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Harold Groot Roessink
CEO BMI-Thegon BV:

''80% energiebesparing,  
binnentemperatuur van 21 °C  

en een gezond en stofvrij  
werkklimaat voor mijn  

medewerkers!''

SMART PEOPLE CREATE SMART CITIES www.oxy-com.com

 Fresh air cooling 60.000m2 Shopping Mall in Taif, Saoedi Arabië  Fresh air cooling 3600m2 productiehal BMI-Thegon BV, Baak 
Toekomstgerichte metaalbewerking
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GER BARON
OVER INNOVATIE IN DE STAD
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De maakindustrie verandert in een rap tempo 
door o.a. IoT, Cyber Security en Robotics. 

Goede afspraken zijn hierbij essentieel!  
Ga naar nen.nl/smartindustry en ontdek  
hoe jij hier aan kan bijdragen.

MEER MENSEN OP MINDER M2

Steden moeten op een slimme manier naar de toekomst te kijken. 
Nieuwe standaarden en goede afspraken tussen alle partijen  
zijn hierbij essentieel! Ga naar nen.nl/smartcities en praat mee.

VOORWOORD  SMARTCITY

Van Overheid naar bewoners
Mensen/burgers kunnen onderling 
steeds meer organiseren. Oude struc- 
turen gaan op de schop omdat alles 
connected is. Je ziet het nu al als 
je bijvoorbeeld kijkt naar auto’s. 
Mensen kiezen er steeds vaker voor 
om deze zaken te delen met andere 
mensen / gelijkgestemden. Hierdoor 
verschuift de focus van bezitten 
naar gebruiken.

Van oude industrie naar start-ups
De economische structuur van een 
maatschappij zal steeds meer rich-
ting een zogenaamde ‘platform-eco-
nomie’ gaan, een samenleving die 
bestaat uit verschillende netwerken 
die op hun beurt weer met elkaar in 
contact staan. Die impact is zowel 
sociaal en fysiek als economisch 
enorm en gaat over de manier waar-
op we werken, wonen, organiseren, 
leren en spelen.

Van gesloten naar open data
Vooral als het gaat om het verzame-
len en toepassen van data, zullen 
instellingen veel transparanter 
(moeten) worden. Duidelijkheid naar 
klanten over wat er allemaal met 
hun gegevens gebeurt, zodat bur-
gers een weloverwogen beslissing 
kunnen maken om ergens wel of 
niet aan mee te doen. Veel mensen 

hebben geen besef dat algoritmen en 
software steeds meer beslissingen 
voor ze nemen. Gelukkig wordt dat 
steeds duidelijker. Een aantal schan-
dalen, zoals sjoemelsoftware of het 
Cambridge Analytica datamisbruik, 
helpt daarbij. Meer aandacht in de 
media en de politiek is dringend 
gewenst. 

Het belang van Smart Cities
Ger Baron houdt zich bezig met 
technologische innovatie en de 
ontwikkeling van de stad naar een 
Smart City. Hij monitort wat er in de 
wereld van de technologie gebeurt, 
wat er in de stad Amsterdam speelt 
en legt hiertussen verbindingen. 
Bedrijven, kennisinstellingen en 
overheden zijn zoekend naar hun 
rol in een nieuwe wereld. De enige 
manier om daar vooruitgang in te 
boeken is door, in alle openheid, van 
elkaar te leren. Het Smart City Event 
2018 levert daar een bijdrage aan 
door experts uit binnen- en buiten-
land samen te brengen om kennis 
en ervaringen over innovatieve tech-
nologische oplossingen voor maat-
schappelijke vraagstukken in steden 
met elkaar te delen en van elkaar 
te leren. Het Smart City Event 2018 
vindt plaats op 27 en 28 juni 2018 
in het Zuiderstrandtheater in Den 
Haag, tijdens de Volvo Ocean Race.

DE OPKOMST VAN 
SMART CITIES

Anders gezegd; Ger Baron moet ervoor zorgen dat nieuwe 
technologieën slim worden ingezet om problemen in de stad 
op te lossen. Daarbij moet je denken aan vraagstukken als 
mobiliteit, connectiviteit of problemen met geparkeerde 
fietsen. Soms moeten daarvoor regels worden veranderd en 
partijen bij elkaar worden gebracht. Ger Baron gaat in op 
een aantal trends op het terrein van Smart Cities.

GER BARON 
Is de eerste Chief Technology Officer van de gemeente Amster-
dam en spreker op het Smart City Event 2018. Dat betekent dat 
Ger Baron zich bezighoudt met innovatie in deze stad.

BIM
De bouwsector ondergaat al enige 
tijd een transformatie. Digitali-
sering van de informatie in het 
bouwproces staat daarin aan de 
basis. Deze transitie gebeurt onder 
de paraplu van het begrip BIM, dat 
staat voor Bouwwerk Informatie 
Model. Met BIM-modellen kan 
de bouwsector een project eerst 
virtueel in 3D ontwerpen en later 
zelfs virtueel bouwen (bouwkun-
dig, constructief en installatietech-
nisch) voordat een aannemer de 

eerste paal slaat. Data, informatie 
en software optimaliseren de 
samenwerking voorafgaand en 
tijdens het bouwproces. Bij het bou-
wen staan kranen nu al in realtime 
verbinding met het BIM-model, 
worden metingen gedaan met 
laserscanners of drones, worden 
inspecties verricht met Augmented 
Reality met smartphones of iPad’s 
die een virtuele weergave van het 
gewenste resultaat projecteren. 
Materialen kunnen indien nodig 
snel in 3D worden geprint en 

uitvoerders passen planningen 
realtime aan vanuit een 3D-model.

