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Opbouw luchtbehandeling(kasten)

 Luchtbehandelingskasten dienen vanaf buitenluchtaanzuig naar de ruimte inblaas als volgt
 opgebouwd te worden:
 buitenluchtaanzuig voorzien van contra roterend kleppenregister;
 filter (F7);
 geluiddemper;
 warmteterugwinsectie (warmtewiel);
 verwarmingssectie met vorstbeveiliging;
 koelsectie met druppelvanger;
 ventilatorsectie (n=variabel);
 geluiddemper;
 lege sectie t.b.v. optionele waterbevochtiging;
 inblaassectie.
 Vanaf de ruimte afzuig naar de afblaas:
 aanzuigsectie;
 filter (F5);
 geluiddemper;
 warmteterugwinsectie (Warmtewiell);
 ventilatorsectie (n=variabel);
 geluiddemper;
 afblaassectie voorzien van contra roterend kleppenregister;.

Van voorschrijven hoe…..



Comfort Luchtkwaliteit; De overlegruimte kent de volgende specificatie mbt de luchtkwaliteit:

 Minimale verse luchttoevoer 50 m³/h p.p.

 Maximale CO²-concentratie 1000 ppm

 Minimale relatieve vochtigheid 35%

 Achtergrondgeluid van installaties 35 dB.

 Maximale luchtsnelheid zomer 0,15 m/s.

 Alle toevoerluchthoeveelheden bestaan uit verse lucht. Er wordt geen lucht gerecirculeerd.

 Bindend document; Ventilatiesysteem waar op aangesloten dient te worden.

Eventuele risicogerichte aanvullingen:

 Onderhoudbaarheid.

 Kwaliteit & betrouwbaarheid.

Naar specificeren wat…..























Risicogestuurde prestatie specificatie



Nordic Five Level Structure.



Nordic Five Level Structure.

Hoofddoelstellingen project:
Bijvoorbeeld: Beste vliegveld ter 
wereld



Nordic Five Level Structure.

Functionele beschrijving per systeem: 
Bijvoorbeeld: alle type 
passagiersvliegtuigen bedienen.
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Nordic Five Level Structure.
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Nordic Five Level Structure.

Verificatiemethode per eis:
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Nordic Five Level Structure.

Eventueel toevoegen referenties
Bijvoorbeeld: opbouwvoorschrijving 
landingsbaan.
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Gemeente Eindhoven.





Geboren in 2010? Hoeveel heb ik dan nog?





€ 18 in 2030
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Ondertekening grondstoffenakkoord.
Nederland circulair in 2050







Uitvragen op prestaties.



En toch is het lastig….

 Gebrek aan een definitie van het probleem.

 Circulariteit niet als doel maar als middel.

 Gebrek aan meetbaarheid van circulariteit.

 (onduidelijk) Beleid van bovenaf.

 Greenwashing van leveranciers, alles is tegenwoordig circulair.

 Circulariteit is niet uit te drukken in geld ?

 Er zijn nog geen olifantenpaden te gebruiken.









Waterschap Zuiderzeeland.



Gemeente Eindhoven.





‘Waarom 
afval produceren 

als het toch 
wordt 

weggegooid?’





‘We can’t solve the problems

by using the same kind of thinking 

we used when we created them.’










