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De Intergas Xtreme 36 is als beste getest 
door de consumentenbond
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“we willen dit jaar de bezoeker nog meer 
dan de vorige keer verrassen”, zegt Sander 
Braam, business development manager 
bij organisator 54events en beursmanager 
van PREFAB. Hij heeft daarom gekozen 
voor een geheel nieuwe plattegrond van 
de beurs. “Daarin worden nog steeds de 
drie afzonderlijke segmenten ontwerp & 
Engineering, Componenten & Modules, 
en Logistiek & Assemblage onderscheiden. 
Zo is de keten van prefabricage inzich-
telijk. Maar de exposanten van slimme 
bouwmaterialen, bouwcomponenten en 
woningbouwconcepten staan door elkaar 
heen om bezoekers te inspireren.”

Off-site International 
Gelijk met de start van de vakbeurs is 
er (ook) een bijzonder congres. ‘off-site 
International, the prefab construction 
conference’ is de titel, dat gezien de zware 
inhoud bij uitstek is bedoeld voor directie 
en management. PREFAB brengt daarmee 
kennis en ervaringen van over de grens als 
inspiratie naar Nederland. Braam: “In ons 
land gebruiken we inmiddels best veel 
prefabonderdelen, maar in het buitenland 
wordt al veel meer prefab gebouwd. In 
Zweden bijvoorbeeld wordt bijna elk huis 
volledig prefab neergezet.” over Zweden 
gesproken: een van de sprekers is dr. 
Jerker Lessing professor aan Stanford en 
directeur van Boklok, een joint-venture van 

IkEA en Skanska. Vanuit Mckinsey is er 
dr. Jan Mischke, expert op het gebied van 
betaalbare huisvesting. En dat zijn slechts 
twee van de vele vooraanstaande sprekers. 
Voor het congres is een speciale website 
ingericht op offsiteinternational.com.

Hot topics
Vakbeurs PREFAB duurt van 12 tot en 
met 14 oktober, en vindt wederom plaats 
in de Brabanthallen in Den Bosch. onder 
de vlag van de Nationale Energie week 
overigens, en samen met Vakbeurs goed 

voor in totaal zo’n 30.000 vierkante meter 
innovatie en inspiratie rond duurzaam 
bouwen. Beide zijn gratis te bezoeken na 
voorinschrijving op prefabbeurs.nl. “op de 
beursvloer is een drietal theaters opge-
bouwd. De grootste is een open theater 
waarin we het plenaire programma doen. 
De andere twee theaters zijn ingericht 
met specifieke voorbeelden: eentje op het 
gebied van conceptueel bouwen, en de 
andere over alle verschijningsvormen van  
prefab bouwen. Elke dag zijn er tientallen 
seminars, symposia en workshops over 
alle hot topics uit de sector.” ook de expo-
santen zijn meer dan de moeite waard om 
te bezoeken, bevestigt Braam: “De beurs 
laat veel innovatie zien. Er zijn dan ook veel 
start-ups aanwezig. Soms zijn dat partijen 
die vanuit een heel andere markt actief zijn 
geworden in prefab, maar ook traditionele 
partijen die een nieuwe stap maken. Deze 
veelzijdigheid laat zien welke grote stappen 
prefab de laatste jaren heeft gemaakt. En 
wij brengen het allemaal onder één dak.”

54events bv
Amerlandseweg 3

3621 ZC BREUKELEN

T. 0294 - 74 50 75

Duurzame agenda van 54events
11-17 oktober 2021: Nationale Energie Week

12-14 oktober 2021: Vakbeurs Energie

12-14 oktober 2021: Vakbeurs Zero Emission | Ecomobiel 

12-14 oktober 2021: Vakbeurs PREFAB

12-14 oktober 2021: Vakbeurs Industrial Heat & Power

17-19 mei 2022: Vakbeurs RENOVATIE 

17-19 mei 2022: Vakbeurs MONUMENT

17-19 mei 2022: vakbeurs HOUTBOUW

Standruimte en sponsormogelijkheden:

Rein Bosma
Sales & Accountmanager
Tel: +31(0)6 - 38 14 52 24
rein@54events.nl

Geïnteresseerd in deelname of partnership? Neem contact op met:

Renovatie 2018 is een productie van

(Media)partners en inhoudelijk programma:

Wendy van de Geijn
Beursmanager
Tel: +31 (0)294 -74 50 71
wendy@54events.nl

54events B.V. | Angstelkade 1 | 3631 NA Nieuwersluis | Tel: 0294 - 74 50 70 | beurs@54events.nl | www.54events.nl
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Wilt u een optimale zichtbaarheid creëren
voor uw organisatie of product? 
Maak dan gebruik van een van de vele 
promotiemogelijkheden op en rond de beurs. 

Promopoint 
Volop in de picture bij de verwachte 6.000 
bezoekers voordat ze überhaupt de beursvloer 
op zijn gekomen. Dat kan via een promopoint
bij de centrale entree of elders op en rond de beursvloer. Veel is hier mogelijk. 
Denk hierbij aan een promopoint van 1m² tot een plaats waar een complete demowoning kan staan. 
Prijzen vanaf EUR 750,-. We bespreken graag de mogelijkheden.

