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Het onderhoud als eerste circulaire strategie

Daniel Peduzzi
Leverancier Airconditioning / Trane

Circulaire economie 
toegepast op 

technische installaties

Zorgen voor HVAC installaties… of ze zelfs weer in gebruik nemen? 

Seminarie Duurzame Gebouwen



Het belang onderstrepen van 

• commissioning en overbrenging van informatie aan 
het onderhoudsteam

• het onderhoud bij de verlenging van de levensduur 

van de uitrustingen

Pistes aanreiken om 

• de verbruiksgoederen te beperken

• een tweede leven te geven aan de uitrustingen 
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE



I. Het onderhoud vergemakkelijken van bij het ontwerp

II. Van installateur tot onderhoud: hoe zorgen voor een 
vlotte overgang? 

III. Onderhoud in de praktijk - contracten
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PLAN VAN DE PRESENTATIE



I. HET ONDERHOUD VERGEMAKKELIJKEN VAN BIJ HET ONTWERP

Het project, het ontwerp

HERINNERING: Belang van het ontstaan van een 
project:

• Stevig project dat afgestemd is op de behoeften van het 
toekomstig gebruik

– Zie Gids Duurzame Gebouwen en voorstelling van Joost 
Declercq

• Keuze van de materialen, de technieken, de 
architectuur: optimalisatie

• Naleving van de behoeften met het oog op onderhoud 
volgens de regels van het vak. 

• Voltooid project: wijzigingen zullen aanleiding geven tot 
werken

– Werken = risico's van afbraak, demontages
– Maken en uiteenhalen ≠ circulaire visie

• Interesse tonen voor de levenscyclus
– In de toekomst: integratie van de technische installaties in de 

transregionaal tool voor levenscyclusanalyse TOTEM
(www.totem-building.be) 
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I. HET ONDERHOUD VERGEMAKKELIJKEN VAN BIJ HET ONTWERP

De voornaamste elementen die onderhoud 
vergen:

� Verlichting

� Elektriciteit

� Verwarming

� Klimaatregeling

� Waterbehandeling

� Ventilatie

� Sanitair

� Brand

� Liften

� Netheid

� Warmtekrachtkoppeling

� Regelingen 

� Perslucht

� Buitenschillen van het gebouw
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I. HET ONDERHOUD VERGEMAKKELIJKEN VAN BIJ HET ONTWERP

• Te sterk gecombineerde 

constructies vermijden, daar die 

een bron van problemen zijn: 

 toegang onderhoud

 verenigbare onderdelen 

vinden, zelfs na weinig 

dienstjaren

 de kostprijs van één onderdeel 

is vaak hoger dan die van het 

geheel  men vervangt alles

Bijvoorbeeld: verwarmingsketel 
of warmtepomp voor 

verwarming en sanitair warm 

water inclusief pomp en 

expansievat.

Het project, het ontwerp
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I. HET ONDERHOUD VERGEMAKKELIJKEN VAN BIJ HET ONTWERP

Bijvoorbeeld: complex hydraulisch schema 
Pomp met variabel debiet of kranen, niet allebei

De voorkeur geven aan hydraulische afscheiders: evenwichtsflessen, individuele 
warmtewisselaars en energiemeters

• De onderdelen optimaliseren: het essentiële, niets overbodigs

• De voorkeur geven aan onderdelen die het onderhoud vergemakkelijken
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I. HET ONDERHOUD VERGEMAKKELIJKEN VAN BIJ HET ONTWERP

• Minimale controle-elementen plaatsen om de centralisatie en de analyses 

mogelijk te maken: meters, alarmen, veiligheden…

Deze elementen laten toe om 

– de slijtage van de onderdelen van de installatie te controleren en te 

minimaliseren

– te voorkomen en tijdig in te grijpen vóór er schade optreedt
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I. HET ONDERHOUD VERGEMAKKELIJKEN VAN BIJ HET ONTWERP

• De reële kostprijs van het 

onderhoud op lange termijn 

budgetteren: 

Inventaris

Geraamde levensduur van elk 

element volgens type, kwaliteit
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I. HET ONDERHOUD VERGEMAKKELIJKEN VAN BIJ HET ONTWERP

Detail van de inventaris van het 
onderhoud voor de koudeproductie
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I. HET ONDERHOUD VERGEMAKKELIJKEN VAN BIJ HET ONTWERP

• Het advies voor plaatsing en onderhoud naleven = de levensduur van 

de installaties verhogen

Voorbeeld: 
De werkingsduur van leds varieert naargelang de fabrikanten.  

De montage van een LED in een ongeschikte omgeving of zonder onderhoud kan die 
levensduur verminderen.

