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SAMENVATTING  
 

Dit projectvoorstel wil een doorbraak realiseren in de realisatie van energieperformante installaties voor sanitair 

water (koud en warm water) en verwarming (centrale verwarming). Daartoe wordt een methode ontwikkeld 

voor de integrale aanpak van ontwerp en uitvoering van deze installaties, zowel in nieuwbouw als in de 

renovatie van woongebouwen. Een optimaal ontwerp omvat conceptkeuze en dimensionering, rekening 

houdend met volgende parameters: energie, comfort, hygiënische waterkwaliteit en totaalkost.  

 

Het project wordt ondersteund door en richt zich tot de gehele keten betrokken bij deze installaties, gaande van 

bouwheer, studiebureau, architect en fabrikant tot energiebedrijf, groothandel en installateur. 

 

Samen met de sector zal een antwoord gezocht worden op de belangrijke uitdagingen op korte en middellange 

termijn. Deze uitdagingen situeren zich in de context van de verstrenging van eisen voor de energieprestaties 

van nieuwe en bestaande gebouwen en hun installaties (Bijna-EnergieNeutrale gebouwen en verplichte 

integratie van Hernieuwbare Energie). De complexiteit van het technologische aanbod (productie, opslag, 

distributie, emissie, regeling) en de veelheid aan (vaak kleine) betrokken bedrijven noodzaakt tot een integrale 

aanpak. 

 

De sector, in de eerste plaats de installateurs, beperkt zich vaak nog tot het aanbieden van een combinatie van 

individuele oplossingen op basis van vereenvoudigde rekenregels, wat tot suboptimale of overgedimensioneerde 

installaties met een hoger energiegebruik leidt. Dit geldt des te meer in de renovatiesector (vervanging van 

installaties in bestaande gebouwen en bij doorgedreven renovaties) waar de gebouwkarakteristieken 

onvoldoende gekend zijn. 

 

De installateurs (CV en/of sanitair) vormen de primaire doelgroep van het project. Hun beroepsorganisaties 

zijn betrokken bij de ontwikkeling, de testfase en de disseminatie van hulpmiddelen voor directe ondersteuning 

van de installatiepraktijk. Deze betrokkenheid verzekert de brede toepassing van de projectresultaten. Deze 

hulpmiddelen zullen gebaseerd zijn op een objectieve analyse van diverse concepten die het de studiebureaus, 

de bouwheren en de fabrikanten mogelijk moet maken om innovatieve concepten vlotter in de markt te zetten. 

Maar ook de ketensegmenten stroomopwaarts: fabrikanten, leveranciers, studiebureaus, hebben grote baat bij de 

veralgemeende toepassing van deze geïntegreerde ontwerpaanpak. Het opent de weg naar brede toepassing van 

innovatieve componenten, systemen en regelingen om tot energiezuinigere gebouwen te komen. 

De hele sector is zich bewust van het grote innovatiepotentieel in de markt. Innovatiebegeleiding zal dan ook 

een belangrijk onderdeel zijn van het traject. Innovaties liggen enerzijds in de trend naar meer collectieve 

systemen en de bijhorende problematiek van energiemonitoring, alsook naar de verdere verduurzaming en 

efficiëntieverbetering en garantie van systemen. Anderzijds zien we ook een (economische) verschuiving van de 

verkoop van producten (installaties) naar de verkoop van diensten (service contracting, esco modellen). 

Naast deze sectorgebonden evoluties, is de wereld ook veranderd met de opkomst van nieuwe media (tablets, 

smart phone, apps,…) die ook voor de installatiesector nieuwe kansen bieden. 

 

 

KENNISOPBOUW 

Het onderdeel kennisopbouw van het project focust op de energetische prestatie van diverse installatieconcepten 

voor productie en distributie van ruimteverwarming en sanitair warm water. Hierbij wordt bijzondere aandacht 

geschonken aan  

 de integratie van duurzame opwekkingstoestellen, 

 afweging gescheiden en gecombineerde productiesystemen  

 vergelijking tussen collectieve oplossingen (combi-lus) of individuele verwarming  

 de invloed van concept en dimensionering. 
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  AANVRAAGTEMPLATE VIS-TRAJECTEN  

 

 
Naast energie zijn ook comfort (wachttijd, interactiviteit voor sanitair warm water (SWW), regelbaarheid voor 

ruimteverwarming) en waterkwaliteit (Legionella voor drinkbaar water, maar ook vuil- en luchtafscheiding in 

technisch water) aandachtspunten in het onderzoek  

 

