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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 spitsen we ons toe op het 

belang van bouwkundige kennis voor renovatieprojecten. Eigenlijk is 

het een korte inleiding op het hierna volgende artikel waarin uitge-

breid zal worden ingegaan op een aantal praktijkcases. 

Sjoerd Eegerdingk somde in de maart-
editie van IZ een aantal redenen op, 
waarom installateurs zich zouden moe-
ten verdiepen in bouwkunde. Hij had 
het toen vooral over nieuwbouwprojec-
ten. Volgens de adviseur en docent van 
de TVVL-cursus ‘Bouwkunde voor Werk-
tuigkundigen en Elektrotechnici’ gaan 
diezelfde redenen ook op voor renova-
tieprojecten. Sterker nog; “daar wordt 
een deel van de bestaande bouwkun-
dige constructie gehandhaafd, dus heb 
je nog meer rekening te houden met 
bouwkundige randvoorwaarden bij de 
plaatsing of eventuele upgrading van 
installaties.” In een separaat artikel (zie 
elders in deze editie) zullen een aantal 
veel voorkomende knelpunten en 
mogelijke oplossingen worden behan-
deld. Eegerdingk baseert zich daarbij 

overigens op een ruime ervaring, onder 
andere met de renovatie van het oude 
gemeentehuis van Etten-Leur en van 
het Pastoriegebouw en de oude Sme-
derij in Hilvarenbeek.

Branchevereniging
Met de beperkte ruimte die voorhan-
den is, kan het thema niet uitputtend en 
tot in de finesses worden behandeld in 
IZ. Volgens Eegerdingk is hier sowieso 
een taak weggelegd voor Uneto-VNI. 
“Als branchevereniging heeft zij de 
middelen en kennis tot haar beschikking 
om installateurs te doordringen van het 
belang van een bouwkundige basisken-
nis bij renovatieprojecten. Ik neem aan 
dat Uneto-VNI ook wel inziet, waarom 
dit noodzakelijk is. De komende jaren 
zal de recessie nog voelbaar blijven en 

zullen de opdrachten niet voor het op-
rapen liggen. De concurrentie op de re-
novatiemarkt zal alleen maar toenemen. 
Installateurs die zichzelf weten te onder-
scheiden door meerwaarde te leveren, 
bijvoorbeeld door ook op bouwkundig 
terrein mee te denken, kunnen in zo’n 
situatie makkelijker aan de bak komen, 
dan hun collega’s die alleen maar kijken 
naar hun eigen vakgebied.” 

Onderwijs
Eegerdingk zelf twijfelt echter of dit 
besef wel overal zal doordringen. “Ik 
ben de afgelopen 25 jaar keer op keer 
op dezelfde fouten gestuit. Dat stond 
los van de economische situatie. Ik 
verwacht niet dat daar nu eensklaps ver-
andering in komt. Bijscholen lost, denk 
ik, maar een deel van het probleem op. 
Iedere installateur is druk, druk, druk en 
erg bezig met zijn eigen opdrachten en 
productie. Het lijkt me daarom verstan-
dig om bouwkundige basiskennis ook 
deel te laten uitmaken van het reguliere 
onderwijs. Dan creëer je direct een 
gelijk speelveld.” Wat extra aandacht 
voor communicatieve vaardigheden zou 
daarbij ook op zijn plaats zijn,  meent 
Eegerdingk. Want de installateur van 
de toekomst is zowel uitvoerend als 
adviserend een kei. Meer daarover in 
de volgende editie van IZ •

Sjoerd Eegerdingk

Het oude gemeentehuis van Etten-Leur Pastorie Hilvarensbeek voor de renovatie
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