WEGWIJZER AANPASBAARHEID
KLIMAATINSTALLATIES

Een toekomstbestendig gebouw is een gebouw dat op langere termijn nog steeds voldoet aan de eisen
en wensen van de gebruiker op dat moment. Indien de eisen en wensen van de gebruiker in de loop
van tijd veranderen, betekent dit dat het gebouw zich hierop zal moeten kunnen aanpassen. In het
aanpassingsvermogen van gebouwen blijken klimaatinstallaties vaak een belangrijke rol te spelen.

Expertgroep klimaattechniek

In ontwerptrajecten wordt veelal geprobeerd om het gebouw en installatie, als een maatpak, precies
aan de gevraagde ontwerpcriteria te laten voldoen. Dat lijkt eﬃciënt, maar groeit of wisselt de
gebruiker, dan past het maatpak niet meer. In veel gevallen is de klimaatinstallatie op dat
moment helaas niet meer goed aan te passen.

Volg onderstaande stappen om gebruiksvisie en aanpasbaarheid goed op elkaar af te stemmen:

VASTLEGGEN
GEBRUIKSVISIE

Doel:
Leg in samenspraak het beoogde
gebruik van het gebouw vast.
Methode:
Formuleer gebruiksfuncties
met bezetting + specifieke
eigenschappen en verdeel deze over
het gebouw. Schets scenario’s voor
mogelijke wijzigingen
in de toekomst.
Hulpmiddel:
Checklist Gebruiksvisie

SELECTIE
AANPASBAARHEID
GEBOUW

SELECTIE
AANPASBAARHEID
KLIMAATINSTALLATIES

Doel:
Maak gezamenlijke keuzes
in de aanpasbaarheid van
gebruiksfunctionaliteit,
gebouwindeling, speciale ruimten
en nutsvoorzieningen die passen bij
de gebruiksvisie.

Doel:
Maak gezamenlijke keuzes in de
aanpasbaarheid van centrale
installaties, distributiesystemen,
lokale installaties en regeltechniek
die passen bij de gebruiksvisie
+ aanpasbaarheid gebouw.

Methode:
Vergelijk mogelijkheden en neem
de keuzes voor aanpasbaarheid op
in het bouwkundig ontwerp.

Methode:
Vergelijk mogelijkheden en neem
de keuzes voor aanpasbaarheid op
in het installatie ontwerp.

Hulpmiddel:
Toelichting + voorbeeldselectie
aanpasbaarheid gebouw

Hulpmiddel:
Toelichting + voorbeeldselectie
aanpasbaarheid klimaatinstallaties
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Invulblad Checklist Gebruiksvisie
Invulblad Select ie Aanpasbaarheid Gebouw
Invulblad Select ie Aanpasbaarheid Klimaat inst allat ies
Rapport TVVL Wegwijzer Aanpasbaarheid Klimaat inst allat ies

Organisatie
Initiatief: TVVL Expertgroep Klimaattechniek
Contactpersoon: Roelant van der Putten | contact@rvdp.nu
Partners: Platform Duurzame Huisvesting | i4services
info@tvvl.nl | www.tvvl.nl

BEGROTING
KOSTEN

Doel:
Geef via kostenramingen
aan wat de financiële
consequenties van
ontwerpkeuzes zijn.
Methode:
Vergelijk een basiskeuze
met alternatieven o.b.v.
levenscycluskosten +
gebruikswaarde
Hulpmiddel:
Toelichting Begroting Kosten

