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INHOUD 
Woningcorporaties hebben een zorg-

plicht voor hun huurders en daarbij 

hoort dat ze de risico’s van verbran-

dingstoestellen in woningen in kaart 

brengen en binnen de perken houden. 

Doen ze dat niet, dan zijn ze volledig 

aansprakelijk voor de gevolgen als het 

een keer misgaat. En dat het een keer 

mis kan gaan is helaas niet denkbeeldig: 

in Nederland overlijden er bijvoorbeeld 

elk jaar mensen door koolmonoxidever-

giftiging.  

Bestuurders zijn zich vaak niet bewust 

van de risico’s en hun aansprakelijk-

heid. 

In 2008 vertoonde circa 12% van de wo-

ningvoorraad in Nederland ernstige defec-

ten in gas- en elektra-installaties. Dit bleek 

uit een onderzoek dat is uitgevoerd in 

2008 in opdracht van het toenmalige mi-

nisterie van VROM. Deze ernstige defec-

ten komen vooral voor bij open gasver-

brandingstoestellen zoals gaskachels, 

moeder-haarden, afvoerloze en afvoerge-

bonden geisers en oude cv-ketels.  

Door dit soort gebreken kunnen er in uw 

woningbezit koolmonoxide-meldingen 

optreden, en in het ergste geval zelfs kool-

monoxide-vergiftigingen. Tenzij u aan-

toonbaar de juiste beheersmaatregelen 

hebt genomen, bent u dan als woningbe-

zitter volledig aansprakelijk voor de ge-

volgen van de tekortkomingen in de wo-

ning. 

Eigen onderzoek van Energique in het jaar 

2009 onder diverse woningcorporaties in 

de provincie Zuid-Holland wees uit dat 

het woningbezit vaak ernstige gebreken 

vertoont in de werktuigbouw-kundige in-

stallaties. Het betreft hier voornamelijk de 

rookgasafvoer, de luchttoevoer, mechani-

sche ventilatie-, gas- en waterinstallaties. 

Ook kwam naar voren dat in 40% van de 

woningen, verspreid over het woningbezit, 

de installaties en voorzieningen niet vol-

doen aan de geldende eisen, normen en 

richtlijnen. 

Bestuurders zijn zich veelal niet bewust 

van de risico’s, die zij hiermee lopen. 

Hierdoor wordt er vaak erg gemakkelijk 

gedacht over de gevaren van - vooral open 

- gasverbrandingstoestellen, oude zowel 

als nieuwe.      

Bestuurders, die zich wel bewust zijn van 

de risico’s van slecht installatiewerk en 

gebrekkig onderhoud, weten wat ze niet 

weten en hebben mede hierdoor vaker dan 

anderen behoefte aan gedegen en goed 

onderbouwd advies. Onze jarenlange erva-

ring in de advisering van enkele van de 

grootste wo-

ningcorporaties 

en in de begelei-

ding van reno-

vatieprojecten in 

de bouw heeft 

ons dit wel ge-

leerd.  

Gasverbran-

dingstoestellen 

dienen regelma-

tig te worden 

gecontroleerd en 

onderhouden te 

worden door 

gespecialiseerde 

vakmensen. 

Energique In-

stallatiemanagement B.V. kan u daarbij 

heel goed van dienst zijn, bijvoorbeeld 

met inspectie en toezicht op installatie en 

onderhoud. 

Ons bedrijf heeft zich gespecialiseerd in 

het uitvoeren van veiligheidskeuringen, 

veiligheidsinspecties, onderhoudskeurin-

gen, 0-metingen, inventarisaties en volle-

dige risicoanalyses bij werktuigbouw-

kundige installaties gebouwen. Ook advi-

seren wij u graag bij lastige beheerspro-

blemen op dit gebied. 
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G E VA R E N  VA N  R O O K G A S S E N  E N  R O O K G A S A F V O E R  
Hoog Rendement (HR) CV ketels 

zijn zuiniger in het gebruik dan Ver-

beterd Rendement (VR) ketels. Geen 

wonder dus dat woningbezitters heel 

vaak voor een HR ketel kiezen als 

hun VR ketel aan vervanging toe is.  

Op zich een juiste keus, maar er kan 

wel een addertje onder het gras zit-

ten… 

Het venijn zit in een technisch detail, 

dat nogal eens veronachtzaamd wordt 

doordat de woningbezitter niet op de 

hoogte is van de gevolgen en de instal-

lateur er vaak niet uit zichzelf over 

begint.  

Het zit zo. Doordat HR ketels minder 

fel branden dan VR ketels is de tem-

peratuur van het rookgas bij HR ketels 

veel lager dan bij VR ketels. Het ge-

volg hiervan is dat er bij HR ketels 

vaak condensatie van de waterdamp in 

het rookgas optreedt, terwijl dat bij de 

oude VR ketels niet gebeurde. De nieu-

we HR ketel produceert dus “natte ver-

brandings-gassen”. Hiermee was bij 

het ontwerp en de aanleg van het rook-

gasafvoerkanaal geen rekening gehou-

den. Dit mag ook niet worden ver-

wacht, want rookgas van VR ketels is 

droog. 

