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In opdracht van WoonstIchtIng  

de Key en vve’s  robert scottstraat/

erasmusgracht aan de robert 

scottstraat In amsterdam Worden 

bIj tWee WoonbloKKen, met In totaal 

88 WonIngen, de oude rooKgas- en 

ventIlatIeKanalen vervangen door 

een nIeuW collectIef rooKgas-/

ventIlatIeafvoersysteem van burgerhout. 

“gecombIneerde rga/mv-Kanalen aan 

de buItenKant van de gevel Komen nIet 

veel voor. dat maaKt dIt project unIeK”, 

zegt rené van der WIjst, dIrecteur van 

gasservIce noordholland.  

ontwerp te kunnen voldoen. „De huurwoningen krijgen allemaal 

CW3 cv-ketels”, laat de heer Van Goor weten. „De diameter van 

de kanalen is groter omdat nu rekening is gehouden met een 

verantwoorde luchtsnelheid in het ventilatiekanaal.”

Voorstander concentrisch

„De oude rookgas-/ventilatieafvoer was aan vervanging toe”, 

zegt Chris Roos van Gasservice Noordholland. „Het oude ge-

velkanaal was al een gecombineerd kanaal, maar bij de nieuwe 

is de diameter van de ventilatieafvoerbuis groter om de door-

stroom te verbeteren. De afvoer is destijds geïnstalleerd volgens 

de normen van toen. Nu installeren we volgens de nu geldende 

normen.”

Woonstichting de Key heeft in haar standaard installatiebestek, 

opgesteld door Uniek InstallatieAdvies, al enige jaren voor laten 

schrijven om cv-ketels concentrisch aan te sluiten. De laatste 

jaren komt de concentrische aansluiting gelukkig steeds meer in 

zwang”, geeft de heer Van Goor aan. „Steeds meer partijen zijn 

zich bewust van de veiligheid van deze aansluiting. Het is een 

buis in een buis. Mocht het binnenste rookgaskanaal gaan lek-

ken, dan komen de rookgassen niet de woning in, maar worden 

ze door de verbrandingsluchttoevoerbuis afgevoerd. Dit vergoot 

de veiligheid omdat de kans op koolmonoxidevergiftiging ver-

minderd wordt.” 

Gecombineerde rookgas-/ventilatiekanaal aan buitengevel

Concentrisch rookgasafvoer 
geeft meer veiligheid
Projectleider Annemieke van Gorkom-Jansen van 

Woonstichting De Key heeft dit project opgestart 

in samenwerking met adviseur Henk van Goor van 

Uniek InstallatieAdvies. De opdracht voor de uitvoe-

ringswerkzaamheden heeft Woonstichting De Key 

en VvE Robert Scottstraat/Erasmusgracht gegund 

aan Gasservice Noordholland. „Voordat er met dit 

project aan de slag kon worden gegaan, moest er 

heel wat werk verzet worden”, geeft de heer Van 

Goor aan. „We hebben hier te maken met verschil-

lende eigenaren. De huurwoningen zijn van Woon-

stichting De Key, maar 1 á 2 procent van de wonin-

gen zijn koopwoningen. Daardoor hebben we ook 

te maken met een vereniging van eigenaren (VvE). 

Bij deze mix van huur- en koopwoningen loop je al-

tijd tegen het probleem aan dat de kopers het niet 

allemaal nodig vinden om een cv-ketel te vervan-

gen. Dat maakt het complex. Om een advies op te 

kunnen laten stellen, waaraan het nieuwe rookgas-/

ventilatiesysteem moest voldoen, zijn kopers bena-

derd om na te gaan welke cv-ketel ze hebben. Het 

scheelt dat bij dit project dat de cv-ketels al aange-

sloten waren op een collectief systeem. Het ging er 

hier vooral om of de ketel al een HR cv-ketel was en 

een terugslagklep heeft. De nieuwe hebben dat al-

lemaal. De oudere ketels vaak nog niet.”

Specialist in rookgasafvoer

Opdrachtgever Woonstichting De Key is nauw 

betrokken bij de ontwikkelingen van het project 

en regelt de zaken ook uit naam van de VvE. Het 

advies van Uniek InstallatieAdvies werd geac-

cepteerd door De Key en de VvE, waarna met de 

uitvoering van de werkzaamheden gestart kon 

worden. „De opdracht is naar Burgerhout gegaan 

om een CLV-systeem te leveren dat aan de vraag 

voldoet”, vertelt de heer Van Goor.  

Voldoen aan capaciteit

De buitendiameter van de afzuigkanalen is gro-

ter dan voorheen om aan een goed ventilatie-
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Opdrachtgever, Adviseur, installateur 
en fabrikant

Gezamenlijk is er gekeken naar een oplossing 

voor de kanalen aan de gevel”, zegt Leon Peijen, 

Accountmanager bij Burgerhout. „Het is een sa-

menwerking tussen opdrachtgever, adviseur, 

installateur en fabrikant. We hebben intensief 

contact gehad om tot deze oplossing te komen.” 

