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Waar past de warmtepomp?

Tech Gelderland biedt technische initiatieven in Gelderland
een podium. We leggen de link tussen onderwijs en
bedrijfsleven. Stimuleren kinderen techniek te ontdekken.
Bieden jongeren hulp bij studiekeuze. En informeren over
baankansen. Het doel: dat meer mensen in de techniek en
aan technologische vooruitgang gaan werken. Nu en in de
toekomst.

Meer weten? www.techgelderland.nl
I N TE RV I E W
Tech Ambassadeur
Frans van Woesik
Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Frans van Woesik,
directeur Techniek ROC Rivor in Tiel.
Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Na de lerarenopleiding Nederlands en Maatschappijleer ben
ik commerciële vorming op een ROC gaan geven. Tegelijk werkte ik bij mijn broer, die een bedrijf in openbare verlichtingstechniek heeft. Daar is mijn enthousiasme voor techniektoepassingen ontstaan. Ik was er verkoper en leerde daar hoe je van een
ontwerp tot realisatie kunt komen. Een lichtarchitect bedenkt
van alles, maar ik was altijd blij als een technisch vakman naar
een ontwerp keek en vertelde wat wel en niet uitvoerbaar was.
Indertijd nam ik mijn leerlingen mee naar het bedrijf waar ik
werkte. Studenten met een praktische leerstijl leren het meest
als ze een product maken en daarbij direct de koppeling met
de theorie maken. Dat noem ik ‘omgekeerd leren’. Eigenlijk zou
de beroepspraktijk altijd leidend moeten zijn in het voortgezet
middelbaar onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs.
Daarom werken we in de nieuwe opleiding Smart Building
samen met het innovatieve, technische bedrijfsleven.’
Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Het gaat om vakmensen in de volle breedte van techniek.
Van timmerman en installateur tot mensen met kennis van
mechatronica en ICT. Technische beroepen veranderen door
digitale toepassingen en door maatschappelijke vragen. Denk
aan de energietransitie. Smart Building is een combinatie van
bouwtechniek, installatietechniek, elektrotechniek en ICT. Dat
vragen bedrijven.’
Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Het is een mooi voorbeeld van hoe je aan de buitenwereld
kunt laten zien hoe innovatief en mooi techniek kan zijn. Dat
sluit heel mooi aan bij het Tech Explore24-project, de bundeling van krachten van voortgezet onderwijs, ROC, opleidingsbedrijven en bedrijven in Rivierenland.’

Vanwege de trend dat er in de bouw steeds
meer duurzame techniek wordt toegepast,
werken de opleidingen Bouwkunde en Engineering van ROC Nijmegen steeds meer samen. Leerlingen van beide opleidingen werken
aan het eind van het tweede jaar in groepjes
van vier aan het warmtepompproject.

ze geen benul van de kosten’, zegt Hans Witte,
docent aan de opleiding Engineering.
De studenten moeten zaken onderzoeken als:
hoe zit het huis bouwkundig in elkaar, welk
type warmtepomp past het best en wat levert
het op? Uiteindelijk rolt daar een verslag met
de resultaten uit.

ROC Nijmegen heeft het vak Duurzaamheid
toegevoegd aan de opleidingen Bouwkunde
en Engineering. ‘Leerlingen mopperen vaak in
het begin van het eerste jaar’, zegt Maral Ameri,
docent Bouwkunde aan de opleiding Bouw en
Infra. ‘Tot ze ontdekken hoe leuk, belangrijk en
interessant dit thema is.’
Als jongeren aan de mbo-4-opleiding Bouwkunde aan het roc beginnen, hebben ze vaak
geen idee dat de herkomst van grondstoffen
en bouwmaterialen een belangrijk onderdeel is
van hun toekomstige beroep. Afgestudeerden
gaan bijvoorbeeld aan de slag als werkvoorbereider bij een aannemer, bouwkundig tekenaar
bij een architectenkantoor of een gemeente,
ze vormen het middenkader. Bij de bouw van
huizen, kantoren en andere panden, is het
leefklimaat en de footprint voor het milieu van
groot belang.
Bij het warmtepomp-project moeten studenten
van Engineering en Bouwkunde een rapport
maken over de installatie van een warmtepomp
in de (ouderlijke) woning van één van hen. ‘Op
die manier zijn ze verplicht, thuis eens een keer
naar de hoogte van de elektriciteitsrekening te
kijken en naar het gasverbruik. Vaak hebben

