is Jacques Mol helder. “Een intelligent gebouw 
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begint bij het ontwerp,” zegt hij, terwijl hij het belang 
 benadrukt om in het prilste stadium met alle betrokkenen 
in alle openheid te overleggen over de best denkbare oplos-
sing. “Ik vind het ook een grote misvatting dat architecten 
en installatieadviseurs niet door één deur kunnen.  
Techniek en functionaliteit kunnen in mijn beleving heel 
goed samengaan met fraaie architectuur,” zegt hij, terwijl  
hij wijst op de buitenzijde van het pand van een bekend  
architectenbureau. Deze oude fabrieksloods uit 1920 is door 
dit architectenbureau getransformeerd naar kantoren en  
werkruimtes voor creatieve beroepsbeoefenaren. Met behulp 
van glas is een tweede huid rondom het pand geschapen.  
Niet alleen erg functioneel vanuit energetisch oogpunt, 
maar bovendien is het ook nog eens een zeer fraaie aanblik,” 
zo verduidelijkt Jacques Mol de symbiose tussen techniek en 
esthetiek. Hij signaleert zichtbare vooruitgang ten aanzien 

van de samenwerking tussen architecten en installatie-
adviseurs. “De groep architecten, die alleen maar oog heeft 
voor het smoel van een gebouw, dunt snel uit. Het moet van 
twee kanten komen. Zo kun je als adviseur het idee van een 
architect torpederen om een glazen gevel aan de zonkant te 
realiseren door te stellen dat dit tijdens de zomermaanden 
niet is te koelen. Maar je kunt ook zoeken naar een oplos-
sing, waarover iedereen enthousiast is, zoals het realiseren 
van een tweede huid met een effectieve zonwering.”

Verandering investeringsklimaat

Volgens Jacques Mol verbetert het investeringsklimaat. 
“Vroeger moest je nog meer moeite doen dan nu om op  -
drachtgevers uit te leggen dat bepaalde energiebesparende 
investeringen zinvol zijn. Dat werd vroeger ook deels 
 ingegeven doordat de vastgoedsector alle partijen binnen  
de bouwketen behoorlijk uitkneep. Tegenwoordig is er meer 
aandacht voor de energetische aspecten. Men neemt meer 
de eigen verantwoordelijkheid op dit vlak.” Met enige 
scepsis kijkt de directeur naar het ontstaan van publiek-
private samenwerkingsverbanden. “Vanuit een integraal 
concept van ‘design-build-finance-maintain-operate’ zie je 
dat consortia waarbinnen onder andere bouwbedrijven, 
banken, installatiebedrijven en cateraars zijn vertegen-
woordigd, het volledige traject inclusief 25 jaar onderhoud, 
catering en schoonmaak aanbieden. Het voordeel van het 
hebben van één aanspreekpunt voor alle zaken heeft echter 
wel een prijs. Letterlijk en figuurlijk. Het leidt tot opdrijving 
en verschuiving van de kosten naar de exploitatiefase,” zo 
vat hij deze recente ontwikkeling samen. 

Jacques Mol (1962)

Jacques Mol is directeur van Valstar 
Simonis, een adviesbureau op het 
gebied van installatietechniek.

DBFMO staat voor Design, Build, 
Finance, Maintain en Operate. In een 
DBFMO-contract is de marktpartij/het 
consortium van marktpartijen niet alleen 
verantwoordelijk voor de financiering, 
het ontwerp en de bouw van een  
object, maar ook voor het onderhoud 
van het gebouw en het leveren van  
(een gedeelte) van de facilitaire diensten 
gedurende een bepaalde looptijd.  
Voor de overheid betekent dit dat zij niet 
langer afzonderlijk onderhandelt met 
architecten, aannemers, banken, schoon-
makers en veiligheidsbedrijven, maar dat 
al die particuliere partijen zich verenigen 
in één consortium dat van begin tot eind 
verantwoordelijk is.

“Techniek en functionaliteit 
gaan prima samen met  
mooie architectuur”
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“Het oorspronkelijke idee van de opdrachtgever was om 
twee bedrijfsonderdelen, waarvan er één was gevestigd in 
Delft en één in De Lier, op één locatie onder te brengen. 
Mede omdat men veel waarde hechtte aan het stimuleren 
van interactie tussen medewerkers van de verschillende 
bedrijfsonderdelen, is uiteindelijk gekozen voor het  
‘one roof shelter’-concept. Binnen dit concept liggen alle 
bedrijfsunits onder één dak aan het atrium, dat daarmee 
een centrale ontmoetingsplek is geworden,” licht Mario 
Witteveen toe, terwijl hij even pauzeert onder een van de 
bomen in het indrukwekkende atrium met een oppervlakte 
van 1.500 m2.

“In het uiteindelijke ontwerp hebben we veel aandacht 
besteed aan het figuurlijk verbinden van de beide werelden 
waarin de opdrachtgever actief is, te weten de gebouwen-
markt en de glastuinbouw. Het ontwerp is dan ook enigs-
zins toegesneden op de vorm en functie van de Westlandse 
kassen. Het gebruik van de glazen gevels zorgt ervoor dat 

dit gebouw naadloos aansluit bij de omgeving, waarin 
 glastuinbouw het beeld voor een belangrijk deel bepaalt,”  
zo benadrukt de projectleider het belang om de onderlinge 
samenhang binnen een gebied te respecteren en hier in  
het ontwerp rekening mee te houden.

Warme uitstraling dankzij natuurlijke materialen 

“Bij de bouw en de inrichting is zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van natuurlijke materialen. Daarbij is het gebouw 
gaandeweg het proces steeds duurzamer geworden.  
Dit laatste zit ‘m in verschillende aspecten, om te beginnen 
in de keuze van de bouwmaterialen. Er is zoveel mogelijk 
gekozen voor lichte materialen, die recyclebaar zijn en 
 daarnaast duurzaam.” Als voorbeeld wijst hij naar het vele 
hout dat is gebruikt in de gevels en de dakconstructie.  
“Los van het duurzaamheidsaspect creëer je ook een hele 
andere sfeer dan wanneer je aluminium inzet. Het gebouw 
ademt warmte. Ook de sfeerbepalende balast stenen op de 
vloer van het atrium, scoria bricks, zijn afvalproducten uit 

Mario Witteveen, hoofd projectleiding/associate partner OPL Architecten

Het gebouw als symbiose  
van techniek en esthetiek

“Wie zegt dat techniek niet mooi kan zijn?” zo lijkt Mario Witteveen te denken 

terwijl hij geniet van het gevoel van ruimte en vrijheid. Staande in het atrium van 

de Priva Campus in De Lier ondergaat hij weer even het gevoel dat gasten hier bij 

een eerste bezoek ondervinden. Het is het resultaat van een indrukwekkende 

symbiose tussen techniek en esthetiek. 

Atrium de term vindt zijn oorsprong  
bij de Etrusken (voorgangers van de 
Romeinen) die de eerste atriumhuizen 
bouwden. In de moderne architectuur is 
een atrium een grote, centrale en open 
ruimte, vaak met meerdere verdiepingen, 
een glazen dak en/of grote ramen, 
direct voorbij de hoofdingang van een 
gebouw. Atria geven een gebouw een 
‘gevoel’ van ruimte en licht en zijn 
hierdoor erg populair bij bedrijven.
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de scheepswereld. Maar je vindt het bijvoorbeeld ook terug 
in het bedrijfsrestaurant. De bamboe vloer die daar ligt 
heeft een levensduur van dertig jaar, terwijl bamboe binnen 
vijf jaar weer is volgroeid.” Het zijn slechts enkele voor-
beelden, die Mario Witteveen aanhaalt om te verduidelijken 
dat aandacht voor duurzaamheid zich uitstekend laat 
combineren met andere zaken, zoals het scheppen van een 
prettige werkomgeving en het terugdringen van energie-
gebruik. “Ja, de geitenwollen sokken uitstraling, waarmee 
duurzaamheid lang was omgeven, is er inmiddels echt  
wel vanaf.”

Deze Campus heeft dan ook de structuur van een bedrijfs-
verzamelgebouw, dat bestaat uit elf individuele units, die elk 
beschikken over een eigen pantry en sanitaire kern.” 

Energiebesparende aspecten

Terwijl hij, staand op het dak, uitlegt dat de mos-/sedum-
bedekking ervan in de winter isoleert en in de zomer 
verkoeling geeft, stipt hij het laatste aspect op het gebied 
van duurzaamheid aan.” Dit pand heeft nagenoeg alle voor-
zieningen, die je kunt bedenken om het energieverbruik te 
beperken.” Vervolgens somt hij een indrukwekkend rijtje 
op. “Langetermijn energieopslag in de bodem met een 
warme en een koude bron, hoog frequent verlichting met 
daglichtniveau- en aanwezigheidsregeling, superisolerend 
driedubbel glas in de buitengevels ter plaatse van de achter-
liggende verblijfsruimten en hoogwaardig isolerend glas ter 
plaatse van de verkeersruimten zoals het atrium, klimaat-
plafonds, het gebruik van de pompen voor de sprinklerin-
stallatie en zo kan ik nog wel even doorgaan. Wat ik zelf 
heel bijzonder vind, is dat de toepassing van dit surplus aan 
techniek mooi is verweven met de bijzondere uitstraling 
van het gebouw. Daardoor draagt het ook in hoge mate bij 
aan de uitstraling en identiteit van het bedrijf, dat zelf actief 
is op het gebied van klimaatbeheer in gebouwen en kassen. 
Ja, dit is echt een gebouw dat meetbaar presteert en daar-
naast zal blijven boeien.” 

“Gebouwen moeten 
meetbaar presteren en 

blijven boeien”

Multifunctionele opzet van ruimtes

Duurzaamheid gaat volgens de projectleider echter verder 
dan de materiaalkeuze. “Ook het multifunctioneel 
ontwerpen van ruimtes is een vorm van duurzaamheid.  
Zo is bij de ontwikkeling van het bedrijfsrestaurant als 
uitgangspunt aangehouden dat het gedurende de hele dag 
een aantrekkelijke ruimte moet zijn om in te verblijven. 
Vaak zie je dat bedrijfsrestaurants tussen twaalf uur en half 
twee intensief in gebruik zijn, maar daarvoor en daarna 
verloren ruimtes zijn. In dit restaurant zijn dan ook vier 
afzonderlijke werelden, met elk een compleet eigen sfeer, 
gecreëerd. Hierdoor is het de hele dag een gewilde plek om 
even te overleggen met collega’s of een zakelijke bespreking 
te voeren met een relatie. Een andere vorm van duur-
zaamheid is dat we er bij de opzet rekening mee hebben 
gehouden, dat als de eigenaar om welke reden dan ook van 
mening is dat het pand niet meer optimaal past bij de eigen 
organisatie, er sprake is van een courant kantoorpand.  
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Professionalisering bedrijfskolom

Zijn werkterrein overziend, signaleert Mario Witteveen  
een duidelijke professionalisering van de bedrijfskolom. 
“Vroeger keken alle schakels binnen de keten nog weleens 
met een schuin oog naar elkaar en ervoer men de bemoei-
enis van derden als bedreigend. Of het nu ging om de 
project manager, de kostenadviseur of de architect; iedereen 
was toch wel alert op het beschermen van zijn eigen positie. 
Je ziet, deels veroorzaakt door een hoger kennisniveau aan 
de kant van de opdrachtgever, dat alle betrokkenen echter 
steeds professioneler worden. Dit is een uitstekende ontwik-
keling. Men respecteert elkaars expertise en is zich er steeds 
meer van bewust dat het in een vroeg stadium uitwisselen 
van informatie leidt tot een resultaat, dat het beste is voor 
de opdrachtgever. Professionaliteit is eigenlijk de basis voor 
samenwerking. Want in een professionele werkrelatie kun je 
anderen op een veilige manier aanspreken op zaken en 
bovendien jezelf kwetsbaar opstellen.” 

Inbreng van de gebruiker

“Er is recentelijk toch wel sprake van een kentering in de 
markt,” doelt Mario Witteveen op de conjunctuurgevoelig-
heid van de vastgoedmarkt. “Enkele jaren geleden lieten 
projectontwikkelaars gebouwen neerzetten in de weten-
schap dat ze deze relatief makkelijk konden vermarkten. 
Onder die omstandigheden werd er nauwelijks rekening 
gehouden met specifieke gebruikerswensen. Tijdens de 
bouw was de gebruiker vaak simpelweg nog niet bekend. 
Inmiddels wordt er aanzienlijk minder op de bonnefooi 
gebouwd. Niet zelden begint een projectontwikkelaar nu 
pas met bouwen als er een handtekening onder een koop- 
of huurcontract staat. De consequentie is dat er veel meer 
ruimte is voor eigen inbreng van de gebruiker. Dit levert per 
definitie intelligentere gebouwen op, want intelligent kan 
een gebouw pas zijn als het volledig is afgestemd op de 
wensen van de gebruiker. Wat nog weleens wordt onder-
schat, is dat je om een intelligent gebouw te kunnen 
 realiseren ook een intelligente opdrachtgever nodig hebt. 
Input van gebruikers is essentieel om tot een goed ontwerp 
te komen. Het is vaak ook een dynamisch proces, waarbij 

inzichten gedurende de ontwerp- en bouwfase kunnen 
veranderen en aanvullende ideeën soms letterlijk op de 
werkvloer ontstaan.” Als voorbeeld wijst hij omhoog naar 
de klimaatplafonds. “In het eerste ontwerp waren deze niet 
opgenomen. Maar op basis van voortschrijdend inzicht zijn 
ze er toch gekomen. Dit maakt het namelijk makkelijker om 
de ruimtes anders in te delen, als dit gewenst mocht zijn.”