Smart buildings maken 
smart cities
Belangrijker is misschien nog 
wel dat opdrachtgevers met deze 
informatie en modellen in staat 
zijn het beheer en onderhoud van 
gebouwen na oplevering beter 
en slimmer te organiseren en 
uitvoeren. Daar zit grote winst 
want het gebruik (en dus beheer) 
van gebouwen strekt zich uit 

SLIMME BOUW AAN  
BASIS VAN SMART CITIES
Smart cities creëren een leefomgeving waarin wonen, werken en recreëren op slimmere en 
makkelijkere manieren worden ingericht voor mensen en bedrijven. Slimme technologie 
ontzorgt mensen bij hun behoefte aan voedselvoorziening, gezondheid, zorg, onderwijs, 
energiemanagement en duurzaamheid. Slim bouwen en slimme gebouwen spelen daarin 
een centrale rol.

>>

© Het Nationaal BIM Platform
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De maakindustrie verandert in een rap tempo 
door o.a. IoT, Cyber Security en Robotics. 

Goede afspraken zijn hierbij essentieel!  
Ga naar nen.nl/smartindustry en ontdek  
hoe jij hier aan kan bijdragen.

MEER MENSEN OP MINDER M2

Steden moeten op een slimme manier naar de toekomst te kijken. 
Nieuwe standaarden en goede afspraken tussen alle partijen  
zijn hierbij essentieel! Ga naar nen.nl/smartcities en praat mee.

Hilton Hotel Amsterdam Airport Schiphol

WWW.ILLUNOX.COM

VERLICHT TRAPPEN EN ENTREES 
SLIM, VEILIG & DUURZAAM

De maakindustrie verandert in een rap tempo 
door o.a. IoT, Cyber Security en Robotics. 

Goede afspraken zijn hierbij essentieel!  
Ga naar nen.nl/smartindustry en ontdek  
hoe jij hier aan kan bijdragen.

MEER MENSEN OP MINDER M2

Steden moeten op een slimme manier naar de toekomst te kijken. 
Nieuwe standaarden en goede afspraken tussen alle partijen  
zijn hierbij essentieel! Ga naar nen.nl/smartcities en praat mee.

Op het gebied van slimme verlichting zijn de afgelopen tijd grote stappen gezet. Digitale in-
novaties en LED- technologie openen een wereld aan mogelijkheden. Slimme verlichtingsys-
temen zijn efficiënt, duurzaam en voordelig. Je ziet steeds meer toepassingen; in en rond de 
woning, bij bedrijven en in de openbare ruimte.

 
“HET HUE-SYSTEEM IS 
EVEN EENVOUDIG ALS 
INGENIEUS”

TEKST: TOM MENTINK

over 30 tot 40 jaar. En met efficiën-
ter beheer komt slimmer gebruik. 
Het koppelen van sensoren, apps, 
netwerken en big data aan BIM-ge-
bouwmodellen, wat in de toekomst 
(vrijwel zeker) gaat gebeuren, 
stelt eigenaren en beheerders van 
gebouwen namelijk in staat om het 
beheer en onderhoud van onroerend 
nog verder te verslimmen.
Smart buildings staan dus aan de 
basis van smart cities. De toekomst 
zal uitwijzen of BIM en gebouw-
modellen van meerdere gebouwen 
kunnen, mogen en zullen worden 
gekoppeld om onderling informatie 
te delen. Dit zou het gebruik van 
zowel de gebouwen zelf en als de 
gezamenlijke leefomgeving daar-
tussen optimaliseren. Die kant lijkt 
het op te gaan en zo zijn innovaties 
in de bouw niet alleen lucratief voor 
de bouwsector zelf maar vooral 
voor eigenaren en bewoners van 
gebouwen.

Oprichter Ed den Boer
HetNationaalBIMPlatform.nl
Info: www.hnbp.nl

SLIM MET VERLICHTING

Thuis: Philips Hue 
Dat Philips een voorloper is in de 
ontwikkeling van slimme thuisver-
lichting zal niemand verbazen. Met 
de Hue-serie doen ze hun naam eer 
aan. Dit verlichtingssysteem is even 
eenvoudig als ingenieus. Draadloos 
en op afstand, kun je met de Hue- app 
op je smartphone of tablet alle ver-
lichting in en om het huis bedienen. 
Dit omvat allerlei geavanceerde func-
ties. De slimme Hue-lampen kun je 
bijvoorbeeld zo instellen dat ze hun 
licht automatisch aanpassen aan de 
tijd van de dag, de weersomstandig-
heden of de seizoenen. Met eindeloos 
veel kleurschakeringen en effecten 
kun je elke gewenste atmosfeer creë-
ren, voor alle gemoedstoestanden en 
gelegenheden. Je kunt Hue-lampen 
ook gebruiken als notificatiesysteem, 
door ze te verbinden met je email of 
Whatsapp of door ze een seintje te 
laten geven wanneer de kinderen 

naar bed moeten. Licht kan met Hue 
worden gebruikt als ‘natuurlijke’ 
wekker en zelfs als middel tegen 
inbraak.

Kantoor: Deloitte
Met de nieuwe mogelijkheden die 
smart lighting biedt komt ook een 
herwaardering van wat verlichting 
kan doen voor het welzijn en de pro-
ductiviteit. Thuis, maar ook op het 
werk. 
We hebben daglicht nodig, maar 
een groot deel van ons leven bren-
gen we binnen door. Led en digitale 
technologie maken het mogelijk om 
de natuurlijke daglichtcyclus naar 

binnen te halen. Zo kan verlichting 
worden afgestemd op het biologi-
sche ritme en wordt een optimale 
werkomgeving gecreëerd, waarin 
werknemers langer energiek en dus 
productief blijven. Het hoofdkantoor 
van Deloitte in Amsterdam, ‘The 
Edge’, is zo’n slim verlicht gebouw. 
Het LED-verlichtingssysteem in dit 
gebouw, maakt het voor werknemers 
mogelijk om de verlichting van hun 
werkplek af te stemmen op de eigen 
voorkeuren en behoeften. Daarnaast 
registreren sensoren in deze lam-
pen gegevens over bijvoorbeeld de 
daglichtinval, de luchtvochtigheid 
en de temperatuur. Via het digitale 
netwerk worden deze gegevens 
vervolgens doorgegeven aan andere 
gebouwsystemen, zoals de ventilatie, 
de verwarming en de zonnepanelen, 
zodat optimale omstandigheden 
kunnen worden gehandhaafd. 