Partners (maatwerk exclusief per segment op de beurs)
Denkt u aan een bredere profilering, dan is een parnterpropositie wellicht interessant voor u.
Dit is een op maat gemaakt pakket waarmee we precies de onderdelen in de campagne, 
het inhoudelijk programma en op locatie benutten die voor u interessant zijn.  
 
Lezing in een praktijktheater
Bezoekers van Renovatie zijn op zoek naar praktische oplossingen en direct toepasbare kennis die hen 
helpen het renoveren van bestaande woningen, kantoren en andere gebouwen makkelijker, efficiënter en 
duurzamer te maken. Voor u als deelnemer een uitgelezen kans om voor een zeer gerichte doelgroep uw 
oplossing of visie te presenteren. Bent u exposant, dan kunt u al vanaf EUR 1.495,- op iedere beursdag een 
lezing van 30 minuten geven. Uiteraard ontvangt u van ons een bestand met de contact- en profielgegevens 
van de aanwezige bezoekers. 

“Onze eenvoudige en snelle renovatie oplossingen zorgen voor zo min mogelijk overlast bij bewoners. 
De renovatiebeurs is voor ons de ideale plek om deze te presenteren.”
UNILIN - Christian van Gils - Marketing Manager

U heeft al 
een volledig
 verzorgde

stand vanaf 
€ 2.250,-

Optioneel:
Bedrijfsuitstraling

op achterwand 
€ 85,- per

strekkende meter

Deelname en promotie

Startcongres met internationale kopstukken brengt kennis naar Nederland

Vakbeurs PREFAB 
12 t/m 14 oktober 2021

Met een jaartje extra tussenpauze opent de vakbeurs PREFAB in oktober weer de 
deuren. Het programma is indrukwekkend en laat zien hoe snel prefab zich in twee jaar 
heeft ontwikkeld. Een prachtig congres onder voorzitterschap van Charles Groenhuijsen 
over prefabricage in internationaal perspectief vormt het startschot van de beurs.

Een goede isolatie geeft de beste 
garantie op grote energie besparingen. 

De isolatie systemen van IsoBouw zijn 
het duurzaamste en milieu vriendelijkste 
alternatief. 

Onafhankelijk wetenschappelijk 
onderzoek toont aan dat IsoBouw-
isolatiesystemen in vrijwel alle 
toepassingsgebieden de laagste 
schaduwkosten hebben en daarmee de 
beste milieuscore behalen.

IsoBouw, koploper in
duurzame isolatiesystemen

Dakelementen

Plat dak isolatie Gevelisolatie

Vloerisolatie

Plafondisolatie

Funderingsbekisting

www.isobouw.nl/WEARECIRCULAR

WE ARE CIRCULAR

211700_ISOBOUW_ALG_260x380_D01_001   1211700_ISOBOUW_ALG_260x380_D01_001   1 08/09/2021   10:3908/09/2021   10:39
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De discussie over biomassa, de kritiek 
van de Rekenkamer op het Programma 
Aardgasvrije wijken en de problemen met 
de elektriciteitsnetten, zorgen voor veel 
maatschappelijke onrust, signaleert CTo 
Peter Cool van Intergas. “Het recente 
rapport van het Planbureau voor de 
Leefomgeving over woonlastenneutraal 
verduurzamen roept veel vragen op. Niet 
alleen bij huiseigenaren, maar ook bij instal-
lateurs, beleidsmedewerkers en politici.” 
De beste energie is immers de energie 
die bespaard wordt. De oplossing ligt in 
de combinatie van bigdata-techniek en 
de meest optimale hardware. De vraag is 
dan of warmtenetten, all-electric of hybride 
verwarmingssystemen de beste troeven in 
handen heeft.

Hoge kosten warmtenet
“Het woord warmtenet suggereert dat 
er een net is dat warmte opwekt. Dat is 

echter niet zo, het net verliest juist warmte”, 
aldus Cool. Een warmtenet is een stelsel 
van geïsoleerde waterleidingen en elektri-
sche pompen waarmee warm water naar 
woningen wordt getransporteerd. omdat 
er, in vergelijking met de stroom door een 
elektriciteitsleiding of de gasmoleculen 
door een gasbuis, heel veel water nodig 
is bestaat het warmtenet uit relatief dikke 
buizen. Door de grote hoeveelheid mate-
riaal die daarvoor nodig is, in combinatie 
met de grote hoeveelheid bodem die 
verplaatst moet worden, zijn de aanleg-
kosten van een warmtenet erg hoog. Cool: 

“uiteraard is er ook een warmtebron nodig. 
Rondom een duurzame warmtebron zoals 
geothermie is nog veel onduidelijk over 
kosten, agressiviteit van het opgepompte 
water, mogelijke aardverschuivingen en 
levensduur. Hierover zal door het gebrek 
aan grootschalige ervaring voorlopig ook 
geen duidelijkheid komen. De realiteit is dat 
op dit moment de meeste warmtenetten 

afhankelijk zijn van omstreden warmte-
bronnen als afvalverbrandingsinstallaties, 
biomassacentrales en ketelhuizen die 
gebruik maken van aardgas.”