ONTWIKKELING EN VALORISATIE  

Naast een code van goede praktijk, zullen verschillende informaticatools uitgewerkt worden:  

1) een installatiewijzer, die uitgaande van de eigenschappen van een project (gebouwschil, grootte, 

aantal gebruikers) en het gewenste comfortniveau van de gebruiker/opdrachtgever aangeeft welke 

combinatie van installaties voor productie en distributie optimaal is op het vlak van water- en 

energieverbruik en op het vlak van kost, rekening houdend met alle randvoorwaarden (o.a. comfort, 

Legionella, etc.).  

2) dimensioneringstools die, via een isometrisch schema, toelaten de leidingen in de installatie te 

dimensioneren, aangeven welke combinatie vermogen/opslagvolume optimaal is voor CV en 

SWW-productie, en eveneens toelaten het emissiesysteem te selecteren en te dimensioneren. 

Daarnaast wordt een aparte tool voor warmteverliesberekening voorzien.  

Daarnaast beoogt het project vlottere marktintrede van innovatieve concepten door een objectieve analyse van 

deze concepten en de initiatie en begeleiding van enkele concrete innovatietrajecten. 

 

INNOVATIEBEGELEIDING EN VERKENNING 

De toegenomen complexiteit en diverse marktevoluties wijzen aan dat de sector nood heeft aan een objectief 

overlegplatform waardoor enerzijds innovaties sneller naar de sector vertaald kunnen worden en anderzijds 

zowel productinnovaties als de ontwikkeling van innovatieve diensten ondersteund kunnen worden.  

Op het vlak van productinnovaties denken we bijvoorbeeld aan de compatibiliteit van concepten met 

warmtenetten. Ook willen we het potentieel van alternatieve SWW-productiemethodes met het oog op 

legionellapreventie (bv.: lagere productietemperatuur en regelmatig opstoken,…), warmterecuperatie uit 

afvalwater m.b.v. warmtepompen en/of warmtewisselaars, duurzame waterbehandelingsmethodes, verbeterde 

gebouwflexibiliteit door warmteopslag in opslagvolumes, etc. met de sector aftoetsen. 

Op het vlak van diensten focussen we niet op het correcte ontwerp van de installaties, maar naar de correcte 

werking ervan. We denken bijvoorbeeld aan monitoring, optimalisatie van bestaande installaties (o.a. 

inregeling), preventief onderhoud, etc. Via dergelijke diensten zou een installateur zijn service kunnen 

verbeteren. 

Op het vlak van werfuitvoering onderzoeken we het potentieel en de mogelijkheden van de nieuwe media om 

een vlottere en betere service te bieden aan de klant. 

 

 

OUTPUT EN RESULTATEN 

Hiermee beogen we bij de doelgroep een zichtbare verandering te realiseren: 

 Gaande van het creëren van een bewustzijn welk innovatiepotentieel de sector nog heeft op vlak van 

werking, productontwikkeling, toegevoegde diensten en informatisering. 

 Tot de implementatie van deze innovatieve methodes in de bedrijfsvoering of tot het starten van een 

individueel innovatietraject om het aangereikte potentieel te vertalen naar een eigen business model, 

nieuw product, service of manier van bedrijfsvoering. 

Het succes van dit project zal daarom in grote mate bepaald worden 

 in hoeverre de ontwikkelde tools in de sector geïmplementeerd zullen zijn, daarmee indirect leidend tot 

duurzamere installaties 

 en in hoeverre de studieresultaten bijdragen om innovatieve en duurzame concepten beter in de markt te 

plaatsen door een objectieve valorisatie. 

De meerwaarde die deze innovatieve concepten en aanvullende services bieden op vlak van 

duurzaamheid en comfort, zullen leiden tot een maatschappelijk voordeel wat betreft duurzaam water- 

en energiegebruik, en tot een economisch voordeel voor de deelnemende bedrijven. Dit voordeel 

resulteert niet alleen in een concurrentiëlere positionering t.o.v. concurrenten of buitenlandse actoren, 

maar ook door het inspelen op stabiele groei die al enkele jaren aanwezig is en zich lijkt door te zetten 

wat betreft investeringen in een hoger comfort en duurzaamheid. 

 