Publieke ruimte: Erasmusbrug
Slimme verlichting is een cruciaal 
deel van de algehele verslimming 
van de stad. Toepassingen worden 
steeds meer geïntegreerd in de ste-
delijke infrastructuur en dit levert 
voordeel op voor de veiligheid, het 
milieu en de leefbaarheid. Overhe-
den en bedrijven werken intensief 
samen en er komen talloze projecten 
van de grond. Van slimme lantaarn-
palen in Scheveningen tot connected 
LED straatverlichting in Eindhoven, 
van slimme verkeerssignalering bij 
snelwegen, tot slimme oplossingen 
voor lichtvervuiling. Een van de 
meer prestigieuze projecten is de 
Erasmusbrug in Rotterdam. In 2016 
kreeg dit bouwwerk een nieuw 
verlichtingssysteem aangemeten. 
De oude lampen werden vervangen 
door met sensoren uitgeruste digi-
tale LED lampen, die reageren op 
veranderende omstandigheden. Het 
licht kan aanpassen aan bijvoor-
beeld de weersomstandigheden 
of de verkeerssituatie. Met het in 
gebruik nemen van dit systeem is 
het energieverbruik bovendien met 
maar liefst 70 procent gedaald.
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Krijg grip op uw 
energieverbruik 
met Kenter
Wij zorgen voor betrouwbare energievoorzieningen en 
innovatieve meetoplossingen zodat u als ondernemer altijd 
verzekerd bent van energie. Kijk op www.kenter.nu.

laat energie werken

BEHAAGLIJK WARM MET  
DEGREE-N NANOTECHNOLOGIE

In de overgang van fossiele brand-
stoffen naar duurzame energie-
bronnen speelt de stad een be-

langrijke rol. Er ligt een tweeledige 
verantwoordelijkheid. Stedelijke 
gebieden veroorzaken veel Co2 uit-
stoot, meer dan de helft van de totale 
emissie in Nederland. Tegelijkertijd 
is hier het innovatief vermogen 
groot. De uitstoot van de stad moet 
omlaag en daarvoor moet het eigen 
innovatiepotentieel worden aange-
sproken. 

Mentaliteitsverandering
Uiteraard kunnen de technologische 
ontwikkelingen op het gebied van 
energie hierbij helpen. “Dat we bij 
de energietransitie voordeel kunnen 
hebben van slimme technologie is 
duidelijk, dat ICT steeds belangrij-
ker wordt ook. Toch, al klinkt dat 
misschien wat saai, is het slimste 
wat we nu kunnen doen simpelweg 
proberen de energieconsumptie van 
individuele gebruikers terug te bren-
gen”, zegt Mart van Bracht, directeur 
van de Topsector energie. “Er is al erg 
veel op het gebied van technische 
snufjes, maar vaak blijkt dit lastig 
te implementeren en de interesse 
van particulieren ontbreekt vaak. 
Dit komt omdat er niet meteen een 
economisch voordeel aan zit.” 
 Er is daarom veeleer een menta-
liteitsverandering nodig, stelt van 
Bracht, en bovendien een omvat-
tende reorganisatie van het energie-
systeem. Van Bracht verwijst in dit 

In de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame 
energiebronnen speelt de stad een belangrijke rol. Er ligt  
een tweeledige verantwoordelijkheid. Stedelijke gebieden 
veroorzaken veel Co2 uitstoot, meer dan de helft van de 
totale emissie in Nederland. Tegelijkertijd is hier het inno-
vatief vermogen groot. De uitstoot van de stad moet omlaag 
en daarvoor moet het eigen innovatiepotentieel worden 
aangesproken. 

TEKST: TOM MENTINK

verband naar een recent initiatief: 
“Men wilde huizen gasvrij maken 
met elektrische waterpompen. Aan 
de kant van de woningbouw lukte 
dit wel, maar bij de particulier was 
weinig animo omdat de economi-
sche impuls ontbrak. Bovendien wa-
ren er te weinig monteurs om deze 
technologie te installeren.” 
De grote uitdaging is om het ver-
nieuwingsproces te versnellen en op 
industriële schaal toe te passen. “In 
de eerste plaats moeten we hiervoor 
inzetten op samenwerking tussen 
alle schakels binnen het energie-
werkveld, en vooral ook op het ef-
ficiënt combineren en organiseren 
van wat er al is.” Het succes van 
technologische innovaties bestaat bij 
de inpasbaarheid ervan in bestaan-
de, omvattender systemen én bij 
de ontvankelijkheid ervoor van het 
publiek.

 
“HET SUCCES VAN TECH-
NOLOGISCHE INNOVATIES 
BESTAAT BIJ DE INPAS-
BAARHEID ERVAN IN 
BESTAANDE SYSTEMEN”

Lokaal
In steden is dit uitermate complex, 
zeker waar sprake is van oude stads-
centra. Elke wijk is daar anders en 
de grote verscheidenheid aan (oude) 

gebouwen compliceert het imple-
menteren van nieuwe technieken 
enorm. Een gelijkvormige, centraal 
georganiseerde, slimme energie-
voorziening is vooralsnog moeilijk 
haalbaar. Daarom pleit van Bracht 
allereerst voor lokale oplossingen en 
samenwerkingsverbanden. Hierbij is 
het ook van belang dat vraag en aan-
bod op elkaar wordt afgestemd en 
dat er tastbare economische impul-
sen zijn om voor smart-toepassingen 
te kiezen.  

