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• Studiebureau speciale 

technieken

• EPB-

adviseur/verantwoordelijke

• Projecten met hoge 

energieprestaties
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• De impact van de energieprestaties op de door de 

kokers ingenomen ruimte 

• De kokers: anticiperen op de exploitatie en de 

langetermijnvisie van het gebouw
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE…

a. Ogenschijnlijk ideale situatie

b. Uitvoerbare realistische verbeteringen

c. Naleving van de EPB-regelgeving

d. Ventilatie met dubbele stroom

e. Impact van kokerafbuigingen

f. Inplanting van de kokers

g. Fotoreportage

II. KOKERS: LANGETERMIJNVISIE

a. Anticiperen op de evolutie van de behoeften

b. De toegangen tot en het onderhoud van de kokers
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I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

a. Ogenschijnlijk ideale situatie
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• 1 AW-kolom

• 1 kabelbaan

• Verwarming: vertrek/retour

• Leidingwaterkolommen

• Warm water: vertrek/retour

• 1 extractiekanaal (ventilatie C)

Bron: MK Engineering
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I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

b. Uitvoerbare realistische verbeteringen 
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• Een vlak vrij houden, open voor uitvoering!

• Rekening houden met verbindingen 

 De dubbele koker, reeds op maat

Bron: MK Engineering



I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

b. Uitvoerbare realistische verbeteringen
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• Een vlak vrij houden, open voor uitvoering!

• Rekening houden met verbindingen 

Bron: MK Engineering



I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

c. Naleving van de EPB-regelgeving
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• Thermische isolatie voor SWW- en verwarmingsleidingen

• Thermische (en geluids)isolatie tussen woningen

 20 cm extra toevoegen

Bron: MK Engineering



I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

c. Naleving van de EPB-regelgeving
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• Thermische isolatie voor SWW- en verwarmingsleidingen

• Thermische (en geluids)isolatie tussen woningen

 20 cm extra toevoegen

De door elke 

verwarmings- en SWW-

leiding ingenomen 

ruimte wordt gelijk aan 

die van een 

afvalwaterafvoer!

Bron: MK Engineering



I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

d. Ventilatie met dubbele stroom
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• Toevoeging van een pulsiekanaal in de koker

 50 cm extra toevoegen

Bron: MK Engineering



I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

d. Ventilatie met dubbele stroom
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• Toevoeging van een pulsiekanaal in de koker

• Met inbegrip van de thermische isolatie van de ventilatiekanalen

Bron: MK Engineering



Samenvatting:

 De door de koker ingenomen ruimte is uiteindelijk meer dan 

verdrievoudigd ten opzichte van een theoretische, 

oorspronkelijke situatie …

I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE
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Bron: MK Engineering



I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

e. Impact van kokerafbuigingen

Noodzaak van brandwerende en belemmerende balk in 

verlaagd plafond

Aandacht voor akoestische problemen van een afbuiging 

van een afvalwaterafvoer 14

Bron: MK Engineering



I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

e. Impact van kokerafbuigingen

 Impact: 

– Noodzaak van brandwerende en belemmerende balk in 

verlaagd plafond

– Aandacht voor akoestische problemen van een afbuiging 

van een afvalwaterafvoer 

– Uitvoeringsproblemen  slechte kwaliteit

 Aanbevelingen

– Loodrechte kokers zijn aanbevolen

– Om dit te realiseren: kokers integreren bij het begin van 

het project
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I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

f. Inplanting van de kokers: Impact van de 

architecturale keuzes
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Keuken

2 kokers >< 1 koker

Terras Terras

Terras Terras

Woonkamer Woonkamer

Woonkamer
Woonkamer

Eetkamer Eetkamer

Eetkamer
Eetkamer

Slaapkamer Slaapkamer

Slaapkamer Slaapkamer

Badkamer Badkamer 

Badkamer Badkamer 

Keuken Keuken

Keuken



I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

f. Inplanting van de kokers

1. Installatiekosten

–Oppervlakteverlies:

– 0,3 m x 0,4 m x 2 niveaus = 0,24 m²

– 0,24 m² x € 1 200/m² = € 288 

–Toename van de netlengten voor systemen (AW, KW, 

SWW,)…

– AW: 3 m x 2 niveaus x € 35 /m² = € 210

– KW: 3 m x 2 niveaus x € 45 /m² = € 270

– SWW: 3 m x 2 (V/R) x 2 niveaus x € 60/m = € 720

 Installatiemeerkost = € 1 488! (+ metselwerk…)

 Verbruik van materialen en investeringsbudget!
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I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

f. Inplanting van de kokers

2. Energiekosten

–Energieverbruik:

Verhoging van verliezen in SWW-lussen

3 m x 2 (V/R) x 2 niveaus met thermische isolatie 

= 750 kWhth/jaar 

–Te compenseren EPB-prestatieverlies 

hernieuwbare energie: +/- 2,5 m² PV-panelen 

 +/- € 600 bijkomende investeringen

 TOTAAL van de meerkost (installatie + energiecompensatie) =

+/- €  2 100!!! (+/- € 10/m²)
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I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

f. Inplanting van de kokers

3. Aanbevelingen: 

– De inplanting van de systemen heeft een rechtstreekse 

impact op de projectprestaties en mogelijke besparingen

– Energieprestatieverliezen kunnen worden 

gecompenseerd door investeringen

– Door op voorhand de inplanting van systemen te 

coördineren, worden technische en financiële 

besparingen gerealiseerd voor een gelijkwaardig 

duurzaamheidsniveau

– Af te wegen t.o.v. het architecturale belang

 compromis!
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I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

g. Fotoreportage
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Slecht anticipatie op 

verbindingen!