Herontwikkeling bestaande locaties

Voor de komende decennia ziet Mario Witteveen een grote 
uitdaging in de herontwikkeling van bestaande locaties. 
“Met het ontwikkelen van Vinex-wijken aan de buiten-
randen van de stedelijke agglomeraties en het situeren van 
kantoorgebouwen in de directe nabijheid van de snelwegen, 
hebben we de bebouwde omgeving steeds meer naar de 
buitenkant gedrukt. Hierdoor zijn er in de loop van de tijd 
binnen de oude binnensteden functies weggevallen.  
De onderlinge samenhang met omliggende stadsdelen valt 
soms compleet weg. Stedenbouwkundigen en architecten 
realiseren zich echter steeds meer dat je oog moet houden 
voor een logische samenhang binnen een groter gebied.  
De oude binnensteden waren vroeger een opeenhoping van 
culturele uitingen. Vaak hadden die oude centra ook een 
kernfunctie. Dit facet van hechtheid en binding is gewoon 
hartstikke wezenlijk. Oude gebouwen in die stadscentra  
zie je steeds meer in verval raken. Ja, daar krijgen we onze 
handen nog vol aan,” zo kijkt Mario Witteveen vol ver -
wachting vooruit. 

Mario Witteveen (1960)

Mario Witteveen is als hoofd 
projectleiding/associate partner 
werkzaam bij OPL Architecten in 
Utrecht. In deze hoedanigheid is hij 
betrokken geweest bij het ontwerp- 
en uitvoeringsproces van de Priva 
Campus in De Lier.
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“Het was het startschot voor de campagne ‘1001 Klimaat-
oplossingen’. De Nederlandse technologische industrie is 
immers de maker van 1001 slimme producten en diensten 
die direct zorgen voor een reductie van de CO2-uitstoot, 
minder energieverbruik en meer duurzame energie. Met de 
Nederlandse technologische industrie hebben wij ervoor 
gekozen om ons niet in een slachtoffer-rol te laten drukken; 
industrie wordt immers nog vaak geassocieerd met ver -
vuiling en milieubelasting. Met dit initiatief maken wij aan 
het publiek en de politiek duidelijk dat er al ontzettend veel 
oplossingen zijn voor het klimaatprobleem. Wij zijn er zelfs 
van overtuigd dat de kabinetsdoelstelling om in 2020 20% 
minder energie te verbruiken, 20% minder CO2 uit te stoten 
en 20% meer gebruik te maken van duurzame energie, al in 
2012 kan worden behaald. In dat opzicht lopen we veel 
achter op landen als Duitsland, Spanje en Zweden.” Met de 
campagnefolder en het boekje ‘1001 Klimaatoplossingen’ 
geopend voor zich, laat de voorzitter met veel enthousiasme 

zien dat er alleen al voor de gebouwde omgeving een groot 
aantal duurzame technologische hoogstandjes ontwikkeld 
is. “Het scala is zeer breed en varieert van vraaggestuurde 
natuurlijke ventilatie en slimme energiemeters tot aan 
 driepijps warmtepompen en HRe ketels.”

Financieringsvraagstuk cruciaal binnen transitieperiode

Jan Kamminga kenschetst het huidige tijdvak als een  
transitie periode. “Als gevolg van de continue stijging van de 
energieprijzen, heeft de industriële sector al veel initiatieven 
getoond om zelf zuiniger om te gaan met energie. De dis -
cussie over en toegenomen aandacht voor duurzaamheid 
fungeert eigenlijk als een vliegwiel. Het gezegde ‘onder druk 
wordt alles vloeibaar’ doet dan ook hier opgeld. Je ziet dat 
de discussie over duurzaamheid een grote stimulans is voor 
de technologische industrie om te innoveren en nieuwe 
technologische oplossingen te ontwikkelen. Ik durf dan ook 
te stellen dat we eigenlijk geen klimaatprobleem hebben, 

Jan Kamminga, voorzitter Vereniging FME-CWM

Enorme kansen voor de 
technologische industrie

De onwennige ambiance van de catwalk heeft weer plaatsgemaakt voor de vertrouwde omgeving 

van de eigen werkkamer. In het FME-kantoor in Zoetermeer vertelt Jan Kamminga dat hij zojuist 

terug is van een bezoek aan het Binnenhof. Lopend over een catwalk in de Tweede Kamer heeft hij 

samen met vijftien topondernemers van de Nederlandse technologische industrie een selectie van 

klimaatoplossingen gepresenteerd aan de politici. 

Transitieperiode Een transitie is een 
structurele maatschappelijke verandering 
die het resultaat is van op elkaar inwer- 
kende en elkaar versterkende ontwikke-
lingen op het gebied van economie, 
cultuur, technologie, instituties en natuur 
& milieu. Voor realisatie van transities 
zijn tal van samenhangende 'systeem-
innovaties' nodig, zoals: vernieuwingen 
op het niveau van technologieën, maar 
ook regels en organisatievormen.
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maar een financieringsprobleem. Met de huidige techno-
logische ontwikkelingen kunnen we al hele grote stappen 
voorwaarts maken. Maar als je deze oplossingen goed wilt 
inpassen in onze samenleving, moet je niet alleen goed 
kijken naar de hanteerbaarheid van regelgeving, die niet 
verlammend mag werken en niet tot administratieve 
 rompslomp moet leiden, maar vooral oog hebben voor de 
financiële kant. Zo moeten er voor het bedrijfsleven 
kredietfaciliteiten komen, die de risico’s voor de ontwikke-
lende bedrijven beperken. Dit hoeft zeker niet in de vorm 
van subsidies. Maar je kunt wel denken aan een garantie-
regeling, die een deel van de marktrisico’s wegneemt.  
Om duurzame oplossingen snel tot een succes te maken, 
zijn consumentenkredieten nodig. De overheid moet hierbij 
het voortouw nemen en een regeling ontwikkelen, waarbij 
de consument het ontvangen geldbedrag in delen terug-

betaalt, gelijke tred houdend met het financiële voordeel dat 
de energiebesparende maatregelen opleveren.” 

Mondiale milieuzorg kans voor exportmarkt

De voorman van FME beschouwt de mondiale zorg voor 
het milieu als een perfecte kans voor de maakindustrie om 
Nederland ook in dit opzicht als exportland op de kaart te 
zetten. “Over vijf tot tien jaar bestaat er geen Europese 
markt meer, laat staan een Nederlandse markt. De wereld 
wordt het speelveld. Voor de technologische industrie wordt 
dit nog eens versterkt vanuit de noodzaak om synergie-
voordelen uit schaalgrootte te realiseren, zodat bedrijven  
op een verantwoorde wijze de concurrentie kunnen aangaan 
met buitenlandse ondernemingen.” Als voorbeeld noemt 
Jan Kamminga de Nederlandse scheepvaartindustrie.  
“Die sector was op sterven na dood. Gelukkig heeft men 
zich op tijd gerealiseerd dat het roer om moest, letterlijk en 
figuurlijk. Men besefte dat je het vandaag de dag niet meer 
redt met het aan elkaar lassen van metalen platen.  
Het toepassen van lichtere materialen, het ontwikkelen van 
brandstofbesparende technologieën en innovaties op het 
vlak van bijvoorbeeld luchtkoeling en verwarming hebben 
de Nederlandse scheepvaartindustrie echter weer stevig op 
de kaart gezet.” Op het vlak van building intelligence ziet 

“We hebben geen klimaatprobleem, 
maar een financieringsprobleem”
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Jan Kamminga ook volop kansen. “Wat dacht je van de 
verlichtingsmarkt? Vergelijk de prestaties van led-verlich-
ting eens met halogeenverlichting. En ook op het gebied 
van koelings- en verwarmingstechnieken gaan de ontwikke-
lingen hard. De wereld ligt echt open. De toekomst ziet er 
rooskleurig uit voor de technologische industrie.  
Ik verwacht dat er steeds meer nichespelers ontstaan, die 
zich specialiseren en vanuit dit specialisme binnen ketens 
en samenwerkingsverbanden werken aan totaaloplossingen.” 

Hoge verwachtingen nieuwe EU-regelgeving

De voorzitter heeft hoge verwachtingen van nieuwe 
 Europese regelgeving, die vanaf medio 2009 van toepassing 
wordt. “Vanaf dat moment moet een zeer groot aantal 
producten – de zogeheten Energy Using Products – voldoen 
aan deze nieuwe richtlijnen. De wetswijziging heeft betrek-
king op de gehele supply chain van de technologische 
 industrie en is erop gericht de milieu- en klimaatbelasting 
van producten te verminderen. De strengere eisen gelden in 
eerste instantie voor bepaalde productgroepen, maar dat 
aantal zal snel worden uitgebreid. Als niet kan worden 
aangetoond dat een product, onderdeel of halffabricaat aan 
de eisen voldoet, mag het niet langer op de Europese markt 
worden gebracht.” 

Arbeidsmarktkrapte en conservatisme bouwsector

Als belangrijkste zorgpunten beschouwt Jan Kamminga de 
huidige druk op de arbeidsmarkt en de conservatieve 
houding ten aanzien van het adapteren van nieuwe 
 technologieën en oplossingen. “Met de huidige krapte op  
de arbeidsmarkt moeten bedrijven meer aandacht besteden 
aan het beter opleiden van de eigen medewerkers. De bud -
getten die nu worden besteed aan personeelsadvertenties, 
kan men beter inzetten om een open huis voor afstuderende 
studenten te organiseren, stageplaatsen te scheppen en 
gastcolleges te geven.” Het conservatisme van de bouw-
sector typeert de voormalige politicus door aan te geven 
hoe mensen uit de bouwwereld aankijken tegen een project 
als het ‘Huis van de Toekomst’. “Bouwprofessionals 
beschouwen zo’n project meer als een museum dan als een 
huis met ongekende mogelijkheden en kansen. Maar we 
hebben het hier wel over een sector die een cruciale rol 
speelt bij de implementatie van nieuwe technologieën.” 
Gekscherend sluit Jan Kamminga af: “Misschien moeten we 
in het Bouwhuis, het epicentrum van de bouwsector, ook 
maar eens een catwalk opstellen.” 

Jan Kamminga (1947)

Jan Kamminga is sinds 1 januari 
2005 voorzitter van de vereniging 
FME-CWM. Bij deze ondernemers-
organisatie voor de technisch-
 industriële sector zijn 2750 bedrijven 
aangesloten, actief op het gebied 
van engineering, productie, handel, 
industrieel onderhoud en industriële 
automatisering. Voorheen was  
Jan Kamminga Commissaris van de 
Koningin in de provincie Gelderland. 
Hij heeft als ondernemer en 
bestuurder een grote staat van 
dienst met activiteiten op het 
snijvlak van overheid en bedrijfs-
leven. Eerder was hij ondermeer 
voorzitter van MKB-Nederland en 
van de VVD. 
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“Alleen de lichtmasten vragen al om een capaciteit van 500 
kW,” zo legt de trotse Fries uit tijdens een rondleiding door 
Sportstad Heerenveen. Het Abe Lenstra Stadion vormt als 
het ware het kloppend hart van Sportstad Heerenveen, een 
brandnieuw en ultramodern multifunctioneel centrum op 
het gebied van sporten, lifestyle, gezondheid en ontspan-
ning. Sportstad Heerenveen is onder andere de thuishaven 
van de sportacademie het Friesland College en herbergt 
ondermeer een multifunctionele sporthal, fitnessclubs, een 
zwembad, squashbanen en een dojo voor gevechtsporten. 
De turnhal is veelal in gebruik als onderdeel van de 
turnacademie van het Nederlands Olympisch Comité.  
Ook kiest een groeiend aantal bedrijven ervoor om kantoor 
te houden op het complex van Sportstad Heerenveen. 