System of systems
De grootste uitdaging van de ener-
gietransitie is volgens Van Bracht 
het maken van een systeem dat even 
betrouwbaar, veilig en betaalbaar is 
als het oude systeem. Ons energie-
systeem was altijd vrij overzichtelijk, 
want het was centraal georganiseerd. 
Energie werd in een paar centrales 
uit fossiele brandstoffen gewonnen 
en kwam via geijkte kanalen onze 
woning binnen. Met de energietran-
sitie wordt energie in toenemende 

mate gewonnen uit meerdere, wis-
selende bronnen. Daardoor ontstaat 
een complex hybride systeem, een 
system of systems. Hierin schuilt 
ook de voornaamste waarde van 
technologische innovatie: “Kleine en 
grote systemen moeten op een intel-
ligentie manier worden verbonden. 
Innovatieve informatietechnologie 
zal daar een grote rol in spelen. De 
stad vormt vaak de katalysator voor 
dergelijke innovatie.”

Vanaf 1 juli 2018 worden alle nieuwbouwwoningen zonder 
gasaansluiting gebouwd en in 2050 moeten álle woningen 
van het gas af. Dat betekent dat we allemaal elektrisch 
gaan verwarmen en dat uw op gas gestookte cv-ketel 
vervangen moet worden. Dat is nogal een operatie en, voor 
koopwoningen, een flinke investering. Het innovatieve ver-
warmingssysteem met Nano Infrarood warmtepanelen van 
Degree-n uit Hilversum is een energiezuinige en duurzame 
oplossing om zonder gas uw woning of bedrijfsruimte te 
verwarmen. 

Als een zonnetje
Infrarood warmtepanelen verwarmen, net zoals de zon, door 
middel van stralen. ’Denk maar aan de vroege voorjaarszon. 
Zelfs als het buiten koud is, voelen zonnestralen behaaglijk 
warm’, zegt Jamie-Lee van Piggelen van Degree-n. Infrarood 
warmtepanelen werken net zo: de infraroodstralen verwar-
men massa, zoals meubels, muren, vloeren en plafonds, die 
de warmte opslaan en op hun beurt weer afgeven. Deze 
directe manier van verwarmen is geschikt als hoofdverwar-
ming, efficiënt en energiezuinig. Dit is een andere manier van 
verwarmen dan met radiatoren. Deze verwarmen namelijk 
eerst de lucht, die vervolgens de warmte afgeeft aan de 
mensen. Deze indirecte manier van verwarmen, via de lucht, 
kost veel energie. 

Nanotechnologie
De in Nederland ontwikkelde en gepatenteerde infrarood 
warmtepanelen van Degree-n zijn uniek, omdat de warmte-
panelen zijn gemaakt met toepassing van nanotechnologie. 
Deze technologie verbetert producteigenschappen. Van 
Piggelen: ‘Met behulp van deze nanotechnologie hebben we 
de warmtepanelen zodanig verbeterd dat we met minder 
energie meer warmte kunnen opwekken dan traditionele 
infrarood warmtepanelen.’ Het resultaat is een tot wel 60% 
lagere energierekening.

Eenvoudige installatie
De Nano Infrarood warmtepanelen zijn eenvoudig aan de 
wand of het plafond te installeren. De panelen worden kant-
en-klaar geleverd en kunnen met een stekker worden aange-
sloten op elke bestaande elektrische installatie. Ze zijn zeer 
geschikt voor combinaties met zonnepanelen en elektrische 
warmwatervoorziening. Nano Infrarood warmtepanelen zijn 
zuiniger in energieverbruik dan andere verwarmingssystemen, 
zoals een warmtepomp, elektrische cv of houtpelletketel. 
Bovendien hebben de panelen geen bewegende delen, 
waardoor ze slijtvast en onderhoudsarm zijn met een lange 
levensduur en een garantie van 12 jaar.

/

MEER INFORMATIE OP WWW.DEGREE-N.NL

ENERGIE EN DE 
SLIMME STAD
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Solned werkt samen met:

Oplossingsgericht 
We denken in praktische oplossingen en 

realiseren deze.

Veilig 
Investeren in veiligheid is verder gaan 

dan voldoen aan regelgeving.

Verbindend 
Samen pakken we de uitdaging op.

Dichtbij 
Warehouse en ondersteuning in 
Nederland: snelle levering, goede service 
en producttrainingen.

ZON, SCHADUW, BLADEREN, 
VOGELPOEP, SNEEUW...: ALTIJD 

HET OPTIMALE RENDEMENT UIT 
UW ZONNEPANELEN

Meten is weten
Om te kunnen verduurzamen is inzicht in het verbruik 
nodig. Dat begint met het plaatsen van de meter. Vervol-
gens verzamelt, controleert en levert een meetbedrijf zoals 
Kenter betrouwbare meetdata en online verbruiksanalyses 
via haar diensten zoals Meetdata.nl en MeetdataPlus. Op 
Meetdata.nl worden data in heldere grafieken en tabellen 
overzichtelijk gepresenteerd en zorgen extra functio-
naliteiten voor een nog uitgebreidere monitoring. Voor 
organisaties met meerdere vestigingen is er MeetdataPlus 
dat een overzicht geeft van alle aanwezige meetpunten en 
het verbruik van gas, elektra, koude, warmte en water per 
vestiging of van een groep meters..

Extra inzicht
Andere meetoplossingen zijn onder meer de Power Quality 
Prescan, die inzicht geeft in de kwaliteit van stroom en 
spanning, en de brutoproductiemeter, die registreert hoeveel 
energie er wordt opgewekt. En met de GTV-scan (Gecontrac-
teerd Transport Vermogen scan) houden ondernemers grip 
op zowel het verbruik als de kosten. Voor inzicht is dus data 
nodig. Het inzicht dat Kenter met deze oplossingen biedt, 
zorgt ervoor dat ondernemers grip krijgen op hun energiege-

bruik en stappen kunnen zetten om bewuster, spaarzamer 
en duurzamer met energie om te gaan. Kenter doet dit al 
voor meer dan 25.000 zakelijke relaties in heel Nederland.