All electric 
warmtepomp lastig
De basis van misschien wel alle technische 
vooruitgang is dat de mensheid in staat 
is om materialen tot op steeds kleinere 
afmetingen te beheersen. Met de stoom-
machine was vliegen niet mogelijk maar 
met de compactere verbrandingsmotor 
kon dit wel, zo vergelijkt Cool. “Als alle 
elektriciteit groen wordt opgewekt is de 
warmtepomp voor het klimaat een goede 
oplossing. Maar omdat het relatief moeilijk 
is om warmte aan de lucht of de bodem 

te onttrekken, is er veel oppervlak en 
daarmee veel materiaal nodig. Daarom 
is een all electric warmtepomp voor een 
woning veel zwaarder in gewicht dan een 
cv-ketel. Daar komt de veel lagere capaci-
teit nog eens bovenop. om een warmte-
pomp in een bestaande woning te kunnen 
installeren zal de kwaliteit van de isolatie 
op het niveau van een nieuwbouwwoning 
gebracht moeten worden. Een zeer kost-
bare en tijdrovende operatie die meestal 
gepaard zal gaan met volledige ontruiming. 
Zeker voor woningbouwverenigingen een 
zeer kostbare operatie omdat de bewo-
ners tussentijds elders gehuisvest moeten 
worden. Bovendien is massale toepassing 
van all-electric warmtepompen voor het 
elektriciteitsnet en de elektriciteitsopwek-
king niet haalbaar.”

HR-hybride grootste 
potentieel
De HR-hybride is een HR-ketel in 
combinatie met een kleine warmtepomp. 
Naast de slimme samenwerking tussen 
beide technologieën is er nog een groot 

potentieel tot productoptimalisatie. Cool: 
“Bij het beoordelen van het ontwikkelings-
stadium van een massafabricage product 
is het zaak te kijken naar het gewicht, 
de potentie tot afname daarvan en de 
prijsratio. Ik verwacht dat het gewicht 
van de HR-hybride aan het einde van de 
massafabricage leercurve uitkomt op 65 kg. 
Met een prijsratio van 30 euro/kg komt de 
marktprijs dan op 1950 euro. Afhankelijk 
van de situatie bespaart de HR-hybride 
zestig tot tachtig procent gas, en met oog 
op de actuele ontwikkelingen kan de rest-
vraag naar gas worden opgelost met groen 
gas, waterstof of een combinatie daarvan. 
De HR-hybride zou op termijn zelfs kunnen 
worden opgevolgd door de HRe-hybride. 
Dit is een vorm waarbij de warmtepomp 
in combinatie met batterijtechniek en 
opslag- en terugwintechniek de beno-
digde warmte voor de woning opwekt. Er 
is dan geen gas als brandstof meer nodig. 
Daarmee heeft de HR-hybride van de drie 
de beste papieren voor het behalen van de 
klimaatdoelen in 2030 voor de particuliere 
huishoudens.”

Intergas Verwarming bv
Europark Allee 2

7742 NA COEVORDEN

Postbus 6

7740 AA COEVORDEN

T. 0524 – 51 23 45

F. 0524 – 51 68 68

E. info@intergasverwarming.nl

I. www.intergasverwarming.nl

Intergas CTO Peter Cool

Intergas CTO Peter Cool over de opties in het Klimaatakkoord:

“Niet elke 
warmtestrategie 
is even kansrijk”

Als technisch directeur van Intergas, Nederlands fabrikant en marktleider op het gebied 
van verwarmingssystemen, maakt Peter Cool zich zorgen over de warmtetransitie van de 
gebouwde omgeving. Hij ontvouwt zijn visie op de drie warmtestrategieën die centraal 
staan in het Klimaatakkoord: warmtenetten, all-electric en hybride verwarmingssystemen.
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Prefab kademuren 
met gebakken steenstrips

Het centrum van Zevenbergen was ooit de plek waar zout en turf werden verhandeld en verscheept over 
de Roode Vaart. Begin jaren ’70 is de haven gedempt. De kades waren vervallen, de doorstroming was niet 
goed en men hechtte minder waarde aan het historisch belang. Maar de vaart keert weer terug in het 
centrum, alsmede de kademuren. Bijzonder is dat deze als prefab betonnen elementen met gebakken 
steenstrips zijn aangeleverd. In combinatie met een lijmen voegmortel van Weber Beamix zijn de 
elementen bestand tegen zware omstandigheden.

Keuze voor prefab
De keuze om de kademuren te prefabriceren kwam tot stand na overleg tussen 
Aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid-Van den Herik en Egbers Stenen, 
leverancier van metsel-, straat-, en natuursteen. Hein Egbers, met ruim 45 jaar 
ervaring in de keramische industrie, zag vooral kansen met de nieuwe ECO 
baksteenstrips van Vandersanden. “Deze hebben een dikte van 20 mm, maar 
worden niet gezaagd, zoals de meeste steenstrips. Nee, deze worden gevormd en 
gebakken in mallen. Hierdoor daalt het grondstoffengebruik met 70% in 
vergelijking met de traditionele metselsteen. Het energieverbruik bij de productie 
daalt met 50% en er ontstaat ook geen afval. Bovendien hebben ze een 
wateropname van slechts 1,5%.” De betonnen elementen zijn na de stort naar 
leegstaande hallen getransporteerd. Daar hebben ze 28 dagen gelegen om hun 
eindsterkte te bereiken. Vervolgens zijn hier de steenstrips op de elementen 
verlijmd door Bremax Bouw uit Eck en Wiel. Na veertien dagen drogen zijn de 
elementen met behulp van de aanwezige bovenloopkranen overeind gezet en 
gevoegd. Pas toen konden ze naar de eindlocatie”, verteld Gijs Egbers. De elemen-
ten hebben diverse afmetingen. Gijs: “bij de zes verschillende bruggen loopt de 
kademuur bijvoorbeeld omhoog. De grootste zijn 6 x 3,22 meter, maar er zijn ook 
elementen van bijvoorbeeld 0,90 x 5,00 meter. In totaal gaat het om 231 elemen-
ten en de zwaarste wegen circa twaalf ton.

