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BTW nr. 8199.73.373.B01 - ING Bank 68.18.21.604 – KvK nr. 30247374 

Op al onze opdrachten zijn de leveringsvoorwaarden van Uneto-Vni van toepassing. Op verzoek kunnen wij deze kosteloos toezenden. 

Reactie op vragen/opmerking rapportage haalbaarheids onderzoek vervanging rookgasafvoeren d.d. 16-08-2010 

    

Uitgangspunten:  de ontvangen rapportages van Nefit en VvE beheer Amsterdam en de ontvangen foto’s van een 

geopende schacht, gesprek 20-05-2010 en gesprek/schouw 30-06-2010 

 

Bevindingen aan de hand van ontvangen gegevens. 

Elk schacht is voorzien van een gecombineerd rookgaskanaal, m.u.v de bovenste etage. 

Een gecombineerd rookgasafvoer kanaal is een kanaal waarop meerdere cv ketels zijn aangesloten. 

De bovenste etage heeft een eigen rookgasafvoer direct door het dak. 

Het gecombineerde kanaal is uitgevoerd in RVS, wat geschikt is voor de zure rookgassen. 

Echter de verbindingen zijn op een dermate slechte manier uitgevoerd, of van ongeschikte materialen, dat er een 

zeer grote kans aanwezig is dat hier rookgas en condens lekkages op gaan treden. 

De lekkages die op kunnen treden zijn rookgas en condens lekkages. De rookgassen kunnen via de bouwkundige 

schacht in de woningen terecht komen. Condens lekkages zijn lekkages welke kunnen ontstaan tgv het corroderen 

van de verbindingen. Via deze verbindingen zal het gevormde condens zich naar de buiten zijde van de pijp 

verplaatsten. Op de lange termijn kan dit vocht problemen geven in de bouwkundige schachten tpv de vloeren en 

wanden. In eerste instantie zal dit zich aan de onderzijde (het laagste punt) manifesteren. 

De diameter van het rookgasafvoer kanaal is afhankelijk van het aantal ketels dat erop is aangesloten variërend van 

een diameter van 315mm tot 400mm. 

De grote van de diameter wordt bepaald door het aantal aangesloten ketels. In het ontvangen overzicht is te lezen 

dat er totaal 7 schachten zijn. 

Dit is opgebouwd uit 4 schachten waarop 4 ketels zijn aangesloten, 2 schachten waarop 5 ketels zijn aangesloten en 

een schacht waarop 3 ketels zijn aangesloten. In het overzicht is eveneens aangegeven welke ketels en welk type op 

welke schacht aangesloten is en in welke woning zich die ketels bevindt. 

De schacht is inwendig 500 x 800mm. 

In deze schacht loopt de standleiding van de riolering en een ventilatie kanaal, de diverse water-en elektra leidingen 

tbv de aangrenzende woningen. 

 

Het aanwezige kanaal is niet geschikt voor de huidige HR ketels. De rookgassen van deze ketels condenseren op 

wand van het rookgaskanaal en deze zure condens tast de verbindingen aan, waardoor op termijn rookgas lekkages 

door kunnen gaan ontstaan. 

Er wordt hier bewust over termijn gesproken daar van te voren niet aan te geven is wanneer de verbindingen stuk 

gaan. Het rookgaskanaal is van RVS. Zoals eerder aangegeven is dit materiaal geschikt voor de rookgassen, alleen de 

verbindingen niet. 
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Om in alle woningen een HR ketel te kunnen plaatsen, dient het rookgas kanaal vervangen te worden door een 

kanaal dat daar geschikt voor is. 

Met een geschikt kanaal wordt bedoelt een kanaal van bijvoorbeeld dikwandig aluminium of RVS. De verbindingen 

dienen ook geschikt te zijn voor de zuren condens, deze verbindingen kunnen ring verbindingen of “click” 

verbindingen zijn.  

 

 

Dikwandig aluminium met ring verbinding Rvs met click verbinding 

 

 

 
 

 

Hiervoor dient een wand van de schacht verwijderd te worden. 

Gezien de positie van het huidige kanaal, is dit in de meeste gevallen de achterwand van het toilet. 

Het toilet dient gedemonteerd te worden en de wand verwijderd. 

Dit dient ook te gebeuren bij de woningen op de bovenste etage. 

Boven de ketel dient een gat gemaakt te worden op de nieuwe afvoer/luchttoevoer op aan te sluiten. 

