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Educatie De angst voorbij

Aan de slag met bouw  kunde
Het is een vakgebied waar de gemiddelde installateur zich maar liever 

verre van houdt. Bouwkunde. Toch wordt er van alle kanten aan hem 

getrokken om zich ook een zekere basiskennis van dit vakgebied 

eigen te maken. Zelfs vanuit de eigen branche. Waarom? En wat zou 

je dan precies moeten weten? Eerste aflevering van een serie over 

bouwkunde voor installateurs

Op de foto is een trappenhuis te zien 
met veel glas, badend in het zonlicht. 
Sjoerd Eegerdingk schudt zijn hoofd. 
“Ongelofelijk, dat ze zoiets toch telkens 
weer bouwen. Dit trappenhuis staat 
volledig onbeschermd op het zuiden 
geprojecteerd en is in feite een zon-
necollector. Ideaal om sinaasappels 
in te kweken, maar veel te warm voor 
mensen. Hetzelfde geldt voor een 
atrium met veel glas op het zuiden. 
Vooral als de ruimte hoge vloeren heeft, 
ontstaan er snel problemen. Als je zo’n 
ruimte wilt koelen heb je gigantisch 
veel energie nodig. Vaak zie je dat er al 
snel aanvullende maatregelen worden 
getroffen, maar helaas pas na het no-
dige ongemak voor de gebruikers. Plus 
natuurlijk de nodige extra onkosten en 
daarmee gepaard gaande discussies.” 

Achtergrond
Dit soort incidenten staan niet op zich-
zelf, benadrukt Eegerdingk. Hij komt ze 
met de regelmaat van de klok tegen als 
adviseur. Eegerdingk is al 25 jaar actief 
in de installatie-wereld. Na jaren te 
hebben gewerkt bij adviesbureaus als 
Tebodin, Tielemans en Dubotechniek, 
begon hij in 2007 voor zichzelf. Zijn 
adviesbureau Eklips advies houdt zich 
bezig met vraagstukken op het gebied 
van installaties, binnenklimaat en ener-
giegebruik in gebouwen. 

Test
Bij de trouwe lezer zal al een belletje 

zijn gaan rinkelen, want Eegerdingk 
kwam ook in de vorige aflevering van 
IZ aan het woord. Toen in de rubriek 
‘Stekelige Vragen’. De nijvere adviseur 
en mededocent van de TVVL-cursus 
‘Bouwkunde voor Werktuigkundigen 
en Elektrotechnici’ moest ons namelijk 
eerst overtuigen van zijn standpunt dat 
installateurs bouwkundige kennis nodig 
hebben om hun vak goed te kunnen 
uitoefenen, voordat wij als redactie een 
serie wilden gaan wijden aan dit on-
derwerp. Een test die hij overigens met 
glans doorstond (zie IZ 0213).

Verantwoordelijkheid
Nog even terug naar het warme trap-
penhuis en atrium. Hoe kan het nou zo 
mis gaan? “Het lijkt toch billijk om in 
eerste instantie te wijzen naar de archi-
tect.” En daarna misschien naar de aan-
nemer, die zonder morren akkoord ging 
met het ontwerp en braaf bouwde wat 
hem werd opgedragen. “In de prak-
tijk wordt echter vaak de installateur 
verantwoordelijk gehouden voor het 
slechte ontwerp en de uitvoering ervan. 
Hij heeft immers afspraken gemaakt 
ten aanzien van het binnenklimaat en 
bovendien is hij ter zake kundig, waar 
andere partijen zich graag verschuilen 
achter onwetendheid, vooral als het 
fout gaat. Het minste verwijt dat de 
installateur kan krijgen is dat hij een 
meldingsplicht heeft en problemen ten 
aanzien van zijn installaties of het bin-
nenklimaat tijdig behoort te signaleren. 

Ook als hij er niks aan kan doen krijgt 
de installateur dus toch de schuld,” 
zegt Eegterdingk.