Week van de duurzaamheid
Bij de bouw van nul-op-de-meter panden of
het vinden van een goede plek voor de warmtepomp, kunnen ontwerpers (bouwkunde) en
installateurs (engineering) niet meer om elkaar
heen. Daarom houdt ROC Nijmegen jaarlijks
een ‘Week van de Duurzaamheid’. Leerlingen
werken dan in groepjes, bijvoorbeeld aan
ecologisch bouwen en het opwekken van
energie voor een nieuwbouwproject. Wordt het
wind-, zon- of waterkracht? Wat kost het en
wat is het rendement?

Studenten met het windturbineproject.
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‘Bouwen doe je letterlijk voor de toekomst’
Bas van Dijk is werkvoorbereider en
BIM-modelleur bij bouwbedrijf De
Vree en Sliepen in Tiel. Het bedrijf
legt zich toe op slim en efficiënt
bouwen. Bas van Dijk stuurt het
bouwproces aan via computerprogramma Archicad en is regelmatig
op de bouwplaats te vinden. ‘Dat is
het mooie van bouwen en techniek:
de handjes blijven belangrijk.’
‘Wat je hier ziet, wordt in werkelijkheid
exact zo gebouwd’, zegt Bas van Dijk.
Hij wijst op drie beeldschermen voor
zich met 3D-technische tekeningen
van verschillende fases van herbouwproject De Batouwe in Tiel. De voormalige verzorgingsflat bestaande
uit 136 appartementen wordt ‘omgebouwd’ naar 121 appartementen. Met
een druk op de knop verschijnt een
reëel beeld van het gehele gebouw.
Tot en met de exacte weergave van de
kleur en textuur van de bakstenen.
Bas van Dijk (43) is werkvoorbereider
en BIM-modelleur bij Bouwbedrijf
De Vree en Sliepen in Tiel. BIM staat
voor: Bouw Informatie Model. Het
is de ‘computertaal’ waar alle partijen in de bouw mee werken. ‘Bijna
alle disciplines zijn in het BIM-model
verwerkt. Hoe meer input in het model
hoe nauwkeurig het eindresultaat’,
verklaart Bas van Dijk. ‘De Batouwe
is een grootschalig renovatieproject:
het gebouw is gestript tot op het

betoncasco en wordt daarna helemaal
opgebouwd volgens de huidige eisen.’
Slim en efficiënt bouwen
Door digitalisering en het gebruik van in
de werkplaats voorgefabriceerde onderdelen, zoals muren compleet met ramen
en kozijnen, kan er veel slimmer en efficiënter worden gebouwd. Procesgestuurd
Lean Bouwen, noemt Bas van Dijk het.
Renovatieproject De Batouwe duurt alles
bij elkaar een jaar. ‘Dat is heel kort.’
De werkvoorbereider legt uit dat het
project is verdeeld in partjes (batches).
Alle zestig tot tachtig vakmensen op de
bouwplaats weten van dag tot dag wat

er van hen wordt verwacht. ‘Per dag
werkt er één bouwdiscipline per batch
in één ruimte. Daardoor kan iedereen
veel efficiënter en sneller werken.’
Bas van Dijk volgde de MTS Bouwkunde in Tiel en studeerde daarna
bouwkunde aan de HTS in Utrecht.
Na zijn studie ging hij meteen aan het
werk bij het bedrijf waar hij stage had
gelopen. ‘De eerste klus waar ik aan
meewerkte, was de bouw van schoolgebouw De Lingeborgh in Geldermalsen. Nu zit mijn dochter op deze
school. Dat is het mooie van bouwen:
je bouwt letterlijk voor de toekomst.’