Het is dus zaak bij de installatie van de 

nieuwe HR ketel zorgvuldig na te gaan 

of het bestaande afvoerkanaal wel aan 

de nieuwe eisen voldoet.  

In de praktijk blijkt echter dat men bij 

ketelvervanging onvoldoende aandacht 

had - en nog steeds heeft - voor de 

rookgasafvoer van de nieuwe ketel. 

Dan werd - en wordt nog altijd - de 

rookgasafvoer van de nieuwe HR ke-

tels heel vaak zonder meer aangesloten 

op het bestaande rookgasafvoerkanaal 

van de oude VR ketel.  

Een probleem dat tijdens de inspecties 

steeds vaker naar voren komt is dan 

ook het volgende.  

HR ketels zijn veelal 

aangesloten op een 

rookgasafvoer, die 

naar het dak voert, en 

die is gemaakt van 

dunwandig aluminium 

of staal. Dit zijn mate-

rialen die prima pas-

ten bij de oude VR 

ketel maar die onder 

geen enkel beding 

gebruikt mogen wor-

den voor de afvoer 

van “natte verbran-

dingsgassen”. 

Bovendien zijn deze 

rookgasafvoeren in het verleden vaak 

bevestigd met zogenaamde parker-

schroeven. Doordat er bij de nieuwe 

ketels condens vrij komt treedt er bij 

zulke schroeven een versnelde roest-

vorming op, waardoor deze binnen 

verrassend korte tijd kunnen afbreken, 

met alle gevolgen van dien. 

Bij inspecties en tal van andere situa-

ties in onze praktijk zijn wij ook pro-

blemen tegen gekomen met de voering 

van het rookgaskanaal en de wijze 

waarop die was aangebracht. Om deze 

reden zijn we een studie gestart naar de 

kwaliteit van bestaande rookgasafvoe-

ren. Wij kwamen tot de conclusie dat 

een onjuiste aansluiting en andere 

mankementen aan de rookgasafvoeren 

en luchttoevoeren in de woning tot 

problemen kunnen leiden met betrek-

king tot de veiligheid van de installatie 

als geheel. Doordat ondeskundige han-

delingen kunnen leiden tot gevaarlijke 

situaties is het van groot belang dat er 

streng wordt op toegezien dat de nor-

men, eisen en montagevoorschriften 

van de fabrikanten worden gevolgd. 

Helaas blijkt ook in dit opzicht de 

praktijk weerbarstig. 

Om hierin op een praktische manier 

verbetering te brengen hebben wij, in 

samenspraak met de fabrikanten, een 

methode ontwikkeld die te allen tijde 

de veiligheid borgt van de installatie en 

de bewoners. 

Inspecties, goede begeleiding en toe-

zicht leveren u waardevolle informatie 

op over de uitvoering van het installa-

tie- en onderhoudswerk. Dit biedt u de 

mogelijkheid hierin zo nodig bij te stu-

ren - tijdig en adequaat - en hiermee 

substantieel bij te dragen aan het cre-

ëren van veilige situaties in de wonin-

gen onder uw beheer. 
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Bij “Duurzaam” denkt u waar-

schijnlijk aan nieuwbouwwoningen 

met een EPC van 0,6 of minder. Mo-

gelijk denkt u aan een warmtepomp-

installatie of de toepassing van zonne

- of windenergie. Dit soort zaken zijn 

meestal niet aan de orde bij renova-

tieprojecten en ze passen gewoonlijk 

ook niet in de financierings-plaatjes 

die hierbij horen. Maar woningbe-

heer kan ook duurzamer zonder gro-

te investeringen. De vraag is: hoe? 

 

U weet waarschijnlijk dat nieuwe wo-

ningen moeten voldoen aan hoge eisen 

op het gebied van energiezuinigheid. 

Deze eisen worden uitgedrukt in de 

energie-prestatie-coëfficiënt (EPC). 

Hoe lager de EPC, hoe zuiniger de wo-

ning. Energiebesparing beperkt de ver-

branding van fossiele brandstoffen en 

draagt hiermee bij aan de vermindering 

van de uitstoot van CO2. Sinds 1 janu-

ari 2011 geldt een EPC-grenswaarde 

van 0,6.  