Zware beproevingen
De streenstrips zijn op een 200 mm dikke L-vormige betonnen prefab wand
verlijmd met webertherm 370, dat is een minerale lijmmortel van Weber Beamix. 
De steenstrips zijn afgevoegd met Weber Beamix Voegmortel 332 UR+ in de kleur 
antraciet. Deze voegmortel heeft een uniek waterbuffersysteem en is licht en 
langer verwerkbaar. Gezien de zware omstandigheden in een haven heeft 
Stichting Technisch Centrum voor de Keramische Industrie (TCKI) in Velp in 
opdracht van Egbers Stenen de hechtsterkte en vocht- en vorstbestandheid 
onderzocht van de gelijmde en gevoegde steenstrips. Hierdoor kan er ook garan-
tie worden gegeven. Er is daarom een proefpaneel geleverd voor een thermo-
shocktest en vocht- en vorstbestandheidstest. Ook zijn de hechtsterktes van de 
steenstrips bepaald. Bij de thermoshocktest is het paneel in een stoof op 70 °C 
gebracht en vervolgens direct in water van 15 °C gedompeld. Aansluitend is het 
paneel weer gedroogd en verwarmd tot 70 °C. Dit is tienmaal herhaald. Ook de 
vocht-vorstbestandheidstest is zwaar. Na zeven dagen bevochtiging in water bij 
kamertemperatuur wordt het paneel blootgesteld aan vrieslucht van -15 °C. Daar-
na wordt het paneel ontdooid met lucht van 20 °C en in de laatste twee minuten 
van de dooifase ook nog eens met water dat over het paneel stroomt. Na al deze 
beproevingen zijn er trekblokken op de strips gelijmd. Op de trekblokken wordt 
een trekbelasting uitgevoerd, totdat het proefstuk bezwijkt. De hechtsterkte moet 
voldoen aan bepaalde minimum eisen voor hechtsterkte na duurbelasting. Alle 
proeven werden met glans doorstaan.

Damwandconstructies
De uitvoering had ook nog heel wat voeten in aarde.“De aanwezige bestrating is 
verwijderd en in Belgie hergebruikt. Volledig circulair dus”, merkt Hein op. Bij het 
ontgraven zijn ook de nog bestaande kademuren grotendeels verwijderd. Volgens 
Izaak Scherpenisse, technisch manager uitvoering van de bouwcombinatie, is de 
uitvoering een hele uitdaging: “In totaal gaat het om 1.400 meter kademuur: aan 
weerszijden 700 meter. Maar door de aanwezige bebouwing kun je niet 
overal groutankers gebruiken om de damwanden vast te zetten. Om schade 
aan de bebouwing te voorkomen, mag de kademuur niet meer dan 15 mm gaan 
zetten! Vooral op plaatsen waar je geen groutankers kan plaatsen door 
ruimtegebrek heb je dan een grote uitdaging.” Uiteindelijk is op de kritische 
plaatsen de zogenoemde Rotterdamse variant toegepast. Scherpenisse legt uit 
dat hierbij tijdelijk een tweede damwand is geplaatst: “Tussen beide wanden zijn 
stempels geplaatst. Deze constructie was nodig als tijdelijke steun om de 
permanente damwand met stempels op zijn plaats te houden, terwijl de oude 
kademuren werden opgegraven en verwijderd. Nadat de oude muren waren 
opgeruimd, zijn Tubexpalen aangebracht in de bodem. Deze bestaan uit een 
stalen buis met boorpunt, die schroevend en trillingsvrij op diepte zijn gebracht. 
Vervolgens zijn de buizen gevuld met een wapeningskorf en beton. De palen 
dienen als fundering voor een ter plaatste gestorte L-vormige betonnen 
constructie, die de permanente damwand fixeert. Nadat deze gereed was, is de 
tijdelijke tweede damwandrij verwijderd.”

www.weberbeamix.nl

Ophanging elementen
Uiteindelijk zijn de prefab kademuren opgehangen aan de L-vormige betonnen 
constructie. Daartoe is de betonnen wand aan de bovenzijde voorzien van ankers, 
die in uitsparingen in de uitkraging van de kademuurelementen vallen. Alvorens de 
elementen te plaatsen, is rondom rubber cellenband op de betonnen wand gelegd. 
Na plaatsing zijn de uitsparingen van de elementen met grout gevuld. Het 
rubberen cellenband zorgt ervoor dat de grout niet verder wegstroomt. Hierdoor 
ontstaat een goede hechting tussen de prefab elementen en de betonnen 
wanden. Op andere plaatsen waar damwanden met groutankers zijn toegepast, 
is op de damwanden een stalen plaat met doken gelast. Hierop zijn eveneens de 
prefab elementen afgehangen. Tussen de elementen resteren dilatatievoegen. Het 
water kan dus vrijelijk achter de elementen komen. De bodem is al op natuurlijk 
wijze waterdicht door een afsluitende kleilaag in de ondergrond. Doordat de 
damwanden tot 12 meter diep in de grond zijn gebracht, is een waterdichte ‘bak’ 
gecreeerd. De kademuren van de haven in Zevenbergen worden tot slot 
afgedekt met Portugees graniet. Uiteindelijk kan het water, net zoals vroeger, weer 
vrijelijk door de Roode Vaart stromen. Niemand die dan nog vermoedt wat een 
innovatieve technieken en materialen er zijn toegepast.