Bas van Dijk is werkvoorbereider en BIM-modelleur.

De wijze waarop woningen worden gebouwd verandert. En daardoor ook de
manier van werken. Eric van der Harten, rea
lisatiemanager bij KlokGroep in Nijmegen,
ervaart het elke dag. ‘In de woningbouw
werken we steeds meer met kant-en-klare
elementen, zoals vloeren, gevels en daken.
En dankzij digitale hulpmiddelen kun je veel
strakker plannen.’
Eric van der Harten is een ‘doorgroeier’. Hij begon als timmerman in de bouw en is nu realisatiemanager, oftewel uitvoerder. ‘Ik heb de LTS
gedaan. Richting timmeren. Daarna volgde ik
een BBL-traject; vier dagen werken en een dag
naar school. Daarna werkte ik als timmerman
bij aannemingsbedrijf Tiemstra in Nijmegen en
bij BAM en Giesbers Arnhem. ‘Bij Giesbers werd
ik voorman. Na een jaar werd ik aangesteld als
uitvoerder.’

colofon
Eric van der Harten.
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Na de sluiting van Giesbers Arnhem ging Eric
van der Harten aan de slag in de modulaire
bouw. ‘Met een ploeg mensen bouwden we
door heel Europa modulaire operatiekamers.
Units uit de fabriek, die alleen nog geassembleerd moesten worden.’
De KlokGroep, afdeling Wonen, benaderde Eric
van der Harten vijf jaar geleden met de vraag
of hij ‘realisatiemanager’ wilde worden. ‘Ik hou
van grote projecten en Klok is een familiebedrijf waar de mensen elkaar waarderen. Dat
vind ik belangrijk.’
Het werk van uitvoerder is veranderd door de
opmars van het prefab-bouwen in de woningbouw en het gebruik van digitale hulpmiddelen. ‘Alles is van tevoren uitgedacht: om zo snel
mogelijk te kunnen bouwen. Het voordeel is
dat je de kwaliteit beter kunt bewaken, verspilling van materialen voorkomt en strakker kunt
plannen in de bouw op locatie.’
Op de bouw bewaakt Eric van der Harten samen met een of twee voormannen, de uitvoering van de planning en de kwaliteit. ‘Vroeger
legden we alles vast op papier, nu in digitale
systemen.’ Zo’n systeem is Ed Controls. KlokGroep gebruikt het voor interne kwaliteitscontroles van de woningen en veiligheidscontroles
op de bouw.
Eric van der Harten overlegt elke dag via het
digitale systeem over de lopende projecten.
‘Maar ik vind het prettig en belangrijk om ook
op de bouw rond te lopen, de mensen te ontmoeten. Het bouwen gebeurt nog altijd buiten.’
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Huis verwarmen met fruitkoelinstallatie
Fruitteler Richard van Maaren wilde
een warmtepomp ter vervanging
van zijn cv-ketel. Installateur Robert Duin bedacht een installatie,
die de warme lucht van de koeling
van de fruitopslag gebruikt voor
verwarming van de woning ernaast.
‘Dat scheelt zo’n 30 procent in het
energieverbruik.’
De motor van de koelinstallatie van
een fruitopslag produceert warme

www.rocrivor.nl/meelopen-sb

Vacatureladder
Tech Gelderland laat zien hoe veelzijdig techniek is, en dat technologie
overal is. Vandaag zoomen we in op
bouwnijverheid. Denk aan het ontwerpen en bouwen van woningen,
winkelcentra en ziekenhuizen. Slimme
woonoplossingen bedenken, installaties verzorgen of interieur ontwerpen zijn specialisaties die hier ook
bij horen. De wereld van de bouw
verandert continu. Onderwerpen als
digitalisering, prefabricage en circulariteit worden steeds belangrijker en
vragen om verregaande samenwerking binnen de bouwketen. De bouw
wordt steeds slimmer en duurzamer.

