
Energetische optimalisering van liftkokers en technische schachten: 

een enorm energiebesparingspotentieel! 

 
Energiebesparing in liftkokers en technische schachten is een centrale thematiek bij bouwprojecten 

die dat soort installatie bevatten. Dat is des te meer waar, wanneer het gebouw voldoet aan steeds 

verder doorgedreven criteria voor energieprestaties. Liftkokers en technische schachten worden 

dikwijls verwaarloosd, hoewel ze een belangrijke oorzaak van energieverlies 

zijn.  

 

Zoals een venster dat altijd openstaat, maar dat we niet zien, veroorzaken 

de permanente openingen aan het bovenste uiteinde van schachten voor 

verluchting en rookafzuiging een trek en dus een “schoorsteeneffect” dat 

verantwoordelijk is voor een groot deel van het energieverlies in een 

gebouw. Die opening in het omhulsel van een gebouw verandert de schacht 

in een echte energievretende schoorsteen: de warme lucht van het gebouw 

wordt via de (allesbehalve luchtdichte) overloopdeuren naar de schacht 

gezogen en ontsnapt langs de opening aan het bovenste uiteinde van de 

schacht. Het verschijnsel wordt nog versterkt in gebouwen met veel 

verkeer. 

 

De wettelijke context:  
Volgens de Europese en binnenlandse richtlijnen voor de energieprestaties van gebouwen moet het 

omhulsel van een gebouw tegenwoordig zodanig ontworpen worden, dat het duurzaam luchtdicht is. 

Die maatregel dient om nutteloos energieverlies te vermijden.  

 

Om de verluchting van de schacht te verzekeren en om desgevallend gemakkelijker rook te kunnen 

afvoeren, moet er volgens verschillende regelgevingen in een opening worden voorzien.  

Die verluchtingsopeningen moeten aan volgende punten voldoen: 

• Zorgen voor voldoende hygiënische verluchting voor de liftgebruikers en het onderhoudspersoneel. 

• Zorgen voor het afkoelen van de liftkoker wanneer de temperatuur daarin te hoog oploopt. 

• Als rookafzuiger dienen in geval van brand. 
 

Die permanente opening aan het bovenste uiteinde van de schacht veroorzaakt echter energieverlies 

en is onverenigbaar met het verkrijgen van sterke prestaties inzake luchtdichtheid.  

 

In België staat het koninklijk besluit (Belgisch Staatsblad KB 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4) toe dat er een 

verluchtingssysteem wordt geïnstalleerd, dat het mogelijk maakt het energieverlies in liftkokers te 

regelen. Die wetgeving voor het bepalen van basisnormen inzake brandpreventie voor kantoor- en 

appartementsgebouwen, overheidsgebouwen enz., staat sedert 21.9.2012 toe dat men een 

verluchtingssysteem gebruikt zonder daarvoor de vroeger vereiste afwijking aan te vragen. Anderzijds 

bepaalt het duidelijk de omvang van de openingen die in de verschillende gevallen moet worden 

gemaakt. Over het algemeen kan men zeggen dat men, voor een bouwvergunning die na 1 december 

2012 wordt afgeleverd, een verluchtingsopening moet maken, die gelijk is aan 1 % van de oppervlakte 



van de schacht (tenzij in enkele uitzonderlijke gevallen die in de wetteksten worden vermeld). 

 

Het verluchtingssysteem van liftkokers is meer bepaald bedoeld om een geoptimaliseerde verluchting 

te verkrijgen, alsmede een afvoer van de warmte uit liftkokers en machinekamers. Om voor de hand 

liggende veiligheidsredenen moet het systeem ook altijd zorgen voor rookdetectie en het afvoeren van 

rook uit liftkokers en machinekamers.  

 

Om dat te verzekeren, voorzien de geharmoniseerde Europese liftnormen in een geschikte verluchting 

van de koker en/of machinekamer. Die verluchting van liftkokers moet ook voldoen aan de eisen van 

de machinerichtlijn 2006/42/CE en in dat opzicht een CE-certificering hebben. Voor het Brussels 

gewest werd het systeem opgenomen in de nieuwe Gids Duurzame Gebouwen, die een samenvatting 

geeft van de oplossingen voor het luchtdicht maken van een gebouw.  Dat geldt in het geval van de 

Blower Door-test, waarbij wordt aanbevolen alle opening te sluiten om goede resultaten te verkrijgen. 

Voor Vlaanderen controleert een nieuwe federale regelgeving vanaf 1.1.2015 de uitvoering / 

berekening van de resultaten van de infiltrometrietests (Blower Door-test) naar aanleiding van de 

onregelmatigheden uit het verleden. 

 

Het systeem en de specifieke kenmerken ervan 
Het systeem biedt een eenvoudige oplossing om energie te besparen en om bovendien de 

testresultaten van de luchtdoorlatendheid van laagverbruikgebouwen (BBC) te verbeteren. Dankzij de 

modernste technologieën maakt een gerichte en geregelde verluchting van liftkokers het mogelijk het 

energieverlies en -verbruik, alsook de CO2-uitstoot van een gebouw sterk te verminderen.  

 

Het principe is eenvoudig: “Geen rook – geen rookafzuiging”. Maar liftkokers moeten geregeld worden 

verlucht om wettelijke en hygiënische redenen. Doordat de hoge verluchting van een liftkoker door 

een aangedreven schuif wordt afgesloten, is er minder energieverlies. De verluchting van liftkokers 

wordt niet afgeschaft, maar geoptimaliseerd en aangepast aan de werkelijke behoeften van het 

gebouw. De verluchting gebeurt als volgt: 
 5 minuten per uur, wanneer er wordt gedetecteerd dat de lift in werking is,  

 Wanneer de temperatuur bovenaan de schacht meer dan 30°C bedraagt,  

 Wanneer er mensen in de liftkooi vastzitten,  

 Wanneer er onderhoudspersoneel aanwezig is in de schacht.  