Buitengevelisolatie 
en steenstrips
Onbegrensde mogelijkheden met 
Weber Beamix en Strikolith
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De speciale privé-tour vindt plaats onder 
leiding van karen keeman (Hoofd Facilitair 
Bedrijf en Brique Sibbing (Technisch 
Begeleider). Beiden zetten zich dage-
lijks in voor het verduurzamen van het 
museum en starten hun verhaal in het 
indrukwekkende atrium. op de vraag 
waarom het Rijksmuseum ooit is begonnen 
met verduurzamen antwoordt keeman: 

“waarom zou je het niet doen?” Ze werkt 
hier sinds 2003 en zag in de afgelopen 
jaren de duurzaamheidsinspanningen 
steeds verder vorm krijgen.
 
“Duurzaamheid is een breed begrip en je 
kunt er alle kanten mee op. Het begint met 
een doelstelling, maar je wilt het vervolgens 
ook kunnen meten. Zo kwamen we via-via 
bij BREEAM-NL terecht”, legt keeman uit. 
Tijdens de nulmeting eind 2015 kwam het 
Rijksmuseum uit op twee sterren, waarna 
het BREEAM-traject in 2016 van start 
ging. In 2017 werd het huwelijk beklonken 
met een viersterrencertificaat en in 2020 
volgden de veel geprezen vijf sterren. 
“Zeker omdat dit een oud gebouw is (1885 
red.), zijn we daar echt wel trots op.” In 
de afgelopen jaren is er daarom ook hard 
gewerkt om tot dit resultaat te komen. Zo is 
bijvoorbeeld het energiegebruik fors terug-
gebracht. En in de komende jaren wil het 
museum alle soorten energie jaarlijks met 
2% verminderen. Daarnaast werd in 2019 
ruim 16% minder gas verstookt dan het 
jaar ervoor. ook het watergebruik en de 
hoeveelheid afval zijn de afgelopen jaren 
flink gereduceerd. Het waterverbruik per 
bezoeker is zelfs met 13% afgenomen.

Een tweede leven
Het aanpakken van het afval, dat licht 
keeman graag toe: “Bij verduurzaming 
gaat het vaak over energie, maar het is veel 
meer dan dat. In het kader van BREEAM 
hebben we ons afval nog maar eens 
goed onder de loep genomen. Daardoor 
staan er nu gescheiden inzamelbakken 
door het hele museum.” En ook andere 
afdelingen werden meegenomen in het 
beleid. keeman geeft als voorbeeld de 
tentoonstelling Carravaggio-Bernini: Barok 

in Rome, die geheel volgens de circulaire 
gedachte een tweede leven heeft kregen. 

“we gaven aan de tentoonstellingsbouwer 
de opdracht om hergebruikt materiaal te 
gebruiken dat wij grotendeels ook weer 
konden hergebruiken. Zo hebben we de 
stoffen die zijn gebruikt om wanden te 
bespannen teruggegeven aan de leve-
rancier, die het heeft geschonken aan 
een sociale instelling. En de bankjes van 
destijds worden nu wederom ingezet bij de 
tentoonstelling over slavernij. Zo gaan we 
steeds verder in het creëren van bewust-
zijn: welke materialen gebruiken we en wat 
kunnen we er later mee doen?”

Energiering onder de grond
De tour verplaatst zich vervolgens van het 
atrium naar een plek die voor bezoekers 
onbekend terrein zal blijven. keeman’s 
collega Sibbing, inmiddels vier jaar werk-
zaam bij het Rijksmuseum leidt ons naar 
de kelders, waar de imposante energiering 
gehuisvest is. De energiering bevindt zich 
vijf meter onder de grond en is in totaal 

600 meter lang. Sibbing legt uit dat de 
energiering een cruciale rol speelt: “In de 
energiering wordt de energie die in het 
energiecentrum wordt opgewekt, rondge-
pompt onder het museum. Hiermee zorgen 
we ervoor dat het klimaat in de zalen voor 
zowel de kunst als de bezoekers op orde 
is. Het behouden van de kunst is voor ons 
natuurlijk prioriteit nummer 1, maar dat 
proberen we wel op een zo duurzaam 
mogelijke manier.”

Overtollige warmte
In het gangenstelsel van de energiering 
vertelt Sibbing over de wko, die 160 meter 
onder grond zit. Hier wordt warmte en kou 
opgeslagen op een duurzame en efficiënte 
manier. “Toen we met BREEAM begonnen 
was de energiebalans niet in orde. we 
hadden heel veel warmte over, iets dat we 
op voorhand bij een gebouw uit 1885 niet 
hadden verwacht, legt Sibbing uit. “Het 
kwam met name door de bezoekers, die 
veel warmte mee naar binnen namen. En 
zo hadden we eigenlijk meer warmte dan 

koude in je bron waardoor de balans niet 
op orde was.” De bestaande koeltoren 
werd omgebouwd, maar inmiddels is er 
voor overtollige warmte ook een andere 
bestemming gevonden. “Die gaan we 
inzetten in onze omliggende gebouwen, 
bijvoorbeeld het Ateliergebouw en het 
Bureaugebouw. we kunnen zelfs zoveel 
warmte hergebruiken dat sommige van 
onze omliggende panden hierdoor van het 
gas af kunnen.”