De thermische isolatie 

voor het warm water is 

‘gebricoleerd’ en 

onvoldoende

Bron: top secret!



I. KOKERS: INGENOMEN RUIMTE

• Fotoreportage
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Het resultaat van een 

goed georganiseerde 

koker voor goed 

uitgevoerde werken!

Elke techniek heeft zijn 

plaats

Brandwerende 

compartimentering van 

de gasleidingen en 

rookgaskanalen

 Isolatie van de koker en 

correct geplaatste 

thermische isolatie
Bron: Louis de Wael



II. KOKERS: LANGETERMIJNVISIE

a. Anticiperen op de evolutie van de behoeften

Context

– De levensduur van de systemen is korter dan die van het 

gebouw

– De behoeften van gebouwen evolueren mee met 

– wijzigingen in de bestemming

– nieuwe behoeften en technologieën
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II. KOKERS: LANGETERMIJNVISIE

a. Anticiperen op de evolutie van de behoeften

Voorbeeld

– Herinrichting van een kantoorgebouw 

–Oorspronkelijke toestand 2 niveaus van 8 afzonderlijke 

kantoren

– Oorspronkelijk ventilatiedebiet: 

– Verdieping +1 8 X 50 m³/h = 400 m³/h

– Verdieping +2 8 X 50 m³/h = 400 m³/h

 Totaaldebiet = 800 m³/h

 Ventilatiekanaal met diameter van 250 mm in de koker
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II. KOKERS: LANGETERMIJNVISIE

a. Anticiperen op de evolutie van de behoeften

Voorbeeld

– Herinrichting van een kantoorgebouw

– Gewijzigde toestand: 2 niveaus van 6 kantoren + vergaderzaal

– Gewijzigd ventilatiedebiet: 

– Verdieping +1 

• Kantoren: 6 X 50 m³/h = 300 m³/h

• Vergaderzaal: 10 X 40 m³/h = 400 m³/h

– Verdieping +2 : idem 700 m³/h

 Totaaldebiet in de koker = 1.400 m³/h

 Kanaal met diameter van 400 mm in de koker
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II. KOKERS: LANGETERMIJNVISIE

a. Anticiperen op de evolutie van de behoeften

 Is het niet opportuun bij het oorspronkelijke ontwerp reeds 

een kanaal van 400 mm te voorzien?

 Vergroting van de koker…

Maakt het mogelijk om:

– de luchtsnelheden te verlagen in de oorspronkelijke toestand, 

wat leidt tot een (duurzaam) betere akoestiek en geringe 

drukverliezen en bijgevolg tot een (duurzaam) lager 

elektriciteitsverbruik

– de flexibiliteit van het kantoorplateau te verhogen met een 

(duurzame) verlaging van de behoeften op het vlak van 

afbraak/heropbouw 25



II. KOKERS: LANGETERMIJNVISIE

b. De toegangen tot en het onderhoud van de 

kokers

Reiniging van de ventilatiekanalen, toegang tot de 

sanitaire sifons, herstelling van lekken, toevoeging van 

telecommunicatiekabels, …

… tal van redenen voor toegang tot de kokers!

Maar hoe wordt de  

brandcompartimentering verzekerd? 

26
Bron: Knauf



II. KOKERS: LANGETERMIJNVISIE

b. De toegangen tot en het onderhoud van de 

kokers

Welke toegangsafmetingen? 

– afhankelijk van het type technieken,

– noodzaak van de toegang 

tot de veiligheidsuitrustingen

Er dient eveneens aandacht besteed te worden aan het 

beheer van de dichtheid van de kokers geventileerd via 

het dak… 27

Bron: Rf-Technologies



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

a. Technische kokers zijn ruimten

– bestemd om te worden uitgerust met performante 

systemen 

– die een bron van energieverbruik zijn

– in evolutie overeenkomstig de behoeften
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

b. De kokers vereisen een minimale ruimte om

– functioneel en realistisch te zijn

– de eisen inzake energieprestaties te integreren

– een hoogwaardige uitvoering mogelijk te maken
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c. Dit ruimteverbruik integreren

– bij het begin van de projectstudie

– om te kunnen anticiperen op de evolutie van de 

behoeften

– en de toegang tot de systemen te verzekeren
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE
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