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VASTSTELLINGEN

o Architecten onderschatten de afmetingen van de 

uitrustingen en van de technische kokers 

o De samenwerking van de onderaannemers wordt 

slecht geregeld door de aannemers 

o Improvisatie op de bouwwerf leidt tot ‘zeer creatieve’ 

resultaten



DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

● Vaststellen hoe technieken ‘uitzetten’ en complex 

worden 

● Advies verlenen om te anticiperen op problemen 



I. RUIMTELIJKE DIMENSIONERING VAN DE 

TECHNIEKEN

II. UITVOERINGSPLAN IN 3D

III. VERHOGING VAN DE 

VENTILATIEDEBIETEN 

IV. CONFLICTEN & AKOESTIEK 

PLAN VAN DE PRESENTATIE



I. RUIMTELIJKE DIMENSIONERING VAN DE 

TECHNIEKEN

De plaatsruimte van de technieken kennen

BRON AAC OSSEGEM

● Technische fiches van het materieel 

● Plaats van de aansluitingen, inlaten en uitlaten

● Plaatsruimte geïsoleerde leidingen en 

bochtstukken 

● Vrije doorgang / opening van deuren / onderhoud



De levering, het onderhoud en de vervanging van het materieel 

voorzien

BRON AAC GOUJONS P21

● Alle vereiste middelen, demontage / luiken 

inbegrepen, in de offerteaanvraag voorschrijven

● Demonteerbare groepen voorschrijven 

● Ruimgaten voor de reiniging van de leidingen 

voorzien 

I. RUIMTELIJKE DIMENSIONERING VAN DE 

TECHNIEKEN

Makkelijk toegankelijk

Ontoegankelijk langs onder

Moeilijk toegankelijk



Toezicht houden op de montage van het materieel

BRON AAC OSSEGHEM

● Geen maten genomen van de toegangen 

● Levering zonder coördinatie / toezicht

● Noodsituatie: groep werd op de stoep afgeleverd

● => Afbraak van de te restaureren trap

I. RUIMTELIJKE DIMENSIONERING VAN DE 

TECHNIEKEN



Toezicht houden op de montage van het materieel

BRON AAC SENNE 55

● Eenvoudige tekening in 2D

● Ter plaatse geïmproviseerde montage 

● => Geen plaats meer voor mijn gereedschap in 

het lokaal

I. RUIMTELIJKE DIMENSIONERING VAN DE 

TECHNIEKEN



Toezicht houden op de montage van het materieel

BRON AAC CHAZAL

● Oorspronkelijke groep vervangen door een variant

● Doorboringen voor groep niet op de juiste plaats

● Dieper schakelbord  

● => Geen toegang meer tot de filters. 

I. RUIMTELIJKE DIMENSIONERING VAN DE 

TECHNIEKEN



De debieten/afmetingen van de leidingen verifiëren: max. 2 m/s 

ventilatieopening

BRON AAC GOUJONS 

● De dikte van de onderschatte 

isolatie verifiëren 

● De debieten EN de 

snelheden verifiëren

● De afmetingen van de inlaten 

/ uitlaten / ventilatieopeningen 

verifiëren 

● De plaatsruimte van de 

bochten verifiëren

● De afmetingen van de 

geluiddempers verifiëren

II. UITVOERINGSPLAN IN 3D



‘BIM-like’ plannen opstellen bij het ontwerp

BRON AAC GOUJONS 

● Leidingen in 3D ontwerpen zoals bij BIM

● Anticiperen op conflicten (‘clashes’)

● Kruisingen optimaliseren

● Evenwijdige lagen/netten voorzien  

● Grote kokersecties = minder verliezen en minder geluid

II. UITVOERINGSPLAN IN 3D





Echte uitvoeringsplannen eisen van de aannemingen

BRON AAC GOUJONS 

● Een vroegtijdige planning opstellen voor de voor te leggen 

plannen &  technische fiches

● Plannen met weergave van de kokers op schaal vragen 

● Tracés en besprekingen 'in situ’ vermijden

II. UITVOERINGSPLAN 

IN 3D





De coördinatie van de technieken door de algemene aanneming 

eisen 

BRON AAC CHAZAL 

● Bij het begin van de werken 

plannen en doorsneden van 

de inplanting in de 

technische lokalen vragen

● De plannen van de 

onderaannemers er bovenop 

leggen 

● Eisen dat de 

uitvoeringsplannen worden 

gecorrigeerd VOOR de 

leidingen worden geplaatst. 