EPC waarden van minder dan 0,6 kun-

nen bij nieuwbouw worden gereali-

seerd door al bij het ontwerp rekening 

te houden met deze eis. Hierbij past 

wel een kanttekening, want tijdens de 

uitvoering tussen ontwerp en opleve-

ring kan de verleiding te groot worden 

om energie-besparende voorzieningen 

weg te bezuinigen, zodat de EPC te-

genvalt. En als de werktuigbouwkundi-

ge installaties al afzonderlijk worden 

opgeleverd, dan is het meestal niet een 

werktuigbouwer die dit doet, maar een 

bouwkundige. Dit komt de duurzaam-

heid ook niet ten goede. 

Verduurzaming van in uw bestaande 

woningbezit kan uiteraard niet worden 

gerealiseerd door de woningen alsnog 

anders te ontwerpen en te bouwen. 

Maar voor besparing van fossiele 

brandstoffen bestaan er nog genoeg 

andere mogelijkheden.  

Laten we beginnen met het laaghan-

gend fruit in beeld te brengen. In de 

praktijk blijkt er namelijk vaak nog 

volop ruimte te bestaan voor verbete-

ring van de energiehuishouding, zonder 

noemenswaardige investeringen. Wist 

u bijvoorbeeld dat een reductie van 

10% op het energieverbruik simpel 

behaald kan worden door regelmatig 

onderhoud aan de gasverbrandings-

toestellen? Hiermee bespaart u niet 

alleen op het verbruik van fossiele 

brandstoffen, maar per saldo ook nog 

eens op de kosten voor uw bewoners! 

Ook zien wij in de praktijk vaak ener-

gieverspilling als gevolg van onvol-

doende voorlichting. Het komt bijvoor-

beeld vaak voor dat de bewoners wel 

proberen de woning zo goedkoop mo-

gelijk warm te stoken, maar dat de ken-

nis hiervoor ontbreekt. Zo bestaat nog 

steeds het misverstand dat de woning 

tegen de laagste kosten kan worden 

verwarmd door slechts één radiator te 

gebruiken. Dit terwijl de verwarmings-

installatie juist zodanig is ontworpen 

dat gebruik van alle radiatoren in de 

woning niet alleen comfortabeler is, 

maar ook het meest efficiënt.  

Ook zetten veel bewoners voor het sla-

pen gaan de kamerthermostaat terug op 

vijftien graden of minder. Zij doen dit 

omdat ze ten onrechte denken dat dit 

minder energie kost dan een nachtver-

laging van maximaal zo’n drie graden. 

In dit soort gevallen kunt u dus al heel 

veel winnen met goede en begrijpelijke 

voorlichting.  

De juiste instelling van de stooklijn is 

van wezenlijk belang om energiezuinig 

te kunnen stoken. Dit is de reden om 

bij ingebruikname van de verwar-

mingsinstallatie de nodige tijd en aan-

dacht besteed aan fine-tuning. Dit 

wordt echter maar al te vaak vergeten, 

al dan niet bewust. En bij een storings-

melding begint de monteur vaak met 

de stooklijn omhoog te brengen, als de 

gemakkelijkste oplossing voor het pro-

bleem. Maar dit is slechts een lapmid-

del, waarmee de oorzaak niet wordt 

verholpen en de hele installatie wordt 

ontregeld. Controleer dus regelmatig of 

de CV ’s wel goed zijn ingeregeld. 

Bij renovatieprojecten valt er een grote 

winst te behalen als u zich mede gaat 

richten op energiebesparing. Met veel 

collectieve CV installaties is het name-

lijk nog bedroevend slecht gesteld. 

Denk bijvoorbeeld eens aan de vele 

grote flatgebouwen die nog steeds zijn 

uitgerust met een energieverspillend 

eenpijpssysteem. Als u zo’n installatie 

vakkundig laat ombouwen naar een 

tweepijps-systeem kunt u een energie-

besparing bereiken van minimaal 35%. 

Ter voorbereiding van de renovatie-

plannen kunt u ook een vakkundige 

inspectie van de gehele verwarmings-

installatie laten uitvoeren. De inventa-

risatie van verbeterpunten, die hiervan 

de uitkomst is, geeft u een goed beeld 

van al uw mogelijkheden om blijvend 

energie te besparen. Om u een idee te 

geven: een leidingnet dat in een belab-

berde toestand verkeert met 

(onzichtbare) lekkages, niet of slecht 

geïsoleerde leidingen door onverwarm-

de kruipruimten, stadsverwarmings-

ruimten als energie-verspillers aan de 

primaire en/of aan de secundaire zijde, 

ongeïsoleerde koudwater-, warmwater- 

en recirculatieleidingen, die ook nog 

eens legionella kunnen veroorzaken en 

in een enkel geval lekkende gasleidin-

gen, heel gevaarlijk! 

Soms kan zelfs de knowhow van de 

installateur een opfrisbeurt gebruiken. 

Hoe kunt u anders goed werk en juiste 

adviezen verwachten als de kennis van 

de monteurs en van het leidinggevend 

personeel tekort schiet? 