Toekomstbestendige energievoorzieningen 
Daarnaast komen ondernemers in de transitie van gas naar 
elektriciteit voor tal van uitdagingen te staan. Kenter helpt 
hen hun middenspanningsinstallatie(s) en transformator(s) 
geschikt te maken voor een hoger elektriciteitsverbruik.  
Bij opwek bekijkt Kenter of de installatie aangepast moet 
worden om de energie terug te leveren aan het net of wat 
de mogelijkheden voor deze onder-
nemers zijn voor batterijopslag.

Grip op energie 
Wie geen energie gebruikt, 
bespaart pas echt. Maar wie naar 
de wereld kijkt, ziet dat steeds 
meer mensen steeds meer energie 
gebruiken. Om er in dat speelveld 
toch voor te zorgen dat de totale 
energiebehoefte afneemt, moet je 
als energiespecialist flexibel zijn en 

snel kunnen inspelen op de veranderende markt. Kenter kan 
dat en zorgt ervoor dat ondernemers altijd en overal inzicht 
hebben in hoeveel energie ze wanneer, waar en waarvoor 
gebruiken. Met een compleet pakket aan energievoorzienin-
gen en meetoplossingen die gebaseerd zijn op de nieuwste 
inzichten en innovatieve technologieën. Met dat producten- 
en dienstenpakket, inclusief een advies op maat, geeft 
Kenter ondernemingen grip op hun energie. 

Kijk op www.kenter.nu voor meer informatie en wat Kenter 
voor u kan betekenen.

Kenter laat energie werken
Grip op energieverbruik
De energiewereld is volop in beweging. De Smart City van de toekomst is nu al actueel en dat 
vraagt van ondernemers dat ze meer dan ooit grip krijgen op hun energieverbruik om kosten- 
efficiënt en duurzaam te kunnen blijven ondernemen.
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carrier.nl/connect

Meer controle en hogere uptime. Dat is Carrier Connect. 
De slimme service die uw klimaatsysteem op afstand 
bewaakt. Vanuit het Connect Center analyseert Carrier 
real-time de prestaties. Eventuele afwijkingen en storingen 
worden direct gesignaleerd en verholpen. Kies een 
monitoringspakket dat bij uw systeem past en bespaar 
meer dan ooit op energieverbruik en levensduur. Bekijk meer 
voordelen van Carrier Connect op carrier.nl/connect.  Zo doen wij dat.

BESPAREN 
DOOR 
INZICHT.

Circulair bouwen
Het idee van circulariteit wordt 
steeds belangrijker bij duurzaam 
bouwen. Men streeft naar bouw 
waarbij zo min mogelijk eindige 
grondstoffen worden uitgeput en 
waarbij reststoffen zoveel mogelijk 
worden hergebruikt, zodat het mi-
lieu wordt gespaard (kringloopprin-
cipe). In de meest pure vorm zou dit 
bouw zijn waaraan helemaal geen 
niet-hernieuwbare bouwmaterialen 
te pas komen en waarbij nul afval 
wordt geproduceerd. 
Jaap Bosch, architect bij architec-
tenbureau Cepezed in Delft, legt 
uit: “Uitgangspunt is het verlengen 
van de levenscyclus van materialen. 
Als een gebouw zijn functie verliest 
hoeft dit nog niet te betekenen dat 
ook de materialen moeten worden 
afgeschreven. Deze kunnen een 
nieuw leven krijgen en hiermee 
moet vanaf de bouw al rekening 
worden gehouden. Het gebouw 
moet voorbereid zijn op zijn eigen 
demontage.”

The Green House
Door heel Nederland zie je voor-
beelden van circulaire bouw. Zoals 
in Amsterdam, waar de tijdelijke 
rechtbank is gehuisvest in een pand 
dat geheel de- en remontabel is. “Dit 

DUURZAAM 
BOUWEN
Afgelopen april vond in de RAI Building Holland 2018 plaats. 
Dit innovatie event voor de bouw- en vastgoedsector brengt 
jaarlijks ‘alle schakels in de keten samen voor kennisdeling, 
conceptontwikkeling en samenwerking.’ Alle spelers die 
betrokken zijn bij grote bouwprojecten troffen elkaar hier. 
Het woord dat iedereen op de lippen lag was duurzaamheid. 
Veelbesproken subthema’s waren onder andere circulair 
bouwen en smart building. 

TEKST: TOM MENTINK

gebouw is in feite niet meer dan 
een bouwpakket. Het hele skelet en 
zelfs de vloerplaten zijn demonta-
bel, waardoor het gebouw volledig 
uit elkaar te halen is”, vertelt Bosch. 
Een ander voorbeeld is het Allian-
der kantoor in Duiven. Dit gebouw 
produceert zelf meer energie dan 
het verbruikt en bestaat voor 80 
procent uit gerecycled materiaal. 
Onlangs werd in Utrecht The Green 
House geopend. Dit circulaire res-
taurant verwerkt overgebleven eten 
tot compost, dat in de eigen kas 
wordt gebruikt voor de kweek van 
verse ingrediënten voor het menu. 
Daarbij voorziet het restaurant in 
de eigen stroom- en waterbehoefte. 
Het gebouw zelf bestaat uit demon-
tabele componenten en kan in zijn 
geheel worden verplaatst. Het meu-
bilair is van afval gemaakt of geheel 
afbreekbaar of herbruikbaar. Veel 
duurzamer dan dit wordt het niet. 
Bosch was als architect betrokken 
bij dit project: “Het circulaire princi-
pe hebben we in dit bouwproject tot 
in de details doorgevoerd. We zijn 
begonnen met een vrij abstract idee 
over een tijdelijk paviljoen en dit 
heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot 
een volledig circulair gebouw. Het 
bleek dat alle participanten, van de 
opdrachtgever tot de aannemer en 

van de bedrijfsleider tot de chef-kok, 
zich zeer goed konden vinden in dit 
idee van circulariteit. ”