Integraal ontwerpen
Dit voorbeeld onderstreept nogmaals 
het belang van een zekere bouwkundi-
ge basiskennis voor de installateur. Dat 
belang neemt alleen maar toe, door 
een aantal ontwikkelingen die al enige 
tijd geleden in gang zijn gezet.  Laten 
we beginnen met integraal ontwerpen. 
Stel jij bent als installateur van meet 
af aan betrokken bij een bouwproject. 
Je bent al aangeschoven tijdens de 
ontwerpfase, toen de architect dat 
trappenhuis uittekende en jij de kans 
kreeg om op het ontwerp te reageren. 
‘De architect zal het wel weten en de 
opdrachtgever vindt het mooi dus 
laat ik maar niet gaan zeuren’, dacht 
je bij jezelf. Als men na de oplevering, 
steen en been klaagt over veel te hoge 
temperaturen, kijkt iedereen echter naar 
jou. Bij klimaatklachten belt men niet 
met de architect of de aannemer maar 
naar de installateur. Want ‘jij ging toch 
akkoord met het ontwerp?’. Vervolgens 
mag jij dus de problemen verhelpen of 
de strijd aangaan met andere partijen, 
die je overigens later in andere projec-
ten weer hoopt te ontmoeten.

Randvoorwaarden
Met enige bouwkundige basiskennis 
had je al tijdens de ontwerpfase de 
architect aan zijn jasje getrokken. “De 
realiteit is dat je als installateur voort-
durend in aanraking komt met bouw-
kundige randvoorwaarden. Binnen dat 
kader leg jij jouw installaties aan. Met 
een zekere basiskennis van bouwkunde 
begrijp je het gebouw beter en kan je 
de juiste systeemkeuzes maken,” bena-
drukt Eegterdingk nogmaals.

Bouwbesluit
Andere ontwikkeling; de eisen die het 
Bouwbesluit stelt aan isolatiewaarden 
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en kierdichting worden steeds strenger. 
Als de architect en aannemer daaraan 
voldoen, volstaat het al om met lage 
vermogens te verwarmen en koelen. 
Maar daar zit nu precies het probleem, 
legt Eegerdingk uit. “Bij een minimale 
afwijking treden er al problemen op. 
Temeer daar men allerlei toeslagen 
heeft afgeschaft voor de berekening 
van het benodigde vermogen en we 
bij kostbare duurzame energietechnie-
ken, minder geneigd zijn om wat extra 
reserve op te nemen. Bij de bepaling 
van verwarmingsvermogens wordt 
tegenwoordig soms zelfs gerekend met 
een bijdrage van de interne warmte-
lasten, iets wat tot voor kort absoluut 
not-done was. Als je als installateur 
bent uitgegaan van een zuinig LTV-
systeem en de kwaliteit van de gevel 
tegenvalt, ontstaan onmiddellijk capa-
citeits- en comfortproblemen”.

Commissioning
Door de groeiende populariteit van 
integraal ontwerpen en de strengere 
eisen van het Bouwbesluit, word je dus 
als installateur vrijwel verplicht om je te 
verdiepen in het bouwkundig ontwerp. 
De vergaande optimalisatie van het 
ontwerpproces leidt tot een toene-
mende gevoeligheid voor afwijkingen 
van de uitgangspunten. Vandaar ook de 
groeiende belangstelling voor Com-
missioning. Opdrachtgevers willen 
borging van de prestatie-eisen. Eegter-
dingk: “Ten aanzien van bijvoorbeeld 
de controle van de gevelkwaliteit via 
luchtdichtheidsmetingen (‘blow-door 
tests’) en warmteverliesbepaling (‘ther-
mografische inspecties’) is dit mede 
in het belang van de installateur. Hij 
moet immers garanties afgeven voor 
het bereiken van de juiste binnencon-
dities.” Voor de installateur betekent 

Commissioning daarnaast ook een 
extra aansporing om daadwerkelijk 
de beloofde systeem-rendementen te 
behalen. Eventuele missers kunnen im-
mers financiële consequenties hebben 
en leiden tot reputatieschade. 

Advies
Dus; past jouw systeem binnen de 
bouwkundige randvoorwaarden? 
“Deze vraag zou iedere installateur 
zichzelf moeten stellen. Denk niet dat 
jij als ZZP’er in de woningbouw buiten 
schot blijft. Misschien heb je nog niet 
of nauwelijks te maken met integraal 
ontwerpen of Commissioning, maar die 
strengere Bouwbesluiteisen gelden al 
wel voor jou.” •

In deze aflevering hebben we ons 
voornamelijk gericht op de nieuwbouw. 
In de volgende aflevering is er volop 
aandacht voor de renovatiesector.

Thermografische opname