Brede betrokkenheid

Rink Hendriksma is behalve facilitair beheerder tevens als 
adviseur verantwoordelijk voor de technische implemen-
tatie van alle installaties met bijbehorende regeltechniek, 
zoals die door de vastgoedmaatschappij worden bedacht, 

ontwikkeld en ingezet. De betrokkenheid van het hoofd 
technische dienst kent dan ook een bredere reikwijdte dan 
gangbaar binnen de branche. “Dat is een mooi voordeel  
als je al zo lang meeloopt in het vak,” lacht hij breeduit. 
“Dan weet je op een breed vlak van de hoed en de rand.”  
De Fries geeft vervolgens een indrukwekkende opsomming 
van activiteiten. “Het schrijven van bestekken, het ver -
zorgen van de aanbestedingen, het beoordelen van de voor-
stellen, het voeren van de onderhandelingen, de feitelijke 
inkoop en het begeleiden van de bouw en installatie doen 
we zelf.” Om deze taken met een tweekoppige bezetting 
goed uit te kunnen voeren, in combinatie met de meer 
reguliere taken van een technische dienst, is Rink 
Hendriksma een groot voorstander van het gebruik van  
een gebouwbeheersysteem. “Als je een grote technische 
dienst hebt, kun je er voor kiezen om steeds iemand naar  
de locatie van een storing te laten lopen en de storing te 
verhelpen. Onze filosofie is echter dat het beter is om 
storingen op voorhand al zoveel mogelijk te voorkomen. 
Het gebouwbeheersysteem vervult hierbij een sleutelrol.”

Rink Hendriksma, hoofd technische dienst Sportstad Heerenveen

Sportieve en duurzame 
prestaties hand in hand

Wie op een zaterdagavond Heerenveen nadert via de A32, maakt een redelijke kans een fel verlichte 

hemel tegemoet te rijden. Voor ingewijden betekent dit dat SC Heerenveen, aangemoedigd door meer 

dan 28.000 fel meelevende supporters, een thuiswedstrijd speelt in het Abe Lenstra Stadion. Voor Rink 

Hendriksma zijn dit elke twee weken weer spannende uren. Als fan van ‘De Trots van Frieslân’ hoopt het 

hoofd van de technische dienst van Sportstad Heerenveen steeds op een goede afloop van de wedstrijd. 

Maar bovenal houdt hij of zijn collega een vinger aan de pols als het gaat over de energievoorziening.
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Onderschatting mogelijkheden gebouwbeheersystemen

De aimabele Fries vindt dat de mogelijkheden van een 
gebouwbeheersysteem in de praktijk zwaar worden onder-
schat. “Nog te vaak kom je gebouwen tegen met een goede 
infrastructuur op het gebied van technische installaties, 
waar niet het maximale wordt uitgehaald. Men redeneert 
vaak dat als er zich geen klachten voordoen, het systeem wel 
goed werkt. Als er vervolgens een probleem ontstaat, wordt 
dit over het algemeen door de technische dienst verholpen, 
zonder onderzoek te doen naar de oorzaak. En dat is zo 
zonde. Bij Sportstad Heerenveen verloopt de communicatie 
met alle gebouwen, van zwembad tot fitnessruimte en van 
voetbalstadion tot de kantoren, over één en hetzelfde 
gebouwbeheersysteem. Een belangrijk voordeel vandaag  
de dag vind ik dat het open systemen zijn, waardoor je niet 
gebonden bent aan één leverancier of installatiebedrijf. 
Omdat het vrij programmeerbare systemen zijn, is één 
telefoontje naar onze leverancier al voldoende om de 
volgende dag over een gewenste aanpassing te kunnen 
beschikken. Vergelijk dat eens met vroeger,” zegt hij veel-
betekenend. “Tegenwoordig kost het programmeren minder 
tijd dan het installeren.” 

Extreme piekbelasting

Terwijl enkele bouwvakkers hoog in de zuidwest-hoek van 
het Abe Lenstra Stadion bezig zijn met het realiseren van 
een uitbreiding van het aantal skyboxen en zalen, wijst het 
gedreven hoofd van de technische dienst op de extreme 
piekbelasting, die verbonden is aan de exploitatie van een 

voetbalstadion. “De totale verwarmingscapaciteit is 5,5 MW. 
Maar we hebben alleen al 1.500 KW nodig voor de ver -
warming van het veld. Het kan voorkomen dat we die 
verwarming maar drie of vier keer per jaar nodig hebben. 
Maar ja, als het echt gaat vriezen, dan is het wel belangrijk 
dat dit goed functioneert.” De goede prestaties van  
SC Heerenveen hebben ook zo hun consequenties voor 
Rink Hendriksma. “De UEFA stelt steeds hogere eisen op 
het vlak van noodstroomvoorziening. Omdat we daarnaast 
steeds meer evenementen organiseren, kwam het vaak voor 
dat we een generator met een capaciteit van 1.500 KW 
moesten huren. Op een gegeven moment was het voor ons 
interessanter om een eigen WKK-centrale te laten neer-
zetten,” vertelt hij trots terwijl hij de imposante installatie 
toont. “We zijn een samenwerking met Eneco aangegaan en 
leveren nu gas voor de WKK en kopen warmte en elektra 
terug van Eneco.” 

Maken en beoordelen van tekeningen

Het maken van de technische tekeningen heeft Rink 
Hendriksma in de loop van de jaren een transformatie zien 
ondergaan. “Tegenwoordig wordt alles op computers gete-
kend, terwijl je vroeger van die grote papieren tekeningen 
had,” zegt hij terwijl hij met een weids armgebaar de grootte 
van deze tekeningen probeert aan te duiden. “Het nadeel 
van het ontwerpen via de computer is dat degene die  
de tekening maakt, veel minder overzicht heeft op zo’n  
klein computerscherm. Het gevolg is dat je soms tekeningen 
tegenkomt waar leidingen elkaar onbedoeld kruisen.  

“De subsidiemogelijkheden voor 
investeringen in duurzaamheid zijn 

onbekend en worden onderschat”
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Er wordt momenteel te veel vanuit de ivoren toren ontwor - 
pen, zonder voldoende rekening te houden met de praktijk. 
Het zorgvuldig beoordelen van die tekeningen loont zich 
dan ook altijd.” De ervaringsdeskundige illustreert dit met 
een aantal voorbeelden. “Pompen moeten op een dusdanige 
hoogte zitten dat je ze makkelijk uit hun omgeving kunt 
tillen. Kranen moeten niet hoger zitten dan twee meter, 
want anders heb je een trap nodig om er bij te kunnen.  
En technische ruimtes moeten goed toegankelijk zijn.  
Het lijken allemaal vanzelfsprekendheden, maar ik zie nog 
te vaak dat er onvoldoende wordt nagedacht bij het maken 
van de tekeningen,” verzucht de Fries. 

Duurzaamheid en aandacht voor het milieu

Duurzaamheid wordt met hoofdletters geschreven binnen 
Sportstad Heerenveen. “We vinden het zeer belangrijk om 
met maximale aandacht voor het milieu te werken. In dat 
opzicht vervullen we dan ook zeker een voortrekkersrol in 
Noord-Nederland.” Om zijn woorden kracht bij te zetten, 
zet Rink Hendriksma uiteen van welke energiebesparende 
oplossingen Sportstad Heerenveen gebruik maakt.  
“Naast het gebruik van een eigen WKK-centrale hebben  
wij tien bronnen geslagen, die met behulp van warmte-
pompinstallaties alle gebouwen van Sportstad Heerenveen 
van warmte en koude voorzien. Een eigen netwerk van 
transportleidingen sluit alle kantoren letterlijk en figuurlijk 
aan op deze vorm van energielevering. Vergeleken met 
conventionele energie-installaties verbruiken we maar liefst 
55% minder energie.” 
Wijzend naar de nieuwe kantoren, die aan de rand van 
Sportstad Heerenveen verrijzen, zegt Rink Hendriksma.  
“In die nieuwe kantoren gaan we nog een stap verder.  
Daar is straks sprake van een energiebesparing van zelfs 
80%. De kantoorzones worden uitgerust met hoogfrequent 
TL-verlichting en de gangzones met led-verlichting.  
Ook maken we daar gebruik van betonkernactivering  
en van warmtepompen met een uitzonderlijke hoge  
Coëfficiënt of Performance. De luchtbehandelingskasten, 
die zijn  uitgevoerd zonder heaters, maken een warmte-
terugwinning van 85% mogelijk.” 

Interessante subsidiemogelijkheden

De terugverdientijd van dit soort investeringen wordt 
volgens Rink Hendriksma steeds korter. “De meerinveste-
ringen die wij plegen ten opzichte van een conventionele 
infrastructuur verdienen wij binnen twee à drie jaar terug. 
De stijging van de energieprijzen speelt hierbij een rol, maar 
ook de subsidiemogelijkheden. Dit laatste wordt nog 
weleens over het hoofd gezien bij het maken van keuzes,” 
stelt de Fries overtuigd. “Veel mensen zijn hiervan niet op 
de hoogte. Wij komen in aanmerking voor groen label-
financiering. Toegegeven, je moet aan veel zaken voldoen 
om hierop aanspraak te kunnen maken. Om te beginnen 
moet het gebouw in kwestie 30% zuiniger zijn dan de 
Energie Prestatie Norm die geldt voor kantoren. Maar denk 
ook aan zaken als het gebruik van FSC-hout en hoog 
 rendement wisselaars. Het glas mag maximaal een zon -
toetredingsfactor van 0,25 hebben en de spoelbakken van 
de toiletten mogen maximaal vier liter water per spoelbeurt 
gebruiken. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het kost 
best wel wat tijd om je hier goed in te verdiepen en je 
ontkomt niet aan de bijbehorende papierwinkel, maar als je 
dit soort zaken hard kunt maken, gaat het over zeer 
substantiële subsidiebedragen. Hier zouden veel meer 
partijen hun voordeel mee moeten doen. Dan zou de wereld 
een stuk duurzamer worden.” 

Rink Hendriksma (1943)

Rink Hendriksma heeft een achtergrond 
in de elektrotechnische branche. Als 
gevolg van zijn interesse in regeltech-
niek heeft hij in de zestiger jaren van 
de vorige eeuw de overstap gemaakt 
naar de werktuigbouwkundige kant. 
Rink Hendriksma is achttien jaar 

werkzaam geweest bij Hoogovens. Na enkele jaren voor Wolter & Dros 
in het Midden-Oosten te hebben gewerkt, was hij zestien jaar 
werkzaam bij Feenstra Installatietechniek, ondermeer als regio-
manager. Sinds vier jaar is Rink Hendriksma, alhoewel gepensioneerd, 
actief als hoofd technische dienst bij Sportstad Heerenveen. 

Coëfficiënt Of Performance ook wel 
COP genoemd, is een belangrijk kengetal 
waarop een warmtepomp kan worden 
beoordeeld. Dit getal geeft de verhou-
ding aan tussen de hoeveelheid (hulp)
energie die de warmtepomp nodig heeft 
voor het verdampings- en condensatie-
proces en de hoeveelheid warmte die  
de warmtepomp afgeeft. Oftewel: de 
hoeveelheid warmte die de warmtepomp 
afgeeft, gedeeld door de hoeveelheid 
elektriciteit die de warmtepomp 
 gebruikt.
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Elco Brinkman “In het centrum van Maastricht staat het 

voormalige vijftiende eeuwse Kruisherenklooster van 

Camille Oostwegel. Samen met de monumentale, gotische 

kerk is dit complex getransformeerd tot een zeer bijzonder 

designhotel. Een unieke plek waar de modernste tech-

nieken en installaties zijn toegepast met behoud van het 

monumentale karakter van het pand.” 

Max van Huut “Oude meesterwerken als het Pantheon in 

Rome of de Acropolis in Athene maken goed duidelijk 

waarom die gebouwen nog steeds worden bewonderd.  

Bij het maken van deze ‘woonhuizen van God’ speelde 

techniek een belangrijke rol, want het heffen van zulke 

zware bouwmaterialen en constructies vroeg in die tijd à 

priori om technisch vernuft. Maar wat deze bouwwerken 

vooral bijzonder maakt, is dat het niet alleen gaat om de 

‘skills’ van de kunstenaar of de metselaar, maar vooral  

om de strategie die nodig is om zo’n complex gebouw in 

elkaar te zetten.”

Peter Luscuere “Het Pantheon, de oeroude Romeinse 

tempel, is een klassiek voorbeeld van het principe ‘form 

follows function’. De daglichttoetreding en de architectuur 

dragen daar optimaal bij aan de beleving van het gebouw 

in relatie tot de functie ervan.” 

Herman Nietvelt “De ‘Enterprise’ uit de science fiction 

serie ‘Star Trek’ heeft keer op keer laten zien een mega-

intelligent gebouw te zijn. Technologie speelt een belang-

rijke rol binnen dit ruimteschip. Enkele decennia terug 

werd nog gek opgekeken, als de deuren zich automatisch 

openden als captain Kirk naar een ander vertrek liep of als 

er spraakcommando’s werden gegeven aan een computer. 

Inmiddels is dit allemaal realiteit.”

Rudolf Das “Onze oude kathedralen zijn een prachtig 

voorbeeld van intelligente gebouwen. Toegegeven, ze zijn 

allen gebouwd in een tijd dat er niet werd gekeken op een 

jaartje meer of minder bouwtijd. Maar het zijn werkelijk 

sieraden van gebouwen, zowel van binnen als van buiten. 

De akoestiek is vaak fenomenaal. Innovatief is het gebruik 

van de Gotische en Romeinse bogen als robuuste draag-

constructies.” 

Olaf ten Have “Het Manaus Opera House in het 

 Braziliaanse Amazonegebied is een prachtig voorbeeld. 