 

Kortom, u kunt als woningbeheerder 

breder kijken dan naar de techniek al-

leen. U ziet dan volop mogelijkheden 

om de duurzaamheid aanzienlijk te ver-

beteren, vaak zelfs zonder grote inves-

teringen. Wij helpen u graag deze mo-

gelijkheden in beeld te brengen en pro-

fessioneel te vertalen in actie. 

V E R D U U R Z A M I N G  V A N  U W  W O N I N G B E H E E R  

Open gasverbrandingstoestellen en 

mechanische ventilatie komen veel-

vuldig voor. Ieder voor zich zijn dit 

veilige installaties; het verraderlijke 

is alleen dat de combinatie van beide 

in een woning dodelijk kan zijn. 

Tijdens onze inspecties van de installa-

ties in woningen lopen we regelmatig 

aan tegen de combinatie van zoge-

noemde open gasverbrandingstoestel-

len met mechanische ventilatie. Door 

de manier waarop deze voorzieningen 

op elkaar inwerken kan er koolmonoxi-

de ontstaan in de woning, met alle risi-

co’s van dien. Combinaties van mecha-

nische ventilatie en één of meer open 

toestellen zijn dan ook verboden. De 

vraag is nu hoe dit probleem toch op 

vele plaatsen kon ontstaan en wat u er, 

zo nodig, snel aan kunt doen. 

Moderne ketels hebben een gesloten 

systeem, waarmee ze de lucht voor de 

verbranding van buiten halen en de 

rookgassen ook weer naar buiten af-

voeren.  

In veel woningen bevinden zich nog 

open toestellen zoals oude CV ketels 

(Type B), moederhaarden en (bad)

geisers. Deze toestellen zijn zo ontwor-

pen dat zij de lucht voor verbranding 

uit de ruimte halen waarin zij zijn geïn-

stalleerd, zoals keuken, douche en toi-

let. In die tijd was natuurlijke ventilatie 

van de woning heel gewoon. 

Sindsdien is de gasprijs echter sterk 

gestegen en zijn woningen massaal 

geïsoleerd, onder meer door verbete-

ring van de gevelisolatie en de begla-

zing. Hiermee ontstond de noodzaak 

van de mechanische ventilatie: de afge-

werkte, vochtige lucht moest gedwon-

gen de woning worden uitgezogen.  

Om nog meer energie te besparen wor-

den vaak ook de geveltoevoeren dicht 

gezet. Als dan de mechanische ventila-

tie lucht aanzuigt kan binnenshuis een 

onderdruk ontstaan. Door deze onder-

druk kunnen de, naar buiten afgevoer-

de, rookgassen van de gasverbrandings

-toestellen terugstromen naar de opstel-

lingsruimte van deze apparatuur. Een 

deel van het rookgas zal opnieuw wor-

den gebruikt voor de verbranding van 

gas, met een onvolledige verbranding 

als gevolg. Hierbij kan er koolmonoxi-

de worden gevormd met alle mogelijke 

gevolgen van dien.  

Het is verklaarbaar dat op deze manier, 

heel geleidelijk en ongemerkt, gevaar-

lijke situaties in de woning konden ont-

staan, deels door onwetendheid en on-

oplettendheid bij woningcorporaties en 

bewoners. Daarom is het goed op ge-

zette tijden na te gaan of uw werktuig-

bouwkundige installaties nog steeds 

aan de eisen voldoen. Deze eisen zijn 

vastgelegd in normeringen. In de prak-

tijk blijkt echter dat de kennis van de 

geldende normen beperkt is, bij de wo-

ningbouwverenigingen en zelfs bij in-

stallateurs. Als deze kennis te kort 

schiet kunt u die aanvullen door de in-

spectie te laten uitvoeren door een ter 

zake kundige inspecteur van Energique 

Installatiemanagement. 

Hiernaast is het belangrijk om de be-

woners regelmatig goed te adviseren 

betreffende het gebruik van de werk-

tuigbouwkundige installaties en gevel-

toevoeren.  

G E V A A R L I J K E  C O M B I N A T I E S  
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Energique Fast Flying Inspection

Reukloze koolmonoxide eist slachtoffers
Gevaarlijke situaties in en rond geisers, CV-toestellen, 
moederhaarden en rookgasafvoeren kan dodelijke 
slachtoffers tot gevolg hebben. Bij teveel installateurs 
ontbreekt de kennis of negeert men het probleem 
bewust. Neem geen risico; laat het controleren door 
professionals en zorg voor vakkundig advies.  
Voorkom onheil door deze sluipmoordenaar en zorg 
voor veilige situaties voor het te laat is. 

ENERGIQUE COURANT



 

   

 

Zet niet alle radiatorafsluiters dicht 

(radiatoren uit):  

Als bepaalde ruimtes niet worden ver-

warmd zal dit effect hebben op het 

comfortgevoel binnen de gehele wo-

ning. Doordat een ruimte afkoelt zullen 

de muren, plafond en vloer afkoelen. 