Foto Raphaël Drent
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‘De bouw verandert, dus mijn werk ook’

Meeloopdag, ROC Rivor
Meld je aan voor de meeloopdag
(corona-proof!) van de nieuwe
mbo-opleiding Smart Building. Op
deze meeloopdag ga je aan de slag
met 3D ontwerpen en VR, wat je ook
tijdens de opleiding leert. De mee
loopdag vindt plaats op de nieuwe
locatie Teisterbantlaan 1a in Tiel.

De vraag naar technici is groot.
Hieronder een greep uit het aanbod,
ter illustratie.
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lucht. Fruitteler Richard van Maaren in
Hellouw wilde daar al langer ‘iets’ mee
doen. Hij wilde zijn cv-ketel vervangen
en vroeg Robert Duin van Duin Installatietechniek uit Geldermalsen om advies.
Robert Duin werkt sinds 2010 met warmtepompinstallaties. ‘Richard dacht aan
verwarming van de kantine in de schuur.
Dat gebeurt nu, maar de warmte van de
koelinstallatie gebruiken we ook voor
verwarming van de woning naast de
fruitopslag.’

Een extra warmtewisselaar tussen de
koelmotor en de condensator bleek
de oplossing. ‘Het energieverbruik van
de koelcel is verlaagd, omdat we de
warmte onttrekken, voordat die bij de
condensator komt’, legt Robert Duin
uit. ‘Zo heb je een hoger rendement bij
een lager energieverbruik.’
Richard van Maaren kweekt appels,
peren en rode bessen. ‘Je wilt een zo
laag mogelijke CO2-footprint.’ Zijn investeringen verdient hij bovendien op
den duur terug: ‘We zijn nu helemaal
van het gas af en wekken onze eigen
stroom op. Je bent niet meer afhankelijk van marktprijzen.’
Nieuwe mbo-4-opleiding Smart Building
Robert Duin is als ondernemer betrokken is bij de nieuwe mbo-4-opleiding
Smart Building van ROC Rivor in Tiel.
‘We zoeken een nieuw soort techneut’,
licht hij toe. ‘Mensen met kennis van
nieuwe ontwikkelingen in de bouw en
de installatietechniek.’

Robert Duin (voorgrond) en Richard van Maaren.
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Ben je nieuwsgierig naar wat Smart
Building inhoudt? Meld je dan aan
voor de meeloop-dag op 13 april:
http://www.rocrivor.nl/meelopen-sb

Ontwikkelmanager, Klokgroep
(Nijmegen)
HBO Bouwkunde op zak? Als ontwikkelmanager pak je zelfstandig de
verantwoordelijkheid voor het gehele
ontwikkelingstraject. De projecten
zijn vooral gericht op woningbouw.
Je begeleidt de diverse bouwprojecten vanaf schetsontwerp tot aan
de start van de bouw. Je bewaakt
kosten-batenanalyses en budgetten
en je schakelt met architecten, aannemers, gemeentes en makelaars om
tot realisatie te komen.
www.klokgroep.nl/werken-bij

Tekenaar / Constructeur, MHB
(Herveld)
MBO Bouwkunde succesvol afgerond? In deze functie ontwerp je aan
de hand van architectentekeningen
project-specifieke stalen ramen, deuren en binnenwanden. Het kan gaan
om brandwerende deuren voor een
ziekenhuis, maar ook om het ontwerp
voor deuren in een kantoorgebouw
met eisen voor beveiliging en toegangscontrole. In deze veelzijdige
functie zorg je tevens voor klantcontact, adviseren en inkopen.
www.mhb.nl/werken-bij

