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Aan de slag met Bouwkunde
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? In dit artikel wordt het belang van een 

bouwkundige basiskennis toegelicht aan de hand van veel voorkomen-

de praktijkcases bij renovatieprojecten. 

Sjoerd Eegerdingk nam voor dit artikel 
de selectie van de te behandelen 
knelpunten en mogelijke oplossingen 
voor zijn rekening. Eegerdingk is in het 
dagelijks leven werkzaam als zelfstan-
dig adviseur en docent. Hij is onder 
andere betrokken bij de TVVL-cursus 
‘Bouwkunde voor Werktuigkundigen en 
Elektrotechnici’. Voor meer informatie 
over Eegerdingk kunt u terecht in een 
artikel elders in deze uitgave en in de 
maart-editie van IZ. Nu op naar de 
praktijkcases!

Situering
De situering van een pand kan de ef-
fectiviteit van een installatie maken of 
breken. Eegerdingk: “Bij een gebouw 
met veel ramen op het zuiden moet je 
bijvoorbeeld rekening houden met de 
opwarming door de zon. Stel nu dat 
je een historisch pand renoveert, waar 
vanwege het gevelbeeld geen zonwe-
ring aan mag worden bevestigd. Dan 
ben je voor een comfortabel binnen-
klimaat afhankelijk van een installatie-
technische oplossing. Die zal moeten 

voorzien in een grote koelbehoefte. Als 
installateur moet je dit tijdig meegeven 
aan je bouwpartners en opdrachtgever. 
Niet alleen om klachten over discomfort 
te voorkomen, maar ook uit energeti-
sche overwegingen. Mocht het gebeu-
ren dat jouw aanbevelingen niet worden 
overgenomen, dan kan je in ieder geval 
niet later worden aangesproken op het 
verzuimen van je meldingsplicht. Je 
moet jouw meldingen overigens ook 
achteraf kunnen aantonen. Het is name-
lijk goed mogelijk dat de opdrachtge-
ver, architect en hoofdaannemer dan al 
zijn vergeten dat je ze destijds nog zo 
hebt gewaarschuwd.”

Gevel
In de nieuwbouw kan een slechte gevel 
voor grote problemen zorgen. In de 
renovatiesector heb je als installateur 
vaak al standaard te maken met gevels 
die niet voldoen aan hedendaagse 
maatstaven. “Om de RC-waarde op te 
vijzelen volstaat het niet om alleen de 
borstwering en het dak te isoleren. De 
aannemer moet ook letten op koude-
bruggen en kierdichtingen. Bijvoor-
beeld bij de bevestiging van balkons, 
vloeropleggingen en de inpassing van 
de kozijnen. En mocht de gevel goed 
zijn na-geïsoleerd, let dan op bij het 
boren van gaten voor de plaatsing van 
gevelroosters. Zorg dat je altijd in staat 
bent om het warmteverlies van de ge-
vels in voldoende mate en op de juiste 
plaats te kunnen compenseren. Pas dus 
op met het te snel laten vervallen van 
alle radiatoren aan de gevels en het 
toepassen van alleen maar vloerverwar-
ming,” waarschuwt Eegerdingk.

Ventilatie
Des te beter een woning of utili-
teitspand wordt geïsoleerd, des te gro-
ter de invloed van het ventilatiesysteem 
zal zijn op de totale warmtebehoefte 
en de temperatuurverdeling. Eeger-
dingk: “In een goed geïsoleerd gebouw 
maken we daarom graag gebruik van Achtergevel Pastorie Hilvarenbeek tijdens de renovatie.
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een mechanisch ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning. Hiermee kun-
nen we de luchtstromingen maximaal 
controleren en verminderen we het 
warmteverlies door ventilatie met 70% 
tot soms zelfs meer dan 90%. De aanleg 
van een nieuw ventilatiesysteem in een 
gerenoveerd pand kan echter een hele 
uitdaging zijn. Vaak laten de omstan-
digheden het niet toe om een verlaagd 
plafond toe te passen. Daardoor kan 
het wegwerken van ventilatiekana-
len problematisch zijn. Wat dan? Bij 
ondiepe ruimten is het wellicht mogelijk 
om wandroosters te gebruiken in plaats 
van plafondroosters. In andere gevallen 
kan gedacht worden aan zichtkanalen of 
bouwkundige koven. Uiteraard dienen 
deze keuzes zorgvuldig te worden 
doorgesproken met de architect en 
opdrachtgever.”