Hierdoor zal deze kou doorstralen rich-

ting de overige(wel) verwarmde ruim-

tes. Er is in dit geval meer energie no-

dig in de verwarmderuimtes en het 

comfortgevoel zal dus lager liggen. 

 

Plaats geen obstructies voor de radi-

atoren: (gordijnen, meubelen, etc..):  

Als er obstructies voor de radiatoren 

worden geplaatst zal hierdoor de warm-

teafgifte van de radiatoren negatief 

worden beïnvloedt. De radiator zal 

minder vermogen aan de ruimte afge-

ven waardoor de ruimtetemperatuur 

niet de gewenste waarde zal halen. Te-

vens zal het gebrek aan stralingswarm-

te het behaaglijkheidgevoel verminde-

ren. 

 

Plaats geen folie met reflectielaag 

achter de radiatoren:  

Voor een juiste verspreiding en uitstra-

ling van de warmte die afgegeven 

wordt door de radiator is het van be-

lang dat er geen reflecterende objecten 

achter, voor of op de radiator zijn aan-

gebracht. Het resultaat van een derge-

lijke folie zal zijn dat de radiator geen 

straling meer zal afgeven omdat de 

warmte door de reflecterende laag 

wordt  teruggekaatst. Hierdoor zal de 

warmteafgifte van de radiator vermin-

deren hetgeen weer zal leiden tot een 

daling van de ruimtetemperatuur. 

Hanteer een maximale nachtverla-

ging van 3-4° C: 

Om zo economisch mogelijk het huis te 

verwarmen is het van belang om de 

radiatoren ook ’s nachts niet volledig 

uit te zetten. Het vermogen wat in de 

ochtend nodig is om een afgekoelde 

woning weer op te warmen naar een 

gewenste temperatuur is vele malen 

groter dan het geringe warmteverlies 

om de woning s’nachts op een norma-

le/redelijke nachttemperatuur te hou-

den. 

Stook niet met de ramen open:  

Het lijkt waarschijnlijk overbodig om 

te melden maar toch zie je vaak dat de 

radiator volop aan het stoken is terwijl 

er diverse amen openstaan. Uiteraard is 

dit niet verstandig aangezien de meeste 

warmte rechtstreek naar buiten gaat. 

Let wel! Er dient uiteraard wel goed en 

grondig geventileerd te worden. 

 

Sluit alle deuren:

 

Om een zo goed mogelijke verdeling 
van de warmte te verkrijgen is het van 

belang dat u alle deuren sluit, hierdoor 

blijft de warmte in de ruimte waar u het 

nodig hebt en ontsnapt het niet naar 

andere ruimtes. Wel moet gelet worden 

op voldoende ruimte tussen de deur en 

de dorpel omdat deze dienst doet als 

overstroomvoorziening van ventilatie-

lucht. 

 

 

Stook een graadje lager:

 

Om economische besparingen door te 

voeren kun je de verwarming één 

graadje lager zetten waardoor je al 

gauw 7% bespaart op de verwarmings-

kosten 

 

 

Bij voor langere tijd verlaten van de 

woning:
 

Wanneer u uw woning voor langere 

tijd verlaat, kunt u om energie te bespa-

ren de thermostatische regelknop op 

het vorst beschermingssymbool (*) 

zetten. De thermostaat opent zichzelf 

zodra de kamertemperatuur onder de 8°

C komt en voorkomt hiermee schade 

door vorst.
 

 

Ventileren is noodzakelijk: 

In een woning wordt veel vocht gepro-

duceerd door wassen, drogen, douchen 

en menselijke adem. De warmte die 

nodig is om vocht op te warmen is vele  

malen hoger dan die nodig is voor het 

opwarmen van droge lucht. Het is dus 

noodzakelijk de woning goed te venti-

leren om het geproduceerde vocht af te 

voeren. Ook in de winter is een conti-

nue ventilatie noodzakelijk. 

 

De woning regelmatig luchten: 

Luchten mag niet worden vergeleken 

met ventileren. Luchten betekent dat 

door hetregelmatig openen van ramen 

en deuren de ruimte inhoud snel wordt 

ververst. Luchten vervangt absoluut 

niet het ventileren omdat het resultaat 

van luchten al reeds na een korte perio-

de vergaat terwijl ventileren een conti-

nu proces is. 

 

Zorg voor een goede werking van de 

thermostatische radiator regelknop: 

Zorg dat de thermostatische regelknop 

vrij is van obstructies en zodoende juist 

kan werken. De regelknop dient de 

juiste ruimtetemperatuur te meten en 

kan dit allee doen als hij vrij is van ob-

stakels. Worden er in de avonduren 

bijvoorbeeld gordijnen voor de thermo-

statische regelknop geplaatst dan zal de 

regelknop alleen de temperatuur achter 

de gordijnen meten en niet die van de 

ruimte zelf. Hierdoor zal eenafwijkend 

regelgedrag ontstaan hetgeen kan lei-

den tot klachten. 