Bewaren tot in de eeuwigheid
Door naar het paradepaardje: De 
Nachtwacht. Terwijl op de achtergrond 
Rembrandts grootste schilderij door 
experts met een uiterste precisie wordt 
onderzocht ter voorbereiding op restauratie, 
neemt keeman het stokje weer over van 
haar collega. De restauratie onderstreept 
het verhaal dat keeman vervolgt: “wij zijn 
als museum in de kern heel duurzaam. wij 
bewaren spullen tot in de eeuwigheid, die 
vaak al eeuwen oud zijn. En we blijven 
kijken hoe we dat op een zo duurzaam 

mogelijke manier kunnen doen.” ook met 
de vijf sterren aan de muur, blijft de ambitie 
onverminderd hoog. “In 2016 hebben 
we een aantal speerpunten benoemd: 
duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit. 
Duurzaamheid hoort ook in de toekomst 
nadrukkelijk in dat rijtje thuis.”

En dus zijn er ook zeker nog wensen 
om de duurzaam ingeslagen weg verder 
vorm te geven. keeman hoopt vurig op 
een mogelijkheid om zonnepanelen op 

het museum te installeren. “Het is een 
monumentaal pand, dus dat maakt het 
nu nog ingewikkeld, maar tegenwoordig 
zijn er zoveel mooie panelen, daar moet 
een oplossing voor te vinden zijn.” En dan 
is er nog het opvangen van regenwater, 
waarvoor ze nadrukkelijk kansen ziet: “Nu 
gaat het rechtstreeks de bodem in, maar 
we kunnen het ook opvangen en gebruiken 
voor de bewatering van de tuinen.” Verder 
ziet ze mogelijkheden buiten het museum. 
“Het is goed om eens te kijken welke rol het 
museum speelt in de stad Amsterdam en 

hoe we kunnen bijdragen aan grootscha-
lige verduurzaming.”

Haalbare doelen
kortom, duurzaamheid zal met het meest 
recente BREEAM-certificaat niet van de 
agenda verdwijnen bij het Rijksmuseum. 
Voor het werken met BREEAM binnen 
culturele centra heeft ze ook nog wel 
advies om het maximale uit een certifice-
ring te halen. “Stel jezelf haalbare doelen en 
doe het in kleine stapjes”, zegt ze terwijl we 
weer zijn aanbeland in het atrium. “Zorg dat 

je hele organisatie ervan doordrongen is, 
dat je met BREEAM gaat verduurzamen en 
wat daarvoor nodig is. onze directie was 
direct een groot voorstander van dit traject 
en heeft dat ook overal onderschreven. Dat 
helpt.” Sibbing vult haar aan: “Ik kan dat 
vanuit de praktijk echt onderschrijven. Het 
is prettig om te zien dat er serieus wordt 
gekeken naar het thema verduurzaming 
en de voorstellen die je doet. Dat je een 
bijdrage levert aan een positief resultaat 
en dit kunt aantonen maakt ons werk heel 
waardevol.”

Dutch Green Building Council 
Zuid Hollandlaan 7, 

2596 AL DEN HAAG

T. 088 - 558 01 00

E. info@dgbc.nl

I. www.dgbc.nl

Karen Keeman (links) en Brique Sibbing (rechts)

BREEAM-NL reportage:

Het verhaal achter de vijf 
sterren van het Rijksmuseum

Naast De Nachtwacht, Het Melkmeisje en ontelbaar veel andere kunstschatten herbergt 
het Rijksmuseum sinds eind 2020 ook een vijfsterren BREEAM-certificaat. Om precies 
te zijn op een speciale groene muur bij de personeelsingang, waar zij ook hun tips 
kunnen achterlaten om het Rijksmuseum nóg groener te maken. Reden genoeg voor 
DGBC om een bezoekje te brengen aan de moeder der musea. Een bezoekje dat 
uitmondde in een bijzondere rondleiding.
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Alle nieuwbouw, zowel woning- als utiliteits-
bouw, moet sinds 1 januari 2021 voldoen 
aan de eisen voor BENG (Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen). Als het gaat om 
de thermische isolatie zijn de eisen een 
stuk strenger dan bij renovatie. Zo schrijft 
de laatste versie van het Bouwbesluit 
bij nieuwbouw voor dak, gevel en vloer 
Rc-waarden voor van respectievelijk 6.3, 
4.5 en 3.5 m2k/w. Voor renovatie zijn 
daarentegen de minimumwaarden 2,0, 
1.3 en 2.5 m2k/w. wie renoveert met 
de hoge isolatiewaardes van Isobooster 
Professional zit altijd goed. Dat vergemak-
kelijkt niet alleen de vergunningsaanvragen, 
maar haalt ook het maximale uit de 
energiebesparing.