Met dit “gat” wordt de doorvoering van de rookgasafvoer/luchttoevoer van de ketel bedoelt. Het is heel goed 

mogelijk dat het net niet uitkomt om exact door het oude gat te gaan. Hier had ook kunnen staan, het aanpassen 

van de bestaande doorvoer door de wand van de schacht. 

Ter plaatse van het “oude” kanaal wordt een nieuw kanaal gemonteerd, waarbij de vloer doorvoer aangepast wordt, 

daar waar nodig. 

Voor aanpassen kan men hier ook lezen: Daar waar mocht blijken dat de sparing onvoldoende is, wordt deze 

vergroot of indien nodig aangepast. Hier moet men denken aan maximaal enige cm. Dit kan gebeuren door  

vrijhakken of boren. 
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De dakkap wordt verwijderd en aangepast aan de nieuwe rookgasafvoer. 

Het kanaal wordt aangesloten op de riolering om de condens af te voeren. 

De wand wordt hersteld en afgewerkt zoals de bestaande situatie was. 

De ketel wordt middels een condens T-stuk en keerklep aangesloten op het nieuwe rookgaskanaal. 

Ten behoeve van de luchttoevoer wordt de bouwkundige schacht hiervoor geschikt gemaakt. 

De doorvoeringen worden middels brandmanchetten afgewerkt. 

 

Alle ketels welke op dit kanaal aangesloten worden, dienen HR ketels met een ventilator te zijn. 

Verschillende type ketels, HR versus VR en ketels met en zonder ventilator kunnen niet op een gecombineerd kanaal 

aangesloten worden, daar deze ketels elkaar beïnvloeden en de daarbij behorende storingen dan optreden. 

Ketels met een rookgasventilator “blazen” de rookgassen weg. Indien er een ketel zonder rookgassen aangesloten is, 

zouden de rookgassen via deze ketels de woning in kunnen komen. 

Daarnaast signaleert de beveiliging van de ketel zonder rookgas ventilator onvoldoende trek of overdruk in het 

systeem, waardoor deze in storing gaat. 

 Een onder druk CLV is een systeem waarop een centrale rookgas afvoer ventilator is aangesloten. Deze ventilator 

zorgt ervoor dat de rookgassen uit het kanaal worden afgezogen. Op zo’n kanaal kunnen alleen ketels zonder 

“eigen” ’rookgas ventilator aangesloten worden, daar deze ketels een opstart cyclus hebben. Als er tijdens deze 

cyclus “lucht” over de brander gespoeld wordt, signaleert de ketel dit als een storing. Daarnaast dient er een 

beveiliging aanwezig te zijn die alle ketels blokkeert  op het moment dat de centrale rookgas ventilator niet 

functioneert. 

 

De werkzaamheden dienen per verticale schacht aaneensluitend uitgevoerd te worden, waarbij alle woningen mee 

dienen te werken aan de uitvoering. 

Per verticale schacht nemen de werkzaamheden ca. 1 werk week in beslag, waarbij men geen verwarming, 

warmwater en in de meeste gevallen toilet tot zijn beschikking heeft. 

 

Indien men het huidige kanaal niet aanpast, is het niet mogelijk om hier HR ketels op aan te sluiten. 

Het kanaal is hier wel voor geschikt, maar de verbindingen niet. 

De huidige generatie VR ketels heeft altijd nog een rendement van minimaal 82% tov een HR ketel met 97%. 

Het probleem wat ook bij een VR ketel ontstaat is de condens vorming in het rookgaskanaal. 

Deze hebben een hogere temperatuur dan bij een HR ketel, echter ten gevolge van de lengte van het kanaal, zullen 

de rookgassen nog steeds op de binnen wand gaan condenseren. 

Deze condens, minder dan bij een HR ketel, zal zich alleen “hoger” in het kanaal gaan vormen, maar vormt zich nog 

steeds. 

Condens vorming treedt altijd op. De hoeveelheid en wanneer is afhankelijk van de diverse externe factoren. 
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 Condens ontstaat  ten gevolge van het verschil in de rookgas temperatuur tov de heersende buiten temperatuur, de 

temperatuur van het rookgasafvoer kanaal, de heersende luchttemperatuur in de schacht ruimte ect.  

De huidige generatie VR ketels heeft altijd nog een rendement van minimaal 82% tov een HR ketel met 97%. 

Dit rendement komt dicht in de buurt van een HR ketel. “Oude” type VR ketels, de eerdere generaties hadden een 

rendement van ca. 65%.  