 
Energie besparen:

 Zet de verwarming een half uur à een 

uur voor het slapen gaan lager.
 

Radiatoren:
 Dek verwarmingstoestellen (radiatoren 

etc.) nooit af, bijvoorbeeld met een 

handdoek. Hierdoor vermindert het 

verwarmingsvermogen en wordt ener-

gie verspild. Het is belangrijk dat de 

radiatoren regelmatig stofvrij worden 

gemaakt. Stof vermindert de efficiëntie 

van het systeem omdat de warme lucht 

wordt tegengehouden. 
 

T I P S  &  T R U C S  

Bewoners klagen soms dat zij een 

woonkamer of een andere ruimte 

maar niet warm gestookt kunnen krij-

gen. Dan ligt het voor de hand de fout 

in de CV installatie te zoeken, maar in 

de praktijk is de vensterbank vaak de 

boosdoener. 

Radiatoren heten zo omdat zij warmte 

afgeven door straling. Toch is “radiator” 

een misleidende naam. Radiatoren ge-

ven namelijk het grootste deel van hun 

warmte af door een natuurlijk stroming 

van lucht, als het goed is. Deze stroming 

wordt convectie genoemd. Hij ontstaat 

doordat de lucht, waarmee de radiator in 

aanraking is, wordt opgewarmd en op-

stijgt. Door de onderdruk die ontstaat 

wordt aan de onderkant van de radiator 

koude lucht aangezogen, die op zijn 

beurt wordt opgewarmd en zo voort. 

Door de luchtcirculatie, die op deze ma-

nier ontstaat, verspreidt de warmte zich 

in het vertrek.  

Als het goed is, want een verkeerd ge-

plaatste vensterbank kan het convectie-

proces ernstig verstoren. In het bijzon-

der gebeurt dit als de vensterbank te 

dicht boven de radiator is geplaatst, 

vooral als de vensterbank daarbij ook 

nog breed is en hierdoor ver over de ra-

diator uitsteekt. 

Het probleem wordt nog verergerd als er 

een thermostatische kraan aan de radia-

tor vastzit, die de temperatuur in het ver-

trek moet regelen. Door de verstoorde 

convectie wordt het immers snel warm 

onder de vensterbank en de radiator-

kraan sluit de toevoer van warm water 

af, terwijl de rest van het vertrek nog 

steeds veel te koud is. Eén en ander kan 

leiden tot een vermindering van de capa-

citeit van de radiator met wel 30 à 40% 

en daar was deze niet op berekend. 

Vaak doen dit soort problemen zich 

voor bij flatgebouwen met een collectie-

ve centrale verwarmingsinstallatie. In de 

praktijk komen de klachten dan vooral 

van bewoners in de woningen op de - in 

dit opzicht - ongunstigste locaties in het 

gebouw, zoals dak- en kopwoningen.  

Bij klachten is de onderhoudsinstallateur 

vaak al gauw geneigd om de pomp har-

der te laten draaien, de stooklijn te ver-

hogen en in het ongunstigste geval de 

strangafsluiter verder open te zetten. Het 

gevolg van deze gang van zaken is dat 

het probleem niet wordt opgelost. Erger 

nog, in plaats hiervan wordt de gehele 

installatie ontregeld. Op zijn beurt leidt 

deze ontregeling tot nieuwe klachten en 

tot verspilling van energie, met de daar-

bij bijbehorende hogere stookkosten en 

extra milieubelasting. 

Het oplossen van het, op deze manier 

alsmaar complexer wordende, probleem 

kan een lastige en kostbare klus worden. 

Dit is zeker het geval als het een al wat 

ouder flatgebouw betreft, waarvan de 

oorspronkelijke installatiegegevens niet 

meer voor handen zijn, zoals tekenin-

gen, warmteverlies-berekeningen, lei-

dingberekeningen en vooral de zo be-

langrijke inregelstanden van de strangaf-

sluiters.  

Kleine oorzaken kunnen dus grote ge-

volgen hebben. Hierom is het belangrijk 

dat de vensterbank op voldoende afstand 

boven de radiator is geplaatst. In be-

staande situaties is dit vaak niet meer te 

realiseren, of alleen tegen veel te hoge 

kosten. Dan zijn er andere maatregelen 

nodig om de oorzaak van de convectie-

verstoring zo goed mogelijk weg te ne-

men. Bij voorbeeld door het aanbrengen 

van voldoende openingen in de venster-

bank in de vorm van sleuven, gaten of 

een rasterwerk. Ook kan het verstandig 

zijn de radiatorkraan te voorzien van een 

voeler op afstand. Hierdoor vindt de 

meting plaats op een meer reële, koude-

re plek, zodat de radiator langer blijft 

branden en de ruimte opwarmt tot deze 

de gewenste aangename temperatuur 

heeft bereikt. 