Tijd- en geldbesparing
Isobooster Professional is inmiddels 
ingezet bij tal van nieuwbouw en renova-
tieprojecten. Nu wordt het eerste renovatie-
project naar de BENG-eis voor nieuwbouw 
getild. In Amerongen vindt de renovatie 

plaats van een karakteristiek huisje van 
bijna honderd jaar oud. Het maakt deel 
uit van het beschermde dorpsgezicht 
van de historische kern op de rand van 
de utrechtse Heuvelrug. “Ideaal”, zegt 
verwerker Potiz over het gemak dat hij één 
materiaal voor zowel dak, gevel als vloer 
productrange kan gebruiken. “In één keer 
klaar voor alle bouwdelen. Dat is wel zo 
makkelijk. omdat er geen aparte dampfolie 
meer nodig werkt het ook nog eens een 
stuk sneller dan andere isolatiematerialen.”

Voor alle bouwdelen
“Het bewijst eens te meer dat BENG niet 
lastiger of duurder hoeft te zijn”, aldus 
Joost Vosmer
van PXA Nederland, de leverancier van 
Isobooster. “Isobooster Professional is 
onze meest robuuste lijn die voldoet aan 
de allerhoogste waarden. Sinds 2015 
is het product voorzien van de BCRG-
Gelijkheidsverklaring. we zien dat hiermee 

zelfs monumenten op het hoogste isolatie-
niveau worden gebracht en in veel gevallen 
ook nog eens in aanmerking komen voor 
subsidies zoals de ISDE.”

Over PXA Nederland
PXA Nederland werd in 2004 in De 
Meern opgericht door Arthur Horeman. 
Isobooster heeft inmiddels een markt-
aandeel verworven in renovatiepro-
jecten, van voornamelijk de slechter 
geïsoleerde woningen van vóór 1980. 
Het reflecterende isolatiemateriaal 
bewijst ook zijn waarde bij de moder-
nere woningen, waar steeds kritischer 
wordt gekeken of isolatiemaatregelen 
kunnen worden verbeterd. 

PXA Nederland bv
Ruijgenhoeksepolder 6

3453 NG UTRECHT

T. 030 - 666 69 63

E. info@pxanederland.nl

I. www.pxanederland.nl

Met Isobooster Professional klaar voor BENG-eisen

Primeur: eerste 
renovatieproject volgens 
Bouwbesluit voor nieuwbouw

Renoveren en met hetzelfde gemak voldoen aan de hogere energieprestatie-eisen 
(EPA) voor nieuwe gebouwen? Dat kan met Isobooster Professional, de reflecterende 
isolatie voor de professionele bouw en gecertificeerd op de strengste actuele normen 
van BENG en het Bouwbesluit. Dit is een primeur in Nederland en een grote stap 
voorwaarts in het aandeel van de bouw binnen de energietransitie.

12-13-14 oktober 2021
BRABANTHALLEN
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De voorschriften van het Bouwbesluit zijn 
voor omvangrijke houten gebouwen niet 
afdoende. De huidige wet- en regelge-
ving is gebaseerd op bouwen met staal 
en beton, maar hout heeft een ander 
brandverloop met andere risico’s. “Dat 
vraagt ook een andere aanpak in ontwerp, 
bouw en risicobeheersing,” aldus Pascal 
Steenbakkers, associate director brandvei-
ligheid bij ingenieursbureau Arup.

Onderzoek en 
NEN-werkgroep
Voor de zomer is met overgrote meerder-
heid een motie van kamerleden Daniel 
koerhuis (VVD) en Sandra Beckerman 
(SP) aangenomen in de Tweede kamer. 
Naar aanleiding daarvan wordt nu een 
onderzoek ingesteld naar de noodzaak van 

aanvullende maatregelen. ook gaat een 
nieuwe NEN-werkgroep ‘Brandveiligheid 
en Bouwen met Hout’ zich verder 
verdiepen in brandveilige ontwerpen voor 
houtbouw. 

Risicogerichte aanpak
Steenbakkers hoopt dat de kamer op 
korte termijn besluit om het Bouwbesluit 
te laten aanpassen. “Nu kan de brandweer 
er bij gebouwen tot 20 meter hoogte vaak 
nog wel goed bij om te blussen en boven 
de 70 meter bestaan er aanvullende maat-
regelen die je als bouwer moet nemen. 
Daartussen gaapt een gat in de wet- en 
regelgeving. Het is daarom hard nodig om 
ook hiervoor brandveiligheidsmaatregelen 
te laten bepalen, ontwerpen en uit te 
voeren. Dat moet je doen met een brede, 

risicogerichte aanpak die alle relevante 
aspecten en het gebruik van het gebouw 
integraal meeneemt.” 

Brandweer en bewoners
omdat vaak het inzicht ontbreekt in de 
restrisico’s van een houten bouwplan is 
een risicogerichte aanpak ook voor de 
brandweer van belang. “Deze risico’s 
komen namelijk vaak voor rekening van 
de brandweer, de bewoners en verze-
keraars. Hoe beter de brandweer op de 
hoogte is des te efficiënter en veiliger ze 
kunnen werken.” onder meer Brandweer 
Amsterdam-Amstelland en het Instituut 
Fysieke Veiligheid onderschrijven dit. 

Houtbouw onmisbaar
In afwachting van nieuwe besluiten roept 
Steenbakkers overheids- en marktpartijen 
nu op tot meer bewustzijn en samen-
werking. “Hout is onmisbaar voor een 
duurzame bouw en woningvoorraad. Die 
ontwikkeling is nog maar net begonnen. 
om de veiligheid te waarborgen moeten 
alle risico’s afzonderlijk, interdisciplinair 

en voor ieder omvangrijk houten gebouw 
apart worden beoordeeld en afgestemd op 
het gebruik van het gebouw.” 