Dit schitterende gebouw is eind 19e eeuw, in het rubber-

tapperstijdperk, gebouwd. Men gebruikte toen al slimme 

systemen om warmte af te voeren en het gebouw te 

koelen. De akoestiek is geweldig en men dacht toen al 

goed na over details. Zo is de bestrating rondom van 

rubber gemaakt, zodat het gekletter van langslopende 

paarden de voorstelling niet verstoorde.”

Reinier van der Helm “In de jaren negentig hebben wij 

het pand van de firma Kropman te Rijswijk gerenoveerd. 

Daar hebben wij als een van de eersten plafondkoeling 

met behulp van buitenlucht toegepast. Door middel van 

seriekoppelingen en communicatie is daar bovendien alles 

op een slimme manier aan elkaar gekoppeld. Denk hierbij 

aan verlichting, klimaat en toegangsbewaking.” 

Anne-Marie Rakhorst “Ik heb niet direct een specifiek 

voorbeeld op het netvlies. Wel vind ik het opvallend dat 

als je goed kijkt naar oude gebouwen, daar vaak veel 

beter is omgegaan met daglichttoetreding. Met de komst 

van kunstverlichting is die directe noodzaak duidelijk 

verdwenen. Dat is jammer, want daglicht is essentieel om 

optimale woon- en werkomstandigheden tot stand te 

brengen.”

Paul de Ruiter “De voormalige openluchtschool aan de 

Cliostraat in Amsterdam, notabene gebouwd in 1928,  

is echt een schoolvoorbeeld op het gebied van lichtinval 

en natuurlijke ventilatie.”

Jos Waagmeester “Mijn ouders wonen in Frankrijk, in een 

oude watermolen uit 1783. Vroeger wekte deze molen  

met behulp van de schoepraderen al elektriciteit op voor 

de gereedschapmakerij die in de molen was gevestigd. 

Mijn ouders kijken nu overigens naar de mogelijkheid om 

dit weer in ere te herstellen.”

Peter Lute “Een aansprekend voorbeeld vind ik de her-

inrichting van de Rijksarchieven eind jaren tachtig. Zowel 

de installaties als de regeltechniek verkeerden in een 

slechte staat. De complete infrastructuur is toen op orde 

gemaakt en er is een systeem omheen ontwikkeld om 

zowel het beheer als het onderhoud goed uit te kunnen 

voeren. Dit is een voorbeeld van een goed doordacht 

systeem met maximale aandacht voor een optimale  

balans tussen temperatuur, luchtvochtigheid en lucht-

kwaliteit.”

Bas Obladen “Een echt voorbeeld kan ik niet noemen. 

Of het moeten kantoren zijn, waar medewerkers al vanaf 

het eerste uur draadloos konden werken. Want die kabels 

vanuit het plafond is geen gezicht en de kastjes op de 

vloer zitten altijd net op de verkeerde plek.”

Erik Küppers “Het atrium van de As van Zuid is briljant. 

Voor die tijd had men een revolutionair systeem van 

warmteterugwinning. En voordat het begrip ‘sick building 

syndroom’ überhaupt was bedacht, had men dit probleem 

daar met een slimme luchthuishouding al volledig onder 

controle.”

Reinder Prins “Het gebouw waarin de faculteit Bosbouw 

is gehuisvest van Wageningen Universiteit, bestaat uit 

twee atria met gevels die geopend kunnen worden al  

naar gelang de omstandigheden daar aanleiding toe 

geven. Daarnaast zijn daar grote buffers met planten 

gesitueerd, die in de zomer voor verkoeling zorgen en de 

lucht zuiveren.”

vijfentwintig voorbeelden 
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Anke van Hal “Het project Puntegale te Rotterdam is een 

succesvol voorbeeld van herbestemming van een kantoor-

gebouw. Het voormalige Belastingkantoor is omgevormd 

tot één-, twee- en driekamer loftappartementen met  

veel aandacht voor energiebesparing. De woningen zijn 

domotica-gestuurd. Het project gold in 2001 als een 

voorbeeldproject van de overheid op het gebied van 

duurzaam en energiezuinig bouwen.”

Rob Creemers “Een echt voorbeeld van een intelligent 

gebouw uit het verleden kan ik niet noemen. Ik vind veel 

oude gebouwen juist niet intelligent. Ik moet vaak 

 presentaties geven in oude kastelen. De entourage is dan 

fantastisch, maar daar is dan ook alles mee gezegd.  

Ik moet altijd zoeken naar een stopcontact, het is er te 

warm want er is geen airco, er is een slechte inval van 

daglicht en als dit laatste wel goed is, kun je een ruimte 

weer niet fatsoenlijk verduisteren. En wat dacht je van  

de krakende houten vloeren?”

Jacques Mol “Het Haags Gemeentemuseum uit de jaren 

twintig van de vorige eeuw maakte indertijd al, voor die 

periode, onmogelijke factoren beheersbaar. Het glazen 

dak zorgde voor daglichttoetreding. Met behulp van stalen 

lamellen boven het glas werd dit daglicht naar wens 

geregeld en verstrooid. In de avond werd kunstlicht 

 gebruikt; voor die tijd revolutionair. Verwarmingsbuizen, 

die in de stucplafonds waren aangebracht, zorgden voor 

een behaaglijke stralingswarmte. Met behulp van stoom-

potjes aan de wanden kon men eenvoudig de luchtvoch-

tigheid verhogen als dat nodig was.”

Mario Witteveen “Zonder twijfel het Rietveld/Schröder-

huis in Utrecht. In opdracht van Truus Schröder-Schräder 

heeft Gerrit Rietveld in 1923 een multifunctioneel huis 

ontworpen. Wat dit pand, behalve de architectonische 

schoonheid zo bijzonder maakt, is dat Rietveld het huis zo 

heeft ontworpen dat, zonder al te veel kunstgrepen, de 

indeling compleet kon worden aangepast en aan de 

kamers een compleet andere functie kon worden gegeven. 

Het pand is inmiddels, volstrekt terecht, uitgeroepen tot 

museum.”

Jan Kamminga “Zonder één specifiek gebouw te noemen 

vind ik het enorm knap hoe de oude Romeinen in staat 

waren om zonder computer of calculator de benodigde 

overspanning te berekenen voor die prachtige Romeinse 

bruggen. Van iets recentere datum geldt hetzelfde voor de 

bouw van die imposante kathedralen.” 

Rink Hendriksma “Toen ik in 1962 bij Hoogovens werkte, 

maakten wij er een gewoonte van om proefinstallaties  

te bouwen om te kunnen beoordelen of zaken zo zouden 

gaan werken als bedoeld. Zaken als luchtbeweging, 

 temperatuur en relatieve vochtigheid werden hierbij vooral 

getoetst. Omdat de temperatuur op tienden van een graad 

Celsius moest kunnen worden gestuurd en de relatieve 

vochtigheid in stappen van steeds een procent, was dit 

voor die tijd zeer vooruitstrevend.”

Meiny Prins “De Pont du Gard, vlakbij Nîmes in Zuid-

Frankrijk weerspiegelt prachtig de integratie tussen bouw-

kunst en technologie van die tijd. Gebouwd in de eerste 

eeuw na Christus was de Pont du Gard onderdeel van een 

50 kilometer lang aquaduct, dat de badhuizen, bronnen 

en fonteinen van Nîmes tot de derde eeuw na Christus 

van water voorzag. Dankzij het inbouwen van een miniem 

verval, stroomde het water vanzelf van de inlaat op ruim 

70 meter hoogte naar een hoogte van 60 meter in de stad 

zelf.”

Dolf van Paassen “De oude tuinbouwkassen waren hun 

tijd jaren geleden al ver vooruit. De eerste echte klimaat-

regelingen hebben in de tuinbouwkassen hun intrede 

gedaan. Het belang van natuurlijke ventilatie werd daar  

al vroeg op waarde geschat. Met de toepassing van 

 warmte- en koude-opslag, het gebruik van WKK-centrales, 

drogingstechnieken en het gebruik van aquifers heeft deze 

sector nog steeds een voorsprong op de gebouwenmarkt. 

Het concept van de energieproducerende kas is daarvan 

het levende bewijs.”

Alain le Loux “Een prachtig project vind ik het kantoor 

dat is gevestigd op het oorspronkelijke fundament van een 

historisch kraanspoor aan de noordelijke IJ-oever. Dit is 

een mooi voorbeeld van hergebruik van oude bouw-

materialen. Daarnaast is het gebouw zeer energiezuinig. 

Zo is het uitgerust met een dubbele gevel. De binnengevel 

is van houten kozijnen met HR ++ dubbel glas, de buiten-

gevel is uitgerust met horizontale lamellen, die tevens als 

zonwering dienen. Daarnaast wordt het gebouw verwarmd 

of gekoeld met behulp van betonkernactivering.”

Kees Huis in ’t Veld “Zonder een specifiek voorbeeld te 

noemen is het in zijn algemeenheid zo dat er vroeger goed 

gebruik werd gemaakt van bestaande, natuurlijke elemen-

ten zoals bijvoorbeeld schaduw. Kijk maar eens naar die 

oude boerderijen met van die rijen lindes ervoor. Tijdens 

het sombere winterweer belemmeren ze het doorzicht niet, 

terwijl ze in de zomer fungeren als een natuurlijk scherm 

tegen zonlicht en -warmte.” 

Michel Baars “Het Rijksmuseum in Amsterdam, ooit 

ontworpen als openluchtmuseum om te kijken naar kunst, 

bewijst al 200 jaar een geweldig adaptief gebouw te  

zijn, dat zich steeds heeft aangepast aan de nieuwe om-

standigheden. Ondanks de monumentale uitstraling is  

de meet- en regeltechniek binnen het gebouw indruk-

wekkend. Om die kunstcollecties goed te conserveren is  

immers wel continue sturing en monitoring van tempera-

tuur en luchtvochtigheid vereist.”

van een intelligent  
gebouw uit het verleden
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“Technologie is meer dan een methode, het is een wereld in 
zichzelf,” licht Meiny Prins toe. “Daar waar technologie 
zichzelf kan zijn, blijkt dat het niet alleen een nuttig middel 
is, maar ook iets anders, iets eigens, iets dat betekenis heeft. 
Bouwkunst zal nooit worden vervangen door technologie. 
Maar technologie kan wel, tot bouwkunst worden verheven. 
Dat is dan ook de reden dat technologie en bouwkunst zo 
nauw aan elkaar verwant zijn. Architectuur is ook aan tijd 
gebonden net als techniek. Elk tijdvak heeft wel zo zijn 
eigen architectonische kenmerken. Techniek en architectuur 
komen in een gebouw samen en kunnen elkaar enorm 
versterken. Je zou kunnen stellen dat ze in de ideale situatie 
met elkaar verweven zijn. Uiteindelijk zullen zij versmelten.” 

De 4 ‘C’s

Een gebouw staat voor communicatie, community, 
commercie en cultuur. Over het belang van communicatie 
is Meiny Prins duidelijk: “Een gebouw moet de gebruikers 
vooral uitnodigen tot interactie. Communicatie staat aan de 
basis van alles. Alleen door uitwisseling van ervaringen en 

zienswijzen kom je tot de beste oplossingen. Belangrijk is 
om tot een goede indeling van het gebouw te komen door 
een gezond spanningsveld te creëren tussen communicatie 
en concentratie. Mensen moeten informatie kunnen  uit - 
wisselen, maar aan de andere kant ook in alle rust kunnen 
werken.” Over de tweede ‘C’ zegt de algemeen directeur: 
“Een gebouw leent zich er bij uitstek voor om iets van 
gemeenschapszin en saamhorigheidsgevoel te ontwikkelen. 
Als die gemeenschappelijkheid uitgroeit tot een niveau dat 
het hebben van één dak ontstijgt, ontstaat er iets dat zeer 
waardevol is voor het bedrijf. Daarnaast speelt het gebouw  
zelf ook zeker een rol in commercieel opzicht. Als je er in 
slaagt om met het gebouw je bedrijfsidentiteit goed uit te 
dragen wordt het gebouw een onderdeel van de ziel van het 
bedrijf. Je hoeft klanten niet uit teleggen waar je voor staat 
als bedrijf. Het gebouw vertelt het. Daarmee heb je ook de 
vierde C te pakken: cultuur. Zo straalt de Priva Campus 
groei en ontplooiing uit met respect voor de mens en de 
natuurlijke resources van moeder aarde.”

Meiny Prins, algemeen directeur Priva

Het gebouw als ziel én  
uithangbord van het bedrijf

De inrichting van het kantoor van Meiny Prins verraadt een passie voor architectuur 

en design. Haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van gebouwbeheersystemen, 

binnen een sterk technologische en innoverende bedrijfsomgeving, lijkt echter 

haaks op deze voorliefde voor kunstvormen te staan. Toch vormen beide ‘tegen-

polen’ de boeiende ingrediënten voor een interessante visie op de functie en 

mogelijkheden van een gebouw.
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Realisatie intelligente gebouwen 

Over het tot stand brengen van intelligente gebouwen  
heeft Meiny Prins een heldere mening. “Intelligentie zit ‘m 
niet alleen in het zo energiezuinig mogelijk ontwerpen en 
bouwen van een gebouw, maar vooral ook in het slim 
combineren van zaken. Dit kan op verschillende manieren. 
Binnen de glastuinbouw zie je steeds meer aansprekende 
voorbeelden ontstaan. 
 
