
stekelige vragen

Waarom zou een installateur zich in bouwkunde 

moeten verdiepen? Volgens installatieadviseur Sjoe-

rd Eegerdingk zijn er tal van redenen aan te wijzen. 

Hij is mededocent van de TVVL-cursus ‘Bouwkunde 

voor Werktuigkundigen en Elektrotechnici’. Weer 

zo’n adviseur die geen kaas gegeten heeft van de 

praktijk of eentje die wel degelijk weet waarover hij 

praat? IZ nam de proef op de som.

Allereerst een vraag over 
jouzelf. Je bent als docent 
betrokken bij een cursus 
over bouwkunde, maar in 
het dagelijks leven actief 
als installatie-adviseur. Heb 
je nu een bouwkundige of 
installatietechnische achter-
grond?
“Ik heb Bouwkunde gestu-
deerd aan de TU/e, met als 
specialisatie Bouwfysica. 
Inmiddels heb ik zo’n 25 jaar 
ervaring in de installatie-
techniek. Mijn adviesbureau 
Eklips Advies richt zich met 
name op installaties, binnen-
klimaat en energiegebruik 
van gebouwen.”

“Waarom zouden instal-
latietechnici zich moeten 
verdiepen in bouwkunde?”
“Daar kan ik verschillende re-
denen voor aangeven. Aller-
eerst om de juiste systeem-
keuzes te kunnen maken. Zo 
heb je bij oude gevels vaak 
last van koudeval, infiltratie 
en koudestraling. Dan moet 
je wel drie keer nadenken 
voordat je een LTV-systeem 
toepast, waar je met mini-
male middelen verwarmt 
en koelt. Daarnaast is een 

werpen we installaties met 
steeds minder vermogen en 
steeds lagere temperaturen. 
Als de aannemer onder de 
vereiste Rc-waarde zit met 
zijn isolatie, ben jij als instal-
lateur de pineut. Dat moet 
je tijdig kunnen signaleren, 
door je bouwkundige basis-
kennis. Anders leg je straks 
misschien een LTV-systeem 
aan, waarmee de bewoners 
onmogelijk hun huis warm 
kunnen krijgen.” •

‘Stekelige vragen’ is een 
rubriek met een knipoog. 
Schofferen, daar doen we 
niet aan. Wel aan prikkelen 
en een heel klein beetje 
provoceren. Met als doel 
u een blik te gunnen in de 
bedrijfskeuken. Waarom 
neemt een onderneming 
een bepaalde beslissing? 
Is een product echt zo 
nieuw als wordt geclaimd? 
Of: De laatste innovatie 
dateert alweer van drie jaar 
geleden. Valt er niets meer 
te verbeteren? 

zekere bouwkundige basis-
kennis ook belangrijk om 
als volwaardig bouwpartner 
te kunnen meedenken over 
sparingen, tracés en uitvoe-
ringscoördinatie.”

Moet ik dan als installa-
teur een gebouw helemaal 
bouwkundig onder de loep 
nemen, voordat ik er aan 
de slag ga?
“Kijk sowieso naar de 
samenhang in het ontwerp 
en controleer belangrijke 
uitgangspunten. Maak even-
tueel afspraken over de pres-
tatieborging van andermans 
werk, zoals de kwaliteit van 
een gevel. Architecten en 
bouwmanagementbureaus 
hebben grote invloed op het 
toegepaste verwarmings- of 
ventilatiesysteem, maar hun 
kennis is niet altijd toerei-
kend. Vaak bemoeien ze 
zich ook niet met de verdere 
uitwerking en inpassing. Bud-
get en planning zijn veelal 
leidend. De opdrachtgever 
vertrouwt op zijn adviseurs 
en de bouwbedrijven. De 
bouwkundig aannemer 
bewaakt vooral het bouw-
proces. Als er na oplevering 

klachten zijn over het binnen-
klimaat, wordt de installateur 
gebeld. Wat er voorheen is 
afgesproken en wie welke 
besluiten heeft genomen, is 
dan inmiddels vergeten. Dat 
voorkom je toch liever?”

Waar moet ik die bouw-
kundige kennis opdoen en 
waar haal ik de tijd van-
daan als installateur? Ik heb 
het al zo druk.
“Je hoeft niet terug naar 
school om een complete 
bouwkundige opleiding te 
volgen. Doe eens een cursus, 
bijvoorbeeld bij TVVL, en 
praat met aannemers waar je 
goed contact mee hebt. Het 
draait er uiteindelijk om, dat 
je een antenne ontwikkelt 
voor eventuele knelpunten. 
Zo gaan bij mij automatisch 
de alarmbellen rinkelen als 
er in het ontwerp een trap-
penhuis op het zuiden staat 
geprojecteerd met veel glas. 
Dan bouw je in feite een 
zonnecollector, ideaal om si-
naasappels te kweken, maar 
niet voor mensen.”

Ze zeggen niet voor niets: 
‘schoenmaker blijf bij je 
leest’. Ga ik de boot mis-
sen als ik er als installateur 
voor kies om me bij mijn 
vak te houden en de bouw-
kundige aspecten aan de 
experts over te laten?
“Ik denk van wel. In het 
streven naar duurzamere 
gebouwen, wordt de sa-
menhang van bouwkunde 
en installatietechniek steeds 
belangrijker. Door hogere 
isolatiewaarden en lucht-
dichtheidseisen neemt de 
gevoeligheid voor bouwfou-
ten toe. Tegelijkertijd ont-

Bouwkunde voor installateurs?


