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DWA maakt
duurzaamheid
werkend! 



Circulair & 

installaties

Realiteit: alles nieuw! 

S-layer van Brand ‘Services' = 15-20 jaar

'Operationele én materiaalgebonden emissies

BENG-woning ca. 27% installatietechniek in MPG



Circulair & installaties
'Paradox of kans?

- Strikte regelgeving en normen (NEN, ISSO)

- Strikte eisen, zoals ventilatie

- Garantie van veiligheid en betrouwbaarheid (isolatie, slijtage)

- Installaties zijn alles behalve bio-based

- Steeds meer elektronica, zoals sensoring



Circulaire installaties
'Paradox of kans?

Technische levensduur

Functionele  levensduur Waardeverlies 

Technische doorontwikkeling & vormgeving 

Bronvermelding:
1. Pin op RADIATORS (pinterest.fr)
2. spiraal radiator, ribbenbuis, designradiator, Designradiator.nl levert de mooiste 

designradiatoren voor badkamer, woonkamer, keuken, slaapkamer en hal.
3. RH Installatietechniek | Convectorput
4. Radiator Centrale Verwarming verwijderen en afdoppen - Werkspot
5. Vloerverwarming (saritech.nl)

https://www.pinterest.fr/pin/384494886922868060/
https://www.designradiator.nl/ribben-ringen-design-radiator-industrieel-verwarming-project-woonkamer-slaapkamer-hal-robuust.html
https://www.rhinstallatietechniek.nl/Referenties/convectorput/
https://www.werkspot.nl/opdracht/2249939/radiator-centrale-verwarming-verwijderen-en-afdoppen
http://www.saritech.nl/vloerverwarming-2/


Ruimtelijke uitdagingen & transities
'Duurzaamheid en integraliteit



Circulair bouwen
'Strategieën voor bouwopgaven



Bezint eer ge begint!  

'- Heroverweging bouwopgave en PvE

'- Monument; schoonheid is tijdloos

'- Minder energievraag = minder installaties

- Verlenging technische levensduur naar 50 jaar



'Waardebehoud & herbestemming

Hergebruik installaties
- Ventilatiekanaalsystemen en gerenoveerde LBK’s;

- Kabelgoten

- Koelmachine als warmtepomp



'Flexibiliteit & herbruikbaarheid

- Industrieel, flexibel, demontabel (IFD) installatietechnisch ontwerp

- Installaties niet lijmen, kitten, purren en instorten 

- Standaard maatvoering

- Materialenpaspoort

- Producten onverpakt leveren (EMA)

- Leveranciers die terugnemen aan ‘einde levensduur’



'Duurzaam materiaal & lage milieu-impact 

- LCA voor materiaalkeuze t.a.v. milieu-impact en recyclebaarheid

- Installaties met technische levensduur van 50 jaar in plaats van 15 jaar

- Biobased materials



Project: 

Floating Office

Rotterdam 

'Grootste drijvende kantoor ter wereld

'Circulair en energieneutraal

' Biobased en biodiversiteit versterkend



Floating Office

Rotterdam 



'Kolommen worden vloeren in een volgende cyclus

Optimale isolatie = minder techniek

' Remontabel en flexibel

Circulair bouwen



Circulair bouwen 

& DWA

Samenwerking! 

Toekomstbestendig ontwerp

'Kennis van bestaand, beheer en onderhoud

'Bewust materiaal(her)gebruik