Neem het project ‘Het Nieuwe Water’. Dit is een woonwijk 
in wording in de gemeente Westland. Deze woonwijk, die 
bestaat uit circa 1.200 woningen, wordt gesitueerd rondom 
een centrale piekwaterberging van zo’n 22 hectare. In de 
buurt van de woonwijk bevindt zich een tuinbouwbedrijf 
van 2,5 hectare, waarmee de woonwijk energiestromen gaat 
uitwisselen. Doordat een gesloten kas als een zonnecollector 
fungeert, kan er in de zomer warmte worden geoogst  
om zowel de woonwijk als de kas te kunnen verwarmen. 
Warmte- koude-opslag in de bodem is een duurzame 
 energiebron voor de woonwijk. Een bijkomend voordeel  
bij toepassing van deze techniek is dat energiezuinige 
gebouwkoeling beschikbaar komt. Dit is weer prettig voor 

de kas, waar gedurende het jaar meer behoefte is aan koude. 
Een echt prachtproject!” 

Het verbaast Meiny Prins dat er niet meer geïnvesteerd 
wordt in dit soort duurzame oplossingen. “Kolencentrales 
zijn goed voor een uitstootniveau dat vergelijkbaar is met 
dat van twee miljoen auto’s per jaar en het kost de gemeen-
schap vier miljard euro per jaar. Het is geen slecht idee  
om bijvoorbeeld te investeren in de aanleg van een hoog-
waardig leidingnetwerk voor het transport van ‘lage tempe-
ratuur’-warmte, zoals zonnewarmte uit een kas. In ieder 
geval zal er nagedacht moeten worden over een soort 
ondergrondse ‘kabelgoten’ waar nieuwe duurzame oplos-
singen makkelijker te realiseren zijn. Voor vier miljard euro 
kan je een netwerk aanleggen van maar liefst 4.000 kilo-
meter,” lacht Meiny. “Dat is van hier naar Zuid Spanje en 
weer terug!”

Het project ‘Het Nieuwe water’ blijkt slechts één van de  
vele innovatieve initiatieven te zijn die binnen de glastuin-
bouwsector plaatsvinden. Dit soort energieweb projecten,  
waarbij tuinbouwbedrijven met behulp van WKK-centrales 
elektriciteit kunnen opwekken, CO2 gebruiken voor de 
groei van hun planten, complete woonwijken kunnen voor-
zien van warmte en regenwater of afvalwater uit de woon-
wijk kunnen hergebruiken zijn de voorbode van het op 
grote schaal stelselmatig uitwisselen van energie en water 
tussen glastuinbouw, woningbouw en/of industrie.

WKK-installatie met een Warmte-
KrachtKoppeling installatie kan zowel 
elektriciteit als warmte tegelijkertijd  
bij de verbruiker worden opgewekt.  
WKK-installaties produceren elektriciteit 
(kracht) en warmte door inzet van 
fossiele- en biobrandstoffen. De gepro-
duceerde elektriciteit kan aan het 
centrale net worden geleverd of voor 
eigen gebruik worden benut. De vrij-
gekomen warmte kan worden ingezet 
voor het verwarmen van gebouwen  
en industriële processen.

“Een gebouw staat voor 
communicatie, community, 
commercie en cultuur”
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Groeiende aandacht voor duurzaamheid

Meiny Prins is te spreken over de groeiende aandacht voor 
duurzaamheid in het algemeen. “Mede onder invloed van 
wet- en regelgeving wordt er steeds meer stilgestaan bij 
duurzaamheid. Ook aan de vastgoedkant merk je dat 
projectontwikkelaars en beleggers genuanceerder kijken 
naar dit onderwerp dan enkele jaren terug. Het is een 
gegeven dat een projectontwikkelaar eerst zal moeten inves-
teren in bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen om 
daar pas op de langere termijn de financiële vruchten van te 
plukken in de vorm van kostenbesparingen. Maar bij de 
huidige stijgende energieprijzen wordt de terugverdientijd 
van dit soort investeringen steeds meer verkort. Daar komt 
nog bij dat het besef groeit dat dit soort investeringen goed 
zijn voor de waarde-ontwikkeling van het onderliggende 
pand, wat interessant is met het oog op het rendement op 
de langere termijn.” 

Rol van klimaat voor primair proces

Tussen de glastuinbouwsector en de utiliteitsbouw bestaat 
een verschil in focus als het gaat om het investeren in ener-
giebesparende technologieën en klimaatbeheersystemen. 
Meiny Prins heeft daar een verklaring voor: “In de tuin-
bouwwereld bestaat er een directe relatie tussen het binnen-
klimaat van de kas en de opbrengst. Met het klimaat beïn-
vloedt de teler zowel de kwaliteit als de kwantiteit van zijn 
productie. In de gebouwenwereld is deze relatie minder 
duidelijk aanwezig. Daar komt nog bij dat de energiekosten 
van een gemiddeld tuinbouwbedrijf astronomisch hoog  
zijn in vergelijking met die van een kantoorgebouw. 
 
Dit zijn elementen die ertoe hebben bijgedragen dat de 
glastuinbouwsector zeer innovatief is op dit vlak.”  
Voortbordurend op de vergelijking tussen beide sectoren 
benadrukt ze: “Toch wordt het belang van maximaal 
comfort, in de vorm van een optimaal binnenklimaat in 
kantoren, sterk onderschat. Ervan uitgaande dat binnen 
onze kenniseconomie de mens het belangrijkste kapitaal is 
van veel bedrijven, zou daar veel meer aandacht aan moeten 
worden besteed. Een goed binnenklimaat zorgt ervoor dat 

mensen zich lekker in hun vel voelen, minder snel ziek 
worden en bovendien productiever zijn. Maar in de praktijk 
bestaat er nogal eens een spanningsveld tussen deze brood-
nodige aandacht voor de mens en efficiency. Zo zie je 
bijvoorbeeld weleens dat, in een poging om zo weinig 
mogelijk hoogte in de ruimte boven het plafond te ver -
liezen, buizen kleiner worden gemaakt met als consequentie 
dat de installaties niet goed werken. Ja, dat is niet de goede 
context om comfort te realiseren.” 

Consequenties realiseren duurzame samenleving

Meiny Prins is ervan overtuigd dat het streven naar een 
duurzame samenleving verregaande consequenties zal 
hebben, op uiteenlopende gebieden. “Als warmte- en 
koude-opslag ook in de woningbouw gemeengoed wordt, 
zullen bijkeukens van woningen in de toekomst halve 
 technische ruimtes worden, om maar eens een voorbeeld te 
noemen.” Uitdagingen ziet ze nog volop. “Als we het enorme 
energiepotentieel van de tuinbouwkassen maximaal willen 
benutten voor uitwisseling met woningen, vraagt dit een 
positieve houding op gemeenteniveau. Te vaak zie je nog 
dat gemeentes niet de verantwoordelijkheid durven te 
nemen, vanuit het gegeven dat er een leveringsverplichting 
van toepassing is op het gebied van energie. Ook vraagt het 
om een langetermijnvisie; om over tien of vijftien jaar te 
kunnen oogsten, kan het nodig zijn dat er nu al moet 
worden geïnvesteerd in de infrastructuur.” 

Meiny Prins (1962)

Meiny Prins heeft met een achter-
grond op het gebied van grafisch 
ontwerp tot en met 2002 een eigen 
ontwerp- en communicatiebureau 
gerund. Na het doorlopen van  
een studie Bedrijfskunde aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam  
is zij in 2004 begonnen bij Priva en 
in 2005 toegetreden tot de directie. 
Sinds 2007 is zij er algemeen 
directeur. 
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“De universiteitswereld is vooral gestoeld op fundamenteel 
onderzoek,” legt de hoogleraar uit terwijl hij twee boeken 
van zijn hand toont, die zich kenmerken door veel 
complexe mathematische modellen. “In de loop der jaren 
ben ik steeds meer belang gaan hechten aan de praktische 
toepasbaarheid van kennis. Het is toch mooi als je kinderen 
en kleinkinderen concrete voorbeelden van je werk kunnen 
zien,” zo verklaart Dolf van Paassen zijn betrokkenheid  
bij de klimatisering van het pand van energiemaatschappij 
Nuon in Zutphen en het geïntegreerde ontwerp DeltaClimat.

Vier seizoenen systeem

“In samenwerking met een installateur en een gevel-
fabrikant hebben we het ‘vier seizoenen’-systeem Delta-
Climat ontworpen en toegepast. Dit systeem gaat uit van 
 natuurlijke ventilatie. Hierbij worden bijvoorbeeld tijdens 

de zomernachten via een voorspellend regelsysteem de 
ramen geopend om voorkoeling van de massa van het 
gebouw te realiseren. De koelere lucht stroomt binnen via 
een dubbele huidgevel. De spouw van deze gevel geeft 
allerlei mogelijkheden voor de regeling van het klimaat.  
De zonwering in de spouw kan bijvoorbeeld tijdens de 
winter als een gratis voorverwarmer werken en in de zomer 
is het ideaal om de zonnewarmte buiten te houden.  
Met dit systeem kun je de binnentemperatuur terugbrengen 
van 24 naar 18 graden Celsius. Het voordeel is dat je niet 
hoeft te investeren in een koelinstallatie of in elk geval in 
een beduidend kleinere. Technisch werkt dit systeem prima. 
Met Unica en Rollecate zijn we nu bezig om het systeem te 
vervolmaken en marktrijp te maken.” Het is een mooi voor-
beeld van een systeem, waarbij op basis van voortschrijdend 
inzicht een optimale oplossing wordt ontwikkeld.

Dolf van Paassen, emeritus hoogleraar ‘Energy in Built Environment’ TU Delft

De potentie van voor- 
spellend regelen en  
Phase Change Materials

Het terrein van de TU Delft is in de vroege ochtenduren een aaneenschakeling van opbrekingen, afzettingen en 

omleidingen. Het is overduidelijk dat hier hard wordt gewerkt aan de toekomst. Het TU-terrein vertoont hiermee 

aardige parallellen met het brein van hoogleraar ‘Energy in Built Environment’, Dolf van Paassen. De hersenpan 

van deze eminence grise blijkt de ietwat chaotische entree te zijn tot een ongekende hoeveelheid kennis op het 

gebied van klimaatregeling. Aan de vooravond van zijn vertrek – gepensioneerd is hij al – maakt de hoogleraar 

zich sterk voor voortzetting van zijn leerstoel en maakt hij zich zorgen over het behoud van alle opgedane kennis 

en ervaring richting de toekomst. 
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Historie op gebied van klimaatbeheer

Dit voortschrijdend inzicht blijkt onlosmakelijk verbonden 
met de sympathieke professor, die tijdens zijn werkzame 
periode zelf een ware revolutie heeft meegemaakt op het 
gebied van klimaatbeheer. “Toen ik in 1979 een paper 
publiceerde met de titel ‘Application of the microcomputer 
for the control of an air handling system’ bestonden er nog 

prachtig, maar het valt en staat met een juist gebruik.” In de 
toekomst ziet Dolf van Paassen de digitalisering verder 
toenemen. “Daarnaast zie ik een trend van decentralisatie 
van zowel de installaties als de besturing. En waar je ziet dat 
er op het vlak van wisselaars, ventilatoren en kanalen niet 
zo gek veel is veranderd, heeft met name de hard- en soft-
ware een grote progressie doorgemaakt.”

Voorspellend regelen met wiskundige modellen

“Wel ben ik van mening dat er te weinig ontwikkeling 
plaats vindt op het gebied van voorspellend regelen.  
Hierbij kun je veel profijt hebben van wiskundige modellen.”  
De professor licht dit toe met een eenvoudige tekening. 
“Waar het eigenlijk om gaat is dat je leert van de weers-
historie en het gedrag van gebouwen. Als je dit combineert 
met kennis van installaties kun je heel goed optimaliseren 
aan de hand van wiskundige modellen. Het is eigenlijk heel 
simpel. Je moet goed beschrijven en loggen wat je erin stopt 
en wat er uitkomt, bijvoorbeeld ten aanzien van zon-input 
en warmte-opbrengst. Bij de implementatie van voorspel-
lend regelen is het wel cruciaal om te werken met robuuste, 
failsafe applicaties,” zo plaatst de professor een kleine kant-
tekening.