LTV
LTV-oplossingen winnen rap aan po-
pulariteit, dat kan iedere installateur 
beamen. “Ze zijn zuiniger in het gebruik 
dan een conventionele oplossing, 
vooral in combinatie met andere duur-
zame technieken. Bovendien zorgt de 
stralingswarmte voor een comfortabel 
binnenklimaat. Tenzij de bouwkundige 
context rammelt natuurlijk. Kieren en te 
grote raamoppervlaktes op het zuiden 
zijn bijvoorbeeld dodelijk voor een LTV-
systeem.” 

Verwarming
Bij een vloerverwarmingssysteem 
worden de slangen normaal gesproken 
bevestigd op de constructieve vloer en 
ingesmeerd (of gegoten) in een cement 
dekvloer, met een dikte van minimaal 
50 mm. In de bestaande bouw is dit 
extra gewicht niet altijd mogelijk. Er 
bestaan gelukkig ook ‘droge’ oplos-
singen, maar die zijn wel aanmerkelijk 
duurder. Het is verstandig om tussen 
ruimten met een afwijkend gebruik 
of binnenklimaat vloerisolatie toe te 
passen. Sommige isolatiematerialen 
zijn geschikt voor bevestiging van de 
slangen. Anders worden wapeningsnet-
ten toegepast. Het vermogen van de 

vloerverwarming kan worden verhoogd 
door de hart-op-hart afstand tussen de 
slangen te verkleinen, bijvoorbeeld naar 
100mm. In de praktijk gebeurt dit vaak 
bij koude gevelzones of in badkamers. 
Een andere oplossing is om extra groe-
pen met kortere slanglengtes te gebrui-
ken en zo de gemiddelde watertempe-
ratuur te verhogen. Als wordt gekozen 
voor een (te) isolerende vloerafwerking 
of de ruimte een hoger warmteverlies 
kent, kan het afgiftesysteem worden 
uitgebreid met wandverwarming. Het is 
mogelijk om hiervoor dunnere slangen 
te gebruiken, die eenvoudiger zijn weg 
te werken. Wandverwarming biedt ook 
een oplossing voor badkamers met een 
beperkt vloeroppervlak en gevelzones 
met een risico van koudeval bij de 
ramen. Dit laatste uiteraard mits de ra-
men niet te breed zijn en er voldoende 
gevelvlakken beschikbaar zijn.

Koeling
Het is opmerkelijk dat oude – vooral 
historische – gebouwen vaak een lagere 
koelvraag hebben dan nieuwbouw 
panden. Dit heeft te maken met een 
aantal typische kenmerken van deze 
gebouwen, zoals beperkte glasper-
centages, terug liggende kozijnen met 
diepe neggekanten, veel thermische 
massa en hoge plafonds. Zoals eerder 
genoemd onder het kopje ‘Situering’ 
kunnen beperkingen ten aanzien van 
zonwering wel grote consequenties 
hebben voor de koelvraag. Mocht er 
een LTV-systeem zijn geïnstalleerd om 

mee te verwarmen, dan is dat vaak ook 
geschikt om de ruimte te koelen. Let 
er daarbij wel op dat condens op en in 
de vloeren wordt vermeden en stem 
het legpatroon van de vloerverwarming 
af op beide functies door een kleinere 
hoh-afstand toe te passen en te kiezen 
voor een regeling, die ook geschikt is 
voor koelbedrijf.

Verwachtingspatroon gebruikers
Het laatste punt waar we in dit artikel 
aandacht voor vragen is het verwach-
tingspatroon van de gebruikers. Het 
acceptatieniveau van gebruikers in 
een oud gebouw is vaak hoog, met 
name als het gebouw qua ligging en 
historische context een toegevoegde 
waarde geeft aan het gebruik. Men 
weet en begrijpt dat het oude gebouw 
een aantal beperkingen kent. Na een 
renovatie moet er rekening mee wor-
den gehouden dat de gebruikers met 
andere verwachtingen terugkeren en de 
oude gebreken niet zonder meer zullen 
accepteren. Dit kan betekenen dat het 
verstandig is om ook installaties aan te 
pakken, die niet direct in het renovatie-
plan waren opgenomen en waarvoor 
men wellicht geen budget had gere-
serveerd. Ook hier geldt weer dat je als 
installateur slechts je best kunt doen 
om mee te denken en zoveel mogelijk 
toegevoegde waarde te leveren. Het 
is echter ook in je eigen belang om te 
voorkomen dat klachten van teleurge-
stelde gebruikers bij jou op je bordje 
terecht zullen komen •

Bij grote glasvlakken wordt vaak de vloerverwarming aangelegd in de randzone.