De verlichtingstoestellen moeten:
- verlucht zijn 

- stofvrij zijn
- beheerd worden voor het gebruik op het vlak van helderheid 

2 categorieën: 
- verlichtingstoestellen met leds die niet onderling verwisselbaar zijn: afval ↑
- verlichtingstoestellen met leds die onderling verwisselbaar zijn: beperking van het 

afval
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I. HET ONDERHOUD VERGEMAKKELIJKEN VAN BIJ HET ONTWERP

Voorbeelden van fouten en vermoedelijke vermindering van de levensduur van de installaties

Montages die ongeschikt zijn voor onderhoud:
- Moeilijke toegangen 

- Geen of weinig onderhoud
- Voortijdige veroudering van onderdelen die 

niet gemaakt zijn om regelmatig te worden 

gedemonteerd

Recirculatie van lucht: 
- verlies van 5 tot 8°C gebruik

- Verhoging van de snelheid van ventilatoren
- Verhoging van het aantal gebruiksuren 
- Oververhitting van onderdelen

- Groter aantal interventies
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I. HET ONDERHOUD VERGEMAKKELIJKEN VAN BIJ HET ONTWERP

Voorbeelden van fouten en vermoedelijke vermindering van de levensduur van de installaties

Inwendig liftpaneel waartegen 
geleund wordt

- Buitensporig gebruik
- Paneel voortijdig 

beschadigd
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Water lek 

Geen controle van 
de waterkwaliteit 



I. HET ONDERHOUD VERGEMAKKELIJKEN VAN BIJ HET ONTWERP

Vermijd om bij het ontwerp van de installaties:

- te weinig regelelementen te voorzien

- te veel bedrijfselementen en regeling te voorzien

- te veel organen (pompes, kranen, relais) te voorzien

- organen met hoge onderhoudskosten te voorzien

 ingewikkelde regeling en onderhoud

Voorzie bij het ontwerp van de installaties

- voldoende meetpunten: meters, sondes

- de mogelijkheid om automatische rapporten te versturen

Bij het opstarten: 

- voor een goed onderhoud is het noodzakelijk om de installaties te 

begrijpen 

- de nodige tijd voorzien om de metingen te analyseren 
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II. VAN INSTALLATEUR TOT ONDERHOUD: HOE ZORGEN VOOR EEN 
VLOTTE OVERGANG?

Commissioning: cruciale stap

• Zie seminarie: Commissioning: een sterk aanbevolen stap!

Aanwezigheid installateur

Aanwezigheid onderhoudsfirma

+ Oppuntstelling 

en werkelijke 

aanpassing: 2 

jaar�
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• Installateur ≠ onderhoudsfirma 

• De installateur is vaak aanwezig tijdens de waarborgperiode van het 
materieel. Voor hem is het gewoonlijk van belang om de interventies te 
beperken, om de kosten te beperken

• De beheerder sluit vaak pas een contract af met een onderhoudsfirma na 
de waarborgtermijn, in de veronderstelling dat hij zo geld bespaart

• De 2 eerste jaren van de installatie zijn echter de belangrijkste voor de 
oppuntstelling en de regelingen. 

– De installateur neemt deze aspecten gewoonlijk niet op hem

– De onderhoudsfirma komt nadat de installatie 1 of 2 jaar gewerkt heeft, vaak te laat: 
een deel van het materieel moet worden vervangen en de regelingen moeten worden 
overgedaan. 

• Conflicten tussen de beheerder, de installateur en de onderhoudsfirma zijn 
jammer genoeg dan ook frequent. 

 door van bij het begin met de onderhoudsfirma rond de tafel gaan zitten, 
worden een aantal problemen vermeden

II. VAN INSTALLATEUR TOT ONDERHOUD: HOE ZORGEN VOOR EEN 
VLOTTE OVERGANG?
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Beheerder:

o Zijn behoeften kennen om zijn onderhoudscontract op maat te kiezen 

(tertiaire sector, computerdata, process, comfort, ziekenhuizen...)

o Werktuigen voor de opvolging gebruiken: meters, facturen, bezetting... 

Onderhoudsfirma

o De onderhoudstaken uitvoeren, en daarbij 

o de behoeften aan gebruik van materieel beperken

o het rendement van de uitrustingen handhaven, of zelfs verhogen 
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III. ONDERHOUD IN DE PRAKTIJK - CONTRACTEN

Beheerder en onderhoudsfirma: ieder zijn rol 



Door de onderhoudsfirma te ondernemen acties: 

• Van bij de commissioning het totaal van de 

uitrustingen oplijsten. De onderhoudsbehoeften 

becijferen en plannen

• De handleidingen van de leveranciers en 

constructeurs verzamelen.

• Voor elk element geschoold 

onderhoudspersoneel voorzien. 

III. ONDERHOUD IN DE PRAKTIJK - CONTRACTEN
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Het onderhoud van een installatie aanpakken:



De onderhoudscontracten:

Er bestaan verschillende onderhoudscontracten: 

preventief, curatief, totaal... 

