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Johan Leenders is al ruim 6 jaar werkzaam als rayonmanager bij DUCO en is hierbij verantwoordelijk 
voor mechanische ventilatie voor dealers en installateurs. In deze casestudy blikt DUCO terug op het 
project Zuidhaven in Scheveningen. Het gaat om een woongebouw van vier tot zes lagen met maar 
liefst 60 comfortabele appartementen. In het beschutte binnengebied zijn er ook nog eens negen royale 
eengezinswoningen gebouwd. De Zuid ligt pal aan de kust van Den Haag-Scheveningen. Werkelijk een 
adembenemende locatie om ultiem te kunnen genieten. Voor dit project is DUCO benaderd door Van Hoften 
Installatietechniek om een zo goed mogelijk ventilatiesysteem te adviseren én te leveren. Samen hebben 
ze alle eisen van de opdrachtgever kunnen inwilligen. Johan vertelt enthousiast over de uitdagingen van dit 
project en het resultaat wat ze hebben weten neer te zetten. 

DUCO geïntroduceerd

DUCO is een familiebedrijf dat gevestigd is in Veurne, België. “DUCO bestaat 

al ruim 30 jaar en we zijn met een groep van 275 collega’s. We hebben twaalf 

vertegenwoordigers en zijn ook veel Europees actief,” schetst Johan met trots de 

oorsprong van het bedrijf. Het bedrijf is groot geworden op basis van natuurlijke 

ventilatie. In de afgelopen 6 tot 7 jaar zijn zij verder ontwikkeld op het gebied van 

mechanische ventilatie. Goede ventilatie wordt steeds belangrijker in woningen 

en DUCO is een specialist op zowel mechanische toe- en afvoer van lucht. Er zijn 

verschillende manieren om een woning goed te ventileren. Eén manier is door 

gebruik te maken van systeem D, warmteterugwinning (WTW). Johan legt uit dat 

met de huidige BENG-eisen vaak voor deze manier van ventileren wordt gekozen 

vanuit een energetisch oogpunt. Met ventileren op natuurlijke wijze “C”, kan ook 

een goed systeem worden geplaatst.

Zuidhaven te Scheveningen

DUCO
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Van Hoften Installatietechniek 
is een professionele club met 
aandacht voor de menselijke 
factor.



Uitdaging: is een geluidseis van 25dB wel haalbaar?

“VORM bouw heeft van Hoften Installatietechniek benaderd voor dit mooie 

project in Scheveningen. Vanuit MRP Development en VORM Ontwikkeling 

kwam de vraag om dit prachtige project tot een goed einde te brengen. 

De eisen waaraan dit project moest voldoen, waren duidelijk: er was een 

geluidseis gesteld van 25dB. Wij werken al heel lang samen met Van Hoften 

Installatietechniek op verschillende projecten en ook nu benaderden ze ons 

om mee te denken in de beste oplossing. De initiële vraag luidde om voor dit 

project een ventilatieberekening te maken. Dat is eigenlijk de eerste stap. En 

vanuit daar volgde de geluidseis van 25dB. Dit houdt in dat je in het leefgebied 

(verblijfsgebied) van een woning niet meer mag horen dan heel zacht gefluister. 

En dat is heel stil. Het is een mooie uitdagingen om dit te kunnen waarmaken. 

Samen hebben we gekeken naar de beste oplossing om hieraan te kunnen 

voldoen,” vertelt Johan. 

Oplossing: 

“Om dit project succesvol te kunnen opleveren en te kunnen voldoen aan deze 

geluidseis van 25dB hebben we gekeken naar de ventilatiesystemen en onder 

andere de juiste diameter van de ventilatiekanalen. Hoe minder weerstand je 

creëert, hoe lager het geluidsniveau doordat de ventilatoren minder vermogen 

nodig hebben. Er zijn allerlei facetten waar je rekening mee kunt houden om 

alles zo stil mogelijk in te richten. De opdrachtgever heeft specifiek gekozen voor 

WTW en samen met Van Hoften Installatietechniek hebben we dit geanalyseerd 

en getekend. Om aan de eisen te voldoen, hebben we gekozen om gebruik te 

maken van een 2 zone apparaat. We hebben hiervoor de woningen opgesplitst 

in twee delen: een woongedeelte en een slaapgedeelte. Het voordeel van deze 

aanpak is dat we op basis van CO2 sensoren, gestuurd kunnen ventileren. Op 

deze manier mogen we met een lagere capaciteit ventileren, en kunnen we beter 

aan de geluidseis voldoen,” vertelt Johan enthousiast. “Vanuit deze oplossing 

is Van Hoften Installatietechniek weer aan de slag gegaan en hebben ze alles 

ontworpen en getekend. Hierna kwamen wij weer in beeld. De inregeling 

van de installatie hebben we samen opgepakt. Daarna kwam het moment 

suprême: de geluidsmeting moest worden verricht. Een spannend moment! 

Deze geluidsmeting is ook weer een kunst op zich en wordt in een speciaal 

programma berekend. We moeten hier namelijk rekening houden met allerlei 

verschillende omgevingsgeluiden. Denk aan de geluiden vanuit de haven, welke 

bouwmaterialen er zijn gebruikt, hoeveel ventielen en welke soort ventielen er 

zijn gebruikt in het leefgebied. We hebben vervolgens 4 metingen gedaan in de 

woonkamer en 3 in de slaapkamer: met een positief resultaat!”

We respecteren elkaar, luisteren 
naar elkaar en komen daardoor 
samen tot de beste oplossing 
voor de klant. 
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We willen het beste voor de klant: 
we ontwikkelen ons en pakken 
door. Daardoor wij ze welke keer 
weer in staat om innovatief mee 
te denken met aannemers en 
projectonwikkelaars. 

Resultaat:
“Het appartementencomplex is niet alleen een lust voor het oog, maar is ook op het 

gebied van ventilatie prachtig. De bouw duurde ongeveer twee jaar, maar we zijn 

dan ook trots op het eindresultaat! De uitdagende geluidseis hebben we weten te 

realiseren, de woningen zijn inmiddels opgeleverd en de installaties worden naar 

volle tevredenheid van de nieuwe bewoners gebruikt. Al met al een project om met 

trots op terug te kijken.”

Samenwerking met Van Hoften Installatietechniek
“Onze samenwerking met Van Hoften Installatietechniek gaat al een tijdje terug. 

Vanuit DUCO werk ik al zes jaar voor verschillende projecten met hen samen. Wij 

worden benaderd door de ontwerpafdeling van Van Hoften Installatietechniek 

en samen kijken we dan naar de uitdagingen en manieren hoe we dit kunnen 

oplossen. De samenwerking met Van Hoften Installatietechniek zou ik willen 

typeren als een échte samenwerking. We respecteren elkaar, luisteren naar elkaar 

en komen daardoor samen tot de beste oplossing voor de klant. Van Hoften 

Installatietechniek is een professionele club met een menselijke factor. Uiteraard 

kijken ze ook zakelijk naar een opdracht, maar juist die aandacht voor de menselijke 

factor maakt ze een fijne partner. Ze zijn trouw en recht door zee. Dit maakt 

de samenwerking ontzettend positief.” Johan sluit af: “De samenwerking klikt, 

omdat onze bedrijfsfilosofieën goed op elkaar aansluiten. Beiden denken we in 

oplossingen en mogelijkheden. We willen het beste voor de klant: we ontwikkelen 

ons en pakken door. Daardoor zijn we elke keer weer in staat om innovatief mee te 

denken met aannemers en projectontwikkelaars. Dit is van toegevoegde waarde 

voor onze samenwerking. 