Toepassing Phase Change Materials

Eén van de speerpunten van het onderzoek van Dolf van 
Paassen is de toepassing van Phase Change Materials 
(PCM). “Het is de verzamelnaam voor het gebruik van 
materialen, die in staat zijn om via een smeltproces overdag 
warmte op te slaan en dit ’s nachts via overmatig ventileren 
en het stolproces weer af te voeren. We hebben tot nu toe 
mooie resultaten geboekt met plafondpanelen, waarin  
Phase Change Material is opgesloten. De werking ervan is 
experimenteel aangetoond in een klimaatkamer. 
De resultaten van dit experiment laten zien dat met het 
PCM-plafond de temperatuurstijging als gevolg van een 
stapvormige toename van de interne warmte-ontwikkeling 
met ongeveer 4 graden kan worden verminderd.”  
De professor legt vervolgens de link naar de werkelijke 
situatie. “Als de temperatuur van een gebouw gedurende de 

“Gebouwgevel en installaties worden 
steeds meer als één geheel gezien”

geen gebouwautomatiseringssystemen. Ik was toen een van 
de eersten die zoiets met een microcomputer ontwikkelde. 
Tot aan dat moment was het vooral een kwestie van aan 
elkaar knopen van kastjes op de conventionele, analoge 
wijze. In de gebouwenwereld heeft het toepassen van 
computerregelingen langer op zich laten wachten dan in de 
tuinbouw. Daar was men er als de kippen bij. Een beter 
klimaat leverde immers een hogere opbrengst op. In de 
gebouwenwereld was die relatie minder aanwezig,” zo 
verklaart Dolf van Paassen de vertraging. “We hebben een 
periode meegemaakt waarin geen aandacht werd besteed 
aan geïntegreerd ontwerpen. Toen werd de zonwering 
bijvoorbeeld niet gecombineerd met de airco.” 

Integrale aanpak

“Op dit moment wordt echter veel winst geboekt door het 
toepassen van een integrale aanpak in plaats van de zaken 
gefragmenteerd te benaderen. De gebouwgevel en de 
klimaatinstallaties worden hierbij steeds meer als één geheel 
gezien. Het gevolg is wel dat deze geïntegreerde systemen 
steeds kennisintensiever en complexer worden.”  
De hoog leraar ziet het dan ook als een mooie uitdaging 
voor ontwikkelaars om de systemen toch zo bedienings-
vriendelijk mogelijk te maken voor gebruikers. “Techniek is 
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dag zou toenemen van 22 tot 28 graden Celsius, dan zal 
deze stijging bij het gebruik van het PCM-plafond beperkt 
blijven tot 24 graden Celsius.” Terwijl hij een exemplaar van 
een dergelijke plafondplaat laat zien, gaat Dolf van Paassen 
dieper in op de materie. “Het gedrag van het PCM-materiaal 
hebben we vervolgens in een wiskundig model vastgelegd. 
Toen dit voldoende nauwkeurig bleek te zijn, hebben we  
dit model toegepast in een gebouwsimulatie, waarmee het 
gedrag over een heel jaar kan worden nagebootst. Deze 
simulatie heeft ons onder andere geleerd dat een PCM-
plafond dat 80% van de beschikbare plafondruimte beslaat, 
voldoende is om een goed ontworpen gebouw met een 
interne warmteontwikkeling door mensen, computers en 
verlichting van 30W/m2 comfortabel te houden in de zomer. 
Ook bleek dat het ventilatiesysteem ’s nachts in een hoger 
toerental moet worden geschakeld, zodat de lucht tenminste 
drie keer per uur wordt ververst. Ook hebben we kunnen 
vaststellen dat het systeem nog effectiever werkt met een 
goed ontworpen raamopening, omdat er dan meer kan 
worden geventileerd zonder enig gebruik van energie. Er zit 
wel een ‘maar’ aan vast. Na een hittegolf van enkele dagen is 
er geen houden meer aan. Het Phase Change Material is 
gesmolten en kan ’s nachts niet meer kristalliseren. Het 
wordt dan ook onbehaaglijk warm. Voor die dagen is een 

airco noodzakelijk. Voorstanders van dit soort passieve 
toepassingen hebben de neiging dit over het hoofd te zien.”

Toekomstzorgen en dromen

Het is duidelijk dat de hoogleraar zich steeds meer in zijn 
element voelt naarmate het onderwerp complexer wordt. 
Het staat in schril contrast met zijn wat ongemakkelijke 
houding als hij zijn zorgen over de toekomst uit. “Een groot 
aantal gepensioneerden staat te popelen om hun kennis 
over te dragen. Het is zonde om hier niets mee te doen.  
Ook universiteiten kunnen een goede bijdrage leveren door 
de bruikbare resultaten van promovendi te laten vertalen in 
heldere bewoordingen. Ik breek er graag een lans voor dat 
de gebouwautomatiseringsindustrie deze niet ontgonnen 
kennis in kaart brengt.” Dat ook een hoogleraar zo zijn 
dromen heeft, blijkt aan het eind van het gesprek.  
“Het zou toch mooi zijn als we één universeel netwerk 
zouden kunnen realiseren van standaardleidingen en kabels 
voor het transport van elektriciteit, restwarmte, gas en olie, 
koude en data met als doel het realiseren van een geïnte-
greerde optimale regeling. Afnemers moeten vervolgens via 
een standaardkoppelstuk kunnen worden aangesloten op  
dit alomvattende nationale netwerk van kabels en leidingen,”  
zo mijmert de professor hardop. 

Dolf van Paassen (1941)

Dolf van Paassen is emeritus hoog - 
leraar ‘Energy in Built Environment’ 
(voorheen Klimaatregeling) aan de 
TU Delft. Aan het eind van 2008 
stopt hij hiermee en gaat zich 
toeleggen op het overdragen van 
wetenschappelijke kennis aan  
de praktijk.
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Alain le Loux staat kort stil bij enkele van de basisbegin-
selen van het functioneren van het menselijk lichaam: “Het 
menselijk lichaam heeft per dag twee liter gezuiverd water 
en 10.000 liter gezuiverde lucht nodig om goed te kunnen 
functioneren. Daarnaast moet het lichaam per dag nog 100 
tot 400 liter vocht kunnen onttrekken aan schone lucht.”

Gevolgen van isolatie

Met behulp van een computeranimatie laat hij zien wat  
het effect is van het isoleren van woningen en kantoren. 
“Mede dankzij de energiecrisis worden gebouwen steeds 
beter geïsoleerd. Het gevolg van de werking van luchtventi-
latie, airconditioning en verwarming binnen zulke goed 
afgesloten ruimtes is dat er een slechte binnenluchtkwaliteit 
ontstaat. Het resultaat is dat de hoeveelheid micro-orga-

nismen in die geïsoleerde gebouwen groeit en door middel 
van de luchtkanaalsystemen door heel het gebouw worden 
verspreid. Op het moment dat die binnenlucht wel wordt 
gefilterd, maar niet wordt gesteriliseerd, kunnen deze lucht-
gedragen virussen en bacteriën eenvoudig overspringen van 
mens op mens. Het kenmerk van virussen, bacteriën, maar 
ook van schimmels is dat ze zich vermenigvuldigen in de 
binnenlucht. Bewoners ademen dit vervolgens via neus en 
longen in, met alle vervelende gevolgen voor het menselijk 
lichaam. Een tweede probleem waarmee de maatschappij 
wordt geconfronteerd, is dat gevaarlijke micro-organismen 
steeds beter bestand raken tegen antibiotica en zelfs resi-
stentie opbouwen. Daarnaast ontstaan er nog steeds nieuwe 
virussen. Virussen als SARS, vogelgriep, influenza, legionella, 
het norovirus, maar ook de bacteriën TBC en MRSA leiden 

ir. Alain le Loux MBA, CEO Virobuster

Virussen, bacteriën en 
schimmels als onzichtbare 
sluipmoordenaars

Gebogen over een artikel in dagblad Tubantia over de uitbraak van de Q-koorts, weet Alain le Loux feilloos een 

indrukwekkend overzicht te geven van recente virusuitbraken. “Een zeer regelmatig terugkerend probleem is  

de uitbraak van het zeer besmettelijke norovirus op cruiseschepen. Als meer dan twee procent van de opvarenden 

hiermee is besmet, wordt het schip op last van de autoriteiten verplicht aan de ketting gelegd. De ellende is  

dan niet te overzien. Aan de vakantiepret van duizenden passagiers komt abrupt een einde, terwijl de rederij alle 

opvarenden hun geld moet terugbetalen. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Het risico van via lucht 

overdraagbare gevaarlijke micro-organismen wordt schromelijk onderschat.”
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tot diverse ziektebeelden, variërend van een eenvoudige 
verkoudheid tot infecties en zeer ernstige ziektes. Als gevolg 
van de globalisering wordt de kans op kruis besmetting 
bovendien steeds groter.”

Onderschat probleem

De CEO gaat zover dat hij stelt dat vervuilde en besmette 
binnenlucht een van de grootste onderschatte bedreigingen 
is van de hedendaagse maatschappij. “Te vaak wordt nog 
gedacht, dat als we goed onze handen wassen en ons huis of 
gebouw netjes schoonhouden, dat er dan geen besmettings-
gevaar is. Er is nog sprake van veel onwetendheid als het 
gaat over het feit dat gevaarlijke micro-organismen ook via 
de lucht kunnen worden overgebracht. Neem een simpel 
voorbeeld als influenza,” verduidelijkt Alain le Loux.  

“Als iemand met dit griepvirus onder de leden één keer 
niest, zijn deze microdeeltjes wel vier tot vijf uur in de lucht. 
Dan helpt het echt niet als je lichamelijk contact probeert  
te vermijden. Met medicijnen, vaccinaties en chemische 
desinfectie proberen we wel te vechten tegen gevaarlijke 
micro-organismen, maar dit zijn allemaal maatregelen 
achteraf.” 

Heldere cijfers

Alain le Loux breekt een lans voor het verbeteren van de 
preventie en staaft de noodzaak met voor zich sprekende 
cijfers. “Per jaar vinden er 9 miljoen TBC-besmettingen 
plaats. Hiervan overlijden 1,7 miljoen mensen. In Duitsland 
stierven in 2007 20.000 mensen in het ziekenhuis als gevolg 
van slechte hygiëne en de kwaliteit van de binnenlucht.” En 
alsof de cijfers nog niet alarmerend genoeg zijn, vervolgt hij 
het rijtje. “In de Verenigde Staten overlijden meer mensen 
aan de ziekenhuisbacterie MRSA dan aan AIDS. En wat te 
denken van het verschijnsel post-operatieve infecties in 
ziekenhuizen; 1 op de 7 mensen die een operatie ondergaat, 
krijgt ermee te maken. Vervolgens overlijdt van deze groep 
mensen 1 op de 12 binnen een halfjaar aan de gevolgen van 
een dergelijke infectie. “Veelzeggend zijn de cijfers over 
klachten in verband met een slecht binnenklimaat. In 1985 
bedroeg dit 3%, in 2007 was dit percentage opgelopen tot 53. 

“De binnenluchtkwaliteit  
van gebouwen is een bewezen 

en onderschat probleem”
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Erkenning probleem binnen medische wereld

“In de gezondheidszorg ontstaat steeds meer erkenning van 
dit probleem. Men durfde het eigenlijk gewoonweg nooit te 
benoemen, omdat er eenvoudigweg geen oplossing voor-
handen was.” Hij toont een exemplaar van de door het 
bedrijf ontwikkelde ‘Virobuster Steritube’. “Na zes jaren van 
technologische ontwikkeling is deze vondst in mei 2008 op 
de markt geïntroduceerd.” Het apparaat in de vorm van een 
langwerpige buis, heeft bij de introductie veel aandacht 
gehad in de media. “Met één enkele doorgang worden grote 
hoeveelheden lucht op hoge snelheid gesteriliseerd. 
Hiermee worden alle gevaarlijke micro-organismen voor 
honderd procent geëlimineerd. Er wordt hierbij gebruik-
gemaakt van computergestuurde en gepatenteerde UVGI-
techniek. Met behulp van speciaal UVC-licht worden alle 
schadelijke deeltjes volledig vernietigd.” Volgens Alain le 
Loux is de lancering in de medische wereld goed ontvangen. 
“En dat heeft, afgezien van de ethische kant, het redden van 
mensenlevens, ook veel te maken met de financiële kant.  
In het geval van een besmetting moet men ziekenhuis-
personeel namelijk verplicht met verlof sturen. Daarnaast 
moet men complete afdelingen sluiten. Dit drukt de 
productiviteit en kost de ziekenhuizen veel geld. Bovendien 
worden de extra ligdagen van patiënten, die in het zieken-
huis een infectie oplopen, niet vergoed door de ziekten-
kostenverzekeraars. En dan gaat het toch over bedragen 
tussen € 600 en € 800 per dag. 

Facilitaire aspecten

Ook spelen overwegingen op facilitair niveau een rol. Het 
wisselen en vervangen van filters, zoals dat op dit moment 
gebeurt, is een arbeidsintensief gebeuren. Daarnaast is het 
omgeven met strikte veiligheidsmaatregelen.” Hiermee raakt 
Alain le Loux de achilleshiel in de hedendaagse ziekenhuis-
infrastructuur. De huidige filters kunnen slechts opvangen 
en niet elimineren. Bovendien zijn ze niet berekend op  
het opvangen van deeltjes kleiner dan 0,3 micron. In de 
praktijk zie je ook vaak dat de filters verzadigd raken met 
als resultaat dat er steeds meer energie nodig is om de lucht 
er onder hoge druk doorheen te persen. Naarmate dit 

proces doorzet, kan het zelfs zo zijn dat het filter als het 
ware doorslaat, waardoor alle opgevangen deeltjes vervol-
gens weer vrij komen.” 