 
“BIJ CIRCULAIR BOUWEN 
STREEFT MEN NAAR 
BOUW WAARBIJ ZO 
MIN MOGELIJK EINDIGE 
GRONDSTOFFEN WORDEN 
UITGEPUT”

Smart Building
Circulair bouwen en smart building 
liggen in elkaars verlengde. Om 
gebouwen te verduurzamen en ver-
groenen en daarbij de kwaliteit van 
wonen en werken te optimaliseren, 
wordt steeds meer gebruik gemaakt 
van slimme (digitale) technologie. 
Groen bouwen is slim bouwen en 
andersom. Nederland zit wat dit 
betreft niet stil. Men beseft dat 
de technologische mogelijkheden 

talrijk en verstrekkend zijn en is 
bereid conventies te doorbreken en 
risico’s te nemen. Kennis en kapitaal 
wordt enthousiast aangewend. Deze 
houding heeft Nederland tot een 
van de innovatieleiders van Europa 
gemaakt. Een bouwproject dat deze 
instelling mooi illustreert, is het 
kantoorgebouw ‘The Edge’ aan de 
Zuidas in Amsterdam. Dit gebouw 
oogst internationaal veel lof en 
wordt ook wel aangemerkt als het 
slimste en meest duurzame gebouw 
ter wereld.

 
“HET MEUBILAIR IS VAN 
AFVAL GEMAAKT OF GE-
HEEL AFBREEKBAAR OF 
HERBRUIKBAAR”

BGrid ™
Een ander uitzonderlijk project in 
dit verband is het hoofdkantoor van 
Microsoft op Schiphol. Dit gebouw, 

dat overigens ook circulair want 
demontabel is, is onlangs uitgerust 
met het zogenaamde bGrid systeem. 
Hiermee is het gebouw ‘een soort 
smartphone’ geworden, waarop ‘al-
lerlei applicaties te installeren zijn’, 
aldus Jan Willem Weissink, direc-
teur van Schiphol Real Estate. Het 
bGrid systeem maakt het gebouw 
tot een soort persoonlijke tool waar-
mee werknemers onder andere kun-
nen nagaan waar hun collega’s zich 
bevinden of welke werkplekken nog 
vrij zijn. Met een sensornetwerk 
en data-analyse kan daarnaast de 
verlichting, het klimaat en de bevei-
liging worden geoptimaliseerd. Dit 
alles om het gebouw zo duurzaam 
en gebruiksvriendelijk mogelijk te 
maken.
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Is uw infrastructuur klaar voor de  
toekomst?
De transportsector groeit, tegelijkertijd staan de marges 
onder druk en lopen de wegen vol. Deze ontwikke lingen 
zorgen ervoor dat efficiënt wegvervoer meer dan ooit  
noodzakelijk is. 

Inzicht in vervoersmiddelen en rou-
te is sleutel tot reduceren stilstand
Als we de onheilstijdingen van het 
kabinet en het Kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid moeten geloven 
dan gaat Nederland de komende 
jaren op het gebied van wegverkeer 
zware tijden tegemoet. Het jaarlijks 
rapport ‘Mobiliteitsbeeld’ voorspelt 
voor 2022 in vergelijk met 2016 een 
toename van tijdverlies van voer-
tuigen van maar liefst 28 procent. 
Feitelijk betekent dit dat men langer 
onderweg is. Daarnaast spelen er 
nog plannen van de overheid om 
ook hier een kilometerheffing voor 
vrachtverkeer te gaan invoeren. Dit 
soort maatregelen vraagt om oplos-
singen voor zeer efficiënt wegver-
voer waarbij de klanttevredenheid 
gewaarborgd blijft. 

Compleet beeld verkleint risico 
onnodige kilometers
Als trendsetter op het gebied van 
fleetmanagement biedt GPS-Buddy 
oplossingen die o.a. efficiënter 
werken stimuleren. Dit kan door 
bijvoorbeeld het optimaal inplannen 
van (ad-hoc) opdrachten, ritten en 
materieel om ‘leeg rijden’ zo veel 
mogelijk te voorkomen. Daarnaast 
zijn er diverse mogelijkheden die 
ervoor zorgen dat de administra-
tieve druk zo veel mogelijk wordt 
beperkt, zoals het op afstand 
downloaden van de tachograafdata. 
Bovendien zorgen mogelijkheden 
als ‘assettracking’ en emballagere-
gistratie ervoor dat de locaties van 
bedrijfseigendommen bekend zijn. 
Dit verkleint de kans op vermissing, 
diefstal en onnodig heen-en-weer 
rijden. 

Adequaat informeren van klanten 
doorslaggevend
Naast alle praktische voordelen die 
zich direct in tijdswinst vertalen 
zorgt de realtime informatievoorzie-
ning er bovendien voor dat de klant-
tevredenheid en de leverbetrouw-
baarheid worden vergroot. Klanten 
worden tot op de minuut nauwkeu-
rig geïnformeerd over de verwachte 
laad- of lostijden en weten daardoor 
precies waar ze aan toe zijn. 

Door nu al te anticiperen op de 
eerder genoemde voorspellingen en 
voornemens is uw infrastructuur in 
ieder geval klaar voor de toekomst!