 

In geval van brand worden de warme en giftige gassen veilig naar buiten afgevoerd. De rookafzuiging 

wordt verzekerd dankzij een rookdetectiesysteem dat verbonden is met de centrale eenheid.  

De motor van de schuif werkt met een veer en zorgt zo voor een positieve veiligheid. De motor heeft 

geen elektrische stroom nodig om open te gaan. Bij elke stroompanne gaat de schuif onmiddellijk 

open. 

 

Dat type van verluchtingssysteem is nu reeds in de handel en werkt met slechts enkele componenten. 

De geavanceerde systemen hebben volgende componenten: 

- een centrale eenheid met een thermostaat, een cyclusmeter en een systeem om de staat van 

het systeem zichtbaar te maken. De temperatuur wordt op twee plaatsen gemeten in de 

liftkoker: aan het bovenste uiteinde van de schacht en op het dak van de liftkooi.  



- een in de vloerplaat/muur ingebouwde verluchtingsschuif 

met een motor met terugstelveer. Bij modernisering 

worden de verluchtingsvoorzieningen op maat gemaakt 

naargelang de bestaande opening. Met systemen die meer 

bepaald voor passiefgebouwen worden gebruikt, kan men 

de door die openingen gevormde koudebruggen 

behandelen. Daardoor is de afdichting bijna volledig en is er 

haast geen verlies (de profielen worden gemeten bij een druk van 1000 pascal). Het aanbod 

van verlichtingsoplossingen kan worden aangepast naargelang het formaat van de 

verluchtingsopening en de specifieke behoeften die voortvloeien uit het gebouwtype 

(nieuwbouw of modernisering). Dankzij technische tekeningen van de oplossingen kunnen de 

verluchtingsoplossingen worden ingepast in de technische plannen van het gebouw. 

- een eenheid voor het detecteren van de status van de lift, die vaststelt of de liftkooi 

beweegt, of er zich onderhoudspersoneel op het dak van de kooi bevindt en of er mensen 

vastzitten in de kooi, of via de directe aansluiting op de bediening van de lift 

- plaatselijke rookdetectoren of een detector met optische straal die zorgt voor branddetectie 

over heel de hoogte van de liftkoker 

 

Te verwezenlijken besparingen 
 

Het is duidelijk dat die opening in het omhulsel van het gebouw een luchtlek veroorzaakt, dat te wijten 

is aan het schoorsteeneffect en dat bijgevolg een veel hoger energieverbruik veroorzaakt in gebouwen 

met liftkokers.  
 

In gebouwen van energieklasse C tot G zijn de verliezen 

bijzonder groot. Ze zijn te wijten aan het schoorsteeneffect 

dat veroorzaakt wordt door een slechte isolatie van het 

omhulsel van het gebouw. In gebouwen van energieklasse A 

en B zijn de aan het schoorsteeneffect te wijten verliezen 

minder groot wegens de luchtdichtheid van dergelijke 

gebouwen. De quasi stelselmatige aanwezigheid van een 

verluchting met luchtaan- en -afvoer kan echter onderdruk veroorzaken in de liftkoker en dus 

buitenlucht aanzuigen (die in de zomer warm is en in de winter koud). De energieverliezen waarmee 

men rekening moet houden, zijn aanzienlijk en brengen het energieconcept van het gebouw in het 

gedrang. 

 

Het warmteverlies in liftkokers hangt hoofdzakelijk van volgende factoren af:  
 Gebruik en configuratie van het gebouw:  

o bestemming van het gebouw (woningen, kantoren, gezondheidszorg, hotel...)  

o gebruiksfrequentie van de lift 

o omgevingstemperatuur in het gebouw  

o doelmatigheid van de verwarmingsinstallatie  

o brandstoftype/-prijs   

 Typologie van de schacht en van de lift:  



o oppervlakte van de schacht 

o hoogte de schacht 

o aantal en afmetingen van de overloopdeuren  

o afmetingen en plaats van de verluchtingsopening  

 Omgeving van het gebouw:  

o klimaat en geografische ligging  

o blootstelling aan de natuurelementen  

o architectuur 

 

Er kunnen aanzienlijke besparingen worden verwezenlijkt op de verwarmingsuitgaven. Om aan te 

tonen hoeveel men kan besparen en om dus het rendement op de investering te berekenen, werd er 

zelfs een simulator voor het verwerken van bovenstaande factoren ontwikkeld. 

 

Op het gebied van technische schachten kan men, volgens de plaats ervan, vermijden dat heel de 

schacht of de aan het bewoonde gedeelte grenzende muur moet worden geïsoleerd, aangezien de 

(in het KB 5.1 bepaalde) opening van 10 % zal worden gesloten dankzij de schuif die beantwoordt aan 

norm EN 12101-2.  

 

Het systeem is al bijna 8 jaar in de handel in België en werd geïnstalleerd bij enkele grote namen over 

heel het land: het Central Plaza, het Black Pearl, Elia, de BIM-zetel te Brussel, de AA-Tower, het AZ 

Maria Middelares, het AZ Stuivenberg te Gent/Antwerpen, het politiecommissariaat van Charleroi, 

het Conferentiecentrum te Bergen, de Financietoren te Luik, het Koninklijk Atheneum te Eupen  

 

terwijl er nog heel wat andere projecten in uitvoering zijn. 

 