Effect binnen kantooromgevingen

Waar Alain le Loux de infectie door luchtgedragen micro-
organismen aanduidt als het vergeten deel van de infectie-
preventie, signaleert hij ook een zorgelijke ontwikkeling 
binnen kantooromgevingen. “De slechte kwaliteit van de 
binnenlucht leidt daar tot een daling van de productiviteit. 
Deels zou dit kunnen worden ondervangen door in de 
ontwerpfase van een gebouw goed rekening te houden met 
ergonomische aspecten. Zo zie je bijvoorbeeld vaak dat 
vergaderruimtes aan de binnenring van gebouwen worden 
gesitueerd. Hierdoor heeft men geen daglicht, maar moet 
men zich behelpen met TL-verlichting. Maar bovendien is 
er geen natuurlijke ventilatie mogelijk door een raam open 
te zetten. Na twee uur vergaderen wordt het dan toch al snel 
benauwd in zo’n ruimte. Investeringen in dit soort lucht-
zuiverende systemen,” stelt de jonge CEO, terwijl hij laat 
zien dat de ontwikkelde oplossing zeer eenvoudig kan 
worden toegepast in bestaande luchtkanalen, “betaalt zich-
zelf dubbel en dwars terug. Het ziekteverzuim loopt 
aantoonbaar terug en de productiviteit van mensen neemt 
toe.” Behalve in ziekenhuizen, laboratoria en kantoren heeft 
dit concept van luchtzuivering ook veel potentie in onder-
meer de veehouderijsector, de voedselindustrie en alle 
openbare ruimtes en transportmiddelen. “En wat dacht je 
van het conserveren van kostbare documenten. Ik werd 
vorige week nog gebeld door mensen van een archief, waar 
men kostbare werken uit de middeleeuwen letterlijk onder 
de handen ziet verdwijnen als gevolg van een schimmel”,  
zo maakt Alain le Loux duidelijk dat de problematiek zich 
veel verder uitstrekt dan dat men zich in eerste instantie 
realiseert. 

ir. Alain le Loux MBA (1971)

Alain le Loux is in diverse manage-
ment- en directiefuncties werkzaam 
geweest bij Getronics Pink-Roccade. 
Sinds februari 2008 is hij CEO van 
Virobuster, een bedrijf dat zich 
toelegt op het elimineren van door 
lucht overdraagbare virussen, 
bacteriën en schimmels. 

UVGI UltraViolet Germicidal Irridiation, 
is een sterilisatiemethode waarbij 
ultraviolet licht met een korte golflengte 
gebruikt wordt voor het afbreken van 
micro-organismen. De techniek wordt 
gebruikt in diverse toepassingen als 
voedsel-, lucht- en waterreiniging.
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Kees Huis in ’t Veld heeft een uitgesproken visie over de 
wijze waarop je tot een zo doordacht mogelijke energetische 
infrastructuur kunt komen. “Het begint in feite met het 
zoveel mogelijk beperken van de energievraag. Vervolgens 
probeer je zoveel mogelijk gebruik te maken van de zaken, 
die in overvloed in de natuur aanwezig zijn. Ik heb het dan 
over zonlicht, schaduw, warmte, koude, wind en thermiek. 
Maar ook aardwarmte is een zwaar onderschatte natuurlijke 
bron. Er wordt überhaupt gemakkelijk voorbijgegaan aan de 
grote mogelijkheden, die al deze natuurlijke bronnen bieden 
om het energiegebruik te minimaliseren. Pas als je deze 
eerste twee stappen goed hebt doorlopen, ga je kijken naar 
een zo effectief mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. 
Omdat gas en olie toch echt opraken, staat het voor mij 
echter wel vast dat elektriciteit de toekomst heeft.” 

Groeiende rol van techniek

De projectadviseur heeft het aandeel techniek in de totale 
bouwsom in de loop der jaren aanzienlijk groter zien 

worden. “Investeringen in installaties op het gebied van 
klimaatbeheersing, computers, beveiliging en verduur-
zaming van energie zijn de laatste jaren hand over hand 
toegenomen. Ik schat dat het techniekaandeel in de totale 
bouwsom in de utiliteitsector inmiddels tussen de 20 en 
30% ligt. In de medische wereld ligt het naar schatting zelfs 
op 50% van de totale bouwsom.”

Relatie met ziekteverzuim en productiviteit

Kees Huis in ’t Veld vindt het opvallend dat mensen in een 
kantooromgeving over het algemeen hogere eisen stellen 
aan het comfort dan in hun eigen woning. “Er wordt 
makkelijk met een vingertje gewezen naar het klimaat op 
het moment dat bijvoorbeeld het ziekteverzuim hoog is.  
In werkelijkheid ligt de oorzaak echter vaak dieper en blijkt 
er regelmatig sprake van verstoringen in de werksfeer of 
spanningen op de werkvloer. Ja, en die neem je niet weg 
door te investeren in klimaatbeheersing,” zegt de adviseur 
veelbetekenend. “Dat neemt echter niet weg dat een prettig 

Kees Huis in ’t Veld, projectadviseur Deerns

Multidisciplinaire samenwerking 
tijdens het ontwerpproces

Wie de stad Groningen vanuit het Zuiden nadert, kan bijna niet om het markante 

Martini Ziekenhuis heen. Dit moderne gebouw dat door bijzonder gebruik van 

kleuren en licht een warme, menselijke uitstraling heeft, bestaat uit een oudbouw- 

en een nieuwbouw-gedeelte. Als projectadviseur bij Deerns is Kees Huis in ’t Veld 

intensief betrokken geweest bij de ombouw van de energiecentrale. Daarnaast is  

hij betrokken bij de renovatie van het oude gedeelte.
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binnenklimaat een positief effect heeft op zowel de 
pro ductiviteit als op het ziekteverzuim. Men ziet ook nog 
wel eens over het hoofd dat het comfort niet uitsluitend 
wordt bepaald door de temperatuur. Ook aspecten als  
luchtbehandeling en straling hebben hier invloed op. 
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de kleding die mensen 
dragen en hun mate van activiteit.” 

Positieve ontwikkelingen in de bouw

De projectadviseur is goed te spreken over de manier 
waarop er tegenwoordig wordt gebouwd. “Architecten 
hebben steeds meer oog voor andere zaken dan de 
 cosmetische aspecten van een gebouw en er wordt steeds 
meer flexibel gebouwd. Hierbij wordt rekening gehouden 
met het feit dat een gebouw op termijn mogelijk een andere 
gebruiksfunctie krijgt. In de medische sector zie je dit 
momenteel heel sterk. Waar afschrijvingstermijnen vroeger 
wel dertig jaar beliepen, wordt een operatiekamer tegen-
woordig in tien jaar afgeschreven. Het Martini Ziekenhuis 
in Groningen is een mooi voorbeeld van zo’n flexibele 
opzet. Het ligt nu aan de rand van de stad, maar delen ervan 
kunnen, als de stad zich uitbreidt en het ziekenhuis meer in 
het centrum gesitueerd raakt, worden getransformeerd tot 
een hotel. Andere onderdelen kunnen relatief eenvoudig 
geschikt worden gemaakt om als kantoorruimte te 

fungeren.” Ook signaleert Kees Huis in ’t Veld dat er steeds 
meer aandacht ontstaat voor energiereductie. “Met name in 
de openbare sector, die een voorbeeldfunctie vervult,  
krijgt dit veel aandacht. Ik durf zelfs te stellen dat zaken als 
warmte- en koude-opslag nooit zo’n vlucht hadden 
genomen, als de overheid niet zo’n hoge prioriteit had 
gegeven aan duurzaamheid en energiereductie. Het is goed 
dat dit niet beperkt blijft tot nieuwbouw, want ook in 
bestaande gebouwen is vaak nog veel ruimte voor verbete-
ring.” Om zijn woorden kracht bij te zetten, ontvouwt hij 
een installatietekening van de energiecentrale van de 
oudbouw van het Martini Ziekenhuis. “Door de oude 
installaties te vernieuwen en te investeren in de toepassing 
van nieuwe technieken, realiseert men een energiebesparing 
van 40% en een reductie van de uitstoot van CO2 van 4.000 
ton op jaarbasis.”

De adviseur plaatst nog wel een kanttekening bij de bouw 
van commerciële gebouwen. “Investeerders stoppen hun 
geld het liefst in mooie, glimmende panden en hebben 
vooral een minimalisatie van hun investering en maximali-
satie van de huuropbrengst voor ogen.” Toch constateert 
Kees Huis in ‘t Veld een voorzichtige kentering. “Huurders 
stellen, door schade en schande wijs geworden, steeds 
hogere eisen aan een gebouw voor wat betreft flexibiliteit en 



25 jaar intelligente gebouwen in Nederland 113

“Een gelijke betrokkenheid van 
installatieadviseur, architect  
en constructeur tijdens de  
ontwerpfase betaalt zich uit”

beperking van de energiekosten. Ook groeit steeds meer het 
besef dat de meerinvestering in een duurzame kantoorom-
geving op lange termijn financieel voordeel oplevert dankzij 
een gunstigere exploitatie van het gebouw.”

Samenwerking tijdens ontwerpfase 

Als adviseur onderkent Kees Huis in ’t Veld als geen ander 
het belang om in een vroeg stadium met alle betrokken 
partijen om tafel te gaan bij het ontwikkelen van een 
ontwerp voor een gebouw. “Het komt nog te vaak voor  
dat bijvoorbeeld een architect iets bedenkt, waarbij het 
onmogelijk is om de vereiste energieprestaties te realiseren, 
simpelweg omdat er te weinig meters zijn gereserveerd voor 
technische installaties. En als zo iemand vervolgens weer 
terug moet naar de tekentafel om zijn ontwerp aan te 
passen, leidt dit niet alleen tot onnodige kosten, maar  
veelal ook tot scheve gezichten. Andersom is het voor een 
architect handig om te weten als de adviseur plafondkoeling 
adviseert. In dat geval moet hij bijvoorbeeld niet uitgaan 
van dubbele plafonds in zijn ontwerp, maar van hangende 
eilanden, waarin kabels en leidingen bij elkaar komen en 
zijn weggewerkt. Het levert echt een aantoonbaar beter 
resultaat op als de opdrachtgever, de installatieadviseur, de 
constructeur en de architect al in de voorlopige ontwerpfase 
goed met elkaar overleggen. Door middel van brainstormen 
en het uitvoeren van een aantal kosten-/batenanalyses  
kun je al in een heel vroeg stadium aftasten of bepaalde 
mogelijkheden reële opties zijn binnen het budget van de 
opdrachtgever. Ook kun je met behulp van simulatie-
modellen relatief eenvoudig berekenen wat het effect is van 
bepaalde zaken. Denk dan bijvoorbeeld aan het vaststellen 
van de impact op de energiekosten als je een gegeven 
ontwerp een kwart slag draait op de noord-zuidas. Het is 
pure winst als je zo vroeg in het proces al juiste keuzes kunt 
maken. Het staat namelijk als een paal boven water dat 
enerzijds de vrijheid gaandeweg het ontwerpproces 
afneemt, terwijl anderzijds de kosten van het doorvoeren 
van veranderingen stijgen naarmate je verder in het proces 
bent.” Kees Huis in ’t Veld pleit dan ook voor een gelijke 
betrokkenheid van installatieadviseur, architect en 

constructeur tijdens zowel de fasen van het voorlopig en het 
definitief ontwerp als tijdens de bestekfase. “Ik zie op dit 
vlak een positieve ontwikkeling doordat het traditionele 
aanbesteden, waarbij de inhoud van het bestek overwegend 
wordt vastgesteld door de opdrachtgever, de architect en de 
adviseur, steeds vaker plaats maakt voor het formeren van 
een bouwteam. In zo’n bouwteam is vaak ook de installateur 
al betrokken.”

Actievere rol voor de installateur 

Volgens de ervaringsdeskundige zouden de installateurs een 
actievere rol kunnen spelen. “Installateurs zijn niet zelden 
conservatief en kiezen nog vaak voor bewezen technologie. 
In mijn ogen liggen er juist grote kansen voor hen. Wat je 
nu veel ziet, is dat de installateur na oplevering van een 
project uit beeld verdwijnt en hooguit nog wat onvol-
komenheden tijdens de garantieperiode herstelt. Wat een 
gemiste kans! Vanuit het contact dat zij hebben met de 
opdrachtgever zouden zij van grote waarde kunnen zijn bij 
het monitoren van installaties. Op dit vlak hebben zij veel 
meer expertise dan bij de opdrachtgevers in eigen huis 
voorhanden is,” zo constateert Kees Huis in ’t Veld met een 
verbaasde blik. “Vandaag de dag wordt bijna alles uitbesteed 
dat niet tot de kernactiviteiten van de klant behoort. Of het 
nu gaat om catering of om het onderhoud van het groen. 
Om de een of andere reden zijn opdrachtgevers echter vaak 
van mening dat men zelf de monitoring van de installaties 
wel kan uitvoeren. En dat terwijl een installateur op grond 
van zijn ervaring, met behulp van afstandmonitoring, al 
zoveel kan betekenen.” 