De contracten omvatten in de praktijk de 
volgende elementen: 

o Beheer

o Onderhoud

o Depannage

o Controle

o Verbetering / vervanging
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LOGBOOK: onderhoudsboekje

III. ONDERHOUD IN DE PRAKTIJK - CONTRACTEN



Onderhoudsbeurten

III. ONDERHOUD IN DE PRAKTIJK - CONTRACTEN

Beheer

Behoeften Risico's wanneer niet aan de behoeften voldaan wordt

Financiële middelen Geen financiële reserve 

Technische interventies Gebrek aan onderhoud

Analyses, balansen Geen zicht op afwijkingen

Behoeften Risico's wanneer niet aan de behoeften voldaan wordt

De inventaristaken uitvoeren Uit te voeren taken vergeten

Onderhoud van de technieken Breuk van materieel

Administratieve opvolging Onwetendheid over wat er uitgevoerd is

In overeenstemming brengen van de 

installaties (reglementaire aspecten)
Boetes

Depannages

Behoeften Risico's wanneer niet aan de behoeften voldaan wordt

Snelheid van de interventies volgens het 

materieel
Grotere schade

Snelheid van de ondernomen acties na 

diagnose
Beschadiging van het materieel

Toezicht of afstandsbeheer Geen preventie noch optimalisatie
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III. ONDERHOUD IN DE PRAKTIJK - CONTRACTEN

Controle

Behoeften Risico's wanneer niet aan de behoeften voldaan wordt

Opvolging van de waarden van de 

onderhoudsrapporten 
Vergetelheden met gevolgen voor het materieel

Opvolging van de rapporten door 

gecentraliseerd beheer of afstandsbeheer

Afwijkingen van de uitrustingen, schade en buitensporig 

verbruik

Verbetering / vervanging

Behoeften Risico's wanneer niet aan de behoeften voldaan wordt

Vervanging van defect materieel Onherstelbaar en niet-herbruikbaar materieel

Onaangepaste verbruiken verhelpen Financiële verliezen en ecologische schade

In overeenstemming brengen van de 

installaties (reglementaire aspecten)
Boetes en gebruiksverbod
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• Waterfilters, ontkalken, fungicide…

• Luchtfilters

• Verlichtingen

• Accu's of elektrische batterijen

• Onderhoudsproducten reiniging

• …

III. ONDERHOUD IN DE PRAKTIJK - CONTRACTEN

Focus op de verbruiksgoederen voor 
het onderhoud

22



• Vb.: Recupel

"het circulair systeem kan groei voor de economische systemen en nieuwe jobs 

verschaffen"

III. ONDERHOUD IN DE PRAKTIJK - CONTRACTEN

• Wegsturen voor recyclage moet het laatste alternatief blijven
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Focus op de verbruiksgoederen voor het onderhoud



Een tweede leven te geven aan de 
uitrustingen

Praktisch voorbeeld:

- De Brouckère: 
http://sanilec.pmg.be/fr/dossier2/MSNBE1909
A08_F_00/T19337N0025XFLT/circulair-

bouwen-door-hergebruik-van-technische-
installatie?kw=&t=637114955871727697

De Brouckèreplein te Brussel begin oktober 
2019. Een ventilatiegroep werd gered van de 
sloop en zal een tweede leven beginnen op de 

zetel van Aquafin, een veertigtal kilometer 
verderop…
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Crediet: CSTC/WTCB



Factoren:

• Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met het 

onderhoud (keuze van de onderdelen, maar niet alleen 

dat) 

• Commissioning (of voor-onderhoud) is één van de 

belangrijkste stappen en vormt het vertrekpunt van een 

lang gebruik.

• Goed beheer van het onderhoud loopt meer bepaald via 

personeel dat voor elk element opgeleid en geschoold is.
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Circulaire visie in het kader van het onderhoud 

=

mogelijkheid om de levensduur te verlengen

TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE



• Volgens de reglementeringen (verwarmingsketels, 

brand…) valt het onderhoud onder de verantwoordelijkheid 

en de welwillendheid van de eigenaars. Beheer als een 

goed huisvader is nodig 
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"De geprogrammeerde economische veroudering van de installaties van een gebouw, 

dat is hetzelfde als uw leven. 

Plan voor uzelf de nodige zorgen en u zult genieten van een gelukkig leven met talrijke 

ervaringen.

Houd dit voor ogen en plan nu de economische veroudering van uw installaties.”

TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE



• Gids Duurzame Gebouwen

• www.guidebatimentdurable.brussels

• Welkom > 9 thema's > Materiaal > Dossier | De levenscyclus van materialen: analyse, 
informatiebronnen en keuzehulpmiddelen> Voorzieningen > Voorziening | 
Evaluatiehulpmiddelen voor het gebouw 

• Welkom > 9 thema's > Beheer van het project, de werf, het gebouw > Intro | 
Beheersprocedure van het project, de werf en het gebouw 

• https://institut-economie-circulaire.fr/etude-remanufacturing-une-formidable-opportunite-pour-

la-france-industrielle-de-demain/

• https://www.recupel.be/

• https://www.circulareconomy.brussels/a-propos/leconomie-circulaire/

• https://frenchgreenlife.com/2018/10/28/quest-ce-que-leconomie-circulaire/
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN



CONTACT

Daniel Peduzzi
Technical Support Engineer

Trane Belgium

Tel: +32 2 663 16 56

Fax: +32 2 660 39 71

Mobile: +32 491 15 49 88

d.peduzzi@tranebelgium.com

Sa de Vente Trane 

Avenue Tedesco 7, B-1160 Brussels

If not available : our team
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