II. UITVOERINGSPLAN IN 3D



Plaatsruimte 

met deuren!!



EPB (33 m3/h.pers) en welzijnscodex CO2 (± 54 m3/h.pers)

BRON AAC CHAZAL

● Nieuwe wetgeving die max. 800 ppm CO2  eist

Hoe deze nieuwe eis toepassen?

➢ Ofwel door de mechanische-ventilatiedebieten te 

verdubbelen

➢ Ofwel door op de natuurlijke ventilatie te rekenen na 

waarschuwing

III. VERHOGING VAN DE VENTILATIEDEBIETEN



Ventilatie > < Schoorsteen > < leidingventilatie

BRON AAC CHAZAL

● De minimale afstanden tussen inlaat en uitlaat respecteren (NBN EN 

13779)

● De afstand tussen de rookgasafvoer en de luchtinlaat verifiëren

● Voldoende grote roosters voorzien om geluidsbronnen te vermijden

● Geen luchtinlaat in de buurt van de leidingventilatie 

minder dan 3 meter

IV. CONFLICTEN & AKOESTIEK



Geluiddempende slangen voor aansluiting op 

ventilatieopeningen / roosters / geluidsniveau 

BRON AAC WIELS

● De geluiddempende aansluitslangen vermijden 

geluidsbruggen tussen zones

● Deze aansluitslangen verlagen het geluidsniveau 

aan de ventilatieopeningen zonder grote 

meerkosten  

● Het drukverlies van de geluiddempende 

aansluitslangen is aanzienlijk

● Langer > groter drukverlies 

● Korter > minder geluidsverzwakking 

● Vraag de aannemingen om een berekeningsnota 

om de geluidsniveaus te verifiëren

● Het geluidsniveau is de resultante van de 

gecumuleerde waarden van het geluid aan de 

ventilatieopeningen van de betreffende zone

IV. CONFLICTEN & AKOESTIEK



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

● Denk anders! > Ontwerp MET de ingenieurs

● Wees altijd op uw hoede! > Verifieer de input van de ingenieurs

● Leg desnoods tienmaal hetzelfde uit! 

● Uw architectuur moet volledig ontworpen zijn en vastliggen vóór 

de uitvoering van de werken



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN: 

● EPB

http://www.leefmilieu.brussels/

● Gecoördineerde wetgeving brandpreventie 

https://www.rft.be/PIM/DOCUMENTS/MARKETING/HB-BN-NL.pdf

● Gids Duurzame Gebouwen

> Energie > Dossier | Verwarming en sanitair warm water: efficiënte installaties garanderen 

(distributie en afgifte) >    Voorzieningen > Voorziening | Leidingen en hulpstukken isoleren 

> Energie > Dossier | Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen 

> Welzijn, comfort & gezondheid > Dossier | Het akoestisch comfort verzekeren

● Welzijnscodex

www.werk.belgie.be

http://www.leefmilieu.brussels/
https://www.rft.be/PIM/DOCUMENTS/MARKETING/HB-BN-NL.pdf
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/verwarming-en-sanitair-warm-water-efficiente-installaties-garanderen-distributie-en-afgifte.html?IDC=22&IDD=5444
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/een-energie-efficient-ventilatiesysteem-ontwerpen.html?IDC=22&IDD=5340
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/het-akoestisch-comfort-verzekeren.html?IDC=117&IDD=6179
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