Kees Huis in ’t Veld (1957)

Kees Huis in ’t Veld heeft een 
jarenlange ervaring op het gebied 
van regeltechniek. Na tot 1999 
werkzaam te zijn geweest bij Landis 
& Staefa en Siemens, heeft hij 
vervolgens tot en met 2006 leiding 
gegeven aan de vestiging Noord van 
Rensen Regeltechniek. Sinds januari 
2007 is Kees Huis in ’t Veld als 
projectadviseur werkzaam bij Deerns. 

Bestek het bestek is een volledige 
beschrijving van een te maken bouw-
werk, inclusief de materiaalkeuze, de 
uitvoeringsvoorwaarden, de opleverings-
datum en de prijs met alle voorwaarden 
en voorschriften die daarbij van belang 
zijn. Het bestek kan met de bestekteke-
ningen de basis vormen van het contract 
tussen opdrachtgever en aannemer.
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Deze passage uit een songtekst van rapper Ali B. prijkt in 
sierlijke, op het oog handgeschreven letters, op een van de 
binnenramen. De strekking van deze woorden op het raam, 
dat een vergaderruimte scheidt van de gang, is typerend 
voor de realiteitszin, die bedrijfsdirecteur Michel Baars aan 
de dag legt, als hij praat over duurzaam bouwen. “Je moet 
het streven naar duurzaamheid niet geïsoleerd bekijken. 
Waar het om gaat is dat je met duurzaam bouwen niet 
alleen bijdraagt aan een beter milieu, maar bovendien in 
staat bent om een prettiger binnenklimaat tot stand te 
brengen, het energieverbruik terug te brengen of een sociaal 
veilige omgeving te creëren. Door duurzaamheid binnen 

zo’n ruimere context te zien, ben je beter in staat om 
anderen te overtuigen en enthousiast te maken om, binnen 
hun eigen mogelijkheden, volgens duurzaamheidsprincipes 
te werken. Duurzaam bouwen is kortom geen doel op  
zich, maar wel een fantastisch middel om al die andere 
zaken te realiseren.”

Onderschatting belang sociale duurzaamheid 

“Te vaak wordt duurzaam bouwen nog als synoniem 
gebruikt voor het zo energiezuinig mogelijk uitvoeren van 
een gebouw. Het gaat echter veel verder,” legt de bevlogen 
directeur van Search uit. “Natuurlijk spelen de keuze van 
bouwmaterialen en het uitgangspunt om een zo energie-
zuinig mogelijk pand te realiseren een belangrijke rol.  
Maar duurzaam bouwen gaat veel verder dan dat. Het gaat 
bijvoorbeeld ook over de inpassing in de omgeving, een 
aspect dat in de praktijk nog vaak wordt onderschat. In 
hoeverre is het gebouw één met de omgeving? Een mooie, 
naadloze aansluiting bij de omgeving draagt in grote mate 

Michel Baars, bedrijfsdirecteur Search Ingenieursbureau B.V.

Duurzaam bouwen volgens 
‘Cradle to Cradle’ principe

Wie arriveert bij het nieuwe Amsterdamse onderkomen van Search in het Westelijk Havengebied waant zich  

heel even in Scandinavië. Afgezien van de betonnen fundering en beganegrondvloer is het gehele gebouw 

opgetrokken uit massief houten elementen. “Dit pand is in zes weken tijd door drie bouwvakkers gebouwd,” 

verduidelijkt bedrijfsdirecteur Michel Baars het gebruik van kant-en-klare bouwpakketten. Ondanks het feit dat 

er nog twee windturbines moeten worden geplaatst op het bedrijfsterrein, is duidelijk dat hier een frisse wind 

heeft gewaaid tijdens het ontwerp- en bouwproces.

‘Ey yo ik kan niet begrijpen dat iedereen maar z’n smoel houdt 
er gaat een heleboel fout, kappen het oerwoud
vervuilen de lucht met koolstofdioxide
het zijn meestal de bedrijven aan de top die genieten
maar wij zelf ook, jep, iedereen wil een waggie
en om dat te gaan veranderen wordt zeker geen makkie’
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bij aan een positievere beleving door omwonenden. Je hebt 
het dan over sociale duurzaamheid. Een mooi voorbeeld 
vind ik de verbouwing van het voormalige ABN AMRO 
gebouw aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Dat was 
een op het oog erg naar binnen gekeerd pand met slechts 
één entree voor bezoekers. Omdat het ’s avonds niet in 
gebruik was en niet verlicht, droeg het ook niet bepaald bij 
aan een gevoel van veiligheid op en rondom het plein. 
Ditzelfde pand krijgt nu een compleet andere functie.  
Het wordt straks een aantrekkelijke ontmoetingsplek met 
gemixte functies. Zo wordt er bijvoorbeeld kleine detail-
handel gevestigd, maar ook een bar en een expositieruimte, 

om maar eens wat te noemen. En een prachtig atrium met 
veel daglichttoetreding. Omdat het pand in de oorspronke-
lijke staat wordt teruggebracht, betekent dit behoud van de 
cultuurhistorische waarde. Het biedt straks echt een toege-
voegde waarde aan de omgeving en levert een grote bijdrage 
aan het streven om het Rembrandtplein sociaal veiliger te 
maken. Duurzaam bouwen richt zich ook op een versmel-
ting van functies,” zegt Michel Baars. “Hierbij wordt gepro-
beerd om de functies wonen, werken, recreëren en leren op 
een harmonieuze manier binnen één gebied te versmelten.” 

Aanbestedingssystematiek nodigt niet uit tot innovatie

Michel Baars ziet een belangrijke rol voor de bouwsector 
weggelegd om te komen tot een duurzame samenleving. 
“Helaas is de bouwwereld conservatief en kijkt men vaak 
eerst de kat uit de boom. Men gebruikt het liefst ‘proven 
technology’. Ondanks het feit dat een aantal partijen binnen 
de bouwwereld zich in positieve zin onderscheidt, zou iets 
meer innovatiedrive wel welkom zijn.” Hij nuanceert deze 
constatering enigszins door te wijzen op de consequenties 
van de aanbestedingssystematiek. “Over het algemeen 
moeten partijen binnen de bouwwereld inschrijven op een 

“Samenstelling van  
materialen op chips vastleggen 

stimuleert hergebruik”



25 jaar intelligente gebouwen in Nederland 117

compleet dichtgetimmerd bestek. Gunning vindt bovendien 
bijna uitsluitend plaats op basis van de laagste prijs. Dit is 
niet bepaald een prikkel voor de bouwwereld om innovatief 
te werk te gaan.” De directeur is dan ook een voorstander 
van het principe van de prijsvraag. “Hierbij oriënteert een 
opdrachtgever zich eerst goed op alle mogelijkheden door 
een aantal partijen uit te nodigen hun visie te geven op  
het plan van eisen en de wijze waarop je dit het best kunt 
realiseren. Uiteindelijk kom je tot het beste resultaat door 
multidisciplinaire bouwteams te formeren, waarbij alle 
betrokkenen vanuit hun eigen discipline en expertise in een 
vroeg stadium met elkaar om tafel gaan.”

Hergebruik van grondstoffen

Hergebruik van grondstoffen is een belangrijk issue voor 
Michel Baars. “Op dit vlak is nog een enorme winst te 
 realiseren. Als een gebouw na vele jaren in gebruik te zijn 
geweest, uiteindelijk wordt gesloopt, is vaak nauwelijks na 
te gaan uit welke bestanddelen bepaalde materialen zijn 
samengesteld. Als je alleen nog maar kijkt naar beton, heb 
je het bijvoorbeeld al over een groot aantal verschillende 
samenstellingsvormen ervan. Probeer na tientallen jaren 
maar eens na te gaan wat de exacte samenstelling ervan is. 
Als een bouwbestek nog boven water is te halen, is het vaak 
niet de laatste versie of zijn er gaandeweg het ontwerp- en 
bouwproces nog modificaties doorgevoerd, die consequen-
ties kunnen hebben gehad voor de gebruikte materialen. 
Wij zijn zelf zojuist begonnen om op projectniveau alle 
informatie over de samenstelling van gebruikte materialen 
goed te registreren. In elk object dat wordt gebruikt wordt 
een chip ingebracht waarop de samenstelling van het 
gebruikte materiaal minutieus is vastgelegd. Als het pand 
dan over honderd jaar wordt gesloopt, scheelt dit veel 
onderzoek om de samenstelling te achterhalen. Je loopt 
simpelweg met een leespen door het pand en leest alle 
informatie uit.” Over de financiële aspecten is de welbe-
spraakte milieukundige stellig. “Nu heeft een gebouw, 
gechargeerd gesteld, vaak een negatieve waarde op de balans 
als gevolg van de sloopkosten. Mede dankzij het toepassen 

van herbruikbare materialen en een goede registratie van de 
samenstelling ervan vertegenwoordigt een gebouw straks 
een waarde. Toegegeven,” knikt hij, “de stijgende grondstof-
prijzen helpen hier natuurlijk ook bij.” Lovend is de 
bedrijfsdirecteur over de manier waarop de sloopwereld 
zich ontwikkelt. “Er zijn in die hoek een aantal voorlopers, 
die zeer goed bezig zijn op het gebied van duurzaamheid. 
Deze sloopbedrijven hebben een geweldige progressie 
geboekt. Men is werkelijk voor alles wel op zoek naar een 
mogelijkheid tot hergebruik, al is het de Kringloopwinkel 
waar de gebruikte stopcontacten een tweede leven krijgen.”

Zelf het goede voorbeeld geven

Het nieuwe onderkomen van Search in het Westelijk 
Havengebied is zelf een paradepaardje op het gebied van 
duurzaamheid. “Ja, we willen andere mensen inspireren 
door zelf het goede voorbeeld te geven,” vertelt de directeur 
trots tijdens de indrukwekkende rondleiding. “Bij de bouw 
van dit pand hebben we zoveel als mogelijk de ‘Cradle to 
Cradle’ filosofie toegepast. Dit betekent dat zoveel mogelijk 
materialen zijn gebruikt die aan het eind van hun levens-
duur opnieuw kunnen worden gebruikt.” Bij het passeren 
van een kantoorkamer wijst de directeur op de bureau-
stoelen. “Ze zijn niet alleen mooi, maar kunnen bovendien 
voor honderd procent worden gerecycled.” De afwezigheid 
van vloerbedekking en het in het zicht laten van alle lucht-
kanalen, geven het pand een pure, eerlijke uitstraling.  
“Het energieverbruik hebben we geminimaliseerd door toe- 
passing van zware vloer-, gevel- en dakisolatie, het gebruik  
van drielaags isolatieglas, automatische zonwering en houten 
schuifluiken, die het pand ’s avonds hermetisch afsluiten. 
De benodigde warmte en koude onttrekken we met een 
warmtepomp aan de omgeving door middel van warmte-  
en koudewisselaars, die in de heipalen en dakbedekking zijn 
geïntegreerd. Als de windturbines zijn geplaatst, wekken we 
in combinatie met de zonnepanelen op het dak meer elek-
triciteit op dan we verbruiken. Netto gaan we dus stroom 
aan het net leveren,” zo stipt Michel Baars de bedrijfsecono-
mische kant van het duurzaam gebouwde pand kort aan. 

Michel Baars (1972)

Michel Baars heeft een milieukun-
dige en bedrijfskundige achtergrond 
en staat sinds 1997 aan het hoofd 
van het Ingenieursbureau van 
Search.

Gunning is de laatste fase van een 
aanbesteding. De inschrijver die voldoet 
aan de inschrijvingsvereisten en/of de 
gunningscriteria krijgt de opdracht 
gegund. Een gunning is in principe gelijk 
aan een opdrachtbevestiging, al bestaat 
soms de mogelijkheid dat de andere 
inschrijvers bezwaar kunnen maken.
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25 jaar intelligente gebouw
en in N

ederland

Gebouwen hebben de afgelopen vijfentwintig jaar een imponerende  

transformatie ondergaan. Met het voortschrijden van de techniek zijn 

gebouwen steeds intelligenter geworden. De groeiende aandacht voor 

duurzaamheid, het terugdringen van de CO2-uitstoot en het realiseren  

van een hoge energie-efficiency spelen een steeds belang rijkere rol  

bij het maken van gebouwontwerpen.  

Het boek 25 jaar intelligente gebouwen in Nederland gaat in op alle  

aspecten die een rol spelen bij het realiseren van intelligente gebouwen.  

Zo komen onder meer materiaalkeuze, technische installaties, meet- en 

regeltechniek, het ontwerpproces en de samenwerking tussen opdrachtgever, 

architect, adviseur en constructeur uitgebreid aan bod. In het boek  

geven vijfentwintig experts, elk vanuit hun eigen achtergrond en discipline, 

hun visie op het intelligentie -niveau van gebouwen in Nederland.