Burgerhout heeft alle concentrische rookgasaf-

voerkanalen van de ketel naar de gevel, de ge-

veluitmondingssets en de aansluitingen op de 

kanalen geleverd. Binnen wordt de installatie aan-

gesloten met het koolmonoxide-veilige TwinSafe 

concentrische rookgasafvoersysteem. Dit geeft 

meer veiligheid voor de bewoners. „Het is een 

niet alledaags voorkomend project”, zegt de heer 

Peijen. „Het valt buiten de standaard. Kanalen aan 

de buitengevel zie je niet veel, dat maakt het pro-

ject bijzonder. Als Burgerhout hebben we een to-

taaloplossing kunnen bieden van ketel tot en met 

de officiële doorvoeringen en uitmondingen.”

Weinig overlast voor bewoner

„De overlast voor de bewoners is gering”, laat de heer Roos 

weten. „De werkzaamheden spelen zich alleen in de keuken 

af. Hiervoor zijn we twee dagen in de woning aanwezig. Op de 

eerste dag demonteren we de bestaande rookgas- en afvoer-

kanalen en plaatsen we de nieuwe combiketel. Op de tweede 

dag doen we de herstelwerkzaamheden van keuken en plafond 

en monteren we de nieuwe ketel en ventilatie box op het col-

lectieve rookgasafvoer- en ventilatiekanaal. Hiervoor moet wel 

de bestaande doorvoer opgeboord worden. De bestaande rook-

gasafvoer was 2 x 80 millimeter en het nieuwe concentrische 

systeem is 60/100 millimeter.”

Veiligheid de standaard

„De standaard van woonstichting De Key is dat, vanwege de veilig-

heid, toestellen met concentrische rookgasafvoer aangelegd wor-

den. Dat is ook onze standaard”, zegt de heer Roos. „Het voordeel 

voor de bewoners is dat ze een veilige, stabiele en zuinige installatie 

hebben. De stookkosten gaan omlaag en het comfort in de woning 

verbetert door een beter werkend ventilatiesysteem.” De verwach-

ting is dat in de tweede week van juni de laatste bouwstreng klaar 

is. Daarna volgt een gelijksoortig project aan de Spaarndammer-

straat in Amsterdam van Woonstichting De Key.

Bewuste keus 

Gasservice Noord-Holland is de geselecteerde contractpartner 

van Woonstichting de Key, die werkt volgens het aangeleverde 

bestek opgesteld door Uniek InstallatieAdvies, daarin worden 

de materialen van Burgerhout voorgeschreven. De heer Van der 

Wijst: „We weten wat we van elkaar kunnen verwachten. De maat-

gerichte oplossingen van Burgerhout spreken ons aan.” „We wer-

ken niet vaak met standaardoplossingen”, aldus de heer Roos. „ 

We moeten dus oplossingen verzinnen. Bij ieder project komen 

we weer andere situaties tegen waar we over na moeten denken. 

Daarom is het prettig dat Burgerhout maatwerkproducten levert.”

Het project

Het project is in opdracht van Woonstichting De Key en de 

VvE’s  Robert Scottstraat/Erasmusgracht uit Amsterdam en 

bestaat uit de vervanging van gecombineerde RGA/MV-ka-

nalen, de installatie van nieuwe CW3 cv-ketels en ventilatie-

boxen in de woningen. De rookgasafvoer- en ventilatiekana-

len zijn geleverd door Burgerhout. De werkzaamheden werd 

uitgevoerd door Gasservice Noordholland. Uniek Installatie-

Advies is de adviseur bij dit project. 
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   Bevestigings-  
en geluiddempings- 
      systemen

MÜPRO Nederland BV 
Heerlenersteenweg 113 
6466 KS Kerkrade

Tel: +31 (0)45 542 11 66 
www.muepro.nl

MÜPRO - vooruitgang en kwaliteit

“De diameter van de 
kanalen is groter omdat 

nu rekening is gehouden 
met een verantwoorde 

luchtsnelheid in het 
ventilatiekanaal.”

TTulpe® The new standard for heating water.  

                         
De TTulpe® C-
Meister gesloten 
bad/keukengeiser, 12 
liter per minuut, 24 
KW. Naar keuze in 
propaan (I3B/P(30)) 
of aardgas (I2EK)
uitvoering. Goedge-
keurd voor de Neder-
landse markt 

www.ttulpe.com  

Tel.: 0226 428877 

Importeur/groothandel: 

KIIP B.V. Hoogwoud 

www.propaangeiser.nl 

info@catec.nl - www.catec.nl
Turfschipper 114 - 2292 JB  Wateringen - tel. +31 174 272330 

MEETINSTRUMENTATIE

Top ventilatie meetinstrumenten.
„Draadloos“ en met alle voordelen van Smartphone mogelijkheden

Nieuwe APM500 en APM800 serie 

AirPro meters zijn revolutionaire 
draadloze luchtsnelheid en drukverschil 
meters die via blue-tooth communiceren 
met een Smartphone.
De kracht en mogelijkheden van een 
smartphone in combinatie met deze 
uiterst nauwkeurige ventilatie / binnen-
klimaat meters combineert metingen, 
datalogging en rapportage.

AirPro Micromanometer AP800
meetbereik : -3735 .. +3735 Pa
meetvoeler : pitot (exclusief)

AirPro Luchtsnelheidmeter AP500:
meetbreik : 0 - 30 m/s
meetvoelers 
TH-S   : m/s, %RV, °C
VT-A  : m/s, (90° knikbaar)
VT-HA  : m/s, %RV, °C (90° knikbaar)

Draadloze communicatie tussen 
de meetvoelers en Smartphone!

NIEUW!
Ventilatie en Binnenklimaat 

meten m.b.v. een Smartphone!