Navraag bij een tweetal gerenommeerde leveranciers bracht eveneens naar voren dat Remeha geen VR ketels meer 

fabriceert en dat Nefit gestopt is met de productie. De reden hiervan is dat er zo goed als geen markt meer is voor 

deze ketels en dat de overheid zich geconformeerd heeft aan een convenant over energiebesparing in gebouwde 

omgeving. (dit heeft zich al enige tijd gemanifesteerd in prijsverhogingen van VR ketels) 

 

Het probleem wat zich hier manifesteert staat niet op zich zelf. Overal in Nederland doet dit probleem zich voor. 

Dit heeft er in geresulteerd dat remeha een ketel heeft ontwikkeld waarop een rookgasafvoer van 50mm 

aangesloten kan worden. Het huidige rookgaskanaal kan als doorvoer gebruikt worden, waardoor zowel de “oude” 

huidige  ketel kan blijven functioneren als de nieuwe HR ketel. De enige restrictie van dit systeem is dat het huidige 

rookgasafvoer kanaal van voldoende doorlaat is om de oude ketels goed te kunnen laten functioneren. 

Een onderzoek van en een berekening door de fabrikant hiervan is een pre. 

Mijn indruk is dat dit in een aantal gevallen een mogelijke oplossing is. 

Het voordeel is dat er waarschijnlijk alleen in de woning waar de nieuwe ketel  geplaatst wordt de schacht open 

gemaakt moet worden en niet in de boven liggende woningen. 

De VvE kan ook opleggen om alle ketels op die schacht te vervangen, dan zal het waarschijnlijk geen probleem zijn 

om een huidige rookgasafvoer kanaal als doorvoer te gebruiken. 

 

Een mogelijkheid is om per verticale schacht uit te zoeken of het mogelijk is een gecombineerd kanaal te maken met 

de minste overlast. 

Daarnaast kan, in overleg met de bewoner gekeken worden of het mogelijk is om een nieuwe schacht te creëren  

en elke woning een eigen aansluiting te geven(met de mogelijkheid om later een andere ketel te plaatsen). 

 

Daarnaast is het ook mogelijk om met elke verticale schacht te overwegen op een collectief systeem over te stappen. 

Men kan dan denken aan een hybride lucht water warmtepomp. 

Het aanwezige kanaal kan men dan gebruiken als schacht om de leidingen door te voeren. 
 

 

Ik heb de alternatieven niet uitgewerkt omdat het zinvoller is om eerst een keuze te maken, daar aan elk alternatief 

voor- en nadelen zitten in prijs en overlast voor de bewoners. 

Daarnaast is er recent de 4e optie, zoals boven omschreven bij gekomen. 
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Met een gecombineerd kanaal wordt een kanaal bedoelt waarop meerdere cv ketels aangesloten zijn. 

 

Het monteren van een dunnere buis in het huidige rookgaskanaal is zonder hak en breek werk niet uit te voeren. De 

cv ketels moeten immers hierop weer aangesloten te worden. Indien dit zonder hak- en breek werk uit te voeren is, 

is deze oplossing bij mij niet bekend. Misschien bedoelt men het aanleggen van een nieuwe voering in een bestaand 

kanaal. Dit kan bij grote kanalen van collectieve cv installaties. 

Een extra buis is als een van de mogelijkheden omschreven. 
 

Het maken van sparing in constructieve wanden en muren dient i.o.m. een constructeur te gebeuren. Indien dit 

mogelijk is zijn hier hoge kosten aan verbonden tgv, zaagwerk, lateien tbv de ondersteuning, het afwerken van de 

sparing middels een deur of luik ect.. 

Daarnaast dient per situatie onderzocht te worden of het rookgasafvoer kanaal zich tegen deze wand bevindt en of 

dat dit kanaal goed bereikbaar is. 

Ivm de diverse mogelijke scenario’s is dit niet verder uitgewerkt. 

 

Lekkages tgv aansluitingen en/of doorvoeren door de schacht zijn waarschijnlijk lucht lekkages. Ten gevolge van de 

onderdruk in de woning wordt er door deze “kier” lucht in de woning gezogen. Dit kan door de beheerder dicht 

gemaakt wordt middels pur schuim/ kit of afdichtings band. 

 

Koolmonoxide meters kunnen overal aangeschaft worden. Collectieve inkoop kan schelen in de kosten. 

 

Jaarlijks onderhoud aan de cv ketels en een rookgas analyse is aan te bevelen. Hiermee is bekend of de ketel goed 

functioneert en een juiste CO en CO2 uitstoot heeft. 

 

 

 
 

 

 

 

 