Desmond van Kooten 
Sales Director GPS-Buddy

Elektrisch rijden
Hoe staat het ervoor in 2018? Vol-
gens de RVO (Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland) is elektrisch 
rijden in Nederland volop in ont-
wikkeling. Dit moet ook wel, want 
voor de milieuambities van deze 
regering is elektrisch rijden erg be-
langrijk. Meer elektrische voertui-
gen betekent minder CO2-uitstoot 
en dat betekent schonere lucht. Het 
zal de overheid daarom genoegen 
doen dat de verkoop van elektri-
sche auto’s in 2017 met maar liefst 
61 procent is gestegen ten opzichte 
van het jaar daarvoor. In april van 
dit jaar telde de RVO een totaal van 
bijna 26.000 volledig elektrische 
personenauto’s (BEV’s), een cijfer 
dat Nederland tot een van de koplo-
pers in Europa maakt.
Om deze groei te handhaven is het 
belangrijk dat het aantal laadpun-
ten meegroeit. Daartoe heeft de 
RVO scherpe doelstellingen gefor-
muleerd. Om deze doelstellingen 
te halen stimuleert en faciliteert 
de Rijksoverheid innovatieve on-
dernemingen op het vlak van onder 
andere laadinfrastructuur en slim-
me laadtechniek. Ook op Europees 
niveau gebeurt er veel. Afgelopen 
april heeft het Europese Parlement 
ingestemd met de richtlijn ener-
gieprestatie van gebouwen (EPDB). 
Hiermee wordt het vanaf 2020 ver-
plicht om bij gebouwen met meer 
dan tien parkeerplekken laadfacili-
teiten te installeren.  

 
“ER STAAN IN DE VIER 
GROTE STEDEN ZO’N 
170.000 PRIVÉ PARKEER-
PLAATSEN GROTE DELEN 
VAN DE DAG LEEG”

Mobiliteitsmanagement
Onder mobiliteitsmanagement ver-
staat de Nederlandse regering het 
‘organiseren van slim reizen.’ Dit 
draait tegenwoordig steeds meer 
om ‘smart mobility’. Een spraakma-
kende innovatie op dit gebied is het 
zelfrijdende voertuig. Hoewel con-
crete toepassingen op het moment 
nog niet aan de orde zijn, verwacht 
de regering veel van deze technolo-
gie. Om de ontwikkeling te versnel-
len is de wet- en regelgeving aange-
past. Zo is het mogelijk zelfrijdende 
voertuigen te testen op de openbare 
weg. Bovendien houdt men bij het 
ontwerp, de bouw en het onderhoud 
van de infrastructuur steeds meer 
rekening met zelfrijdende voer-
tuigen. Wegbeheerders integreren 
communicatie- en verkeersmanage-
mentsystemen in wegen, bruggen, 
viaducten en het straatmeubilair en 
verenigen zo de digitale infrastruc-
tuur met de fysieke infrastructuur.
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DE WEG NAAR 
SLIMMER REIZEN
De komende jaren zal ons verkeers- en vervoersysteem ingrijpend veranderen. Razendsnelle 
technologische ontwikkelingen gaan gepaard met een toenemende behoefte aan slimme ant-
woorden op moderne mobiliteitsvraagstukken. Dit leidt tot een collectieve inspanning van 
bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen om met technologie het verkeer efficiënter, 
schoner en veiliger te maken. We belichten een aantal actuele ontwikkelingen op het gebied 
van parkeren, elektrisch rijden en mobiliteitsmanagement. 

Parkeren in de stad
Parkeren in Nederlandse steden is 
vaak een hachelijke zaak, zeker in de 
Randstad. Als je al een plekje kunt vin-
den, mag je daar flink voor in de buidel 
tasten. En als je te laat bent, kun je er 
van uitgaan dat de pijnlijk efficiënte 
scanauto van de parkeerwacht hier 
ook van op de hoogte is en je een 
fikse boete krijgt (een van de minder 
prettige kanten van de slimme stad).

Parkeerapps
Om het leven van de automobilist 
makkelijker te maken, zijn parkeerap-

plicaties ontwikkeld. Hiermee kun je 
niet alleen digitaal op afstand betalen, 
ze helpen je ook bij het vinden van 
een (goedkope) parkeerplaats. Apps 
als Parkmobile, Yellowbrick en ANWB 
Onderweg gebruiken GPS-technologie 
en slimme betaalsystemen om de par-
keermalaise enigszins te verlichten. 

Onbenutte ruimte
De Amsterdamse startup ParkBee 
won eind 2017 de Groene Baksteen 
van JLL, een prijs die jaarlijks wordt 
uitgereikt aan de meest veelbelovende 
startup binnen de vastgoedsector. 

ParkBee maakt private parkeerplaat-
sen toegankelijk voor het publiek. Op 
deze manier slaat ParkBee meerdere 
vliegen in één klap. Het optimaliseert 
het gebruik van onbenut vastgoed en 
genereert daarbij extra inkomsten 
voor eigenaren, terwijl het aanbod van 
betaalbare parkeerplaatsen vergroot 
wordt. Er staan volgens ParkBee in de 
vier grote steden zo’n 170.000 privé 
parkeerplaatsen grote delen van de 
dag leeg; een cijfer wat het potentieel 
van dit initiatief illustreert. Niet 
verwonderlijk dat ParkBee onlangs 5 
miljoen euro aan groeikapitaal ontving.

/

Wij noteren de kilometerstand.
 Dus u kunt altijd met een goed gevoel op 

vakantie of voor zakenreis weg.

Topvalet vip parking Schiphol bv.
Is een valet bedrijf dat 24/7 open is!

LET OP! ALS U DEZE COUPON UITPRINT  
KRIJGT U 10% KORTING

 U kunt ook een zakelijk account bij ons krijgen.
 Dus kom snel naar www. Topvalet.nl

Wij hebben chauffeurs  
op leeftijd die netjes met  
u auto omgaan, dus nooit  

schades of krassen.

Wij checken altijd met 
u samen of er geen  

krassen of deuken zijn.



TECHNIEK BIEDT
BEROEPEN VAN 
DE TOEKOMST

Flexibeler onderwijs helpt tekorten 
in de techniek oplossen, luidt de 
mening op de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen (HAN). Zelf je opleiding 
samenstellen zorgt voor een betere 
afstemming tussen vraag en aanbod.