Het vóór zijn van gecompliceerde pro-

blemen is vaak veel gemakkelijker en 

ook aanzienlijk goedkoper dan het ach-

teraf oplossen ervan. Zo ook hier. In 

geval van klachten over te koude ver-

trekken in uw woningen kunt u deze 

wijsheid in praktijk brengen door deze 

klachten te laten onderzoeken door een 

deskundige installatie-inspecteur. Deze 

specialist heeft namelijk een andere kijk 

op de zaak dan - bijvoorbeeld - een op-

zichter met bouwkundige achtergrond, 

die de werkelijke oorzaak van dit speci-

ale probleem wellicht minder snel zal 

doorzien.  

V E N S T E R B A N K  D E  B O O S D O E N E R ?  
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U wilt verantwoord energiebeheer? 

U bent op zoek naar energiebesparing 

in uw wooncomplex, bedrijfs- of kan-

toorruimte, bestaand of nieuw te bou-

wen? Dan bent u bij ons aan het juiste 

adres! U staat voor duurzaamheid en 

rendement? In onze visie kan en mag 

de installatie-techniek dan geen sluit-

post meer zijn bij uw planontwikkeling 

en uitvoering. Leefklimaat, comfort, 

sfeer van verlichting en werkplekambi-

ance zijn immers mede bepalend voor 

het woon- en werkplezier en dus uit-

eindelijk voor uw bedrijfsrendement. 

Dus vormen de installaties een wezen-

lijk element van uw vastgoedobject, 

die eigen ontwerpeisen stellen. 

Woningbouwcorporaties, beleggers, 

overheidsinstellingen en aannemers 

behoren tot onze opdrachtgevers. Maar 

ook de uiteindelijke gebruiker of parti-

culiere ondernemer schakelt ons regel-

matig in.  

Energique - net even anders, net iets 

beter! 

Sinds de oprichting in 1984, staat ver-

antwoord energiebeheer door de op-

drachtgever centraal in onze dienstver-

lening. Dit geeft richting aan ons hele 

denken en doen. Hierdoor onderschei-

den onze oplossingen zich in kwaliteit 

en operationele kosten. 

Energique - voor veiligheid, een goed 

leefklimaat en kostenbesparing 

Het bevorderen van een optimaal ener-

giebeheer in woongebouwen, bedrijfs-

complexen en utiliteitsgebouwen is ons 

vak. Wij zijn doorlopend op zoek naar 

nieuwe, milieuvriendelijke en energie-

besparende oplossingen. Daarom gin-

gen wij al snel warmteterugwinnings-

systemen ontwikkelen met een be-

drijfsrendement van 95 à 97%. Deze 

systemen worden nu tot volle tevreden-

heid toegepast in diverse theaters en 

utiliteitsgebouwen. 

Ons uitgangspunt is dat ons advies u 

als opdrachtgever rendement moet op-

leveren. Daarom staan de kwaliteit en 

betrouwbaarheid van onze adviezen 

hoog in ons vaandel, evenals het rende-

ment van uw investering.  

Energique - de dienstverlening 

U krijgt van ons een professioneel ad-

vies bij de aanschaf van een compleet 

installatie-pakket. Wij berekenen en 

ontwerpen installaties en begeleiden u 

graag vanaf de ontwerpfase, via de uit-

voering tot aan de oplevering. U kunt 

bij ons ook terecht voor bouwtechni-

sche, werktuigbouwkundige of elektro-

technische adviezen, inspecties en me-

tingen op locatie. Wij functioneren in 

bouwteams of als bouwdirectie. Meer-

jarige onderhoudscontracten behoren 

eveneens tot ons leveringspakket. 

Energique - de mensen

 

De hoofddisciplines werktuigbouw-

kunde, regeltechniek en elektrotech-

niek liggen ten grondslag aan al onze 

activiteiten. Installatietechniek, theater-

techniek en bouwfysica zijn de speer-

punten in onze dienstverlening.
 

Verantwoord energiebeheer als uit-

gangspunt!
 

Energique levert verantwoord energie-

beheer en wordt door onze klanten in-

geschakeld als adviseur bij nieuw-

bouw, verbouw of renovatie. Wij zijn 

actief in zowel de utiliteitsbouw als de 

woningbouw. Kantoren, bedrijfshallen, 

hotels, scholen, theaters, ziekenhuizen, 

winkelcentra, zwembaden, apparte-

mentencomplexen en noem maar op! 

Allemaal bouwobjecten die hun eigen, 

specifieke eisen stellen aan klimaatver-

zorging, temperatuur-regeling, installa-

tietechniek, geluidstechniek en beveili-

ging. 
 