Hoe sneller, hoe veiliger
overheden, bouwers, verzekeraars en 
projectontwikkelaars kunnen daar nu al 
mee beginnen door hun portefeuilles en 
nieuw te bouwen houten hoogbouwpro-
jecten goed te inventariseren en brandri-
sico’s inzichtelijk te krijgen. Steenbakkers: 
“Hoe beter en sneller je passende maat-
regelen kunt ontwerpen, hoe veiliger de 
praktijk.” 

ARUP
Naritaweg 118 Beta Building

1043 CA AMSTERDAM

T. +31 (0)20 305 85 00

E. pascal.steenbakkers@arup.com

I. www.arup.com

Isoleren heeft topprioriteit
om de energievraag bij gebouwen te 
beperken is isoleren de meest efficiënte 
oplossing (prio 1 conform Trias Energetica 
en 1ste stap bij BENG). De beste ener-
giebesparing is immers de niet gebruikte 
energie.

Milieuvriendelijk 
isolatiesystemen
Met het gebruik van airpop heeft IsoBouw 
al een voorsprong. De airpop-producten 
bestaan voor 98% uit lucht en zijn 100% 
recyclebaar. De energie-input en de 
hoeveelheid Co2-uitstoot bij de productie 
is de laagste van alle gangbare isolatiema-
terialen. Logisch dus dat deze producten 

in vrijwel alle toepassingsgebieden 
wetenschappelijk aantoonbaar de beste 
milieuscore behalen. 

Aantoonbaar circulair
ondanks de voorsprong blijft het bedrijf 
het tempo verder opvoeren. Met hun 
circulaire isolatiesystemen en het recycle-
programma werkt IsoBouw actief aan de 
verdere verlaging van de Co2-footprint. 
ook zet IsoBouw haar innovatieve kracht 
in om de zoektocht naar duurzamere mate-
rialen, productieprocessen, producten en 
oplossingen te versnellen. 

Circulariteit wordt vaak geclaimd maar 
zelden aangetoond. IsoBouw vormt hierop 

een uitzondering. Aan de hand van het 10R 
circulariteitsmodel legt het bedrijf in detail 
uit waarom zij en hun isolatieproducten 
circulair zijn en de beste bijdrage leveren 
aan een circulaire economie. u kunt deze 
onderbouwing bekijken op de website via 
www.isobouw.nl/wearecircular.

Focus op duurzaamheid
IsoBouw erkent de urgentie om duurzaam 
te ondernemen voor het verbeteren van 
het sociale, economische en ecologische 
welzijn van de gemeenschap. Samen met 
de holding BEwI kiezen zij hierbij voor 
een structurele aanpak die is vastgelegd 
in een concrete duurzaamheidsstra-
tegie met ambitieuze doelstellingen. De 

duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 
omvatten o.a.:
› 0% afval uit het productieproces.
› 50% van de grondstoffen zijn van 

gerecycled materiaal of niet fossiel.
› 50% van de energiebehoefte is niet-

fossiel opgewekt.
› 50% van het transport is gebaseerd op 

niet-fossiele brandstof.
› 100% van de producten zijn recyclebaar.

Haut, met 21 verdiepingen en een hoogte van 73 meter het hoogste ‘hybride’ houten gebouw van Nederland. Arup was 
verantwoordelijk voor het constructief en installatieontwerp, de akoestiek en brandveiligheids- en bouwfysisch advies.

‘Snel aanvullende 
maatregelen brandveiligheid 
nodig voor houten hoogbouw’

De populariteit van houtbouw stijgt in veel gemeenten onverminderd voort, maar de 
ontwikkeling van een adequate wet- en regelgeving voor brandveiligheid loopt nog 
aanzienlijk achter. In afwachting van mogelijke aanvullingen kunnen nu gebouwen 
worden neergezet zonder dat er inzicht is in de extra brandrisico’s.

Circulair isoleren 
met IsoBouw

Het aanbieden van een duurzame en circulaire isolatie heeft topprioriteit bij IsoBouw. 
De isolatiefabrikant wil zich niet beperken tot ‘one-liners’ of niet onderbouwde claims. 
Met airpop (EPS) als basis voor haar isolatiesystemen en de uitwerking van de 
vastgelegde duurzaamheidsdoelstellingen geeft IsoBouw daadwerkelijk invulling aan 
de realisatie van een beter leefmilieu.
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Imagine. Model. Make.

Leviat
Tel: +31 (0) 74 267 1449
info.nl@leviat.com

Halfen.nl   I   Leviat.com

HIT Koudebrug-
onderbrekingen

Een breed scala aan producten met tal van combinatiemogelijkheden 
bieden voor elke beton-beton aansluiting de juiste oplossing. Een 
volledig configureerbaar systeem dat geheel onder KOMO wordt 
geleverd.

BRANDWEREND, DUURZAAM 
EN AARDBEVINGBESTENDIG

©
 k

lu
n

d
er

 A
rc

h
it

ec
te

n

REI 120
TYPENGEKEURD

16 B o u w A k T u A  -  o k T o B E R  2 0 2 1