Hogeschool en energie-
branche werken samen aan 
de Human Capital Agenda
Deeltijdstudenten techniek 
combineren werken met leren. 
Dat heeft ook als voordeel dat  
kwesties uit de praktijk be-
sproken worden in een college, 
vervolgt Averesch. En vice 
versa wordt de onderzochte 
materie weer ingezet in het 
werkveld. “Om de wisselwerk-
ing met het bedrijfsleven in de 
praktijk verder vorm te geven 
zijn er diverse samen-
werkingsverbanden tussen 
de HAN en het bedrijfsleven.   
Samen met het energieger-
elateerde bedrijfsleven in de 
regio werft de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN) 
onder andere zij-instromers 
ter bevordering van de Hu-
man Capital Agenda en bieden 
wij hen onderwijs en een ar-
beidsplaats op het gebied van 
duurzame energie. Dit komt 
samen in SEECE, het Sustain-
able Electrical Energy Centre 
of Expertise. Werken en Leren 
met Energie draait inmiddels 
voor het 5e jaar en is daarmee 
een succesvolle samenwerk-
ing. Daarnaast zijn er samen-
werkingsverbanden met de 
automotive-sector middels 
ACE, het Automotive Center of 
Expertise. Die legt onderzoeks-
vragen voor aan voltijd- en 
deeltijdstudenten, onder meer 
gericht op de ontwikkeling van 
elektrische auto’s. De nieuwe 

Associate Degree-opleiding 
(2-jarige hbo-opleiding) Smart 
Industry is gerealiseerd in 
samenwerking met verschil-
lende bedrijven en speelt in op 
de behoefte aan omscholing in 
het bedrijfsleven als het gaat 
om ontwikkelingen in data en 
het Internet of Things. Ook 
de installatiebranche heeft de 
HAN weten te vinden. Samen 
zoeken we naar een oplossing 
voor het grote tekort aan spe-
cialisten in gebouwgebonden 
technieken. Op termijn willen 
we modules aanbieden die 
nóg specifieker inspelen op de 
vraag vanuit werkgevers.” 

Tekorten 
De oorzaken voor de tekorten 
aan tienduizenden technisch 
geschoolden zijn divers. De 
aangetrokken economie is 
een belangrijke factor, zegt 
Averesch, met meer ruimte 
voor innovaties en nieuwe 
technologieën daaraan gekop-
peld. De energietransitie met 
duurzamere energiestromen 
doet eveneens een beroep op 
Nederlands technische skills. 
En voor vernieuwing van de 
informatiesector, gekenmerkt 
door data-oplossingen en 
ontwikkelingen rondom het 
Internet of Things, geldt het-
zelfde. “Tel daar de vergrijzing 
in de sector en het feit dat er 
al voor de crisis niet voldoende 
instroom was in technische 
opleidingen bij op en je weet 

dat er een enorme inhaalslag 
moet worden gemaakt.” Voor 
Smart Cities zijn meer en an-
ders opgeleide professionals 
nodig. 

Kennisinstelling HAN
De hogeschool levert niet al-
leen kundige mensen af met 
o.a. kennis van energie ontwik-
kelingen. Het zet zich ook in
de markt als samenwerkende
kennisinstelling. Zo gaat het
Lectoraat Meet- en Regeltech-
niek zich de komende 2 jaar
samen met 5 andere kennisin-
stituten en marktpar-
tijen in het project HP-Launch
inzetten om gezamenlijk een
prototype te ontwikkelen van
een duurzame warmtepomp
die kan worden toegepast in
bestaande woningen.

Studeren in je eigen tempo
Jongeren zijn nog steeds niet 
erg tech-minded. Hoewel ze 

veel high-tech gebruiken. Denk 
maar aan de smartphone. Het 
imago van de technische sec-
tor is snel aan het veranderen. 
Van vieze vingers naar high-
tech specialisme. Dat is ook 
een beter beeld van de sector. 
Techniek kent onder meer een 
grote vraag naar engineers, 
(werktuig)bouwkundigen, ele-
ktrotechnisch ingenieurs en 
ICT-ers. 

Om het gat te helpen dichten 
zoekt de HAN het onder meer 
in flexibilisering van het onder-
wijs, meer specifiek: het flexi-
biliseren van de deeltijd 
bacheloropleidingen. Tech-
nische opleidingen zijn 
“opgeknipt” in modules met 
bijbehorende certificaten. In 
de meeste opleidingen kan een 
student kiezen voor een eigen 
combinatie van modules. “Een 
student die zich op zijn werk-
plek bij een architectenbureau 
bezighoudt met domotica kan 
zijn opleiding bouwkunde nu 
nog niet combineren met een 
relevante module ICT. Maar 
daar gaat het onderwijs wel 
naartoe. Flexibel onderwijs zit 
‘m daarnaast in de 
mogelijkheden tot zelfstudie, 
online leren, eventuele vrijstel-
ling voor vakken, de werkplek 
gebruiken als studieomgeving 
en dat mensen in hun eigen 
tempo kunnen studeren.”

Door Marjolein Straatman

Voor Smart 
Cities zijn 
meer en 
anders 
opgeleide 
professionals 
nodigGerrit Averesch

Directeur Deeltijdstudies Faculteit 
Techniek HAN

Maak kennis met het deeltijdaanbod van master- en 
bacheloropleidingen, Associate degrees, cursussen 
en trainingen van HAN Deeltijdstudies Techniek en 
overige vakgebieden.

Meld je aan voor een adviesgesprek op 
han.nl/adviesgesprek.

“Inspelen op de gigantische 
tekorten aan goed geschoold 
technisch personeel kan al-
leen in nauwe samenwerk-
ing tussen bedrijfsleven en 
onderwijs en door flexibiliser-
ing van het laatste. Wordt er 
niet ingegrepen dan zoeken 
werkgevers nog vaker hun heil 
in het buitenland of ontstaan 
er grote problemen in de pro-
ductieprocessen”, zegt Gerrit 
Averesch, directeur Deeltijd-
studies Faculteit Techniek 
HAN. HAN Faculteit Techniek 
is de grootste landelijke deel-
tijdaanbieder van de hoge-
scholen.

Sustainable 
Electrical 
Energy 
Centre of

Expertise

(ADVERTORIAL)