U bent op een idee gebracht? Op de 

voorzijde vindt u onze contactgege-

vens.
 

W I E  Z I J N  W I J ?  

Krimpen’s Adviesburo Energique is de 

inventieve specialist met grote kennis 

van zaken en veel praktijkervaring, die 

nieuwe ontwikkelingen kan beoorde-

len. Wij treden graag op als de techni-

sche expert die uw taal spreekt. De 

vertrouwenspersoon die u adviseert en 

begeleidt vanuit uw behoefte aan ver-

antwoord energie management, veilig-

heid en een goed rendement op uw 

investeringen. Wij geven een onafhan-

kelijk en deskundig advies. Ons uit-

gangspunt hierbij is dat u de kosten 

van ons advies ruimschoots terugver-

dient: 

 door u de technische oplossingen te 

adviseren die het beste aansluiten op 

wat u werkelijk nodig heeft; 

 door het vóór zijn van problemen, 

die anders tegen hoge kosten moeten 

worden opgelost. Of, als het hiervoor 

al te laat is,  

 door u voor deze problemen de best 

mogelijke oplossing aan te reiken 

tegen de laagst mogelijke kosten.  

 

De hoofddisciplines werktuigbouw-

kunde, regeltechniek en elektrotech-

niek liggen ten grondslag aan al onze 

activiteiten. Op basis hiervan zijn wij 

werkzaam in alle sectoren van het be-

drijfsleven. Wij verzorgen zowel reno-

vatie/verbouw als nieuwbouw. Tot 

onze opdrachtgevers behoren woning-

bouwcorporaties, beleggers, over-

heidsinstellingen en aannemers, even-

als de uiteindelijke gebruiker of parti-

culiere ondernemer.

 

 

U kunt Krimpen’s Adviesburo 

Energique inzetten voor:  

 Adviezen werktuigbouwkundige 

installaties (Woningbouw en Utili-

teit) 

 Adviezen elektrotechnische installa-

tie (Woningbouw en Utiliteit) 

 Adviezen theatertechniek 

 Adviezen lifttechniek 

 Projectbegeleiding / Projectleiding 

(renovatie- en nieuwbouwprojecten) 

 Directievoering (renovatie- en 

nieuwbouwprojecten) 

 Engineering werktuigbouwkundige 

installaties 

A D V I E S B U R O  
Verantwoord, vakkundig en veilig 

onderhoud als speerpunt 

In de afgelopen jaren zijn wij steeds 

vaker tegen het probleem aangelopen: 

 dat gemaakte afspraken over het 

onderhoud van technische in-

stallaties niet worden nageko-

men; 

 dat de staat van deze installaties 

hierdoor zienderogen verslech-

tert; en 

 dat de kwaliteit van de presta-

ties ervan met rasse schreden 

achteruit gaat.  

 

In 2008 heeft dit feit ons doen beslui-

ten om binnen onze organisatie een 

afzonderlijk bedrijf op te richten dat 

volledig is gespecialiseerd in het ma-

nagement van installaties. Het uit-

gangspunt hierbij is veiligheid, kwali-

teit, kostenbeheersing en energiebe-

sparing. Hiernaast willen wij uw part-

ner zijn in het oplossen van de moeilij-

ke vraagstukken met betrekking tot 

alle gebouwgebonden installaties. 

 

 

Energique Installatiemanagement is 

inzetbaar voor: 

 

 Installatie-inspectie 

 Inventarisatie van installaties in 

zowel de woningbouw als de 

utiliteit  

 Onderhoudsinspecties, keurin-

gen en controle  

 Contractbeheer  

 Contractmanagement  

 Technisch beheer  

 Troubleshooting  

 aankoopkeuringen en 0-meting  

 Quick Scans energiebesparing 

en problemen  

 Aanpak van vochtproblematiek  

 Bemiddeling en expertise bij 

warmtekostenverdeling  

 Bemiddeling bij installatiecon-

flicten en vraagstukken  

 Fungeren als uw partner bij 

bouwbeleid, normen, richtlijnen 

en eisen  

 

I N S T A L L A T I E M A N A G E M E N T  

Speciaal voor niet-technische bestuurders en beheerders bespreken wij in deze 

nieuwe Energique Courant belangrijke beheers-aspecten van de technische installa-

ties in de gebouwen, die zij onder hun hoede hebben. Beter beheer en vooral doel-

treffend risico management resulteren namelijk in beter functionerende installaties 

en minder kans op ongelukken. Soms gaat er toch iets mis. Dan is het goed als be-

heerder te weten dat u aantoonbaar alles hebt gedaan, wat er redelijkerwijs van u 

mocht worden verwacht. 

 

 

 

 

D E  E N E R G I Q U E  C O U R A N T  
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